
КАТАЛОГ ВИБІРКОВИХ ДИСЦИПЛІН 

Факультет ветеринарної медицини 
 Кафедра / викладач, 

якої буде викладати 

дисципліну 

НАЗВА 

дисципліни 

Назва загальної 

компетентності, на 

розвиток якої спрямована 

дисципліна 

Результати 

навчання 

Які методи 

викладання 

пропонуються  

Освітній 

рівень та 

курс, семестр 

Спеціальність, 

для якої 

пропонується 

дисципліна 

Вхідні вимоги до 

студентів, які 

хочуть обрати 

дисципліну 

211 Ветеринарна медицина 
 

Кафедра акушерства і хірургії 
Освітній ступінь – Магістр 

1 Кафедра 

акушерства та 

хірургії 

 

Ковальова Л.О. 
 

Ветеринарна 

радіобіологія 

та хірургічні 

хвороби 

дрібних 

тварин 
 

ЗК 03 Знання та 

розуміння предметної 

галузі та професії.  

СК 09 Здатність 

проводити 

акушерсько-

гінекологічні та 

хірургічні заходи і 

операції.  

СК 13 Здатність 

розробляти стратегії 

профілактики хвороб 

різної етіології. 

РН 04. Збирати 

анамнестичні дані під час 

реєстрації та обстеження 

тварин, приймати рішення 

щодо вибору ефективних 

методів діагностики, 

лікування та профілактики 

хвороб тварин.  

РН 05. Установлювати 

зв’язок між клінічними 

проявами захворювання та 

результатами лабораторних 

досліджень.  

РН 15. Знати правила 

зберігання різних 

фармацевтичних засобів та 

біопрепаратів, шляхів їх 

ентерального чи 

парентерального 

застосування, розуміти 

механізм їх дії, взаємодії та 

комплексної дії на організм 

тварин. 

Лекції, 

лабораторні 

заняття, 

командна 

робота, 

виконання 

ситуаційних 

завдань, 

обговорення, 

дискусії 

Магістр,  

3 курс,  

6 семестр 

211 

«Ветеринарн

а медицина» 

Без обмежень 



2 Кафедра 

акушерства та 

хірургії 

 

Євтух Л.Г. 

 
 

Ветеринарна 

радіобіологія 

та 

діагностика 

вагітності і 

неплідності 

тварин 

 
 

СК 08. Здатність 

планувати, 

організовувати та 

реалізовувати заходи 

з лікування тварин 

різних класів і видів, 

хворих на незаразні, 

інфекційні та 

інвазійні хвороби.  

СК 09. Здатність 

проводити 

акушерсько-

гінекологічні та 

хірургічні заходи і 

операції.  

СК 13. Здатність 

розробляти стратегії 

профілактики хвороб 

різної етіології. 

РН 04. Збирати 

анамнестичні дані під час 

реєстрації та обстеження 

тварин, приймати рішення 

щодо вибору ефективних 

методів діагностики, 

лікування та профілактики 

хвороб тварин.  

РН 07. Формулювати 

висновки щодо 

ефективності обраних 

методів і засобів 

утримання, годівлі та 

лікування тварин, 

профілактики заразних і 

незаразних хвороб, а також 

виробничих і технологічних 

процесів на підприємствах з 

утримання, розведення чи 

експлуатації тварин різних 

класів і видів.  

РН 15. Знати правила 

зберігання різних 

фармацевтичних засобів та 

біопрепаратів, шляхів їх 

ентерального чи 

парентерального 

застосування, розуміти 

механізм їх дії, взаємодії та 

комплексної дії на організм 

тварин. 

Лекції, 

лабораторні 

заняття, 

командна 

робота, 

виконання 

ситуаційних 

завдань, 

обговорення, 

дискусії 

Магістр,  

3 курс,  

6 семестр 

211 

«Ветеринарн

а медицина» 

Без обмежень 

3 Кафедра 

акушерства та 

хірургії 

Етологія, 

добробут 

тварин та 

СК 02. Здатність 

використовувати 

інструментарій, 

РН 04. Збирати 

анамнестичні дані під час 

реєстрації та обстеження 

Лекції, 

лабораторні 

заняття, 

Магістр,  

4 курс,  

7 семестр 

211 

«Ветеринарн

а медицина» 

Без обмежень 



 

Захарін В.В. 
 

імунологія 

відтворення 
 

спеціальні пристрої, 

прилади, лабораторне 

обладнання та інші 

технічні засоби для 

проведення 

необхідних 

маніпуляцій під час 

професійної 

діяльності. 

СК 04. Здатність 

проводити клінічні 

дослідження з метою 

формулювання 

висновків щодо стану 

тварин чи 

встановлення 

діагнозу. 

СК 13. Здатність 

розробляти стратегії 

профілактики хвороб 

різної етіології. 

тварин, приймати рішення 

щодо вибору ефективних 

методів діагностики, 

лікування та профілактики 

хвороб тварин. 

РН 07. Формулювати 

висновки щодо 

ефективності обраних 

методів і засобів 

утримання, годівлі та 

лікування тварин, 

профілактики заразних і 

незаразних хвороб, а також 

виробничих і технологічних 

процесів на підприємствах з 

утримання, розведення чи 

експлуатації тварин різних 

класів і видів. 

РН 15. Знати правила 

зберігання різних 

фармацевтичних засобів та 

біопрепаратів, шляхів їх 

ентерального чи 

парентерального 

застосування, розуміти 

механізм їх дії, взаємодії та 

комплексної дії на організм 

тварин. 

командна 

робота, 

виконання 

ситуаційних 

завдань, 

обговорення, 

дискусії 

4 Кафедра 

акушерства та 

хірургії 

 

Захарін В.В. 
 

Ветеринарна 

анестезіологі

я 

 

 

СК 02. Здатність 

використовувати 

інструментарій, 

спеціальні пристрої, 

прилади, лабораторне 

обладнання та інші 

РН 2. Демонструвати 

розуміння особливостей 

діяльності лікаря 

ветеринарної медицини та 

функціонування галузевих 

виробничих структур в 

Лекції, 

лабораторні 

заняття, 

командна 

робота, 

виконання 

Магістр,  

5 курс,  

9 семестр 

211 

«Ветеринарн

а медицина» 

Без обмежень 



технічні засоби для 

проведення 

необхідних 

маніпуляцій під час 

професійної 

діяльності.  

СК 03. Здатність 

дотримуватися правил 

охорони праці, 

асептики та 

антисептики під час 

фахової діяльності.  

СК 08. Здатність 

планувати, 

організовувати та 

реалізовувати заходи 

з лікування тварин 

різних класів і видів, 

хворих на незаразні, 

інфекційні та 

інвазійні хвороби. 

сучасних умовах 

господарювання. 

РН 5.Упорядковувати 

інформацію із вітчизняних 

та іноземних джерел для 

розроблення діагностичних, 

лікувальних, 

профілактичних заходів та 

підприємницьких стратегій 

РН 14. Формулювати 

висновки щодо 

ефективності обраних 

методів і засобів 

утримання, годівлі, 

профілактики заразних і 

незаразних хвороб та 

лікування тварин, 

виробничих і технологічних 

процесах, запроваджених у 

підприємствах. 

ситуаційних 

завдань, 

обговорення, 

дискусії 

5 

 
Кафедра 

акушерства та 

хірургії 

 

Ковальова Л.О. 
 

Внутрішні 

незаразні 

хвороби та 

акушерсько-

гінекологічн

а патологія 

дрібних 

тварин 

 

 

ЗК 08. Здатність 

вчитися і оволодівати 

сучасними знаннями.  

СК 09. Здатність 

проводити 

акушерсько-

гінекологічні та 

хірургічні заходи і 

операції.  

СК 11. Здатність 

застосовувати знання 

з біобезпеки, біоетики 

та добробуту тварин у  

РН 04. Збирати 

анамнестичні дані під час 

реєстрації та обстеження 

тварин, приймати рішення 

щодо вибору ефективних 

методів діагностики, 

лікування та профілактики 

хвороб тварин.  

РН 05. Установлювати 

зв’язок між клінічними 

проявами захворювання та 

результатами лабораторних 

досліджень.  

Лекції, 

лабораторні 

заняття, 

командна 

робота, 

виконання 

ситуаційних 

завдань, 

обговорення, 

дискусії 

Магістр,  

5 курс,  

10 семестр 

211 

«Ветеринарн

а медицина» 

Без обмежень 



професійній 

діяльності. 

РН 15. Знати правила 

зберігання різних 

фармацевтичних засобів та 

біопрепаратів, шляхів їх 

ентерального чи 

парентерального 

застосування, розуміти 

механізм їх дії, взаємодії та 

комплексної дії на організм 

тварин. 
6 Кафедра 

акушерства та 

хірургії 

 

Ковальчук Ю.В. 

Хірургічна 

патологія 

ВРХ та 

інфекційні 

хвороби 

 

 

ЗК 08. Здатність 

вчитися і оволодівати 

сучасними знаннями.  

СК 02. Здатність 

використовувати 

інструментарій, 

спеціальні пристрої, 

прилади, лабораторне 

обладнання та інші 

технічні засоби для 

проведення 

необхідних 

маніпуляцій під час 

професійної 

діяльності.  

СК 09. Здатність 

проводити 

акушерсько-

гінекологічні та 

хірургічні заходи і 

операції. 

РН 03. Визначати суть 

фізико-хімічних і 

біологічних процесів, які 

відбуваються в організмі 

тварин у нормі та за 

патології.  

РН 04. Збирати 

анамнестичні дані під час 

реєстрації та обстеження 

тварин, приймати рішення 

щодо вибору ефективних 

методів діагностики, 

лікування та профілактики 

хвороб тварин.  

РН 15. Знати правила 

зберігання різних 

фармацевтичних засобів та 

біопрепаратів, шляхів їх 

ентерального чи 

парентерального 

застосування, розуміти 

механізм їх дії,взаємодії та 

комплексної дії на організм 

тварин. 

Лекції, 

лабораторні 

заняття, 

командна 

робота, 

виконання 

ситуаційних 

завдань, 

обговорення, 

дискусії 

Магістр,  

5 курс,  

9 семестр 

211 

«Ветеринарн

а медицина» 

Без обмежень 



7 Кафедра 

акушерства та 

хірургії 

 

Захарін В.В. 

Паразитарні 

хвороби та 

хірургічна 

патологія 

свиней 

 

 

ЗК 2. Здатність 

застосовувати знання 

у практичних 

ситуаціях. 

СК 2. Застосовувати 

інструментарій та 

технічні засоби, 

спеціальні 

інструменти та 

пристрої для 

здійснення 

необхідних 

маніпуляцій щодо 

оцінки стану 

організму тварин 

різних видів. 

СК 8. Здатність 

проводити 

акушерсько-хірургічні 

заходи та операції. 

РН 6. Збирати анамнестичні 

дані під час реєстрації та 

обстеження тварин, 

передбачати вплив 

отриманих результатів на 

виробничі і технологічні 

процеси, знаходити 

рішення щодо вибору 

ефективних методів 

діагностики, лікування та 

профілактики хвороб 

тварин. 

РН 13. Рекомендувати до 

застосування карантинні та 

оздоровчі заходи, методи 

терапії, профілактики, 

діагностики та лікування 

хвороб різної етіології, 

фармацевтичні препарати 

різного спектру та 

механізму дії. 

РН 14. Формулювати 

висновки щодо 

ефективності обраних 

методів і засобів 

утримання, годівлі, 

профілактики заразних і 

незаразних хвороб та 

лікування тварин, 

виробничих і технологічних 

процесах, запроваджених у 

підприємствах.. 

Лекції, 

лабораторні 

заняття, 

командна 

робота, 

виконання 

ситуаційних 

завдань, 

обговорення, 

дискусії 

Магістр,  

5 курс,  

9 семестр 

211 

«Ветеринарн

а медицина» 

Без обмежень 

8 Кафедра 

акушерства та 
Ветеринарна 

мамологія та 

ЗК 2. Здатність 

застосовувати знання 

РН 8. Проводити 

моніторинг щодо динаміки 

Лекції, 

лабораторні 

Магістр,  

6 курс,  

211 

«Ветеринарн

Без обмежень 



хірургії 

 

Ревунець А.С., 

Грищук Г.П. 

профілактик

а неплідності 

 

 

у практичних 

ситуаціях. 

СК 2. Застосовувати 

інструментарій та 

технічні засоби, 

спеціальні 

інструменти та 

пристрої для 

здійснення 

необхідних 

маніпуляцій щодо 

оцінки стану 

організму тварин 

різних видів.  

СК 8. Здатність 

проводити 

акушерсько-хірургічні 

заходи та операції. 

розвитку біологічних 

процесів в популяціях 

тварин, поширення хвороб 

різної етіології та 

біологічного забруднення 

довкілля. 

РН 13. Рекомендувати до 

застосування карантинні та 

оздоровчі заходи, методи 

терапії, профілактики, 

діагностики та лікування 

хвороб різної етіології, 

фармацевтичні препарати 

різного спектру та 

механізму дії.  

РН 14. Формулювати 

висновки щодо 

ефективності обраних 

методів і засобів 

утримання, годівлі, 

профілактики заразних і 

незаразних хвороб та 

лікування тварин, 

виробничих і технологічних 

процесах, запроваджених у 

підприємствах. 

заняття, 

командна 

робота, 

виконання 

ситуаційних 

завдань, 

обговорення, 

дискусії 

11 семестр а медицина» 

9 Кафедра 

акушерства та 

хірургії 

 

Захарін В.В. 

Анестезіологі

я коней 

 

 

СК 02. Здатність 

використовувати 

інструментарій, 

спеціальні пристрої, 

прилади, лабораторне 

обладнання та інші 

технічні засоби для 

проведення 

РН 2. Демонструвати 

розуміння особливостей 

діяльності лікаря 

ветеринарної медицини та 

функціонування галузевих 

виробничих структур в 

сучасних умовах 

господарювання. 

Лекції, 

лабораторні 

заняття, 

командна 

робота, 

виконання 

ситуаційних 

завдань, 

Магістр,  

6 курс,  

11 семестр 

211 

«Ветеринарн

а медицина» 

Без обмежень 



необхідних 

маніпуляцій під час 

професійної 

діяльності.  

СК 03. Здатність 

дотримуватися правил 

охорони праці, 

асептики та 

антисептики під час 

фахової діяльності.  

СК 09. Здатність 

проводити 

акушерсько-

гінекологічні та 

хірургічні заходи і 

операції. 

РН 12. Пропонувати 

інноваційні підходи для 

вирішення проблемних 

ситуацій професійного або 

соціального походження. 

РН 14. Формулювати 

висновки щодо 

ефективності обраних 

методів і засобів 

утримання, годівлі, 

профілактики заразних і 

незаразних хвороб та 

лікування тварин, 

виробничих і технологічних 

процесах, запроваджених у 

підприємствах. 

обговорення, 

дискусії 

10 Кафедра 

акушерства та 

хірургії 

 

Карпюк В.В. 

Офтальмоло

гія і 

стоматологія 

(хвороби 

коней) 

 

 

ЗК 08. Здатність 

вчитися і оволодівати 

сучасними знаннями.  

СК 02. Здатність 

використовувати 

інструментарій, 

спеціальні пристрої, 

прилади, лабораторне 

обладнання та інші 

технічні засоби для 

проведення 

необхідних 

маніпуляцій під час 

професійної 

діяльності.  

СК 09. Здатність 

проводити 

акушерсько-

РН 03. Описувати сутність 

та динаміку фізико-

хімічних та біологічних 

процесів, які відбуваються 

в організмі тварин у нормі 

та за патології під впливом 

факторів зовнішнього 

середовища, дії 

інфекційних агентів, 

хірургічних та акушерсько-

гінекологічних втручань.  

РН 04. Збирати 

анамнестичні дані під час 

реєстрації та обстеження 

тварин, приймати рішення 

щодо вибору ефективних 

методів діагностики, 

лікування та профілактики 

Лекції, 

лабораторні 

заняття, 

командна 

робота, 

виконання 

ситуаційних 

завдань, 

обговорення, 

дискусії 

Магістр,  

6 курс,  

11 семестр 

211 

«Ветеринарн

а медицина» 

Без обмежень 



гінекологічні та 

хірургічні заходи і 

операції. 

хвороб тварин.  

РН 17. Знати правила та 

вимоги біобезпеки, 

біоетики та добробуту 

тварин. 
11 Кафедра 

акушерства та 

хірургії 

 

Захарін В.В., 

Ковальчук Ю.В. 
 

Ветеринарна 

анестезіологі

я 

 

 

ЗК 08. Здатність 

вчитися і оволодівати 

сучасними знаннями.  

СК 02. Здатність 

використовувати 

інструментарій, 

спеціальні пристрої, 

прилади, лабораторне 

обладнання та інші 

технічні засоби для 

проведення 

необхідних 

маніпуляцій під час 

професійної 

діяльності.  

СК 03. Здатність 

дотримуватися правил 

охорони праці, 

асептики та 

антисептики під час 

фахової діяльності.  

СК 04. Здатність 

проводити клінічні 

дослідження з метою 

формулювання 

висновків щодо стану 

тварин чи 

встановлення діагнозу 

РН 03. Визначати суть 

фізико-хімічних і 

біологічних процесів, які 

відбуваються в організмі 

тварин у нормі та за 

патології.  

РН 04. Збирати 

анамнестичні дані під час 

реєстрації та обстеження 

тварин, приймати рішення 

щодо вибору ефективних 

методів діагностики, 

лікування та профілактики 

хвороб тварин.  

РН 15. Знати правила 

зберігання різних 

фармацевтичних засобів та 

біопрепаратів, шляхів їх 

ентерального чи 

парентерального 

застосування, розуміти 

механізм їх дії,взаємодії та 

комплексної дії на організм 

тварин. 

Лекції, 

лабораторні 

заняття, 

командна 

робота, 

виконання 

ситуаційних 

завдань, 

обговорення, 

дискусії 

Магістр,  

3 курс, 

НТН 

6 семестр 

211 

«Ветеринарн

а медицина» 

Без обмежень 

12 Кафедра Діагностика СК 08. Здатність РН 04. Збирати Лекції, Магістр,  211 Без обмежень 



акушерства та 

хірургії 

 

Грищук Г.П. 
 

вагітності і 

неплідності 

тварин  

 

 

 

планувати, 

організовувати та 

реалізовувати заходи 

з лікування тварин 

різних класів і видів, 

хворих на незаразні, 

інфекційні та 

інвазійні хвороби.  

СК 09. Здатність 

проводити 

акушерсько-

гінекологічні та 

хірургічні заходи і 

операції.  

СК 13. Здатність 

розробляти стратегії 

профілактики хвороб 

різної етіології. 

анамнестичні дані під час 

реєстрації та обстеження 

тварин, приймати рішення 

щодо вибору ефективних 

методів діагностики, 

лікування та профілактики 

хвороб тварин.  

РН 07. Формулювати 

висновки щодо 

ефективності обраних 

методів і засобів 

утримання, годівлі та 

лікування тварин, 

профілактики заразних і 

незаразних хвороб, а також 

виробничих і технологічних 

процесів на підприємствах з 

утримання, розведення чи 

експлуатації тварин різних 

класів і видів.  

РН 15. Знати правила 

зберігання різних 

фармацевтичних засобів та 

біопрепаратів, шляхів їх 

ентерального чи 

парентерального 

застосування, розуміти 

механізм їх дії, взаємодії та 

комплексної дії на організм 

тварин. 

лабораторні 

заняття, 

командна 

робота, 

виконання 

ситуаційних 

завдань, 

обговорення, 

дискусії 

3 курс 

НТН,  

6 семестр 

«Ветеринарн

а медицина» 

13 Кафедра 

акушерства та 

хірургії 

 

Імунологія 

відтворення 

 

 

СК 02. Здатність 

використовувати 

інструментарій, 

спеціальні пристрої, 

РН 07. Формулювати 

висновки щодо 

ефективності обраних 

методів і засобів 

Лекції, 

лабораторні 

заняття, 

командна 

Магістр,  

3 курс, 

НТН 

7 семестр 

211 

«Ветеринарн

а медицина» 

Без обмежень 



Грищук Г.П. 

