
«ЗАТВЕРДЖЕНО»
Вченою радою ННІМП ДЗВО 
«Університет менеджменту освіти» 
Протокол № 5 від « 18 » червня 2020 року 

Вченої ради ННІМП ДВНЗ 
'итет менеджменту освіти»

О. В. Алейнікова

Перелік вибіркових дисциплін освітнього рівня Бакалаври

І курс, 1 семестр

Вступ до спеціальності
Професійна культура менеджера______
Логіка
Релігієзнавство
Історія економіки та економічної думки 
Основи наукових досліджень_________

І курс, 2 семестр

Конфліктологія
Риторика
Логіка
Основи охорони праці

II курс, 3 семестр

Основи наукових досліджень 
Культорологія 
Основи підприємництва 
Стратегія і розвиток бізнесу
Організаційна поведінка______________________
Основи психології та педагогіки
Просторова економіка та розвиток підприємництва
Регламентування, організація і нормування праці
Кадрове діловодство__________________________
Кадрове адміністрування______________________



II курс, 4 семестр
Основи інклюзивної освіти
Етичні аспекти в соціальній роботі/Еїусгпе азрекїу ргасу
зосіаіпеі___________________________________________________________
Страхування_______________________________________
Регіональна економіка 
Економічний аналіз
Організація праці менеджера_________________________

__________________ III курс, 5 семестр
Психологія девіантної поведінки 
Психологія реклами 
Крос-культурний менеджмент 
Регіональна економіка 
Етика і естетика

__________________ III курс, 6 семестр______
Мотивація діяльності і поведінки людини 
Арт-терапія
Теорія та методика психологічного тренінгу
Тренінг спілкування
Основи досліджень коньюнктури ринку
Економічний аналіз
Аналіз господарської діяльності
Економіка праці й соціально-трудові відносини
Економіка та врядування
Е лобальна економіка
Персонал підприємства та його кадрова політика 
Основи зовшіньоекономічної діяльності 
Податкова система
Контролінг________________________________

__________________ IV курс, 7 семестр
Е ендерна психологія 
Психологія саморегуляції

Основи психологічного консультування та психокорекції

Індивідуальне консультування 
Практикум з групової психокорекції 
Психологія самосвідомості 
Психологія сім'ї



Психологічна допомога сім'ї
Організація психологічної служби
Диагностика в соціальній роботі/Біа§по20\¥апіе ргасу
зосіаіпеі___________________________________________________________
Політична психологія
Профорієнтація та профдобір_________________________
Податкова система
Етичні аспекти в соціальній роботі/Еїусгпе азрекїу w ргасу
зосіаіпеі___________________________________________________________
Маркетинг персоналу
Аудит персоналу___________________________________
Планування і контроль на підприємстві 
Економіка праці й соціально-трудові відносини 
Міжнародна торгівля
Бізнес-планування в підприємницькій діяльності 
Маркетинг персоналу
Соціологія праці____________________________________
Інформаційні системи і технології у кадровому обліку
Управління трудовими ресурсами
Логістика
Стратегічне управління______________________________

__________________ IV курс, 8 семестр____________
Конфліктологія
Волонтерство в соціальній роботі/Шоїопїагіаї ротосу
зроіесгпеі__________________________________________
Психологія спілкування 
Психологія спорту
Цифрові інформаційні технології в бізнесі
Економіка і організація інвестиційної діяльності
Інвестування
Бізнес-планування
Державне регулювання економіки
Економічна безпека в підприємництві
Етика бізнесу
Стар-ап "Створення і функціонування підприємства"
Інвестування
Електронна комерція
Державне регулювання економіки__________________


