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Дата Тема Результати 

Дисципліна «Операційний менеджмент» 
к.е.н., доцент кафедри управління Акіліна О.В. 

02.03 Операційна діяльність: ресурси, 
процеси та результати 

Здатність визначати та описувати характеристики організації 

16.03 Основи менеджменту якості Здатність оцінювати виконувані роботи, забезпечувати їх 
якість 

06.04 Управління процесом 
проектування операційної 
системи 

Здатність визначати перспективи розвитку організації, 
планувати 
діяльність та використовувати сучасний інструментарій 
менеджменту 

20.04 Управління процесом підготовки 
виробництва 

Здатність планувати діяльність та використовувати сучасний 
інструментарій менеджменту 

27.04  Управління поточним 
функціонуванням операційної 
системи. Управління 
ефективністю операційної 
діяльності 

Здатність управляти організацією, обирати та 
використовувати сучасний інструментарій менеджменту 

Дисципліна «Управління персоналом та HR-брендінг» 
д.е.н., доцент, завідувач кафедри управління Ільїч Л.М. 

8.03 Кадрова політика та стратегія 
організації 

Здатність визначати перспективи розвитку організації, її 
кадрові потреби та обирати ефективну кадрову стратегію 

22.03 Професійний добір та адаптація 
персоналу 

Здатність аналізувати й структурувати квадрові потреби 
організації, ухвалювати управлінські рішення щодо 
професійного добору кадрів та забезпечення процесів 
адаптації персоналу.  

29.03 Оцінювання персоналу Здатність оцінювати персонал організації, використовуючи 
модерні методи оцінювання. Здатність управляти 
персоналом на основі методів оцінювання 

5.04 Мотивування та стимулювання 
персоналу 

Здатність оцінювати виконувані роботи, забезпечувати їх 
якість та використовувати прогресивні методи мотивації  
персоналу організації 

26.05 HR-брендінг в системі 
управління персоналом 

Здатність виокремлювати проблеми у просуванні HR-бренду 
роботодавці та пропонувати  дієві інструменти щодо його 
популяризації і стійкості 

17.05 Корпоративна культура як 
складова HR-бренду 

Здатність аналізувати й структурувати цінності організації, 
ухвалювати управлінські рішення щодо розвитку 
корпоративної культури 

Дисципліна «Маркетинг» 
д.е.н., доцент, доцент кафедри управління Тимчик О.А. 

21.02 Система та характеристики 
маркетингу 

Здатність визначати та описувати характеристики організації, 
аналізувати результати діяльності організації, зіставляти їх з 
факторами впливу зовнішнього та внутрішнього середовища, 
визначати перспективи розвитку організації 

20.03 Сегментація ринку Здатність визначати та описувати характеристики організації, 
аналізувати результати діяльності організації, зіставляти їх з 
факторами впливу зовнішнього та внутрішнього середовища, 
визначати перспективи розвитку організації 

27.03 Маркетингова товарна політика Здатність управляти організацією та її підрозділами через 
реалізацію функцій менеджменту 

22.05 Рекламна політика фірми Здатність управляти організацією та її підрозділами через 
реалізацію функцій менеджменту 

 