 
 

прилади, лабораторне 

обладнання та інші 

технічні засоби для 

проведення 

необхідних 

маніпуляцій під час 

професійної 

діяльності.  

СК 04. Здатність 

проводити клінічні 

дослідження з метою 

формулювання 

висновків щодо стану 

тварин чи 

встановлення 

діагнозу. 

СК 13. Здатність 

розробляти стратегії 

профілактики хвороб 

різної етіології. 

утримання, годівлі та 

лікування тварин, 

профілактики заразних і 

незаразних хвороб, а також 

виробничих і технологічних 

процесів на підприємствах з 

утримання, розведення чи 

експлуатації тварин різних 

класів і видів. 

РН 15. Знати правила 

зберігання різних 

фармацевтичних засобів та 

біопрепаратів, шляхів їх 

ентерального чи 

парентерального 

застосування, розуміти 

механізм їх дії, взаємодії та 

комплексної дії на організм 

тварин.  

РН 18. Здійснювати 

облікову звітність під час 

фахової діяльності. 

 

робота, 

виконання 

ситуаційних 

завдань, 

обговорення, 

дискусії 

 

14 
Кафедра 

акушерства та 

хірургії 

 

Грищук Г.П. 
 

Імунологія 

відтворення 

 

 

 

СК 02. Здатність 

використовувати 

інструментарій, 

спеціальні пристрої, 

прилади, лабораторне 

обладнання та інші 

технічні засоби для 

проведення 

необхідних 

маніпуляцій під час 

професійної 

РН 07. Формулювати 

висновки щодо 

ефективності обраних 

методів і засобів 

утримання, годівлі та 

лікування тварин, 

профілактики заразних і 

незаразних хвороб, а також 

виробничих і технологічних 

процесів на підприємствах з 

утримання, розведення чи 

Лекції, 

лабораторні 

заняття, 

командна 

робота, 

виконання 

ситуаційних 

завдань, 

обговорення, 

дискусії 

Магістр на 

основі 

бакалавра,  

1 курс,  

2 семестр 

211 

«Ветеринарн

а медицина» 

Без обмежень 



діяльності.  

СК 04. Здатність 

проводити клінічні 

дослідження з метою 

формулювання 

висновків щодо стану 

тварин чи 

встановлення 

діагнозу. 

СК 13. Здатність 

розробляти стратегії 

профілактики хвороб 

різної етіології. 

експлуатації тварин різних 

класів і видів. 

РН 15. Знати правила 

зберігання різних 

фармацевтичних засобів та 

біопрепаратів, шляхів їх 

ентерального чи 

парентерального 

застосування, розуміти 

механізм їх дії, взаємодії та 

комплексної дії на організм 

тварин.  

РН 18. Здійснювати 

облікову звітність під час 

фахової діяльності. 
15 Кафедра 

акушерства та 

хірургії 

 

Ковальчук Ю.В 

Хірургічна 

діагностика 

хвороб 

тварин 

 

. 

 

 

ЗК 08. Здатність 

вчитися і оволодівати 

сучасними знаннями.  

СК 02. Здатність 

використовувати 

інструментарій, 

спеціальні пристрої, 

прилади, лабораторне 

обладнання та інші 

технічні засоби для 

проведення 

необхідних 

маніпуляцій під час 

професійної 

діяльності.  

СК 04. Здатність 

проводити клінічні 

дослідження з метою 

формулювання 

РН 03. Визначати суть 

фізико-хімічних і 

біологічних процесів, які 

відбуваються в організмі 

тварин у нормі та за 

патології.  

РН 04. Збирати 

анамнестичні дані під час 

реєстрації та обстеження 

тварин, приймати рішення 

щодо вибору ефективних 

методів діагностики, 

лікування та профілактики 

хвороб тварин.  

РН 15. Знати правила 

зберігання різних 

фармацевтичних засобів та 

біопрепаратів, шляхів їх 

ентерального чи 

Лекції, 

лабораторні 

заняття, 

командна 

робота, 

виконання 

ситуаційних 

завдань, 

обговорення, 

дискусії 

Магістр на 

основі 

бакалавра,  

1 курс,  

2 семестр 

211 

«Ветеринарн

а медицина» 

Без обмежень 



висновків щодо стану 

тварин чи 

встановлення 

діагнозу. 

парентерального 

застосування, розуміти 

механізм їх дії,взаємодії та 

комплексної дії на організм 

тварин. 
16 Кафедра 

акушерства та 

хірургії 

 

Ковальчук Ю.В. 

 
 

Ортопедія та 

офтальмолог

ія 

 

 

ЗК 08. Здатність 

вчитися і оволодівати 

сучасними знаннями.  

СК 02. Здатність 

використовувати 

інструментарій, 

спеціальні пристрої, 

прилади, лабораторне 

обладнання та інші 

технічні засоби для 

проведення 

необхідних 

маніпуляцій під час 

професійної 

діяльності.  

СК 03. Здатність 

дотримуватися правил 

охорони праці, 

асептики та 

антисептики під час 

фахової діяльності.  

СК 04. Здатність 

проводити клінічні 

дослідження з метою 

формулювання 

висновків щодо стану 

тварин чи 

встановлення 

діагнозу. 

РН 03. Визначати суть 

фізико-хімічних і 

біологічних процесів, які 

відбуваються в організмі 

тварин у нормі та за 

патології.  

РН 04. Збирати 

анамнестичні дані під час 

реєстрації та обстеження 

тварин, приймати рішення 

щодо вибору ефективних 

методів діагностики, 

лікування та профілактики 

хвороб тварин.  

РН 15. Знати правила 

зберігання різних 

фармацевтичних засобів та 

біопрепаратів, шляхів їх 

ентерального чи 

парентерального 

застосування, розуміти 

механізм їх дії,взаємодії та 

комплексної дії на організм 

тварин. 

Лекції, 

лабораторні 

заняття, 

командна 

робота, 

виконання 

ситуаційних 

завдань, 

обговорення, 

дискусії 

Магістр на 

основі 

бакалавра,  

2 курс,  

4 семестр 

211 

«Ветеринарн

а медицина» 

Без обмежень 



17 Кафедра 

акушерства та 

хірургії 

 

Грищук Г.П. 

 
 

Ветеринарна 

мамологія 

 

 

СК 08. Здатність 

планувати, 

організовувати та 

реалізовувати заходи 

з лікування тварин 

різних класів і видів, 

хворих на незаразні, 

інфекційні та 

інвазійні хвороби.  

СК 09. Здатність 

проводити 

акушерсько-

гінекологічні та 

хірургічні заходи і 

операції.  

СК 13. Здатність 

розробляти стратегії 

профілактики хвороб 

різної етіології. 

РН 04. Збирати 

анамнестичні дані під час 

реєстрації та обстеження 

тварин, приймати рішення 

щодо вибору ефективних 

методів діагностики, 

лікування та профілактики 

хвороб тварин.  

РН 07. Формулювати 

висновки щодо 

ефективності обраних 

методів і засобів 

утримання, годівлі та 

лікування тварин, 

профілактики заразних і 

незаразних хвороб, а також 

виробничих і технологічних 

процесів на підприємствах з 

утримання, розведення чи 

експлуатації тварин різних 

класів і видів.  

РН 15. Знати правила 

зберігання різних 

фармацевтичних засобів та 

біопрепаратів, шляхів їх 

ентерального чи 

парентерального 

застосування, розуміти 

механізм їх дії, взаємодії та 

комплексної дії на організм 

тварин. 

Лекції, 

лабораторні 

заняття, 

командна 

робота, 

виконання 

ситуаційних 

завдань, 

обговорення, 

дискусії 

Магістр на 

основі 

бакалавра,  

2 курс,  

4 семестр 

211 

«Ветеринарн

а медицина» 

Без обмежень 

Освітній ступінь - бакалавр 
18 Кафедра 

акушерства та 
Хірургічна 

патологія 

ЗК 03. Знання та 

розуміння предметної 

РН 04. Збирати 

анамнестичні дані під час 

Лекції, 

лабораторні 

Бакалавр,  

4 курс,  

211 

«Ветеринарн

Без обмежень 



хірургії 

 

Ковальова Л.О. 
 

дрібних 

тварин 

 

 

галузі та професії.  

СК 09. Здатність 

проводити 

акушерсько-

гінекологічні та 

хірургічні заходи і 

операції.  

СК 12. Здатність 

розробляти та 

реалізовувати заходи, 

спрямовані на захист 

населення від хвороб, 

спільних для тварин і 

людей.  

СК 13. Здатність 

розробляти стратегії 

профілактики хвороб 

різної етіології. 

реєстрації та обстеження 

тварин, приймати рішення 

щодо вибору ефективних 

методів діагностики, 

лікування та профілактики 

хвороб тварин.  

РН 05. Установлювати 

зв’язок між клінічними 

проявами захворювання та 

результатами лабораторних 

досліджень.  

РН 15. Знати правила 

зберігання різних 

фармацевтичних засобів та 

біопрепаратів, шляхів їх 

ентерального чи 

парентерального 

застосування, розуміти 

механізм їх дії, взаємодії та 

комплексної дії на організм 

тварин. 

заняття, 

командна 

робота, 

виконання 

ситуаційних 

завдань, 

обговорення, 

дискусії 

8 семестр а медицина» 

19 Кафедра 

акушерства та 

хірургії 

 

Ковальова Л.О. 

 
 

Акушерсько-

хірургічна 

патологія 

дрібних 

тварин 
 

 

ЗК 08 Здатність 

вчитися і оволодівати 

сучасними знаннями.  

СК 09 Здатність 

проводити 

акушерсько-

гінекологічні та 

хірургічні заходи і 

операції.  

СК 11 Здатність 

застосовувати знання 

з біобезпеки, біоетики 

та добробуту тварин у 

РН 04. Збирати 

анамнестичні дані під час 

реєстрації та обстеження 

тварин, приймати рішення 

щодо вибору ефективних 

методів діагностики, 

лікування та профілактики 

хвороб тварин.  

РН 05. Установлювати 

зв’язок між клінічними 

проявами захворювання та 

результатами лабораторних 

досліджень.  

Лекції, 

лабораторні 

заняття, 

командна 

робота, 

виконання 

ситуаційних 

завдань, 

обговорення, 

дискусії 

Бакалавр,  

2 курс 

СТН,  

3 семестр 

211 

«Ветеринарн

а медицина» 

Без обмежень 



професійній 

діяльності. 

РН 15. Знати правила 

зберігання різних 

фармацевтичних засобів та 

біопрепаратів, шляхів їх 

ентерального чи 

парентерального 

застосування, розуміти 

механізм їх дії, взаємодії та 

комплексної дії на організм 

тварин. 
20 Кафедра 

акушерства та 

хірургії 

 

Захарін В.В., 

Ковальчук Ю.В 

Основи 

ветеринарної 

анестезіології 

 

. 

СК 02. Здатність 

використовувати 

інструментарій, 

спеціальні пристрої, 

прилади, лабораторне 

обладнання та інші 

технічні засоби для 

проведення 

необхідних 

маніпуляцій під час 

професійної 

діяльності.  

СК 03. Здатність 

дотримуватися правил 

охорони праці, 

асептики та 

антисептики під час 

фахової діяльності. 

СК 08. Здатність 

планувати, 

організовувати та 

реалізовувати заходи 

з лікування тварин 

різних класів і видів, 

РН 5. Упорядковувати 

інформацію із вітчизняних 

та іноземних джерел для 

розроблення діагностичних, 

лікувальних, 

профілактичних заходів та 

підприємницьких стратегій 

. 

РН 8. Проводити 

моніторинг щодо динаміки 

розвитку біологічних 

процесів в популяціях 

тварин, поширення хвороб 

різної етіології та 

біологічного забруднення 

довкілля.  

РН 14. Формулювати 

висновки щодо 

ефективності обраних 

методів і засобів. 

Лекції, 

лабораторні 

заняття, 

командна 

робота, 

виконання 

ситуаційних 

завдань, 

обговорення, 

дискусії 

Бакалавр,  

3 курс 

СТН,  

6 семестр 

211 

«Ветеринарн

а медицина» 

Без обмежень 



хворих на незаразні, 

інфекційні та 

інвазійні хвороби.  

СК 09. Здатність 

проводити 

акушерсько-

гінекологічні та 

хірургічні заходи і 

операції. 
 

21 
Кафедра 

акушерства та 

хірургії 

 

Грищук Г.П., 

Ревунець А.С. 

Акушерська 

і хірургічна 

патологія 

продуктивни

х тварин 

 

 

ЗК 07. Здатність 

проведення 

досліджень на 

відповідному рівні.  

СК 09. Здатність 

проводити 

акушерсько-

гінекологічні та 

хірургічні заходи і 

операції.  

СК 13. Здатність 

розробляти стратегії 

профілактики хвороб 

різної етіології. 

РН 04. Збирати 

анамнестичні дані під час 

реєстрації та обстеження 

тварин, приймати рішення 

щодо вибору ефективних 

методів діагностики, 

лікування та профілактики 

хвороб тварин. 

РН 07. Формулювати 

висновки щодо 

ефективності обраних 

методів і засобів 

утримання, годівлі та 

лікування тварин, 

профілактики заразних і 

незаразних хвороб, а також 

виробничих і технологічних 

процесів на підприємствах з 

утримання, розведення чи 

експлуатації тварин різних 

класів і видів. 

РН 15. Знати правила 

зберігання різних 

фармацевтичних засобів та 

біопрепаратів, шляхів їх 

Лекції, 

лабораторні 

заняття, 

командна 

робота, 

виконання 

ситуаційних 

завдань, 

обговорення, 

дискусії 

Бакалавр,  

3 курс 

СТН,  

6 семестр 

211 

«Ветеринарн

а медицина» 

Без обмежень 



ентерального чи 

парентерального 

застосування, розуміти 

механізм їх дії, взаємодії та 

комплексної дії на організм 

тварин. 

 

Кафедра внутрішніх хвороб тварин та фізіології 

 

Освітній ступінь – Магістр 
22 31 кафедра 

Внутрішніх 

хвороб тварин та 

фізіології 

Горальська І.Ю. 

 
 

 

Мікроелемент

ологія 

ЗК01. Здатність до 

абстрактного 

мислення, аналізу і 

синтезу, оброблення 

інформації з різних 

джерел. 

ЗК07. Здатність 

проведення 

досліджень на 

відповідному рівні. 

СК02. Здатність 

використовувати 

інструментарій, 

спеціальні пристрої, 

прилади, лабораторне 

обладнання та інші 

технічні засоби для 

проведення 

необхідних 

маніпуляцій під час  

професійної 

діяльності.  

СК07. Здатність 

організовувати і 

РН 01. Знати і грамотно 

використовувати 

термінологію ветеринарної 

медицини.  

РН 03. Визначати суть 

фізико-хімічних і 

біологічних процесів, які 

відбуваються в організмі 

тварин у нормі та за 

патології.  

РН 05. Установлювати 

зв’язок між клінічними 

проявами захворювання та 

результатами лабораторних 

досліджень. 

 

лекції, 

лабораторні 

 

ОС 

Магістр,  

2 курс 

4 семестр 

Ветеринарна 

медицина 

без обмежень. 



проводити 

лабораторні та 

спеціальні 

діагностичні 

дослідження й 

аналізувати їх 

результати. 
23 31 кафедра 

Внутрішніх 

хвороб тварин та 

фізіології 

 

Пінський О.В. 

Веремчук Я.Ю. 

 
 

Професійна 

етика та 

Анатомічні 

особливості 

м’ясоїдів 

ЗК 7. Здатність 

спілкуватися з 

нефахівцями своєї 

галузі (з експертами з 

інших галузей). 

ЗК 8. Здатність 

працювати в 

міжнародному 

контексті. 

СК 18. Здатність 

здійснювати 

просвітницьку 

діяльність серед 

фахівців і населення в 

разі виникнення 

порушень 

життєдіяльності 

тварин та змін 

екологічної ситуації. 

РН 2. Демонструвати 

розуміння собливостей 

діяльності лікаря 

ветеринарної медицини та 

функціонування галузевих 

виробничих структур в 

сучасних умовах 

господарювання.  

РН 11. Створювати в 

колективах атмосферу для 

обговорення нагальних 

питань з урахуванням 

професійної етики, 

позитивної соціальної та 

емоційної поведінки, 

поваги до етичних 

принципів та стандартів.  

РН 12. Пропонувати 
інноваційні підходи для 

вирішення проблемних 

ситуацій професійного або 

соціального походження 

лекції, 

практичні 

 

ОС 

Магістр,  

4 курс 

7 семестр 

Ветеринарна 

медицина 

без обмежень. 

24 31 кафедра 

Внутрішніх 

хвороб тварин та 

фізіології 

 

Етологія, 

добробут 

тварин та 

Імунологія 

відтворення 

ЗК 5. Навички 

використання 

інформаційних і 

комунікаційних 

технологій. 

РН 6 Збирати анамнестичні 

дані під час реєстрації та 

обстеження тварин, 

передбачати вплив 

отриманих результатів на 

лекції, 

практичні 

 

ОС 

Магістр,  

4 курс 

7 семестр  

Ветеринарна 

медицина 

без обмежень 



Веремчук Я.Ю. 

Дубовий  А.А. 
 

СК 15. Здатність 

запроваджувати 

інноваційні підходи 

щодо біобезпеки та 

добробуту тварин. 

СК 18. Здатність 

здійснювати 

просвітницьку 

діяльність серед 

фахівців і населення в 

разі виникнення 

порушень 

життєдіяльності 

тварин та змін 

екологічної ситуації 

виробничі і технологічні 

процеси, знаходити 

рішення щодо вибору 

ефективних методів 

діагностики, лікування та 

профілактики хвороб 

тварин. 

РН 8 Проводити 

моніторинг щодо динаміки 

розвитку біологічних 

процесів в популяціях 

тварин, поширення хвороб 

різної етіології та 

біологічного забруднення 

довкілля РН 14 

Формулювати висновки 

щодо ефективності обраних 

методів і засобів утримання, 

годівлі, профілактики 

заразних і незаразних хвороб 

та лікування тварин, 

виробничих і технологічних 

процесах, запроваджених у 

підприємствах. 
25 31 кафедра 

Внутрішніх 

хвороб тварин та 

фізіології 

 

Горальська І.Ю. 

 
 

Методи 

мікробіологічн

их досліджень 

та Клінічна 

ветеринарна 

гематологія 

ЗК01. Здатність до 

абстрактного 

мислення, аналізу і 

синтезу, оброблення 

інформації з різних 

джерел. 

ЗК07. Здатність 

проведення 

досліджень на 

відповідному рівні. 

РН 1. Знати і грамотно 

використовувати 

термінологію ветеринарної 

медицини.  

РН 3. Визначати суть 

фізико-хімічних і 

біологічних процесів, які 

відбуваються в організмі 

тварин у нормі та за 

патології. РН 5 

лекції, 

лабораторні 

ОС 

Магістр,  

4 курс 

7 семестр  

Ветеринарна 

медицина 

без обмежень 



СК02. Здатність 

використовувати 

інструментарій, 

спеціальні пристрої, 

прилади, лабораторне 

обладнання та інші 

технічні засоби для 

проведення 

необхідних 

маніпуляцій під час 7 

професійної 

діяльності.  

СК07. Здатність 

організовувати і 

проводити 

лабораторні та 

спеціальні 

діагностичні 

дослідження й 

аналізувати їх 

результати 

Установлювати зв’язок між 

клінічними проявами 

захворювання та 

результатами лабораторних 

досліджень.  

26 31 кафедра 

Внутрішніх 

хвороб тварин та 

фізіології 

  

Горальська І.Ю. 

 
 

Внутрішні 

незаразні 

хвороби та 

акушерсько-

гінекологічна 

патологія 

дрібних тварин 

ЗК02. Здатність 

застосовувати знання 

у практичних 

ситуаціях. 

СК08. Здатність 

планувати, 

організовувати та 

реалізовувати заходи 

з лікування тварин 

різних класів і видів, 

хворих на незаразні, 

інфекційні та 

інвазійні хвороби 

РН 01. Установлювати 

зв’язок між клінічними 

проявами захворювання та 

результатами лабораторних 

досліджень. 

