
Каталог «МАГ-МАЙНОРІВ» 

Кафедра менеджменту та бізнесу 

 

№ Назва Викладач 
Цільова 

аудиторія 

Мова 

викладання 

Форма 

організації 

занять 

1 Управління 

Startup-

проектами  

Котлик Андрій 

Валерійович 

 

Миронова Ольга 

Миколаївна 

 

Немашкало 

Каріна Ромеовна 

студенти 

всіх 

освітніх 

програм 

Українська, 

російська, 

англійська 

лекції / 

лабораторні  

2 Управління 

бізнес-

процесами 

Котлик Андрій 

Валеріович 

 

Гаврильченко 

Олена 

Володимирівна  

студенти 

всіх 

освітніх 

програм. 

Українська 

або російська 

або 

англійська 

лекції / 

лабораторні  

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Управління Startup-проектами 

 

Пререквізити (базові знання, необхідні для успішного опанування 

компетентностями): 
Базові знання з основ менеджменту 

 

Коротка анотація дисципліни (загальна характеристика, особливості, 

переваги) 
Навчальна дисципліна «Управління стартап-проектами» буде корисна майбутнім 

менеджерам, маркетологам, економістам, фінансистам, а особливо тим, хто збирається 

займатися підприємництвом та мати власний бізнес. 

Сучасні процеси глобалізації і розвитку комунікаційних технологій створюють безліч 

можливостей для реалізації найсміливіших бізнес-ідей у світовому масштабі. Але 

статистика свідчить, що більшість бізнес-ідей, навіть дуже перспективних, так і 

залишаються на папері, або ж спроби їх реалізації скінчуються провалом. Це стається 

через невміння підприємців грамотно сформулювати і презентувати ідею свого бізнесу, 

відшукати джерела його фінансування, спланувати і організувати реалізацію своєї бізнес-

ідеї, врахувавши найбільш критичні вимоги і ризики. Отже, фахівцям, які в майбутньому 

планують розпочати власний бізнес або ж брати участь у проектах розвитку 

корпоративного бізнесу, конче необхідно набути ключових знань і навичок з управління 

стартап-проектами. 

Вивчення цієї дисципліни дає можливість студенту: 

 формулювати ідею власного або корпоративного бізнесу у формі стартап-проекту; 

 презентувати ідею бізнесу перед потенційними споживачами, інвесторами й 

іншими зацікавленими сторонами; 

 розробляти бізнес-план проекту реалізації бізнес-ідеї; 

 управляти реалізацією стартап-проекту. 
 

Мета та основні задачі дисципліни 

Метою дисципліни «Управління стартап-проектами» є формування системи 

теоретичних знань і прикладних вмінь та навичок зі створення і управління стартап-

проектами. 

Для досягнення мети поставлені такі основні завдання: 

 опанування теоретичних основ організації підприємницької діяльності і реалізації 

підприємницьких проектів; 

 оволодіння сучасними техніками бізнес-планування із застосуванням 

інформаційних технологій; 

 засвоєння принципів й оволодіння методичним інструментарієм управління 

реалізацією стартап-проектів. 
 

Компетентність, що забезпечує  

Вивчення дисципліни забезпечує формування у фахівців здатності формулювати і 

презентувати ідею бізнесу, а також планувати і організовувати її реалізацію у формі 

стартап-проекту 

Трудомісткість  

5 кредитів, 40 аудиторних годин, 1 залік, 6 форм поточного контролю 

 

  



Котлик Андрій Валерійович 

ПІП Котлик Андрій Валерійович 

 

Кафедра менеджменту та бізнесу 

Місцезнаходження 

кафедри 

ауд. 703 бібліотечний корпус 

Сайт кафедри http://www.kmib.hneu.edu.ua/ 

Телефон кафедри 702-01-26 

Вчений ступінь, звання, 

посада 

к.е.н., доцент кафедри 

менеджменту та бізнесу 

Коротка інформація про 

викладача 

Працював начальником відділу 

маркетингу, заступником директора 

зі стратегії, має 15-тирічний досвід 

бізнес-планування, бізнес-

консультування. Має сертифікати 

«Інтеграція бізнес-процесів» 

SAPERP 6.0, ВЕС 

Адреса електронної пошти 

викладача 

kotlik_a@rambler.ru 

 

Миронова Ольга Миколаївна 

ПІП Миронова Ольга Миколаївна 

 

Кафедра менеджменту та бізнесу 

Місцезнаходження 

кафедри 

ауд. 703 бібліотечний корпус 

Сайт кафедри http://www.kmib.hneu.edu.ua/ 

Телефон кафедри 702-01-46 

Вчений ступінь, 

звання, посада 

к.е.н., доцент, доцент кафедри 

менеджменту та бізнесу 

Коротка інформація 

про викладача 

Володіє професійними знаннями в 

галузі менеджменту, маркетингу, 

організаційної поведінки, 

впровадження заходів 

антикризового управління на 

підприємствах. (сертифікат BEC, 

Бізнес-англійської) 

Адреса електронної 

пошти викладача 

olga_myronova@ukr.net 

 

Немашкало Каріна Ромеовна 

ПІП Немашкало Каріна Ромеовна 

 

Кафедра Менеджменту та бізнесу 

Місцезнаходження 

кафедри 

ауд. 703 (бібліотечний корпус) 

Сайт кафедри http://www.kmib.hneu.edu.ua/ 

Телефон кафедри 702-01-46 

Вчений ступінь, 

звання, посада 

к.е.н., старший викладач кафедри 

менеджменту та бізнесу 

Коротка інформація 

про викладача 

Володіє знаннями в галузі менеджменту та 

організації праці на підприємстві, 

mailto:kotlik_a@rambler.ru


навичками щодо управління персоналом. 

