
Навчальні плани  2020 року

БІЗНЕС-АДМІНІСТРУВАННЯ

Графік навчання :

І курс – з 1 вересня – по  1 травня
ІІ-ІІІ курс – з 1 жовтня  – по 1 травня
ІV курс – з 1 жовтня - по 30 червня 

Назви дисциплін Кредити
1 курс

Перелік обов’язкових навчальних дисциплін
Іноземна мова (за професійним спрямуванням)
Фізичне виховання
Історія українського державотворення
Вища та прикладна математика
Сучасні інформаційні та комунікаційні технології
Економічна теорія, мікро- та макроекономіка
Введення в професійну діяльність та історія менеджменту

            Тренінг: Шлях до успіху в менеджменті та бізнесі
Економіка менеджменту
Основи маркетингу
Практична психологія

            Національні моделі економічних систем

5
2
3
3
4
3
10
4
3
3
3
3

Практична підготовка 14
Всього за 1 курс 60

2 курс
Перелік обов’язкових навчальних дисциплін

Українська мова (за професійним спрямуванням)
Фінанси. Частина І
Бізнес-право. Частина І
Основи менеджменту

            Маркетингові дослідження
Лідерство та комунікаційні навики
Управлінський облік
Операційний та виробничий менеджмент
Соціологія та основи прикладних досліджень

            Статистика і прикладна статистика

3
2
2
10
2
3
2
3
2
2

Практична підготовка 10
Разом 40
Дисципліна загальноуніверситетського вибору * 5
Дисципліна загальноуніверситетського вибору * 5
Дисципліна професійного вибору вибору ** 5
Дисципліна професійного вибору вибору ** 5
Разом 20
Всього за 2 курс 60



3 курс
Перелік обов’язкових навчальних дисциплін

Бізнес-право. Частина ІІ
Підприємництво та інновації

            Управлінська діагностика та системний аналіз
Фінанси. Частина ІІ
Поведінка споживачів
Професійна етика і корпоративна соціальна відповідальність в бізнесі
Стратегічний менеджмент
Світова економіка та міжнародні економічні відносини
Управління персоналом

            Мотиваційний менеджмент

2
4

            3
2
2
2
3
2
4

            2
Практична підготовка 14
Разом 40
Дисципліна загальноуніверситетського вибору * 5
Дисципліна загальноуніверситетського вибору * 5
Дисципліна професійного вибору вибору ** 5
Дисципліна професійного вибору вибору ** 5
Разом 20
Всього за 3 курс 60

4 курс

Перелік обов’язкових навчальних дисциплін
Організаційна поведінка
Управління ланцюгом поставок (Торгова логістика)
Менеджмент якості

            Креативний менеджмент
Адміністрування підприємств виробничого бізнесу
Адміністрування підприємств сфери гостинності та туристичного  
бізнесу
Адміністрування підприємств сфери торгівлі
Управління ефективністю та результативністю в бізнесі
Проектний менеджмент в бізнесі

            Комунікаційний менеджмент в бізнесі

3
3
3
3

           3
2
3

2
3
3

            3
Практична підготовка 6
Кваліфікаційна випускна робота
Підсумкова атестація

4
1

Разом 40
Дисципліна загальноуніверситетського вибору * 5
Дисципліна загальноуніверситетського вибору  * 5
Дисципліна професійного вибору вибору ** 5
Дисципліна професійного вибору вибору ** 5
Разом 20
Всього за 4 курс 60

* - Дисципліни загальноуніверситетського вибору:

http://el.puet.edu.ua/vybirkovi-dystsypliny/



** - Дисципліни професійного вибору:

Теорія організації Сутність організації, типи і види організацій, особливості їх 
створення та управління ними

Державне та регіональне 
управління

Особливості управління державними  та регіональними 
установами та організаціями 

Управління бізнесом Сутність бізнесу, види та форми бізнесу, особливості створення 
підприємств в сфері бізнесу та особливості управління бізнесом

Управління підприємства-ми 
креативних індустрій

Особливості формування та створення підприємств креативних 
індустрій, управління підприємствами креативних індустрій

Основи іміджеології Особливості формування іміджу та стилю сучасного управлінця. 

Івент-менеджмент Управління подіями. Особливості їх формування, організації та 
управління ними

Управління конкуренто-
спроможністю підприємств

Сутність конкурентоспроможності, особливості управління 
конкурентноспроможністю сучасного підприємства, формування 
його конкурентних переваг

Управління підприємства-ми 
інформаційно-го бізнесу

Особливості формування підприємств інформаційного бізнесу та 
управління ними

Управління економічною 
безпекою підприємства

Сутність економічної безпеки підприємства, її складові та 
особливості управління нею

Управління господарською 
діяльністю підприємства

Сутність господарської діяльності підприємства, особливості її 
організації та управління нею, розрахунок основних показників та 
їх аналіз