РН 07. Формулювати 

висновки щодо 

ефективності обраних 

методів і засобів 

утримання, годівлі та 

лікування тварин, 

профілактики заразних і 

незаразних хвороб, а також 

лекції, 

лабораторні 

ОС 

Магістр,  

5 курс 

9 семестр  

Ветеринарна 

медицина 

без обмежень 



виробничих і технологічних 

процесів на підприємствах з 

утримання, розведення чи 

експлуатації тварин різних 

класів і видів. 
27 31 кафедра 

Внутрішніх 

хвороб тварин та 

фізіології 

  

Горальська І.Ю. 

 
 

Профілактика 

інфекційних 

хвороб коней та 

внутрішні 

хвороби   

ЗК02. Здатність 

застосовувати знання у 

практичних ситуаціях. 

СК08. Здатність 

планувати, 

організовувати та 

реалізовувати заходи з 

лікування тварин різних 

класів і видів, хворих на 

незаразні, інфекційні та 

інвазійні хвороби 

РН 04. Збирати 

анамнестичні дані під час 

реєстрації та обстеження 

тварин, приймати рішення 

щодо вибору ефективних 

методів діагностики, 

лікування та профілактики 

хвороб тварин.  

РН 07. Формулювати 

висновки щодо 

ефективності обраних 

методів і засобів 

утримання, годівлі та 

лікування тварин, 

профілактики заразних і 

незаразних хвороб, а також 

виробничих і технологічних 

процесів на підприємствах з 

утримання, розведення чи 

експлуатації тварин різних 

класів і видів 

лекції, 

лабораторні 

ОС 

Магістр,  

5 курс 

9 семестр  

Ветеринарна 

медицина 

без обмежень 

28 31 кафедра 

Внутрішніх 

хвороб тварин та 

фізіології 

 

Горальська І.Ю. 
 

Внутрішні 

незаразні 

хвороби - 

профілактика 

ЗК02. Здатність 

застосовувати знання 

у практичних 

ситуаціях. 

СК08. Здатність 

планувати, 

організовувати та 

реалізовувати заходи 

РН 04. Збирати 

анамнестичні дані під час 

реєстрації та обстеження 

тварин, приймати рішення 

щодо вибору ефективних 

методів діагностики, 

лікування та профілактики 

хвороб тварин.  

лекції, 

лабораторні 

ОС 

Магістр,  

6 курс 

11 семестр  

Ветеринарна 

медицина 

без обмежень 



з лікування тварин 

різних класів і видів, 

хворих на незаразні, 

інфекційні та 

інвазійні хвороби 

РН 07. Формулювати 

висновки щодо 

ефективності обраних 

методів і засобів 

утримання, годівлі та 

лікування тварин, 

профілактики заразних і 

незаразних хвороб, а також 

виробничих і технологічних 

процесів на підприємствах з 

утримання, розведення чи 

експлуатації тварин різних 

класів і видів. 
29 31 кафедра 

Внутрішніх 

хвороб тварин та 

фізіології 

  

 Гончаренко В.В 

Внутрішні 

незаразні 

хвороби свиней   

ЗК02. Здатність 

застосовувати знання 

у практичних 

ситуаціях. 

СК08. Здатність 

планувати, 

організовувати та 

реалізовувати заходи 

з лікування тварин 

різних класів і видів, 

хворих на незаразні, 

інфекційні та 

інвазійні хвороби. 

РН 04. Збирати 

анамнестичні дані під час 

реєстрації та обстеження 

тварин, приймати рішення 

щодо вибору ефективних 

методів діагностики, 

лікування та профілактики 

хвороб тварин.  

РН 07. Формулювати 

висновки щодо 

ефективності обраних 

методів і засобів 

утримання, годівлі та 

лікування тварин, 

профілактики заразних і 

незаразних хвороб, а також 

виробничих і технологічних 

процесів на підприємствах з 

утримання, розведення чи 

експлуатації тварин різних 

класів і видів. 

лекції, 

лабораторні 

ОС 

Магістр,  

6 курс 

11 семестр  

Ветеринарна 

медицина 

без обмежень 



30 31 кафедра 

Внутрішніх 

хвороб тварин та 

фізіології 

 

Горальська І.Ю. 
 

Мікроелементо

логія 

ЗК01. Здатність до 

абстрактного 

мислення, аналізу і 

синтезу, оброблення 

інформації з різних 

джерел. 

ЗК07. Здатність 

проведення 

досліджень на 

відповідному рівні. 

СК02. Здатність 

використовувати 

інструментарій, 

спеціальні пристрої, 

прилади, лабораторне 

обладнання та інші 

технічні засоби для 

проведення 

необхідних 

маніпуляцій під час  

професійної 

діяльності.  

СК07. Здатність 

організовувати і 

проводити 

лабораторні та 

спеціальні 

діагностичні 

дослідження й 

аналізувати їх 

результати. 

РН 01. Знати і грамотно 

використовувати 

термінологію ветеринарної 

медицини.  

РН 03. Визначати суть 

фізико-хімічних і 

біологічних процесів, які 

відбуваються в організмі 

тварин у нормі та за 

патології.  

РН 05. Установлювати 

зв’язок між клінічними 

проявами захворювання та 

результатами лабораторних 

досліджень. 

 

лекції, 

лабораторні 

 

ОС 

Магістр,  

2 курс 

4 семестр 

Ветеринарна 

медицина 

без обмежень. 

31 31 кафедра 

Внутрішніх 

хвороб тварин та 

Нетрадиційні 

та фізичні 

методи 

ЗК02. Здатність 

застосовувати знання 

у практичних 

РН 04. Збирати 

анамнестичні дані під час 

реєстрації та обстеження 

лекції, 

лабораторні 

 

ОС 

Магістр,  

2 курс 

Ветеринарна 

медицина 

без обмежень. 



фізіології 

 

Горальська І.Ю. 

 
 

профілактики 

і лікування 

тварин 

ситуаціях. 

СК08. Здатність 

планувати, 

організовувати та 

реалізовувати заходи 

з лікування тварин 

різних класів і видів, 

хворих на незаразні, 

інфекційні та 

інвазійні хвороби 

тварин, приймати рішення 

щодо вибору ефективних 

методів діагностики, 

лікування та профілактики 

хвороб тварин.  

РН 07. Формулювати 

висновки щодо 

ефективності обраних 

методів і засобів 

утримання, годівлі та 

лікування тварин, 

профілактики заразних і 

незаразних хвороб, а також 

виробничих і технологічних 

процесів на підприємствах з 

утримання, розведення чи 

експлуатації тварин різних 

класів і видів. 

4 семестр 

32 31 кафедра 

Внутрішніх 

хвороб тварин та 

фізіології 

  

Дубовий А.А. 

 
 

Профілактика 

внутрішніх 

хвороби 

тварин   

ЗК 09. Здатність 

приймати 

обґрунтовані рішення. 

СК 10. Здатність 

розробляти стратегії 

безпечного, 

санітарнообумовленог

о утримання тварин. 

РН 05. Установлювати 

зв’язок між клінічними 

проявами захворювання та 

результатами лабораторних 

досліджень. 

РН 10. Пропонувати та 
використовувати доцільні 

інноваційні методи і 

підходи вирішення 

проблемних ситуацій 

професійного походження. 

лекції, 

лабораторні 

ОС 

Магістр,  

4 курс 

 8 семестр  

Ветеринарна 

медицина 

без обмежень 

33 31 кафедра 

Внутрішніх 

хвороб тварин та 

фізіології 

 

Етологія та 

добробут 

тварин 

ЗК 05. Навички 

використання 

інформаційних і 

комунікаційних 

технологій. 

РН 3. Описувати сутність та 

динаміку фізико-хімічних 

та біологічних процесів, які 

відбуваються в організмі 

тварин у нормі та за 

лекції, 

практичні 

 

ОС 

Магістр,  

4 курс 

8 семестр  

Ветеринарна 

медицина 

без обмежень 



Веремчук Я.Ю. 

 
 

СК 09. Здатність 

розробляти стратегії 

для безпечного, 

санітарно-

обумовленого 

утримання тварин за 

умов виникнення 

заразних і незаразних 

хвороб. 

СК 15. Здатність 

запроваджувати 

інноваційні підходи 

щодо біобезпеки та 

добробуту тварин. 

патології під впливом 

факторів зовнішнього 

середовища, дії 

інфекційних агентів, 

хірургічних та акушерсько-

гінекологічних втручань. 

РН 8. Проводити 

моніторинг щодо динаміки 

розвитку біологічних 

процесів в популяціях 

тварин, поширення хвороб 

різної етіології та 

біологічного забруднення 

довкілля. 

РН 14. Формулювати 

висновки щодо 

ефективності обраних 

методів і засобів 

утримання, годівлі, 

профілактики заразних і 

незаразних хвороб та 

лікування тварин, 

виробничих і технологічних 

процесах, запроваджених у 

підприємствах. 
34 31 кафедра 

Внутрішніх 

хвороб тварин та 

фізіології 

 

Горальська І.Ю. 
 

 

Мікроелемент

ологія 

ЗК01. Здатність до 

абстрактного 

мислення, аналізу і 

синтезу, оброблення 

інформації з різних 

джерел. 

ЗК07. Здатність 

проведення 

досліджень на 

РН 01. Знати і грамотно 

використовувати 

термінологію ветеринарної 

медицини.  

РН 03. Визначати суть 

фізико-хімічних і 

біологічних процесів, які 

відбуваються в організмі 

тварин у нормі та за 

лекції, 

лабораторні 

 

ОС 

Магістр,  

1 курс 

2 семестр 

Ветеринарна 

медицина 

без обмежень. 



відповідному рівні. 

СК02. Здатність 

використовувати 

інструментарій, 

спеціальні пристрої, 

прилади, лабораторне 

обладнання та інші 

технічні засоби для 

проведення 

необхідних 

маніпуляцій під час  

професійної 

діяльності.  

СК07. Здатність 

організовувати і 

проводити 

лабораторні та 

спеціальні 

діагностичні 

дослідження й 

аналізувати їх 

результати. 

патології.  

РН 05. Установлювати 

зв’язок між клінічними 

проявами захворювання та 

результатами лабораторних 

досліджень. 

 

35 31 кафедра 

Внутрішніх 

хвороб тварин та 

фізіології 

  

Русак В.С.  
 

 

Профілактика 

внутрішніх 

хвороби 

тварин   

ЗК 09. Здатність 

приймати 

обґрунтовані рішення. 

СК 10. Здатність 

розробляти стратегії 

безпечного, 

санітарнообумовленог

о утримання тварин. 

РН 05. Установлювати 

зв’язок між клінічними 

проявами захворювання та 

результатами лабораторних 

досліджень. 

РН 10. Пропонувати та 
використовувати доцільні 

інноваційні методи і 

підходи вирішення 

проблемних ситуацій 

професійного походження. 

лекції, 

лабораторні 

ОС 

Магістр,  

2 курс 

4 семестр  

Ветеринарна 

медицина 

без обмежень 

36 31 кафедра  ЗК 05. Навички РН 3. Описувати сутність та лекції, ОС Ветеринарна без обмежень 



Внутрішніх 

хвороб тварин та 

фізіології 

 

Веремчук Я.Ю. 
 

Етологія та 

добробут 

тварин 

використання 

інформаційних і 

комунікаційних 

технологій. 

СК 09. Здатність 

розробляти стратегії 

для безпечного, 

санітарно-

обумовленого 

утримання тварин за 

умов виникнення 

заразних і незаразних 

хвороб. 

СК 15. Здатність 

запроваджувати 

інноваційні підходи 

щодо біобезпеки та 

добробуту 

тварин. 

динаміку фізико-хімічних 

та біологічних процесів, які 

відбуваються в організмі 

тварин у нормі та за 

патології під впливом 

факторів зовнішнього 

середовища, дії 

інфекційних агентів, 

хірургічних та акушерсько-

гінекологічних втручань. 

РН 8. Проводити 

моніторинг щодо динаміки 

розвитку біологічних 

процесів в популяціях 

тварин, поширення хвороб 

різної етіології та 

біологічного забруднення 

довкілля. 

РН 14. Формулювати 

висновки щодо 

ефективності обраних 

методів і засобів 

утримання, годівлі, 

профілактики заразних і 

незаразних хвороб та 

лікування тварин, 

виробничих і технологічних 

процесах, запроваджених у 

підприємствах. 

практичні 

 

Магістр,  

2 курс 

4 семестр  

медицина 

Освітній ступінь бакалавр 
37 31, Внутрішніх 

хвороб тварин та 

фізіології 

 

 

Внутрішні 

хвороби 

дрібних 

ЗК02. Здатність 

застосовувати знання 

у практичних 

ситуаціях. 

РН 05 Установлювати 

зв’язок між клінічними 

проявами захворювання та 

результатами лабораторних 

лекції, 

лабораторні 

 

ОС 

Бакалавр  

4 курс  

8 семестр 

Ветеринарна 

медицина 

без обмежень 



Дубовий А.А.  
 

тварин 

 

СК08. Здатність 

планувати, 

організовувати та 

реалізовувати заходи 

з лікування тварин 

різних класів і видів, 

хворих на незаразні, 

інфекційні та 

інвазійні хвороби 

досліджень. 

РН 07 Формулювати 

висновки щодо 

ефективності обраних 

методів і засобів 

утримання, годівлі та 

лікування тварин, 

профілактики заразних і 

незаразних хвороб, а також 

виробничих і технологічних 

процесів на підприємствах з 

утримання, розведення чи 

експлуатації тварин різних 

класів і видів. 

 

38 31, Внутрішніх 

хвороб тварин та 

фізіології 

 

Пінський О.В. 

 
 

Ветеринарна 

радіобіологія 

та професійна 

етика у роботі 

з дрібними 

тваринами 

ЗК 2. Здатність 

застосовувати знання 

у практичних 

ситуаціях.  

ЗК 3. Знання та 

розуміння предметної 

області і професії.  

ЗК 7. Здатність 

спілкуватися з 

нефахівцями своєї 

галузі (з експертами з 

інших галузей).  

ЗК 8. Здатність 

працювати в 

міжнародному 

контексті.  

РН 2. Демонструвати 

розуміння особливостей 

діяльності лікаря 

ветеринарної медицини та 

функціонування галузевих 

виробничих структур в 

сучасних умовах 

господарювання.  

РН 11. Створювати в 

колективах атмосферу для 

обговорення нагальних 

питань з урахуванням 

професійної етики, 

позитивної соціальної та 

емоційної поведінки, 

поваги до етичних 

принципів та стандартів.  

РН 12. Пропонувати 

інноваційні підходи для 

вирішення проблемних 

лекції, 

практичні 

 

ОС 

Бакалавр,  

2 курс,  

група стн 

3 семестр 

Ветеринарна 

медицина 

без обмежень. 



ситуацій професійного або 

соціального походження 

39 31, Внутрішніх 

хвороб тварин та 

фізіології 

 

Пінський О.В. 

 
 

Ветеринарна 

радіобіологія 

та професійна 

етика у роботі 

з 

продуктивним

и тваринами 

ЗК 2. Здатність 

застосовувати знання 

у практичних 

ситуаціях.  

ЗК 3. Знання та 

розуміння предметної 

області і професії.  

ЗК 7. Здатність 

спілкуватися з 

нефахівцями своєї 

галузі (з експертами з 

інших галузей).  

ЗК 8. Здатність 

працювати в 

міжнародному 

контексті.  

РН 2. Демонструвати 

розуміння особливостей 

діяльності лікаря 

ветеринарної медицини та 

функціонування галузевих 

виробничих структур в 

сучасних умовах 

господарювання.  

РН 11. Створювати в 

колективах атмосферу для 

обговорення нагальних 

питань з урахуванням 

професійної етики, 

позитивної соціальної та 

емоційної поведінки, 

поваги до етичних 

принципів та стандартів.  

РН 12. Пропонувати 

інноваційні підходи для 

вирішення проблемних 

ситуацій професійного або 

соціального походження 

лекції, 

практичні 

 

ОС 

Бакалавр,  

2 курс,  

група стн 

3 семестр 

Ветеринарна 

медицина 

без обмежень. 

40 31, Внутрішніх 

хвороб тварин та 

фізіології 

 

Гончаренко В.В. 
 

 

Внутрішні 

хвороби 

дрібних 

тварин 

 

ЗК02. Здатність 

застосовувати знання 

у практичних 

ситуаціях. 

СК08. Здатність 

планувати, 

організовувати та 

реалізовувати заходи 

з лікування тварин 

різних класів і видів, 

РН 05 Установлювати 

зв’язок між клінічними 

проявами захворювання та 

результатами лабораторних 

досліджень. 

РН 07 Формулювати 

висновки щодо 

ефективності обраних 

методів і засобів 

утримання, годівлі та 

лекції, 

лабораторні 

 

ОС 

Бакалавр 3 

курс  

група стн 

6 семестр 

 

Ветеринарна 

медицина 

без обмежень 



хворих на незаразні, 

інфекційні та 

інвазійні хвороби 

лікування тварин, 

профілактики заразних і 

незаразних хвороб, а також 

виробничих і технологічних 

процесів на підприємствах з 

утримання, розведення чи 

експлуатації тварин різних 

класів і видів. 

 

Кафедра анатомії і гістології 

 

Освітній ступінь – Магістр, (термін навчання 5 років 10 місяців) 
41 Кафедра анатомії і 

гістології / 

Гуральська С.В. 

Гістологічна 

діагностика 

СК01. Здатність 

встановлювати 

особливості будови і 

функціонування клітин, 

тканин, органів, їх систем 

та апаратів організму 

тварин різних класів і 

видів – ссавців, птахів, 

комах (бджіл), риб та 

інших хребетних.  

СК02. Здатність 

використовувати 

інструментарій, 

спеціальні пристрої, 

прилади, лабораторне 

обладнання та інші 

технічні засоби для 

проведення необхідних 

маніпуляцій під час  

професійної діяльності.  

СК06. Здатність 

здійснювати відбір, 

пакування, фіксування і 

пересилання проб 

РН 01. Знати і грамотно 

використовувати термінологію 

ветеринарної медицини.  

РН 02. Використовувати 

інформацію із вітчизняних та 

іноземних джерел для 

розроблення діагностичних, 

лікувальних і підприємницьких 

стратегій.  

РН 03. Визначати суть фізико-

хімічних і біологічних процесів, 

які відбуваються в організмі 

тварин у нормі та за патології.  

РН 04. Збирати анамнестичні 

дані під час реєстрації та 

обстеження тварин, приймати 

рішення щодо вибору 

ефективних методів 

діагностики, лікування та 

профілактики хвороб тварин. 

Лекції, 

лабораторні 

заняття, 

командна 

робота, 

виконання 

ситуаційних 

завдань, 

обговорення, 

дискусії 

Освітній 

ступінь 

магістр,  

2 курс  

4 семестр 

211 

«Ветеринарна 

медицина» 

Без обмежень 



біологічного матеріалу 

для лабораторних 

досліджень.  

СК07. Здатність 

організовувати і 

проводити лабораторні та 

спеціальні діагностичні 

дослідження й 

аналізувати їх результати.  

 

42 Кафедра анатомії і 

гістології / 

Сокульський І.М. 

Колеснік Н.Л. 

Професійна 

етика та 

Анатомічні 

особливості 

м’ясоїдів 

ЗК01. Здатність до 

абстрактного мислення, 

аналізу і синтезу, 

оброблення інформації з 

різних джерел. 

ЗК02. Здатність 

застосовувати знання у 

практичних ситуаціях. 

СК01. Здатність 

встановлювати 

особливості будови і 

функціонування клітин, 

тканин, органів, їх систем 

та апаратів організму 

тварин різних класів і 

видів – ссавців, птахів, 

комах (бджіл), риб та 

інших хребетних.  

СК 02. Здатність 

дотримуватися правил 

охорони праці, асептики 

та антисептики під час 

фахової діяльності. 

 

 

 

 

РН 01. Знати і грамотно 

використовувати термінологію 

ветеринарної медицини. 

РН 03. Визначати суть фізико-

хімічних і біологічних процесів, 

які відбуваються в організмі 

тварин у нормі та за патології. 