Має досвід роботи на керівних посадах. 

Адреса електронної 

пошти викладача 

hneu.nemashkalo@gmail.com   

 

 

  

mailto:hneu.nemashkalo@gmail.com


Управління бізнес-процесами 

 

Пререквізити (базові знання необхідні для успішного опанування 

компетентностями): 
Базові знання з основ інформатики, менеджменту та маркетингу 

 

Коротка анотація дисципліни (загальна характеристика, особливості, 

переваги) 
Навчальна дисципліна «Управління бізнес-процесами» буде корисна майбутнім 

менеджерам, економістам, фінансистам, тим, хто збирається займатися підприємництвом 

та мати власний бізнес 

Діяльність будь-якого підприємства становить мережу бізнес-процесів, і вміння 

розробляти, впроваджувати, аналізувати, контролювати і вдосконалювати такі процеси є 

необхідним для забезпечення високої якості продукції, швидкої реакції на зміну вимог 

споживача. Отже, саме управління бізнес-процесами є ключовим фактором забезпечення 

конкурентоспроможності й прибутковості діяльності підприємства. У складі дисципліни 

вивчаються теоретико-методичні аспекти управління бізнес-процесами на 

підприємствах, включаючи основи моделювання, аналізу і вдосконалення бізнес-

процесів 

Вивчення цієї дисципліни дає можливість студенту: 

 розуміти основні поняття теорії процесного управління; 

 вміти впроваджувати процесний підхід до управління підприємством; 

 вміти створювати моделі бізнес-процесів з використанням найпоширеніших 

стандартів моделювання; 

 вміти формувати збалансовану систему показників на основі стратегічних цілей 

підприємства, а також систему показників для вимірювання ефективності бізнес-процесу; 

 вміти аналізувати й контролювати перебіг бізнес-процесів підприємства, 

визначаючи недоліки бізнес-процесу й резерви підвищення ефективності його реалізації; 

 вміти вдосконалювати бізнес-процеси підприємства 
 

Мета та основні задачі дисципліни 

Мета дисципліни «Управління бізнес-процесами»: формування системи теоретичних 

знань і прикладних вмінь та навичок щодо використання принципів, методів й 

інструментів управління бізнес-процесами. 

Для досягнення мети поставлені такі основні завдання: 

– отримання цілісного уявлення про зміст основних понять теорії процесного 

управління, розуміння особливостей процесного підходу до управління підприємством; 

– оволодіння сучасними техніками моделювання бізнес-процесів; 

– оволодіння навичками аналізу бізнес-процесів підприємства; 

засвоєння принципів удосконалення бізнес-процесів 
 

Компетентність, що забезпечує  

Вивчення дисципліни забезпечує формування у фахівців здатність розуміти основні 

поняття теорії процесного управління, впроваджувати процесний підхід до управління 

підприємством, створювати моделі бізнес-процесів з використанням найпоширеніших 

стандартів моделювання, аналізувати й контролювати перебіг бізнес-процесів 

підприємства, а також вдосконалювати їх 

Трудомісткість  



5 кредитів, 40 аудиторних годин, 1 залік, 6 форми поточного контролю 

 

Котлик Андрій Валерійович 

ПІП Котлик Андрій Валерійович 

 

Кафедра менеджменту та бізнесу 

Місцезнаходження 

кафедри 

ауд. 703 бібліотечний корпус 

Сайт кафедри http://www.kmib.hneu.edu.ua/ 

Телефон кафедри 702-01-26 

Вчений ступінь, звання, 

посада 

к.е.н., доцент, доцент кафедри 

менеджменту та бізнесу 

Коротка інформація про 

викладача 

Працював начальником відділу 

маркетингу, заступником директора 

зі стратегії, має практичний досвід 

бізнес-планування, бізнес-

консультування. Має сертифікати 

«Інтеграція бізнес-процесів» 

SAPERP 6.0, ВЕС 

Адреса електронної пошти 

викладача 

kotlik_a@rambler.ru 

 

Гаврильченко Олена Володимирівна 

ПІП Гаврильченко Олена Володимирівна 

 

Кафедра Менеджменту та бізнесу 

Місцезнаходження 

кафедри 

ауд. 703 (бібліотечний корпус) 

Сайт кафедри http://www.kmib.hneu.edu.ua/ 

Телефон кафедри 702-01-46 

Вчений ступінь, звання, 

посада 

к.е.н., доцент кафедри менеджменту та 

бізнесу 

Коротка інформація 

про викладача 

Володіє знаннями щодо управління 

фінансами підприємства, методикою 

планування та аналізу проектів, 

навиками проведення економічного 

аналізу на підприємствах різних 

галузей, практикуючий аудитор 

Адреса електронної 

пошти викладача 

hneu.gavrilchenko_elena@gmail.com 

 

mailto:kotlik_a@rambler.ru
mailto:hneu.gavrilchenko_elena@gmail.com