Лекції, 

лабораторні 

заняття, 

командна 

робота, 

виконання 

ситуаційних 

завдань, 

обговорення 

Освітній 

ступінь 

магістр,  

4 курс  

7 семестр 

211 

«Ветеринарна 

медицина» 

Без обмежень 



43 Кафедра анатомії і 

гістології / 

Кот Т.Ф. 

Сокульський І.М. 

Порівняльна 

анатомія тварин 

ЗК 1. Здатність до 

абстрактного мислення, 

аналізу і синтезу, пошуку, 

оброблення інформації з 

різних джерел. 

ЗК 2. Здатність 

застосовувати знання у 

практичних ситуаціях. 

СК01. Здатність 

встановлювати 

особливості будови і 

функціонування клітин, 

тканин, органів, їх систем 

та апаратів організму 

тварин різних класів і 

видів – ссавців, птахів, 

комах (бджіл), риб та 

інших хребетних.  

СК03. Здатність 

дотримуватися правил 

охорони праці, асептики 

та антисептики під час 

фахової діяльності. 

РН 1. Знати і грамотно 

використовувати термінологію 

ветеринарної медицини. 

РН 3. Визначати суть фізико-

хімічних і біологічних процесів, 

які відбуваються в організмі 

тварин у нормі та за патології. 

 

Лекції, 

лабораторні 

заняття, 

командна 

робота, 

виконання, 

обговорення 

Освітній 

ступінь 

магістр,  

2 курс  

4 семестр 

211 

«Ветеринарна 

медицина» 

Без обмежень 

44 Кафедра анатомії і 

гістології / 

Заїка С.С. 

Судова 

ветеринарія 

ЗК 1. Здатність до 

абстрактного мислення, 

аналізу і синтезу, пошуку, 

оброблення інформації з 

різних джерел. 

ЗК 9. Здатність приймати 

обґрунтовані рішення 

СК 7. Здатність 

організовувати і 

проводити лабораторні та 

спеціальні діагностичні 

дослідження й 

аналізувати їх результати. 

СК 14. Здатність 

РН 2. Визначати суть фізико-

хімічних і біологічних процесів, 

які відбуваються в організмі 

тварин у нормі та за патології.  

РН 4. Розуміти логічну 

послідовність дій та вміти 

оформляти відповідну 

документацію під час 

проведення судово-

ветеринарної експертизи. 

РН 6. Збирати анамнестичні 

дані під час реєстрації та 

обстеження тварин, 

передбачати вплив отриманих 

Лекції, 

лабораторні 

заняття 

Освітній 

ступінь 

магістр,  

5 курс  

9 семестр 

211 

«Ветеринарна 

медицина» 

Без обмежень 



проводити судово-

ветеринарну експертизу 

результатів на виробничі і 

технологічні процеси, 

знаходити рішення щодо 

вибору ефективних методів 

діагностики, лікування та 

профілактики хвороб тварин. 

45 Кафедра анатомії і 

гістології / 

Заїка С.С. 

Ветеринарна 

онкологія 

ЗК 8. Здатність вчитися і 

оволодівати сучасними 

знаннями 

ЗК 11. Здатність 

оцінювати та 

забезпечувати якість 

виконуваних робіт 

РН 3. Визначати суть фізико-

хімічних і біологічних процесів, 

які відбуваються в організмі 

тварин у нормі та за патології.  

РН 6. Володіти 

спеціалізованими програмними 

засобами для виконання 

професійних завдань. 

Лекції, 

лабораторні 

заняття 

Освітній 

ступінь 

магістр,  

5 курс  

9 семестр 

211 

«Ветеринарна 

медицина» 

Без обмежень 

Освітній ступінь – Магістр, (термін навчання 4 років 10 місяців)  

46 Кафедра анатомії і 

гістології / 

Колеснік Н.Л. 

Історія 

ветеринарної 

медицини 

ЗК 1. Здатність до 

абстрактного мислення, 

аналізу і синтезу, пошуку, 

оброблення інформації з 

різних джерел. 

ЗК 3. Знання та розуміння 

предметної області і 

професії. 

ЗК 9. Визначеність і 

наполегливість щодо 

поставлених завдань і 

взятих обов’язків. 

ЗК 10. Прагнення до 

збереження довкілля. 

СК 18. Здатність 

здійснювати 

просвітницьку діяльність 

серед фахівців і 

населення в разі 

виникнення порушень 

життєдіяльності тварин та 

змін екологічної ситуації. 

РН 1.  Відтворювати 

термінологію з компонентів 

освітньої програми 

РН2.  Демонструвати 

розуміння особливостей 

діяльності лікаря ветеринарної 

медицини та функціонування 

галузевих виробничих структур 

в сучасних умовах 

господарювання. 

РН5. Упорядковувати 

інформацію із вітчизняних та 

іноземних джерел для 

розроблення діагностичних, 

лікувальних, профілактичних 

заходів та підприємницьких 

стратегій. 

РН 12. Пропонувати інноваційні 

підходи для вирішення 

проблемних ситуацій 

професійного або соціального 

походження. 

Лекції, 

практичні 

Освітній 

ступінь 

магістр,  

1 курс нтн 

2 семестр 

211 

«Ветеринарна 

медицина» 

Без обмежень 



РН 19. Здійснювати 

просвітницьку діяльність серед 

працівників галузі та населення. 

47 Кафедра анатомії і 

гістології / 

Гуральська С.В. 

Гістологічна 

діагностика 

СК01. Здатність 

встановлювати 

особливості будови і 

функціонування клітин, 

тканин, органів, їх систем 

та апаратів організму 

тварин різних класів і 

видів – ссавців, птахів, 

комах (бджіл), риб та 

інших хребетних.  

СК02. Здатність 

використовувати 

інструментарій, 

спеціальні пристрої, 

прилади, лабораторне 

обладнання та інші 

технічні засоби для 

проведення необхідних 

маніпуляцій під час  

професійної діяльності.  

СК06. Здатність 

здійснювати відбір, 

пакування, фіксування і 

пересилання проб 

біологічного матеріалу 

для лабораторних 

досліджень.  

СК07. Здатність 

організовувати і 

проводити лабораторні та 

спеціальні діагностичні 

дослідження й 

аналізувати їх результати. 

 

РН 01. Знати і грамотно 

використовувати термінологію 

ветеринарної медицини.  

РН 02. Використовувати 

інформацію із вітчизняних та 

іноземних джерел для 

розроблення діагностичних, 

лікувальних і підприємницьких 

стратегій.  

РН 03. Визначати суть фізико-

хімічних і біологічних процесів, 

які відбуваються в організмі 

тварин у нормі та за патології.  

РН 04. Збирати анамнестичні 

дані під час реєстрації та 

обстеження тварин, приймати 

рішення щодо вибору 

ефективних методів 

діагностики, лікування та 

профілактики хвороб тварин.  

 

Лекції, 

лабораторні 

заняття, 

командна 

робота, 

виконання 

ситуаційних 

завдань, 

обговорення, 

дискусії 

Освітній 

ступінь 

магістр,  

2 курс нтн 

4 семестр 

211 

«Ветеринарна 

медицина» 

Без обмежень 



48 Кафедра анатомії і 

гістології / 

Кот Т.Ф. 

Сокульський І.М. 

Порівняльна 

анатомія тварин 

ЗК 1. Здатність до 

абстрактного мислення, 

аналізу і синтезу, пошуку, 

оброблення інформації з 

різних джерел. 

ЗК 2. Здатність 

застосовувати знання у 

практичних ситуаціях. 

СК01. Здатність 

встановлювати 

особливості будови і 

функціонування клітин, 

тканин, органів, їх систем 

та апаратів організму 

тварин різних класів і 

видів – ссавців, птахів, 

комах (бджіл), риб та 

інших хребетних.  

СК03. Здатність 

дотримуватися правил 

охорони праці, асептики 

та антисептики під час 

фахової діяльності. 

 

РН 1. Знати і грамотно 

використовувати термінологію 

ветеринарної медицини. 

РН 3. Визначати суть фізико-

хімічних і біологічних процесів, 

які відбуваються в організмі 

тварин у нормі та за патології. 

 

Лекції, 

лабораторні 

заняття, 

командна 

робота, 

виконання, 

обговорення 

Освітній 

ступінь 

магістр,  

2 курс нтн 

3 семестр 

211 

«Ветеринарна 

медицина» 

Без обмежень 

49 Кафедра анатомії і 

гістології / 

Заїка С.С. 

Судова 

ветеринарія 

ЗК 1. Здатність до 

абстрактного мислення, 

аналізу і синтезу, пошуку, 

оброблення інформації з 

різних джерел. 

ЗК 9. Здатність приймати 

обґрунтовані рішення 

СК 7. Здатність 

організовувати і 

проводити лабораторні та 

спеціальні діагностичні 

дослідження й 

аналізувати їх результати. 

РН 2. Визначати суть фізико-

хімічних і біологічних процесів, 

які відбуваються в організмі 

тварин у нормі та за патології.  

РН 4. Розуміти логічну 

послідовність дій та вміти 

оформляти відповідну 

документацію під час 

проведення судово-

ветеринарної експертизи. 

РН 6. Збирати анамнестичні 

дані під час реєстрації та 

обстеження тварин, 

Лекції, 

лабораторні 

заняття 

Освітній 

ступінь 

магістр,  

3 курс нтн 

5 семестр 

 

 

211 

«Ветеринарна 

медицина» 

Без обмежень 



СК 14. Здатність 

проводити судово-

ветеринарну експертизу 

передбачати вплив отриманих 

результатів на виробничі і 

технологічні процеси, 

знаходити рішення щодо 

вибору ефективних методів 

діагностики, лікування та 

профілактики хвороб тварин. 

50 Кафедра анатомії і 

гістології / 

Заїка С.С. 

Ветеринарна 

онкологія 

ЗК 8. Здатність вчитися і 

оволодівати сучасними 

знаннями 

ЗК 11. Здатність 

оцінювати та 

забезпечувати якість 

виконуваних робіт 

РН 3. Визначати суть фізико-

хімічних і біологічних процесів, 

які відбуваються в організмі 

тварин у нормі та за патології.  

РН 6. Володіти 

спеціалізованими програмними 

засобами для виконання 

професійних завдань. 

Лекції, 

лабораторні 

заняття 

Освітній 

ступінь 

магістр,  

5 курс  

10 семестр 

211 

«Ветеринарна 

медицина» 

Без обмежень 

Освітній ступінь – Магістр, (термін навчання 1 рік 10 місяців) 

51 Кафедра анатомії і 

гістології / 

Гуральська С.В. 

Гістологічна 

діагностика 

СК01. Здатність 

встановлювати 

особливості будови і 

функціонування клітин, 

тканин, органів, їх систем 

та апаратів організму 

тварин різних класів і 

видів – ссавців, птахів, 

комах (бджіл), риб та 

інших хребетних.  

СК02. Здатність 

використовувати 

інструментарій, 

спеціальні пристрої, 

прилади, лабораторне 

обладнання та інші 

технічні засоби для 

проведення необхідних 

маніпуляцій під час  

професійної діяльності.  

СК06. Здатність 

РН 01. Знати і грамотно 

використовувати термінологію 

ветеринарної медицини.  

РН 02. Використовувати 

інформацію із вітчизняних та 

іноземних джерел для 

розроблення діагностичних, 

лікувальних і підприємницьких 

стратегій.  

РН 03. Визначати суть фізико-

хімічних і біологічних процесів, 

які відбуваються в організмі 

тварин у нормі та за патології.  

РН 04. Збирати анамнестичні 

дані під час реєстрації та 

обстеження тварин, приймати 

рішення щодо вибору 

ефективних методів 

діагностики, лікування та 

профілактики хвороб тварин. 

Лекції, 

лабораторні 

заняття, 

командна 

робота, 

виконання 

ситуаційних 

завдань, 

обговорення, 

дискусії 

Освітній 

ступінь 

магістр,  

1 курс 

(після 

бакалавра) 

2 семестр 

211 

«Ветеринарна 

медицина» 

Без обмежень 



здійснювати відбір, 

пакування, фіксування і 

пересилання проб 

біологічного матеріалу 

для лабораторних 

досліджень.  

СК07. Здатність 

організовувати і 

проводити лабораторні та 

спеціальні діагностичні 

дослідження й 

аналізувати їх результати.  

 

52 Кафедра анатомії і 

гістології / 

Гуральська С.В. 

Посмертна 

діагностика 

СК01. Здатність 

встановлювати 

особливості будови і 

функціонування клітин, 

тканин, органів, їх систем 

та апаратів організму 

тварин різних класів і 

видів – ссавців, птахів, 

комах (бджіл), риб та 

інших хребетних.  

СК06. Здатність 

здійснювати відбір, 

пакування, фіксування і 

пересилання проб 

біологічного матеріалу 

для лабораторних 

досліджень.  

СК07. Здатність 

організовувати і 

проводити лабораторні та 

спеціальні діагностичні 

дослідження й 

аналізувати їх результати. 

 

РН 01. Знати і грамотно 

використовувати термінологію 

ветеринарної медицини.  

РН 03. Визначати суть фізико-

хімічних і біологічних процесів, 

які відбуваються в організмі 

тварин у нормі та за патології.  

РН 09. Розробляти заходи, 

спрямовані на захист населення 

від хвороб, спільних для тварин 

і людей. 

Лекції, 

лабораторні 

заняття, 

командна 

робота, 

виконання 

ситуаційних 

завдань, 

обговорення, 

дискусії 

Освітній 

ступінь 

магістр,  

2 курс 

(після 

бакалавра) 

3 семестр 

211 

«Ветеринарна 

медицина» 

Без обмежень 



53 Кафедра анатомії і 

гістології / 

Заїка С.С. 

Судова 

ветеринарія 

ЗК 1. Здатність до 

абстрактного мислення, 

аналізу і синтезу, пошуку, 

оброблення інформації з 

різних джерел. 

ЗК 9. Здатність приймати 

обґрунтовані рішення 

СК 7. Здатність 

організовувати і 

проводити лабораторні та 

спеціальні діагностичні 

дослідження й 

аналізувати їх результати. 

СК 14. Здатність 

проводити судово-

ветеринарну експертизу 

РН 2. Визначати суть фізико-

хімічних і біологічних процесів, 

які відбуваються в організмі 

тварин у нормі та за патології.  

РН 4. Розуміти логічну 

послідовність дій та вміти 

оформляти відповідну 

документацію під час 

проведення судово-

ветеринарної експертизи. 

РН 6. Збирати анамнестичні 

дані під час реєстрації та 

обстеження тварин, 

передбачати вплив отриманих 

результатів на виробничі і 

технологічні процеси, 

знаходити рішення щодо 

вибору ефективних методів 

діагностики, лікування та 

профілактики хвороб тварин. 

Лекції, 

лабораторні 

заняття 

Освітній 

ступінь 

магістр,  

1 курс 

(після 

бакалавра) 

2 семестр 

 

211 

«Ветеринарна 

медицина» 

Без обмежень 

54 Кафедра анатомії і 

гістології / 

Заїка С.С. 

Ветеринарна 

онкологія 

ЗК 8. Здатність вчитися і 

оволодівати сучасними 

знаннями 

ЗК 11. Здатність 

оцінювати та 

забезпечувати якість 

виконуваних робіт 

РН 3. Визначати суть фізико-

хімічних і біологічних процесів, 

які відбуваються в організмі 

тварин у нормі та за патології.  

РН 6. Володіти 

спеціалізованими програмними 

засобами для виконання 

професійних завдань. 

Лекції, 

лабораторні 

заняття 

Освітній 

ступінь 

магістр,  

1 курс 

(після 

бакалавра) 

1 семестр 

 

211 

«Ветеринарна 

медицина» 

Без обмежень 

55 Кафедра анатомії і 

гістології / 

Заїка С.С. 

Патоморфо-логія 

отруєнь 

СК01. Здатність 

встановлювати 

особливості будови і 

функціонування клітин, 

тканин, органів, їх систем 

та апаратів організму 

тварин різних класів і 

видів – ссавців, птахів, 

комах (бджіл), риб та 

РН 01. Знати і грамотно  

використовувати  термінологію 

ветеринарної медицини. 

РН 03. Визначати суть фізико-

хімічних і біологічних процесів, 

які відбуваються в організмі 

тварин у нормі та за патології.  

РН 04. Збирати  анамнестичні  

дані  під  час  реєстрації  та 

Лекції, 

лабораторні 

заняття 

Освітній 

ступінь 

магістр,  

2 курс 

(після 

бакалавра) 

4 семестр 

211 

«Ветеринарна 

медицина» 

Без обмежень 



інших хребетних.  

СК05. Здатність 

застосовувати методи і 

методики 

патологоанатомічної  

діагностики  хвороб  

тварин  для встановлення 

остаточного діагнозу та 

причин їх загибелі. 

СК06.Здатність 

здійснювати відбір, 

пакування, фіксування і 

пересилання проб 

біологічного матеріалу 

для лабораторних 

досліджень. 

СК07. Здатність 

організовувати і 

проводити лабораторні та 

спеціальні діагностичні 

дослідження й 

аналізувати їх результати. 

обстеження  тварин,  приймати  

рішення  щодо  вибору 

ефективних  методів  

діагностики,  лікування  та 

профілактики хвороб тварин. 

РН 13. Розуміти  логічну  

послідовність дій та вміти 

оформляти  відповідну 

документацію  під  час  

проведення судово-

ветеринарної експертизи. 

 

Кафедра мікробіології, фармакології та епізоотології 
 

Освітній ступінь - бакалавр 
56 27. 

Мікробіології, 

фармакології та 

епізоотології 

Бегас В. Л. 

Приватна 

практика та 

основи 

ветеринарног

о бізнесу 

ЗК10. Здатність 

спілкуватися з 

представниками інших 

професійних груп 

різного рівня. 

РН 02. Використовувати 

інформацію із вітчизняних та 

іноземних джерел для 

розроблення діагностичних, 

лікувальних і 

підприємницьких стратегій. 

РН 11. Узагальнювати та 

аналізувати інформацію щодо 

ефективності роботи 

ветеринарних фахівців різного 

підпорядкування. 

Лекції, 

практичні 

роботи, 

ситуаційні 

завдання, 

складання 

бізнес-плану. 

Бакалавр, 

2 курс 3 

семестр 

211 

«Ветеринарн

а медицина» 

Необхідні 

базові знання 

комунікації, 

економіки, 

інформаційних 

технологій. 



РН 16. Знати принципи та 

методи маркетингу і 

менеджменту ветеринарних 

засобів і послуг у 

ветеринарній медицині. 

РН 19. Здійснювати 

просвітницьку діяльність 

серед працівників галузі та 

населення. 

57 27 / 

Радзиховський 

М. Л. 

Гігієна 

вирощування 

і утримання 

та інфекційні 

хвороби 

продуктивних 

тварин 

 

ЗК 01. Здатність до 

абстрактного 

мислення, аналізу і 

синтезу, оброблення 

інформації з різних 

джерел. 

ЗК 02. Здатність 

застосовувати знання 

у практичних 

ситуаціях. 

РН 04. Збирати 

анамнестичні дані під час 

реєстрації та обстеження 

тварин, приймати рішення 

щодо вибору ефективних 

методів діагностики, 

лікування та профілактики 

хвороб тварин. 

РН 05. Установлювати 

зв’язок між клінічними 

проявами захворювання та 

результатами лабораторних 

досліджень. 

РН 06. Розробляти 

карантинні та оздоровчі 

заходи, методи терапії, 

профілактики, діагностики 

та лікування хвороб різної 

етіології. 

Лекції, 

практичні 

заняття, 

командна 

робота, 

семінар 

Бакалавр, 

СТН 2-

курс, 2 

семестр 

211 Без обмежень 

58 27. 

Мікробіології, 

фармакології та 

епізоотології 

Бегас В. Л. 

Організація і 

економіка 

ветеринарної 

справи 

ЗК 01. Здатність до 

абстрактного 

мислення, аналізу та 

синтезу. 

ЗК 02. Здатність 

застосовувати знання 

у практичних 

РН 07. Формулювати 
висновки щодо 
ефективності обраних 
методів і засобів 
утримання, годівлі та 
лікування тварин, 
профілактики заразних і 

Лекції, 

практичні 

роботи, 

ситуаційні 

завдання, 

складання 

планів, 

Бакалавр, 

3 курс 6 

семестр 

211 

«Ветеринарн

а медицина» 

Необхідні 

базові знання 

спеціальних 

предметів: 

епізоотологія, 

паразитологія, 

внутрішні 



ситуаціях. 

ЗК 06. Навички 

використання 

інформаційних і 

комунікаційних 

технологій. 

ЗК 08. Здатність 

вчитися і оволодівати 

сучасними знаннями. 

ЗК 09. Здатність 

приймати 

обґрунтовані рішення. 

ЗК 10.Здатність 

спілкуватися з 

представниками 

інших професійних 

груп різного рівня (з 

експертами інших 

галузей знань/видів 

економічної 

діяльності). 

ЗК 11.Здатність 

оцінювати та 

забезпечувати якість 

виконуваних робіт. 

незаразних хвороб, а також 
виробничих і технологічних 
процесів на підприємствах з 
утримання, розведення чи 
експлуатації тварин різних 
класів і видів.  
РН 11. Узагальнювати та 
аналізувати інформацію 
щодо ефективності роботи 
ветеринарних фахівців 
різного підпорядкування. 
РН 12. Знати правила та 
законодавчі нормативні 
акти щодо нагляду і 
контролю виробництва, 
зберігання, 
транспортування та 
реалізації продукції 
тваринного і рослинного 
походження.  
РН 18. Здійснювати 
облікову звітність під час 
фахової діяльності.  
РН 19. Здійснювати 
просвітницьку діяльність 
серед працівників галузі та 
населення. 

звітів. хвороби, 

акушерства, 

хірургії. 

Освітній ступінь - магістр 
59 Мікробіології, 

фармакології та 

епізоотології/ 

Рибачук Ж.В. 

Біологічно 

активні 

речовини 

отруйних 

рослин 

ЗК02. Здатність 

застосовувати знання у 

практичних ситуаціях. 

РН. 1. Знати і грамотно 

використовувати 

термінологію ветеринарної 

медицини 

Лекції, 

лабораторні, 

командна 

робота, 

поблемне 

Освітній 

рівень 

магістр, 2 

курс 3 

семестр 

211 

«Ветеринарна 

медицина» 

Знання з біології, 

хімії, схильність 

до логічного і 

критичного 

мислення 



РН 3. Визначати суть 

фізико-хімічних і 

біологічних процесів, які 

відбуваються в організмі 

тварин у нормі та за 

патології. 

РН 5. Установлювати 

зв'язок між клінічними 

проявами захворювання та 

результатами лабораторних 

досліджень. 

РН 14. Розуміти сутність 

процесів виготовлення, 

зберігання та переробки 

біологічної сировини. 

заняття 

60 Мікробіології,  

фармакології та 

епізоотології 

Солодка Л.О. 

Методи 

мікробіологічн

их досліджень 

ЗК02. Здатність 

застосовувати знання у 

практичних ситуаціях. 

ЗК07. Здатність 

проведення досліджень 

на відповідному рівні. 

 

РН 02. Використовувати 

інформацію із вітчизняних та 

іноземних джерел для 

розроблення діагностичних, 

лікувальних і 

підприємницьких стратегій.  

РН 05. Установлювати зв'язок 

між клінічними проявами 

захворювання та результатами 

лабораторних досліджень. 

РН 09. Розробляти заходи, 

спрямовані на захист 

населення від хвороб, 

спільних для тварин і людей. 

РН 10. Пропонувати та 

використовувати доцільні 

інноваційні методи і підходи 

вирішення проблемних 

ситуацій професійного 

походження. 

 

лекції,  

лабораторні 

заняття, 

проблемні 

заняття 

магістр 

після 

повної 

середньої 

освіти  

(4 курс,  

8 семестр)  

 

211 

«Ветеринарна 

медицина» 

Без обмежень 



61 27. 

Мікробіології, 

фармакології та 

епізоотології 

Романишина  

Т. О., кандидат 

ветеринарних 

наук, доцент 

Хірургічна 

патологія 

ВРХ та 

Інфекційні 

хвороби-

профілактика 

ЗК 1. Здатність до 

абстрактного 

мислення, аналізу і 

синтезу, пошуку, 

оброблення 

інформації з різних 

джерел. 

ЗК 6. Здатність 

проводити 

дослідження на 

відповідному рівні, 

приймати 

обґрунтовані рішення, 

оцінювати та 

забезпечувати якість 

виконуваних робіт. 

 

РН 1.Відтворювати 

термінологію з компонентів 

освітньої програми. РН 3. 

Описувати сутність та 

динаміку фізико-хімічних та 

біологічних процесів, які 

відбуваються в організмі 

тварин у нормі та за патології 

під впливом факторів 

зовнішнього середовища, дії 

інфекційних агентів, 

хірургічних та акушерсько-

гінекологічних втручань. 

РН 7. Встановлювати зв'язок 

між клінічними проявами 

захворювання та результатами 

лабораторних досліджень. 

РН 13.Рекомендувати до 

застосування карантинні та 

оздоровчі заходи, методи 

терапії, профілактики, 

діагностики та лікування 

хвороб різної етіології, 

фармацевтичні препарати 

різного спектру та механізму 

дії. РН 14.Формулювати 

висновки щодо ефективності 

обраних методів і засобів 

утримання, годівлі, 

профілактики заразних і 

незаразних хвороб та 

лікування тварин, виробничих 

і технологічних процесах, 

запроваджених у 

підприємствах. 

Лекції, 

практичні 

роботи, 

ситуаційні 

завдання, 

складання 

плану 

оздоровчих 

заходів. 

Магістр, 5 

курс, 9 

семестр 

211 

«Ветеринарн

а медицина» 

Без обмежень 

62 27 / 

Радзиховський 

Профілактика 

інфекційних 

ЗК01. Здатність до 

абстрактного 

РН 04. Збирати 

анамнестичні дані під час 

Лекції, 

практичні 

Магістр 5-

курс, 1 

211 Без обмежень 



М. Л. хвороб коней мислення, аналізу і 

синтезу, оброблення 

інформації з різних 

джерел. 

ЗК02. Здатність 

застосовувати знання 

у практичних 

ситуаціях. 

реєстрації та обстеження 

тварин, приймати рішення 

щодо вибору ефективних 

методів діагностики, 

лікування та профілактики 

хвороб тварин. 

РН 05.Установлювати 

зв’язок між клінічними 

проявами захворювання та 

результатами лабораторних 

досліджень. 

РН 06. Розробляти 

карантинні та оздоровчі 

заходи, методи терапії, 

профілактики, діагностики 

та лікування хвороб різної 

етіології. 

заняття, 

командна 

робота, 

семінар 

семестр 

63 27 / 

Радзиховський 

М. Л. 

Інфекційні 

хвороби 

дрібних 

тварин 

ЗК01. Здатність до 

абстрактного 

мислення, аналізу і 

синтезу, оброблення 

інформації з різних 

джерел. 

ЗК02. Здатність 

застосовувати знання 

у практичних 

ситуаціях 

РН 04. Збирати 

анамнестичні дані під час 

реєстрації та обстеження 

тварин, приймати рішення 

щодо вибору ефективних 

методів діагностики, 

лікування та профілактики 

хвороб тварин. 

РН 05.Установлювати 

зв’язок між клінічними 

проявами захворювання та 

результатами лабораторних 

досліджень. 

РН 06. Розробляти 

карантинні та оздоровчі 

заходи, методи терапії, 

профілактики, діагностики 

Лекції, 

практичні 

заняття, 

командна 

робота, 

семінар 

Магістр, 6-

курс, 1 

семестр  

211 Без обмежень  



та лікування хвороб різної 

етіології. 
64 27. 

Мікробіології, 

фармакології та 

епізоотології 

Романишина  

Т. О., 
кандидат 

ветеринарних 

наук, доцент 

Інфекційні 

хвороби 

свиней 

ЗК 1. Здатність 

до абстрактного 

мислення, аналізу і 

синтезу, пошуку, 

оброблення 

інформації з різних 

джерел. 

ЗК 6. Здатність 

проводити 

дослідження на 

відповідному рівні, 

приймати 

обґрунтовані рішення, 

оцінювати та 

забезпечувати якість 

виконуваних робіт. 

 

РН 1.Відтворювати 

термінологію з 

компонентів освітньої 

програми. РН 3. 

Описувати сутність та 

динаміку фізико-

хімічних та 

біологічних процесів, 

які відбуваються в 

організмі тварин у 

нормі та за патології 

під впливом факторів 

зовнішнього 

середовища, дії 

інфекційних агентів, 

хірургічних та 

акушерсько-

гінекологічних 

втручань.  

РН 7. Встановлювати 

зв'язок між клінічними 

проявами 

захворювання та 

результатами 

лабораторних 

досліджень. 

РН 13.Рекомендувати 

до застосування 

карантинні та 

оздоровчі заходи, 

методи терапії, 

профілактики, 

діагностики та 

лікування хвороб 

різної етіології, 

Лекції, 

практичні 

роботи, 

ситуаційні 

завдання, 

складання 

плану 

оздоровчих 

заходів. 

Магістр, 6 

курс, 11 

семестр 

211 

«Ветеринарн

а медицина» 

Без обмежень 



фармацевтичні 

препарати різного 

спектру та механізму 

дії. 

РН 14.Формулювати 

висновки щодо 

ефективності обраних 

методів і засобів 

утримання, годівлі, 

профілактики заразних 

і незаразних хвороб та 

лікування тварин, 

виробничих і 

технологічних 

процесах, 

запроваджених у 

підприємствах. 

 
65 27 / 

Радзиховський 

М. Л. 

Біологічний 

контроль 

діагностикумі

в і 

біопрепаратів 

ЗК 01. Здатність до 

абстрактного 

мислення, аналізу і 

синтезу, оброблення 

інформації з різних 

джерел. 

ЗК 02. Здатність 

застосовувати знання 

у практичних 

ситуаціях. 

РН 14.Розуміти сутність 

процесів виготовлення, 

зберігання та переробки 

біологічної сировини. 

РН 15. Знати правила 

зберігання різних 

фармацевтичних засобів та 

біопрепаратів, шляхів їх 

ентерального чи 

парентерального 

застосування, розуміти 

механізм їх дії, взаємодії та 

комплексної дії на організм 

тварин.  

Лекції, 

практичні 

заняття, 

командна 

робота, 

семінар 

Магістр 

(після 

бакалавра)

, 1-курс, 1 

семестр 

211 Без обмежень 

66 27. 

Мікробіології, 

фармакології та 

епізоотології 

Особливості 

діагностики 

та 

профілактики 

ЗК 1. Здатність до 

абстрактного 

мислення, аналізу та 

синтезу, оволодіння 

РН 5. Упорядковувати 
інформацію із вітчизняних 
та іноземних джерел для 

Лекції, 

лабораторні 

роботи, 

ситуаційні 

Магістр, 2 

курс 4 

семестр 

211 

«Ветеринарн

а медицина» 

Необхідні 

базові знання 

спеціальних 

предметів: 



Галатюк О.Є. 

Бегас В. Л. 

інфекційних 

хвороб бджіл 

та риб 

сучасними знаннями 

для розуміння 

предметної області 

професійної 

діяльності. 

ЗК 2. Здатність 

планувати та 

управляти часом, 

організовувати 

дослідження на 

відповідному рівні та 

адаптуватись до змін 

ситуацій під час 

професійної 

діяльності. 

ЗК 3. Здатність бути 

критичним та 

самокритичним, 

аналізувати та 

прогнозувати 

результати 

досліджень на основі 

логічних аргументів 

та перевірених фактів. 

ЗК 5. Здатність до 

спілкування з 

колегами, розвиток 

навичок 

міжособистісної 

взаємодії з фахівцями 

різних рівнів та 

громадськістю як на 

національному, так і 

на міжнародному 

розроблення діагностичних, 
лікувальних, 
профілактичних заходів та 
підприємницьких стратегій. 
РН 12. Пропонувати 
інноваційні підходи для 
вирішення проблемних 
ситуацій професійного або 
соціального походження. 
РН 14. Формулювати 
висновки щодо 
ефективності обраних 
методів і засобів 
утримання, годівлі, 
профілактики заразних і 
незаразних хвороб та 
лікування тварин, 
виробничих і технологічних 
процесах, запроваджених у 
підприємствах. 

завдання, 

проведення 

іхтіопатологі

чного 

дослідження. 

мікробіологія, 

вірусологія, 

епізоотологія, 

паразитологія, 

внутрішні 

хвороби. 



рівні. 
67 27. 

Мікробіології, 

фармакології та 

епізоотології 

Бегас В. Л. 

Основи 

ветеринарног

о бізнесу  

ЗК 1. Здатність до 

абстрактного 

мислення, аналізу та 

синтезу. 

ЗК 2. Здатність 

застосовувати знання 

у практичних 

ситуаціях. 

ЗК 6. Навички 

використання 

інформаційних і 

комунікаційних 

технологій. 

ЗК 8. Здатність 

вчитися і оволодівати 

сучасними знаннями. 

ЗК 9. Здатність 

приймати 

обґрунтовані рішення. 

ЗК 10.Здатність 

спілкуватися з 

представниками 

інших професійних 

груп різного рівня (з 

експертами інших 

галузей знань/видів 

економічної 

діяльності). 

ЗК 11.Здатність 

оцінювати та 

забезпечувати якість 

виконуваних робіт. 

РН 02. Використовувати 
інформацію із вітчизняних 
та іноземних джерел для 
розроблення діагностичних, 
лікувальних і 
підприємницьких стратегій. 
РН 11. Узагальнювати та 
аналізувати інформацію 
щодо ефективності роботи 
ветеринарних фахівців 
різного підпорядкування. 
РН 16. Знати принципи 
та методи маркетингу і 
менеджменту 
ветеринарних засобів і 
послуг у ветеринарній 
медицині. 
РН 19. Здійснювати 
просвітницьку діяльність 
серед працівників галузі та 
населення. 

Лекції, 

практичні 

роботи, 

ситуаційні 

завдання, 

складання 

бізнес-плану. 

Магістр, 2 

курс, 4 

семестр 

211 

«Ветеринарн

а медицина» 

Необхідні 

базові знання 

комунікації, 

економіки, 

інформаційних 

технологій. 

68 Мікробіології, Біологічно ЗК02. Здатність РН. 1. Знати і грамотно Лекції, Магістр 211 Знання з біології, 



фармакології та 

епізоотології/ 

Рибачук Ж.В. 

активні речовини 

отруйних рослин 
застосовувати знання 

у практичних 

ситуаціях. 
ЗК 09 Здатність 

приймати обґрунтовані 

рішення 

використовувати 

термінологію ветеринарної 

медицини 

РН 3. Визначати суть 

фізико-хімічних і 

біологічних процесів, які 

відбуваються в організмі 

тварин у нормі та за 

патології. 

РН 5. Установлювати 

зв'язок між клінічними 

проявами захворювання та 

результатами лабораторних 

досліджень. 

РН 14. Розуміти сутність 

процесів виготовлення, 

зберігання та переробки 

біологічної сировини. 

лабораторні, 

командна 

робота, 

поблемне 

заняття 

2курс НТН, 

3 сем 

«Ветеринарна 

медицина» 

хімії, схильність 

до логічного і 

критичного 

мислення 

69 Мікробіології,  

фармакології та 

епізоотології 

Солодка Л.О. 

Методи 

мікробіологічн

их досліджень 

ЗК02. Здатність 

застосовувати знання у 

практичних ситуаціях. 

ЗК07. Здатність 

проведення досліджень 

на відповідному рівні. 

 

РН 02. Використовувати 

інформацію із вітчизняних та 

іноземних джерел для 

розроблення діагностичних, 

лікувальних і 

підприємницьких стратегій.  

РН 05. Установлювати зв'язок 

між клінічними проявами 

захворювання та результатами 

лабораторних досліджень. 

РН 09. Розробляти заходи, 

спрямовані на захист 

населення від хвороб, 

спільних для тварин і людей. 

РН 10. Пропонувати та 

використовувати доцільні 

інноваційні методи і підходи 

вирішення проблемних 

лекції,  

лабораторні 

заняття, 

проблемні 

заняття 

магістр  нтн  

(2 курс, 

 4 семестр) 

4 семестр) 

211 

«Ветеринарна 

медицина» 

Без обмежень 



ситуацій професійного 

походження. 
70 27. 

Мікробіології, 

фармакології та 

епізоотології 

Галатюк О.Є. 

Бегас В. Л. 

Особливості 

діагностики 

та 

профілактики 

інфекційних 

хвороб бджіл 

та риб 

ЗК 1. Здатність до 

абстрактного 

мислення, аналізу та 

синтезу, оволодіння 

сучасними знаннями 

для розуміння 

предметної області 

професійної 

діяльності. 

ЗК 2. Здатність 

планувати та 

управляти часом, 

організовувати 

дослідження на 

відповідному рівні та 

адаптуватись до змін 

ситуацій під час 

професійної 

діяльності. 

ЗК 3. Здатність бути 

критичним та 

самокритичним, 

аналізувати та 

прогнозувати 

результати 

досліджень на основі 

логічних аргументів 

та перевірених фактів. 

ЗК 5. Здатність до 

спілкування з 

колегами, розвиток 

навичок 

РН 5. Упорядковувати 
інформацію із вітчизняних 
та іноземних джерел для 
розроблення діагностичних, 
лікувальних, 
профілактичних заходів та 
підприємницьких стратегій. 
РН 12. Пропонувати 
інноваційні підходи для 
вирішення проблемних 
ситуацій професійного або 
соціального походження. 
РН 14. Формулювати 
висновки щодо 
ефективності обраних 
методів і засобів 
утримання, годівлі, 
профілактики заразних і 
незаразних хвороб та 
лікування тварин, 
виробничих і технологічних 
процесах, запроваджених у 
підприємствах. 

Лекції, 

лабораторні 

роботи, 

ситуаційні 

завдання, 

проведення 

іхтіопатологі

чного 

дослідження. 

Магістр, 3 

курс 7 

семестр 

211 

«Ветеринарн

а медицина» 

Необхідні 

базові знання 

спеціальних 

предметів: 

мікробіологія, 

вірусологія, 

епізоотологія, 

паразитологія, 

внутрішні 

хвороби. 



міжособистісної 

взаємодії з фахівцями 

різних рівнів та 

громадськістю як на 

національному, так і 

на міжнародному 

рівні. 
71 27 / 

Радзиховський 

М. Л. 

Біологічний 

контроль 

діагностикумі

в і 

біопрепаратів 

ЗК 01. Здатність до 

абстрактного 

мислення, аналізу і 

синтезу, оброблення 

інформації з різних 

джерел. 

ЗК 02. Здатність 

застосовувати знання 

у практичних 

ситуаціях. 

РН 14.Розуміти сутність 

процесів виготовлення, 

зберігання та переробки 

біологічної сировини. 

РН 15. Знати правила 

зберігання різних 

фармацевтичних засобів та 

біопрепаратів, шляхів їх 

ентерального чи 

парентерального 

застосування, розуміти 

механізм їх дії, взаємодії та 

комплексної дії на організм 

тварин.  

Лекції, 

практичні 

заняття, 

командна 

робота, 

семінар 

Магістр 

НТН, 4-

курс, 2 

семестр 

211 Без обмежень 

         

 

Кафедра паразитології, аетеринарно-санітарної експертизи та зоогігієни 
 

Освітній ступінь - магістр 
72 Кафедра 

паразитології, 

ветсанекспертизи 

та зоогігієни / 

Дубова О. А. 

Паразитарні 

хвороби 

дрібних 

тварин /  

ЗК 3. Знання та 

розуміння предметної 

галузі та професії. 

СК04. Здатність 

проводити клінічне 

дослідження з метою 

формулювання 

висновків щодо стану 

РН 5. Володіти знаннями 

про хвороби тварин різної 

етіології та уміти 

застосовувати адекватні 

методи і методики 

клінічних та лабораторних 

досліджень для контролю 

стану здоров’я тварин 

Лекції, 

лабораторні 

заняття, 

командна 

робота, 

виконання 

ситуаційних 

завдань, 

Освітній 

ступінь 

магістр, 

6 курс,  

11 семестр 

211 

«Ветеринарн

а медицина» 

Без обмежень 



тварин чи 

встановлення 

діагнозу. 

СК08. Здатність 

планувати, 

організовувати та 

реалізовувати заходи 

з лікування тварин 

різних класів і видів, 

хворих на незаразні, 

інфекційні та 

інвазійні хвороби. 

 

різних класів і видів, знати 

шляхи подальшого 

використання хворих 

тварин і продукції, 

одержаної від них, а також 

від тварин, підданих 

лікуванню, профілактичним 

чи іншим обробкам тощо 

РН 19. Розуміти суть 

професії, знати підходи та 

методи оцінювання різних 

виробничих ситуацій, 

володіти абстрактним 

мисленням та вміти 

аналізувати можливий 

подальший перебіг цих 

ситуацій, уміти приймати 

обґрунтовані рішення, 

організовувати та 

здійснювати якісне 

виконання прийнятих 

рішень з дотриманням 

морально-етичних норм, 

правил і принципів 

біобезпеки та біоетики під 

час використання у 

професійній діяльності 

різних біологічних агентів з 

прагненням до збереження 

навколишнього 

середовища. 

 

обговорення, 

дискусії 

73 Кафедра 

паразитології, 

Паразитарні 

хвороби - 

ЗК02. Здатність 

застосовувати знання 

РН4. Збирати 

анамнестичні дані під час 

Лекції, 

лабораторні 

Освітній 

ступінь 

211 

«Ветеринарн

Без обмежень 



ветеринарно-

санітарної 

експертизи та 

зоогігієни /  

Довгій Ю. Ю. 

профілактика 

/  

 

у практичних 

ситуаціях. 

СК05. Здатність 

застосовувати методи 

і методики 

патологоанатомічної 

діагностики хвороб 

тварин для 

встановлення 

остаточного діагнозу 

та причин їх загибелі.  

СК06. Здатність 

здійснювати відбір, 

пакування, 

фіксування і 

пересилання проб 

біологічного 

матеріалу для 

лабораторних 

досліджень. 

реєстрації та обстеження 

тварин, приймати рішення 

щодо вибору ефективних 

методів діагностики, 

лікування та профілактики 

хвороб тварин. 

РН9. Розробляти заходи, 

спрямовані на захист 

населення від хвороб, 

спільних для тварин і 

людей. 

 

заняття, 

командна 

робота, 

виконанняси

туаційних 

завдань, 

обговорення, 

дискусії 

магістр, 

6 курс,  

11 семестр 

а медицина» 

74 Кафедра 

паразитології, 

ветсанекспертизи 

та зоогігієни / 

Чала І.В 

Метаболізм 

радіонуклідів 

та методи 

його 

дослідження /.  

ЗК 12 Прагнення до 

збереження 

навколишнього 

середовища 

СК 02. Здатність 

використовувати 

інструментарій та 

технічні засоби, 

спеціальні 

інструменти та 

пристрої для 

здійснення 

необхідних 

маніпуляцій щодо 

РН1. Знати і грамотно 

використовувати 

термінологію ветеринарної 

медицини 

РН2. Використовувати 

інформацію із вітчизняних 

та іноземних джерел для 

розроблення діагностичних, 

лікувальних і 

підприємницьких стратегій 

Лекції, 

лабораторні 

заняття, 

виконання 

ситуаційних 

завдань, 

обговорення, 

дискусії 

Освітній 

ступінь 

магістр, 

6 курс,  

11 семестр 

211 

«Ветеринарн

а медицина» 

Знання з 

дисциплін 

«Біофізика», 

«Ветеринарна 

радіобіологія» 



оцінки стану 

організму тварин 

різних видів. 

СК 03. Здатність 

дотримуватись правил 

техніки безпеки, 

асептики, 

антисептики у 

здійсненні фахової 

діяльності. 

СК 07. Здатність 

організовувати і 

проводити 

лабораторні та 

спеціальні 

діагностичні 

дослідження та 

аналізувати їх 

результати. 

 
75 Кафедра 

паразитології, 

ветсанекспертизи 

та зоогігієни / 

Фещенко Д. В. 

Паразитарні 

хвороби та 

хірургічна 

патологія 

свиней 

Част. 1. 

Паразитарні 

хвороби / 

СК 2. Застосовувати 
інструментарій та 
технічні засоби, 
спеціальні 
інструменти та 
пристрої для 
здійснення необхідних 
маніпуляцій щодо 
оцінки стану 
організму тварин 
різних видів. 
СК 4. Здатність 
проводити клінічні 
дослідження з метою 
формулювання 

РН3. Описувати сутність 

та динаміку фізико-

хімічних та біологічних 

процесів, які відбуваються 

в організмі тварин у нормі 

та за патології під впливом 

факторів зовнішнього 

середовища, дії 

інфекційних агентів. 

РН7. Встановлювати 

зв'язок між клінічними 

проявами захворювання та 

результатами лабораторних 

досліджень. 

Лекції, 

лабораторні 

заняття, 

виконання 

ситуаційних 

завдань, 

дискусія, 

тести, опис 

та 

ідентифікаці

я музейних 

препаратів, 

виконання 

діагностични

Освітній 

ступінь 

магістр, 

5 курс,  

9 семестр 

211 

«Ветеринарн

а медицина» 

Без обмежень 



висновків щодо стану 
тварин чи 
встановлення 
діагнозу. 
СК 9. Здатність 

розробляти стратегії 

для безпечного, 

санітарно-

обумовленого 

утримання тварин за 

умов виникнення 

заразних і незаразних 

хвороб. 

РН13. Рекомендувати до 

застосування карантинні та 

оздоровчі заходи, методи 

терапії, профілактики, 

діагностики та лікування 

хвороб різної етіології, 

фармацевтичні препарати 

різного спектру та 

механізму дії. 

РН14. Формулювати 

висновки щодо 

ефективності обраних 

методів і засобів 

утримання, годівлі, 

профілактики заразних і 

незаразних хвороб та 

лікування тварин, 

виробничих і технологічних 

процесах, запроваджених у 

підприємствах. 

 

х методів 

досліджень 

76 Кафедра 

паразитології, 

ветеринарно-

санітарної 

експертизи та 

зоогігієни /  

Дубова О. А. 

Особливості 

діагностики 

інвазійних 

хвороб 

дрібних 

тварин /  

 

ЗК 3. Знання та 

розуміння предметної 

галузі та професії. 

СК04. Здатність 

проводити клінічне 

дослідження з метою 

формулювання 

висновків щодо стану 

тварин чи 

встановлення 

діагнозу. 
СК08. Здатність 
планувати, 

РН 5. Володіти знаннями 

про хвороби тварин різної 

етіології та уміти 

застосовувати адекватні 

методи і методики 

клінічних та лабораторних 

досліджень для контролю 

стану здоров’я тварин 

різних класів і видів, знати 

шляхи подальшого 

використання хворих 

тварин і продукції, 

одержаної від них, а також 

Лекції, 

лабораторни

й практикум, 

виконання 

ситуаційних 

завдань 

Освітній 

ступінь 

магістр, 

5 курс,  

10 семестр 

211 

«Ветеринарн

а медицина» 

Без обмежень 



організовувати та 
реалізовувати заходи з 
лікування тварин 
різних класів і видів, 
хворих на незаразні, 
інфекційні та інвазійні 
хвороби. 

від тварин, підданих 

лікуванню, профілактичним 

чи іншим обробкам тощо 

РН 19. Розуміти суть 

професії, знати підходи та 

методи оцінювання різних 

виробничих ситуацій, 

володіти абстрактним 

мисленням та вміти 

аналізувати можливий 

подальший перебіг цих 

ситуацій, уміти приймати 

обґрунтовані рішення, 

організовувати та 

здійснювати якісне 

виконання прийнятих 

рішень з дотриманням 

морально-етичних норм, 

правил і принципів 

біобезпеки та біоетики під 

час використання у 

професійній діяльності 

різних біологічних агентів з 

прагненням до збереження 

навколишнього 

середовища. 
77 Кафедра 

паразитології, 

ветеринарно-

санітарної 

експертизи та 

зоогігієни /  

Довгій Ю. Ю. 

Загальна 

профілактика 

інвазійних 

хвороб тварин 

/  

 

ЗК02. Здатність 

застосовувати знання 

у практичних 

ситуаціях. 
СК01. Здатність 
встановлювати 
особливості будови і 
функціонування 

РН1. Знати і грамотно 

використовувати 

термінологію ветеринарної 

медицини. 

РН3. Визначати суть 

фізико-хімічних і 

біологічних процесів, які 

відбуваються в організмі 

Лекції, 

лабораторні 

заняття, 

командна 

робота, 

виконання 

ситуаційних 

завдань, 

Освітній 

ступінь 

магістр, 

2 курс,  

3 семестр 

211 

«Ветеринарн

а медицина» 

Без обмежень 



клітин, тканин, 
органів, їх систем та 
апаратів організму 
тварин різних класів і 
видів – ссавців, птахів, 
комах (бджіл), риб та 
інших хребетних. 

тварин у нормі та за 

патології. 

РН3. Розробляти 

карантинні та оздоровчі 

заходи, методи терапії, 

профілактики, діагностики 

та лікування хвороб різної 

етіології. 

обговорення, 

дискусії 

78 Кафедра 

паразитології, 

ветеринарно-

санітарної 

експертизи та 

зоогігієни /  

Дубова О. А. 

Особливості 

діагностики 

інвазійних 

хвороб 

дрібних 

тварин /  

 

ЗК 3. Знання та 

розуміння предметної 

галузі та професії. 

СК04. Здатність 

проводити клінічне 

дослідження з метою 

формулювання 

висновків щодо стану 

тварин чи 

встановлення 

діагнозу. 

СК08. Здатність 

планувати, 

організовувати та 

реалізовувати заходи 

з лікування тварин 

різних класів і видів, 

хворих на незаразні, 

інфекційні та 

інвазійні хвороби. 

РН 5. Володіти знаннями 

про хвороби тварин різної 

етіології та уміти 

застосовувати адекватні 

методи і методики 

клінічних та лабораторних 

досліджень для контролю 

стану здоров’я тварин 

різних класів і видів, знати 

шляхи подальшого 

використання хворих 

тварин і продукції, 

одержаної від них, а також 

від тварин, підданих 

лікуванню, профілактичним 

чи іншим обробкам тощо 

РН 19. Розуміти суть 

професії, знати підходи та 

методи оцінювання різних 

виробничих ситуацій, 

володіти абстрактним 

мисленням та вміти 

аналізувати можливий 

подальший перебіг цих 

ситуацій, уміти приймати 

обґрунтовані рішення, 

Лекції, 

лабораторний 

практикум, 

виконання 

ситуаційних 

завдань 

Освітній 

ступінь 

магістр, 

2 курс,  

3 семестр 

211 

«Ветеринарн

а медицина» 

Без обмежень 



організовувати та 

здійснювати якісне 

виконання прийнятих 

рішень з дотриманням 

морально-етичних норм, 

правил і принципів 

біобезпеки та біоетики під 

час використання у 

професійній діяльності 

різних біологічних агентів з 

прагненням до збереження 

навколишнього 

середовища. 
79 Кафедра 

паразитології, 

ветсанекспертизи 

та зоогігієни / 

Фурман С.В. 

Сертифікація 

продукції 

тваринництва  

ЗК 2. Здатність 

застосовувати знання 

у практичних 

ситуаціях 

ЗК3. Знання та 

розуміння предметної 

галузі та професії 

СК15. Здатність 

організовувати нагляд 

і контроль 

виробництва, 

зберігання, 

транспортування та 

реалізації продукції 

тваринного і 

рослинного 

походження. 

 

РН12 Знати правила та 

законодавчі нормативні 

акти щодо нагляду і 

контролю виробництва, 

зберігання, 

транспортування та 

реалізації продукції 

тваринного і рослинного 

походження. 

РН18 Здійснювати 

облікову звітність під час 

фахової діяльності 

Лекції, 

лабораторний 

практикум, 

виконання 

ситуаційних 

завдань 

Освітній 

ступінь 

магістр, 

2 курс,  

3 семестр 

211 

«Ветеринарн

а медицина» 

Без обмежень 

80 / Кафедра 

паразитології, 

ветсанекспертизи 

Загальна 

профілактика 

інвазійних 

ЗК 3. Знання та 

розуміння предметної 

галузі та професії. 

РН 6. Розробляти 

карантинні та оздоровчі 

заходи, методи терапії, 

Лекції, 

лабораторні 

заняття, 

Освітній 

ступінь 

магістр, 

211 

«Ветеринарн

а медицина» 

Без обмежень 



та зоогігієни / 

Дубова О. А 

хвороб тварин  СК 10. Здатність 

розробляти стратегії 

безпечного санітарно 

обумовленого 

утримання тварин. 

СК 13. Здатність 

розробляти стратегії 

профілактики хвороб 

різної етіології 

профілактики, діагностики 

та лікування хвороб різної 

етіології. 

РН 7. Формулювати 

висновки щодо 

ефективності обраних 

методів і засобів 

утримання, годівлі та 

лікування тварин, 

профілактики заразних і 

незаразних хвороб, а також 

виробничих і технологічних 

процесів на підприємствах з 

утримання, розведення чи 

експлуатації тварин різних 

класів і видів. 

командна 

робота, 

виконання 

ситуаційних 

завдань, 

обговорення, 

дискусії 

3 курс,  

5 семестр 

81 Кафедра 

паразитології, 

ветсанекспертиз

и та зоогігієни / 

Фурман С.В. 
 

Органічне 

виробництво 

та якість і 

безпечність 

продукції   

 

ЗК 2. Здатність 

застосовувати знання 

у практичних 

ситуаціях 

ЗК 3.Знання та 

розуміння предметної 

галузі та професії 

СК 15. Здатність 

організовувати нагляд 

і контроль 

виробництва, 

зберігання, 

транспортування та 

реалізації продукції 

тваринного і 

рослинного 

походження. 

РН12 Знати правила та 

законодавчі нормативні 

акти щодо нагляду і 

контролю виробництва, 

зберігання, 

транспортування та 

реалізації продукції 

тваринного і рослинного 

походження. 

РН18 Здійснювати облікову 

звітність під час фахової 

діяльності.  

Лекції, 

лабораторни

йпрактикум, 

командна 

робота, 

обговорення 

Освітній 

ступінь 

магістр, 

3 курс,  

5 семестр 

211 

«Ветеринарн

а медицина» 

Без обмежень 

82 Кафедра Товарознавст ЗК2.Здатність РН2 Демонструвати лекції, Освітній 211 без обмежень 



паразитології, 

ветеринарно-

санітарної 

експертизи і 

зоогігієни / 

Котелевич В.А., 

Згозінська О.А. 

во, 

стандартизаці

я і 

сертифікація 

продукції 

тваринництва/ 

застосовувати 

знання у 

практичних 

ситуаціях. 

ЗК 3. Знання та 

розуміння 

предметної 

області і 

професії. 

ЗК 6. Здатність 

проводити 

дослідження на 

відповідному 

рівні, приймати 

обґрунтовані 

рішення, 

оцінювати та 

забезпечувати 

якість 

виконуваних 

робіт. 

СК 6. Здатність 

раціонально 

організовувати, 

проводити та 

аналізувати 

результати  

лабораторних та 

спеціальних 

діагностичних 

досліджень. 

СК 12. Здатність 

організовувати 

контроль за 

розуміння особливостей 

діяльності лікаря 

ветеринарної медицини та 

функціонування галузевих 

виробничих структур в 

сучасних умовах 

господарювання 

 РН4   Розуміти сутність 

процесів виготовлення, 

зберігання та переробки 

біологічної сировини 

РН10 Готувати облікову 

звітність під час 

планування, організації та 

здійснення фахової 

діяльності 

 

командна 

робота,пробл

емні заняття 

тощо 

ступінь 

магістр, 3 

курс, 5 

семестр 

«Ветеринарн

а медицина» 



виробництвом, 

зберіганням, 

транспортування

м та реалізацією 

продукції 

тваринництва, 

бджільництва й 

аквакультури. 
83 Кафедра 

паразитології, 

ветеринарно-

санітарної 

експертизи та 

зоогігієни /  

Дубова О. А. 

Особливості 

діагностики 

інвазійних 

хвороб 

дрібних 

тварин /  

 

ЗК 3. Знання та 

розуміння предметної 

галузі та професії. 

СК04. Здатність 

проводити клінічне 

дослідження з метою 

формулювання 

висновків щодо стану 

тварин чи 

встановлення 

діагнозу. 

СК08. Здатність 

планувати, 

організовувати 

та реалізовувати 

заходи з 

лікування 

тварин різних 

класів і видів, 

хворих на 

незаразні, 

інфекційні та 

інвазійні 

хвороби. 

РН 5. Володіти знаннями 

про хвороби тварин різної 

етіології та уміти 

застосовувати адекватні 

методи і методики 

клінічних та лабораторних 

досліджень для контролю 

стану здоров’я тварин 

різних класів і видів, знати 

шляхи подальшого 

використання хворих 

тварин і продукції, 

одержаної від них, а також 

від тварин, підданих 

лікуванню, профілактичним 

чи іншим обробкам тощо 

РН 19. Розуміти суть 

професії, знати підходи та 

методи оцінювання різних 

виробничих ситуацій, 

володіти абстрактним 

мисленням та вміти 

аналізувати можливий 

подальший перебіг цих 

ситуацій, уміти приймати 

обґрунтовані рішення, 

Лекції, 

лабораторни

й практикум, 

виконання 

ситуаційних 

завдань 

Освітній 

ступінь 

магістр, 

4 курс,  

8 семестр 

211 

«Ветеринарн

а медицина» 

Без обмежень 



організовувати та 

здійснювати якісне 

виконання прийнятих 

рішень з дотриманням 

морально-етичних норм, 

правил і принципів 

біобезпеки та біоетики під 

час використання у 

професійній діяльності 

різних біологічних агентів з 

прагненням до збереження 

навколишнього 

середовища. 
Освітній ступінь – Бакалавр 

84 Кафедра 

паразитології, 

ветсанекспертизи 

та зоогігієни / 

Фещенко Д. В 

Гігієна 

вирощування 

і утримання 

та інфекційні 

хвороби 

продуктивних 

тварин. 

Частина 1. 

Гігієна 

вирощування 

і утримання.. 

ЗК 12. 

Прагнення до 

збереження 

навколишнього 

середовища. 

СК 10. Здатність 

розробляти 

стратегії 

безпечного, 

санітарнообумов

леногоутриманн

я тварин. 

СК 11. Здатність 

застосовувати 

знання з 

біобезпеки, 

біоетики та 

добробутутвари

н у професійній 

діяльності. 

РН7. Формулювати 

висновки щодо 

ефективності обраних 

методів і засобів 

утримання, годівлі та 

лікування тварин, 

профілактики заразних і 

незаразних хвороб, а також 

виробничих і технологічних 

процесів на підприємствах з 

утримання, розведення чи 

експлуатації тварин різних 

класів і видів. 

РН8. Здійснювати 

моніторинг причин 

поширення хвороб різної 

етіології та біологічного 

забруднення довкілля 

відходами тваринництва, а 

також матеріалами та 

Лекції, 

лабораторни

й практикум, 

виконання 

ситуаційних 

завдань, 

тестовий 

контроль 

Освітній 

ступінь 

бакалавр, 

2 курс,  

4семестр 

211 

«Ветеринарн

а медицина» 

Без обмежень 



засобами ветеринарного 

призначення.  

РН17. Знати правила та 

вимоги біобезпеки, 

біоетики та 

добробутутварин. 

 

212 «Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза» 

Освітній ступінь -магістр 

 

Кафедра анатомії і гістології 

 
1 Кафедра анатомії і 

гістології / 

Гуральська С.В. 

Промислова 

гістологія з 

основами 

мікроструктурно

го аналізу 

ЗК2. Здатність 

застосовувати знання у 

практичних ситуаціях.  

ЗК7. Здатність 

проведення досліджень 

на відповідному рівні.  

СК3. Здатність 

здійснювати державний 

(внутрішній) контроль 

дотримання вимог 

передзабійного огляду, 

забою тварин, а також 

здатність проводити 

післязабійний огляд 

продуктів забою та 

надавати рекомендації 

щодо їх подальшого 

використання. 

 

РН 4. Володіти методами та 

методиками передзабійного 

огляду, гуманного забою 

тварин, проведення 

післязабійного огляду 

продуктів забою та надання 

рекомендацій щодо їх 

подальшого використання. 

РН 11. Володіти знаннями та 

практичними уміннями, 

необхідними для здійснення 

державного (внутрішнього) 

ветеринарно-санітарного 

контролю на потужностях з 

виробництва та обігу м’яса і 

м’ясних продуктів, молока і 

молочних продуктів, 

напівфабрикатів, харчових 

гідробіонтів; заготівлі, 

зберігання та обігу харчових 

рослинних продуктів, меду та 

апіпродуктів, харчових яєць та 

яйцепродуктів тощо, а також 

Лекції, 

лабораторні 

заняття, 

командна 

робота, 

виконання 

ситуаційних 

завдань, 

обговорення, 

дискусії 

Освітній 

ступінь 

магістр, 

2 курс 

4 семестр 

212 

«Ветеринарна 

гігієна, 

санітарія і 

експертиза» 

Без обмежень 



методами та методиками 

відбору, консервування, 

пакування і пересилання проб 

тваринного, рослинного й 

біотехнологічного 

походження, правильного 

поводження з ними та 

результатами їх випробувань 

(досліджень). 

 

Кафедра мікробіології, фармакології та епізоотології 
 

2 27. 

Мікробіології, 

фармакології та 

епізоотології 

Галатюк О. Є. 

Хвороби 

бджіл 

ЗК 1. Знання та 

розуміння предметної 

області професії. 

ЗК 2. Здатність до 

абстрактного 

мислення, аналізу і 

синтезу, пошуку та 

оброблення 

інформації з різних 

джерел. 

ЗК 3. Здатність 

застосовувати знання 

у практичних 

ситуаціях. 

ЗК 6. Здатність 

проводити 

дослідження на 

відповідному 

рівні,  приймати 

обґрунтовані рішення, 

оцінювати та 

забезпечувати якість 

виконуваних робіт. 

РН 5. Упорядковувати 

інформацію із вітчизняних 

та іноземних джерел для 

розробки діагностичних, 

профілактичних заходів та 

підприємницьких стратегій. 

РН6. Проводити відбір, 

консервування, пакування і 

пересилання проб 

тваринного, рослинного та 

біотехнологічного 

походження. 

РН8. Володіти методиками 

клінічних і лабораторних 

досліджень для контролю 

стану здоров’я тварин, 

дотримання порядку 

виробництва та обігу 

харчових продуктів, 

одержаних від тварин, 

підданих лікуванню та 

профілактичним 

обробкам,  відповідно до 

Лекції, 

лабораторні 

роботи, 

ситуаційні 

завдання 

бакалавр 212 

«Ветеринарн

а гігієна, 

санітарія та 

експертиза» 

Бажання 

працювати в 

галузі 

бджільництва. 

Необхідні 

базові знання 

біології, 

мікробіології, 

епізоотології, 

паразитології. 



концепції «Єдиного 

здоров’я». 

РН10. Забезпечувати 

дотримання належного 

санітарного стану 

тваринницьких об’єктів, 

зберігання кормів і 

кормових добавок, 

технологічного обладнання. 

РН13. Здійснювати 

належний контроль 

санітарних заходів та 

гігієнічних вимог за 

виробництва, переробки та 

обігу м’яса, продуктів 

забою ссавців та птиці, 

молока і молочних 

продуктів, харчових 

гідробіонтів, рослинних 

продуктів, меду та інших 

апіпродуктів, харчових яєць 

та 

яйцепродуктів  відповідно 

до чинних нормативно-

правових актів. 

 

Кафедра паразитології, ветеринарно-санітарної експертизи та зоогігієни. 
 

3 Паразитології, 

ветеринарно-

санітарної 

експертизи та 

зоогігієни 

 

 

Клінічна 

біохімія 

ЗК 1. Здатність до 

абстрактного 

мислення, аналізу та 

синтезу. 

ЗК 2. Здатність 

застосовувати знання 

РН1.Відтворювати 

термінологію з компонентів 

освітньої програми. 

РН2. Розуміти структуру 

фахової діяльності та 

використовувати методи 

Лекції, 

лабораторні 

заняття та 

індивідуальн

а робота 

Магістр 

3 курс 

6 семестр 

 

212 

«Ветеринарн

а гігієна, 

санітарія і 

експертиза 

Базові знання з 

біологічної, 

органічної та 

аналітичної 

хімії та біохімії, 

нормальної та 



Лігоміна Ірина 

Павлівна 

 
 

у практичних 

ситуаціях. 

ЗК 4. Знання та 

розуміння предметної 

області та розуміння 

професійної 

діяльності. 

ЗК 7. Здатність 

використовувати 

інформаційні та 

комунікаційні 

технології. 

ЗК 8. Здатність 

проведення 

досліджень на 

відповідному рівні. 

ЗК 10. Здатність до 

пошуку, оброблення 

та аналізу інформації 

з різних джерел. 

ЗК 19. Здатність 

спілкуватися з 

представниками 

інших професійних 

груп різного рівня (з 

експертами з інших 

галузей знань/видів 

економічної 

діяльності). 

ЗК 23. Здатність 

розробляти проекти та 

управляти ними. 

ЗК 24. Здійснення 

безпечної діяльності. 

наукових досліджень у 

галузі ветеринарної гігієни, 

санітарії і експертизи. 

РН4. Демонструвати 

розуміння щодо годівлі, 

гігієнічних умов утримання 

та експлуатації тварин, 

клінічної діагностики 

хвороб тварин, етіології та 

патогенезу заразних 

захворювань тварин. 

РН 5. Упорядковувати 

інформацію із вітчизняних 

та іноземних джерел для 

розробки діагностичних, 

профілактичних заходів та 

підприємницьких стратегій. 

РН6. Проводити відбір, 

консервування, пакування і 

пересилання проб 

тваринного, рослинного та 

біотехнологічного 

походження. 

РН8. Володіти методиками 

клінічних і лабораторних 

досліджень для контролю 

стану здоров’я тварин, 

дотримання порядку 

виробництва та обігу 

харчових продуктів, 

одержаних від тварин, 

підданих лікуванню та 

профілактичним обробкам,  

відповідно до концепції 

патологічної 

фізіології, 

клінічної 

діагностики й 

спеціальних 

клінічних 

дисциплін, 

годівлі і 

мікробіології 



ЗК 27. Здатність 

оцінювати та 

забезпечувати якість 

виконуваних робіт. 

СК1. Здатність 

використовувати 

знання щодо хвороб 

заразної та незаразної 

етіології для 

належного 

санітарного нагляду, 

контролю та 

управляти ризиками 

під час виробництва 

продукції на об’єктах 

галузі. 

СК2. Здатність 

опрацьовувати 

національні і 

міжнародні 

нормативно-правові 

акти, інструкції, 

методичні розробки, 

наукові праці. 

СК3. Здатність 

відбирати, 

консервувати, 

пакувати і пересилати 

проби тваринного, 

рослинного та 

біотехнологічного 

походження. 

СК5. Здатність 

використовувати 

«Єдиного здоров’я». 

РН9. Здійснювати 

оброблення, аналіз, 

узагальнення та 

систематизацію отриманих 

результатів, оформлювати 

їх у вигляді презентацій та 

публікацій. 

РН 15. Готувати облікову 

звітність під час 

планування, організації та 

здійснення фахової 

діяльності 

РН18.Створювати в 

колективах атмосферу для 

обговорення нагальних 

питань з урахуванням 

професійної етики, 

позитивної соціальної та 

емоційної поведінки, 

поваги до етичних 

принципів та стандартів. 

РН19. Пропонувати 

інноваційні підходи для 

вирішення проблемних 

ситуацій професійного або 

соціального походження. 

РН20. Володіти питаннями 

біобезпеки та біоетики, 

дотримуватися норм, 

правил і принципів 

використання біологічних 

агентів. 

РН24. Застосовувати 



методи клінічних і 

лабораторних 

досліджень для 

контролю стану 

здоров’я тварин, 

підданих лікуванню і 

профілактичним 

обробкам, відповідно 

до концепції 

«Єдиного здоров’я». 

СК6. Здатність до 

обробки, аналізу та 

систематизації 

результатів 

досліджень з 

використанням 

спеціалізованих 

програмних засобів. 

СК7. Здатність до 

інтерпретації, 

узагальнення, 

оформлення та 

публікації отриманих 

результатів. 

СК8. Здатність 

організовувати і 

проводити 

ветеринарний облік, 

контролювати 

діловодство та 

документообіг. 

СК10.ºЗдатність 

вирішувати питання 

ветеринарної 

способи аналізу, синтезу 

для подальшого навчання 

впродовж всього життя у 

галузі ветеринарної гігієни, 

санітарії і експертизи. 



превенції на 

підприємствах з 

виробництва і 

переробки продукції 

тваринництва з метою 

забезпечення 

належного 

санітарного стану 

тваринницьких 

потужностей. 
4 Паразитології, 

ветеринарно-

санітарної 

експертизи та 

зоогігієни 

 

Соколюк 

Василь 

Мінович 
  

 

 

Основи 

фахової 

діяльності  

ЗК 2. Здатність 

застосовувати знання 

у практичних 

ситуаціях. 

ЗК 3. Здатність 

планувати та 

управляти часом. 

ЗК 4. Знання та 

розуміння предметної 

області та розуміння 

професійної 

діяльності.  

ЗК 5. Здатність 

спілкуватися 

державною мовою як 

усно, так і письмово. 

ЗК 7. Здатність 

використовувати 

інформаційні та 

комунікаційні 

технології. 

ЗК 9. Здатність 

вчитися і оволодівати 

сучасними знаннями. 

РН1.Відтворювати 

термінологію з компонентів 

освітньої програми. 

 

РН18. Створювати в 

колективах атмосферу для 

обговорення нагальних 

питань з урахуванням 

професійної етики, 

позитивної соціальної та 

емоційної поведінки, 

поваги до етичних 

принципів та стандартів. 

Лекції, 

практичні 

заняття та 

індивідуальн

а робота 

Магістр 

1 курс 

1 семестр 

 

212 

«Ветеринарн

а гігієна, 

санітарія і 

експертиза 

Базові знання з 

зоології, 

біології, 

екології, хімії, 

української 

мови, фізики, 

соціології, 

психології. 



ЗК 10. Здатність до 

пошуку, оброблення 

та аналізу інформації 

з різних джерел. 

ЗК 11. Здатність бути 

критичним і 

самокритичним 

ЗК 12. Здатність до 

адаптації та дії в новій 

ситуації 

ЗК 13. Здатність 

генерувати нові ідеї 

(креативність) 

ЗК 14. Вміння 

виявляти, ставити та 

вирішувати проблеми. 

ЗК 15. Здатність 

приймати 

обґрунтовані рішення. 

ЗК 16. Здатність 

працювати в команді. 

ЗК 17. Здатність до 

міжособистісної 

взаємодії. 

ЗК 18. Здатність 

мотивувати людей та 

рухатися до спільної 

мети. 

ЗК 20. Цінування та 

повага 

різноманітності та 

мультикультурності. 

ЗК 22. Здатність 

працювати 



автономно. 

ЗК 26. Здатність діяти 

на основі етичних 

міркувань (мотивів). 

ЗК 27. Здатність 

оцінювати та 

забезпечувати якість 

виконуваних робіт. 

ЗК 28. Визначеність і 

наполегливість щодо 

поставлених завдань і 

взятих обов’язків 

ЗК 30. Здатність діяти 

соціально 

відповідально та 

свідомо 

 



КАТАЛОГ ВИБІРКОВИХ ДИСЦИПЛІН 

Факультет лісового господарства та екології 

 Кафедра / 

викладач, якої буде 

викладати 

дисципліну 

НАЗВА 

дисципліни 

Назва загальної 

компетентності, 

на розвиток 

якої 

спрямована 

дисципліна 

Результати 

навчання 

Які методи 

викладання 

пропонуються 

Освітній 

рівень 

та курс, 

семестр 

Спеціальність, 

для якої 

пропонується 

дисципліна 

Вхідні вимоги до 

студентів, які 

хочуть обрати 

дисципліну 

Спеціальність 101 «Екологія» 
1 Кафедра загальної 

екології 

Герасимчук Л.О. 

Дозвільна діяльність 

в екології 

К01. Знання та 

розуміння 

предметної області 

та професійної 

діяльності. 

К11. Здатність 

оцінювати та 

забезпечувати 

якість 

виконуваних робіт. 

ПР02. Розуміти основні 

екологічні закони, правила та 

принципи охорони 

довкілля та 

природокористування. 

ПР03. Розуміти основні 

концепції, теоретичні та 

практичні проблеми в галузі 

природничих наук, що 

необхідні для аналізу і 

прийняття рішень в сфері 

екології, охорони довкілля та 

оптимального 

природокористування. 

ПР12. Брати участь у розробці 

та реалізації проектів, 

направлених на 

оптимальне управління та 

поводження з виробничими та 

муніципальними 

відходами. 

 ПР17. Усвідомлювати 

відповідальність за 

ефективність та наслідки 

реалізації 

комплексних 

природоохоронних заходів. 

 

Лекції, 

практичні, 

проектна робота 

Бакалавр, 

4 курс, 7 

семестр 

101 «Екологія» Дисципліни: 

«Загальна екологія», 

«Екологічна 

безпека», 

«Організація та 

управління в 

природоохоронній 

діяльності», 

«Природоохоронний 

контроль та 

інспектування» 

2 Кафедра загальної 

екології 

Управління 

екологічною 

К01. Знання та 

розуміння 

ПР02. Розуміти основні 

екологічні закони, правила та 

Лекції, 

практичні 

Бакалавр, 

4 курс, 7 

101 «Екологія» Дисципліни: 

«Загальна екологія», 



Валерко Р.А. безпекою предметної області 

та професійної 

діяльності 

К02. Навички 

використання 

інформаційних і 

комунікаційних 

технологій 

К03. Здатність до 

адаптації та дії в 

новій ситуації 

 

принципи охорони 

довкілля та 

природокористування. 

ПР03. Розуміти основні 

концепції, теоретичні та 

практичні проблеми в галузі 

природничих наук, що 

необхідні для аналізу і 

прийняття рішень в сфері 

екології, охорони довкілля та 

оптимального 

природокористування. 

ПР07. Розв’язувати проблеми у 

сфері захисту навколишнього 

середовища із 

застосуванням 

загальноприйнятих та/або 

стандартних підходів та 

міжнародного і вітчизняного 

досвіду. 

ПР09. Демонструвати навички 

оцінювання непередбачуваних 

екологічних 

проблем і обдуманого вибору 

шляхів їх вирішення. 

ПР08. Уміти проводити пошук 

інформації з використанням 

відповідних джерел 

для прийняття обґрунтованих 

рішень. 

ПР10. Уміти застосовувати 

програмні засоби, ГІС-

технології та ресурси 

Інтернету для інформаційного 

забезпечення екологічних 

досліджень. 

семестр «Екологічна 

безпека» 

3 Кафедра загальної 

екології 

Герасимчук Л.О. 

Екологічний 

контроль на кордоні 

ЗК.06. Здатність 

спілкуватися з 

представниками 

інших 

професійних груп 

ПР13. Уміти формувати 

ефективні комунікаційні 

стратегії з метою донесення 

ідей, проблем, рішень та 

власного досвіду в сфері 

Лекції, 

практичні, 

проектна робота 

Бакалавр, 

4 курс, 7 

семестр 

101 «Екологія» Дисципліни: 

«Загальна екологія», 

«Екологічна 

безпека», 

«Природоохоронний 



різного рівня (з 

експертами з 

інших галузей 

знань/видів 

економічної 

діяльності) 

ЗК07.Здатність 

діяти соціально 

відповідально та 

свідомо 

ЗК09. Здатність 

працювати в 

команді 

екології.\ 

ПР16. Вибирати оптимальну 

стратегію проведення 

громадських слухань щодо 

проблем та формування 

територій природно-

заповідного фонду та 

екологічної 

мережі. 

ПР22. Брати участь у розробці 

проектів і практичних 

рекомендацій щодо 

збереження довкілля 

ПР15. Уміти пояснювати 

соціальні, економічні та 

політичні наслідки 

впровадження екологічних 

проектів. 

ПР17. Усвідомлювати 

відповідальність за 

ефективність та наслідки 

реалізації 

комплексних 

природоохоронних заходів 

ПР22. Брати участь у розробці 

проектів і практичних 

рекомендацій щодо 

збереження довкілля. 

 

контроль та 

інспектування» 

4 Кафедра загальної 

екології 

Котюк Л.А. 

Фітоценологія К01. Знання та 

розуміння 

предметної області 

та професійної 

діяльності. 

ПР02. Розуміти основні 

екологічні закони, правила та 

принципи охорони 

довкілля та 

природокористування. 

ПР03. Розуміти основні 

концепції, теоретичні та 

практичні проблеми в галузі 

природничих наук, що 

необхідні для аналізу і 

прийняття рішень в сфері 

екології, охорони довкілля та 

Лекції, 

практичні 

роботи 

Бакалавр, 

3 курс, 5 

семестр 

101 «Екологія» Дисципліни: 

«Біологія», 

«Загальна екологія» 



оптимального 

природокористування. 

5 Кафедра загальної 

екології 

Борисюк Б.В. 

Екологічна фенологія К01. Знання та 

розуміння 

предметної області 

та професійної 

діяльності. 

ПР02. Розуміти основні 

екологічні закони, правила та 

принципи охорони 

довкілля та 

природокористування. 

ПР03. Розуміти основні 

концепції, теоретичні та 

практичні проблеми в галузі 

природничих наук, що 

необхідні для аналізу і 

прийняття рішень в сфері 

екології, охорони довкілля та 

оптимального 

природокористування. 

Лекції, 

практичні 

роботи 

Бакалавр, 

3 курс, 5 

семестр 

101 «Екологія» Дисципліни 

«Біоценологія», 

«Біогеографія» 

6 Екологічної безпеки 

та економіки 

природокористування 

Ращенко А.В. 

 

Основи екологічної 

економіки 

К06. Здатність 

спілкуватися з 

представниками 

інших 

професійних груп 

різного рівня (з 

експертами з 

інших 

галузей 

знань/видів 

економічної 

діяльності). 

ПР13. Уміти формувати 

ефективні комунікаційні 

стратегії з метою донесення 

ідей, проблем, рішень та 

власного досвіду в сфері 

екології. 

 

ПР16. Вибирати оптимальну 

стратегію проведення 

громадських слухань щодо 

проблем та формування 

територій природно-

заповідного фонду та 

екологічної 

мережі. 

 ПР22. Брати участь у 

розробці проектів і 

практичних рекомендацій 

щодо 

збереження довкілля. 

 

Лекції, 

практичні, 

проектна робота, 

самостійна 

робота 

Бакалавр, 

3 курс, 6 

семестр 

101 «Екологія» Відсутні 

7 Екологічної безпеки 

та економіки 

природокористування 

Бордюг Н.С. 

Міжнародні проекти 

та академічна 

мобільність 

ЗК03. Здатність до 

адаптації та дії в 

новій ситуації.  

ЗК05. Здатність 

ПР07. Розв’язувати проблеми у 

сфері захисту навколишнього 

середовища із 

застосуванням 

Лекції, 

практичні, 

командна 

робота, семінар 

Бакалавр, 

3 курс, 6-

й семестр 

101 «Екологія» Відсутні 



спілкуватися 

іноземною мовою.  

ЗК08. Здатність 

проведення 

досліджень на 

відповідному рівні.  

ЗК09. Здатність 

працювати в 

команді  

 

загальноприйнятих та/або 

стандартних підходів та 

міжнародного і вітчизняного 

досвіду. 

ПР09. Демонструвати навички 

оцінювання непередбачуваних 

екологічних 

проблем і обдуманого вибору 

шляхів їх вирішення. 

ПР10. Уміти застосовувати 

програмні засоби, ГІС-

технології та ресурси 

Інтернету для інформаційного 

забезпечення екологічних 

досліджень. 

ПР13. Уміти формувати 

ефективні комунікаційні 

стратегії з метою донесення 

ідей, проблем, рішень та 

власного досвіду в сфері 

екології. 

ПР14. Уміти доносити 

результати діяльності до 

професійної аудиторії та 

широкого загалу, робити 

презентації та повідомлення 

ПР18. Поєднувати навички 

самостійної та командної 

роботи задля отримання 

результату з акцентом на 

професійну сумлінність та 

відповідальність за 

прийняття рішень. 

ПР21. Уміти обирати 

оптимальні методи та 

інструментальні засоби для 

проведення досліджень, збору 

та обробки даних. 

ПР22. Брати участь у розробці 

проектів і практичних 

рекомендацій щодо 



збереження довкілля 

8 Екологічної безпеки 

та економіки 

природокористування 

Ращенко А.В. 

Екологічний 

менеджмент 

К01. Знання та 

розуміння 

предметної області 

та професійної 

діяльності. 

ПР02. Розуміти основні 

екологічні закони, правила та 

принципи охорони 

довкілля та 

природокористування. 

ПР03. Розуміти основні 

концепції, теоретичні та 

практичні проблеми в галузі 

природничих наук, що 

необхідні для аналізу і 

прийняття рішень в сфері 

екології, охорони довкілля та 

оптимального 

природокористування. 

Лекції, 

практичні, 

командна 

робота, 

проблемні 

завдання 

Бакалавр, 

4 курс, 7-

й семестр 

101 «Екологія» Відсутні 

9 Екологічної безпеки 

та економіки 

природокористування 

Горобець О.В. 

Промислова екологія ЗК01. Знання та 

розуміння 

предметної області 

та професійної 

діяльності.  

ЗК06. Здатність 

спілкуватися з 

представниками 

інших 

професійних груп 

різного рівня (з 

експертами з 

інших галузей 

знань/видів 

економічної 

діяльності). 

 оцінювати 

екологічний вплив 

певних моделей 

споживання; 

 проводити якісний 

аналіз ризиків, 

пов’язаних із 

технологіями; 

 розрізняти та 

застосовувати 

методики оцінки 

ризиків, пов’язаних 

із технологіями та 

вибору 

управлінських 

рішень; 

 враховувати 

соціальні тенденції 

при прийнятті 

рішень щодо 

охорони 

навколишнього 

середовища та у 

сфері промислової 

екології; 

 враховувати 

Лекції, 

практичні, 

командна 

робота, семінари 

Бакалавр, 

4 курс, 7-

й семестр 

101 «Екологія» Відсутні 



особливості 

проектування 

продукту з 

урахуванням впливу 

на довкілля та 

закінчення 

життєвого циклу; 

 застосовувати 

концептуальні 

інструменти для 

конструювання 

продукту; 

 оцінювати 

виробничі процеси з 

точки зору 

промислової 

екології; 

 особливості 

створення 

маловідходних та 

безвідходних 

технологічних 

процесів; 

 враховувати аспект 

енергоефективності 

при плануванні 

діяльності 

підприємства та 

проектуванні 

продукту. 

 
10 Екологічної безпеки 

та економіки 

природокористування 

Ращенко А.В. 

Глобальні зміни 

клімату та їх вплив 

на довкілля 

К03. Здатність до 

адаптації та дії в 

новій ситуації. 

К13. Здатність 

зберігати та 

примножувати 

моральні, 

культурні, наукові 

цінності і 

досягнення 

ПР07. Розв’язувати проблеми у 

сфері захисту навколишнього 

середовища із 

застосуванням 

загальноприйнятих та/або 

стандартних підходів та 

міжнародного і вітчизняного 

досвіду 

ПР09. Демонструвати навички 

оцінювання непередбачуваних 

Лекції, 

практичні, 

командна робота 

Бакалавр, 

3 курс, 6 

семестр 

101 «Екологія» Відсутні 



суспільства на 

основі розуміння 

історії та 

закономірностей 

розвитку 

предметної 

області, її місця у 

загальній системі 

знань про природу 

і суспільство та у 

розвитку 

суспільства, 

техніки і 

технологій, 

використовувати 

різні види та 

форми рухової 

активності для 

активного 

відпочинку та 

ведення здорового 

способу життя 

екологічних 

проблем і обдуманого вибору 

шляхів їх вирішення. 

ПР25. Зберігати та 

примножувати досягнення і 

цінності суспільства на основі 

розуміння місця предметної 

області у загальній системі 

знань, використовувати 

різні види та форми рухової 

активності для ведення 

здорового способу життя. 

11 Біоресурсів, 

аквакультури та 

природничих наук 

Іщук О.В. 

Екологія водних 

тварин 

Знання та 

розуміння 

предметної області 

та професійної 

діяльності. 

ПР02. Розуміти основні 

екологічні закони, правила та 

принципи охорони 

довкілля та 

природокористування. 

 

Лекції, 

практичні 

заняття 

Бакалавр, 

3 курс, 5 

семестр 

101 «Екологія» Відсутні 

12 Водних біоресурсів, 

аквакультури та 

природничих наук 

Іщук О.В. 

Гідроекологія Знання та 

розуміння 

предметної області 

та професійної 

діяльності. 

Здатність 

проведення 

досліджень на 

відповідному рівні. 

1. Характеризувати 

екологічного стану водойм 

різного типу в динаміці, у тому 

числі і за сучасних умов. 2. 

Встановлювати фактори, які 

викликають сукцесійні зміни в 

екосистемі водойм. 3. Вивчати 

стан біоти за умов впливу на 

водні екосистеми 

гідротехнічного будівництва, 

природних і антропогенних 

чинників. 4. З’ясування 

основних проблем, які мають 

Лекції, 

практичні 

заняття 

Бакалавр, 

3 курс, 4 

семестр 

101 «Екологія» Відсутні 



місце у функціонуванні водних 

екосистем різного типу, та 

шляхів їх вирішення. 5. 

Опанувати методів оцінки 

екологічного стану водойм 

різного типу. 6. Засвоювати 

правил проведення 

гідроекологічних досліджень 

як в лабораторних, так і в 

польових умовах. 7. 

Аналізувати та узагальнювати 

результати польових і 

експериментальних досліджень 

та робити належні висновки. 

 

13 Водних біоресурсів, 

аквакультури та 

природничих наук 

Іщук О.В. 

Основи 

марикультури 

Знання та 

розуміння 

предметної області 

та професійної 

діяльності. 

Здатність 

проведення 

досліджень на 

відповідному рівні. 

Здатність зберігати 

та примножувати 

моральні, 

культурні, наукові 

цінності і 

досягнення 

суспільства на 

основі розуміння 

історії та 

закономірностей 

розвитку 

предметної 

області, її місця у 

загальній системі 

знань про природу 

і суспільство та у 

розвитку 

У результаті вивчення 

дисципліни студенти повинні: 

знати про типи та форми 

ведення господарств морської 

аквакультури, перспективні 

об’єкти кормового та 

харчового призначення, 

технологію культивування 

риби у солонуватоводних 

водоймах, безхребетних (мідій, 

устриць, гребінців, креветок 

тощо) та водоростей (бурих, 

червоних, зелених), а також 

особливості технологічного 

обладнання відповідно до 

різних форм культивування, 

тощо 

вміти застосовувати принципи 

технологічного циклу 

виробництва, що включає 

відтворення, підрощування 

молоді до життєстійких стадій, 

вирощування культивованого 

об’єкта до товарної маси, 

формування ремонтного стада і 

статевозрілих груп.  

Лекції, 

практичні 

заняття 

Бакалавр, 

4 курс, 8-

й семестр 

101 «Екологія» Відсутні 



суспільства, 

техніки і 

технологій, 

використовувати 

різні види та 

форми рухової 

активності для 

активного 

відпочинку та 

ведення здорового 

способу життя. 

Здатність до 

пошуку, 

оброблення та 

аналізу інформації 

з різних джерел 

 

14 Водних біоресурсів, 

аквакультури та 

природничих наук 

Пінкіна Т.В. 

Біоресурси 

гідросфери 

Знання та 

розуміння 

предметної області 

та професійної 

діяльності. 

Здатність 

проведення 

досліджень на 

відповідному рівні 

Знати концептуальні основи 

моніторингу та нормування 

антропогенного навантаження 

на довкілля 

Виявляти фактори, що 

визначають формування 

ландшафтно-біологічного 

різноманіття 

Демонструвати навички 

оцінювання непередбачуваних 

екологічних проблем 

обдуманого вибору шляхів їх 

вирішення 

 

Лекції, 

практичні 

заняття 

Бакалавр, 

2 курс, 4-

й семестр 

101 «Екологія» Демонструвати 

розуміння основних 

принципів 

управління 

природоохоронними 

діями та 

екологічними 

проектами, розуміти 

принципи охорони 

довкілля 

15 Водних біоресурсів, 

аквакультури та 

природничих наук 

Матковська С.І. 

Основи фітодизайну К01. Знання та 

розуміння 

предметної області 

та професійної 

діяльності. 

ПР02. Розуміти основні 

екологічні закони, правила та 

принципи охорони 

довкілля та 

природокористування. 

ПР03. Розуміти основні 

концепції, теоретичні та 

практичні проблеми в галузі 

природничих наук, що 

необхідні для аналізу і 

прийняття рішень в сфері 

Лекції, 

практичні 

заняття 

Бакалавр, 

4 курс, 7-

й семестр 

101 «Екологія» Відсутні. 



екології, охорони довкілля та 

оптимального 

природокористування. 

16 Водних біоресурсів, 

аквакультури та 

природничих наук 

Матковська С.І.  

Декоративна 

аквакультура та 

аквадизайн 

К01. Знання та 

розуміння 

предметної області 

та професійної 

діяльності. 

ПР02. Розуміти основні 

екологічні закони, правила та 

принципи охорони 

довкілля та 

природокористування. 

ПР03. Розуміти основні 

концепції, теоретичні та 

практичні проблеми в галузі 

природничих наук, що 

необхідні для аналізу і 

прийняття рішень в сфері 

екології, охорони довкілля та 

оптимального 

природокористування. 

Лекції, 

практичні 

заняття 

Бакалавр, 

4 курс, 7-

й семестр 

101 «Екологія» Відсутні 

17 Кафедра 

правознавства 

Бондарчук Н.В. 

Природоохоронне 

законодавство та 

екологічне право 

ЗК06. Здатність 

спілкуватися з 

представниками 

інших 

професійних груп 

різного рівня (з 

експертами з 

інших 

галузей 

знань/видів 

економічної 

діяльності). 

ЗК07. Здатність 

діяти соціально 

відповідально та 

свідомо 

ПР07. Розв’язувати проблеми у 

сфері захисту навколишнього 

середовища із 

застосуванням 

загальноприйнятих та/або 

стандартних підходів та 

міжнародного і вітчизняного 

досвіду. 

ПР23. Демонструвати навички 

впровадження 

природоохоронних заходів та 

проектів. 

Лекції, 

практичні 

заняття 

Бакалавр, 

2 курс, 4 

семестр 

101 «Екологія» Дисципліни 

«Правознавство» 

«Загальна екологія» 

18 Кафедра суспільних 

наук 

Шевчук С.Ф. 

Екологічна політика ЗК06. Здатність 

спілкуватися з 

представниками 

інших 

професійних груп 

різного рівня (з 

експертами з 

інших 

ПР15. Уміти пояснювати 

соціальні, економічні та 

політичні наслідки 

впровадження екологічних 

проектів. 

Лекції, 

практичні 

заняття 

Бакалавр, 

2 курс, 4 

семестр 

101 «Екологія» Відсутні  



галузей 

знань/видів 

економічної 

діяльності). 

ЗК07. Здатність 

діяти соціально 

відповідально та 

свідомо. 

ЗК09. Здатність 

працювати в 

команді 

19 Кафедра суспільних 

наук 

Шевченко О.М. 

Психологія К03. Здатність до 

адаптації та дії в 

новій ситуації. 

К06. Здатність 

спілкуватися з 

представниками 

інших 

професійних груп 

різного рівня (з 

експертами з 

інших 

галузей 

знань/видів 

економічної 

діяльності). 

К09. Здатність 

працювати в 

команді 

К10. Навички 

міжособистісної 

взаємодії 

 

ПР13. Уміти формувати 

ефективні комунікаційні 

стратегії з метою донесення 

ідей, проблем, рішень та 

власного досвіду в сфері 

екології. 

ПР18. Поєднувати навички 

самостійної та командної 

роботи задля отримання 

результату з акцентом на 

професійну сумлінність та 

відповідальність за 

прийняття рішень 

Лекції, 

практичні 

заняття 

Бакалавр, 

2 курс, 4 

семестр 

101 «Екологія Відсутні 

20 Загальної екології 

Валерко Р.А. 

Радіобіологія та 

радіоекологія 

К01. Знання та 

розуміння 

предметної області 

та професійної 

діяльності. 

ПР03. Розуміти основні 

концепції, теоретичні та 

практичні проблеми в галузі 

природничих наук, що 

необхідні для аналізу і 

прийняття рішень в сфері 

екології, охорони довкілля та 

оптимального 

Лекції, 

практичні 

заняття 

Бакалавр, 

2 курс, 4 

семестр 

101 «Екологія» Відсутні 



природокористування. 

ПР21. Уміти обирати 

оптимальні методи та 

інструментальні засоби для 

проведення досліджень, збору 

та обробки даних. 

21 Загальної екології 

Борисюк Б.В. 

Соціальна екологія К01. Знання та 

розуміння 

предметної області 

та професійної 

діяльності. 

К03. Здатність до 

адаптації та дії в 

новій ситуації 

К07. Здатність 

діяти соціально 

відповідально та 

свідомо 

ПР03. Розуміти основні 

концепції, теоретичні та 

практичні проблеми в галузі 

природничих наук, що 

необхідні для аналізу і 

прийняття рішень в сфері 

екології, охорони довкілля та 

оптимального 

природокористування. 

ПР13. Уміти формувати 

ефективні комунікаційні 

стратегії з метою донесення 

ідей, проблем, рішень та 

власного досвіду в сфері 

екології. 

Лекції, 

практичні 

заняття 

Бакалавр, 

2 курс, 4 

семестр 

101 «Екологія» Відсутні 

22 Загальної екології 

Дубовий В.І. 

Агроекологія К01. Знання та 

розуміння 

предметної області 

та професійної 

діяльності. 

К08. Здатність 

проведення 

досліджень на 

відповідному рівні. 

ПР01. Демонструвати 

розуміння основних принципів 

управління 

природоохоронними діями 

та/або екологічними 

проектами. 

ПР03. Розуміти основні 

концепції, теоретичні та 

практичні проблеми в галузі 

природничих наук, що 

необхідні для аналізу і 

прийняття рішень в сфері 

екології, охорони довкілля та 

оптимального 

природокористування 

ПР21. Уміти обирати 

оптимальні методи та 

інструментальні засоби для 

проведення досліджень, збору 

та обробки даних 

Лекції, 

практичні 

заняття 

Бакалавр, 

2 курс, 4 

семестр 

101 «Екологія» Відсутні 



23 Кафедра 

ґрунтознавства 

землеробства 

Клименко Т.В. 

Метеорологія і 

кліматологія 

К01. Знання та 

розуміння 

предметної області 

та професійної 

діяльності. 

К06. Здатність 

спілкуватися з 

представниками 

інших 

професійних груп 

різного рівня (з 

експертами з 

інших 

галузей 

знань/видів 

економічної 

діяльності). 

ПР03. Розуміти основні 

концепції, теоретичні та 

практичні проблеми в галузі 

природничих наук, що 

необхідні для аналізу і 

прийняття рішень в сфері 

екології, охорони довкілля та 

оптимального 

природокористування. 

ПР08. Уміти проводити пошук 

інформації з використанням 

відповідних джерел 

для прийняття обґрунтованих 

рішень. 

ПР21. Уміти обирати 

оптимальні методи та 

інструментальні засоби для 

проведення досліджень, збору 

та обробки даних. 

Лекції, 

практичні 

заняття 

Бакалавр, 

3 курс, 5 

семестр 

101 «Екологія» Відсутні 

24 Кафедра геодезії та 

землеустрою 

Коткова Т.М. 

Топографія з 

основами картографії 

К01. Знання та 

розуміння 

предметної області 

та професійної 

діяльності. 

К06. Здатність 

спілкуватися з 

представниками 

інших 

професійних груп 

різного рівня (з 

експертами з 

інших 

галузей 

знань/видів 

економічної 

діяльності). 

ПР02. Розуміти основні 

екологічні закони, правила та 

принципи охорони 

довкілля та 

природокористування. 

ПР13. Уміти формувати 

ефективні комунікаційні 

стратегії з метою донесення 

ідей, проблем, рішень та 

власного досвіду в сфері 

екології 

ПР16. Вибирати оптимальну 

стратегію проведення 

громадських слухань щодо 

проблем та формування 

територій природно-

заповідного фонду та 

екологічної 

мережі. 

ПР22. Брати участь у розробці 

проектів і практичних 

рекомендацій щодо 

Лекції, 

практичні 

заняття 

Бакалавр, 

3 курс, 5 

семестр 

101 «Екологія» Відсутні 



збереження довкілля. 

25 Біоресурсів, 

аквакультури та 

природничих наук 

Федючка М.І. 

Геоекологічна 

експертиза 

К01. Знання та 

розуміння 

предметної області 

та професійної 

діяльності. 

К08. Здатність 

проведення 

досліджень на 

відповідному рівні. 

ПР02. Розуміти основні 

екологічні закони, правила та 

принципи охорони 

довкілля та 

природокористування 

ПР03. Розуміти основні 

концепції, теоретичні та 

практичні проблеми в галузі 

природничих наук, що 

необхідні для аналізу і 

прийняття рішень в сфері 

екології, охорони довкілля та 

оптимального 

природокористування. 

ПР05. Знати концептуальні 

основи моніторингу та 

нормування антропогенного 

навантаження на довкілля. 

ПР10. Уміти застосовувати 

програмні засоби, ГІС-

технології та ресурси 

Інтернету для інформаційного 

забезпечення екологічних 

досліджень. 

ПР21. Уміти обирати 

оптимальні методи та 

інструментальні засоби для 

проведення досліджень, збору 

та обробки даних. 

Лекції, 

практичні 

заняття 

Бакалавр, 

3 курс, 5 

семестр 

101 «Екологія» Відсутні 

26 Екологічної безпеки 

та економіки 

природокористування 

Климчик О.М. 

Екотехнології К01. Знання та 

розуміння 

предметної області 

та професійної 

діяльності. 

К08. Здатність 

проведення 

досліджень на 

відповідному рівні. 

 

ПР02. Розуміти основні 

екологічні закони, правила та 

принципи охорони 

довкілля та 

природокористування 

ПР03. Розуміти основні 

концепції, теоретичні та 

практичні проблеми в галузі 

природничих наук, що 

необхідні для аналізу і 

прийняття рішень в сфері 

Лекції, 

практичні 

заняття 

Бакалавр, 

3 курс, 5 

семестр 

101 «Екологія» Відсутні 



екології, охорони довкілля та 

оптимального 

природокористування. 

ПР05. Знати концептуальні 

основи моніторингу та 

нормування антропогенного 

навантаження на довкілля. 

ПР10. Уміти застосовувати 

програмні засоби, ГІС-

технології та ресурси 

Інтернету для інформаційного 

забезпечення екологічних 

досліджень. 

ПР21. Уміти обирати 

оптимальні методи та 

інструментальні засоби для 

проведення досліджень, збору 

та обробки даних. 

27 Екологічної безпеки 

та економіки 

природокористування 

Смаглій В.О. 

Органічне 

виробництво 

К01. Знання та 

розуміння 

предметної області 

та професійної 

діяльності. 

ПР02. Розуміти основні 

екологічні закони, правила та 

принципи охорони 

довкілля та 

природокористування 

ПР03. Розуміти основні 

концепції, теоретичні та 

практичні проблеми в галузі 

природничих наук, що 

необхідні для аналізу і 

прийняття рішень в сфері 

екології, охорони довкілля та 

оптимального 

природокористування. 

 

Лекції, 

практичні 

заняття 

Бакалавр, 

3 курс, 5 

семестр 

101 «Екологія» Відсутні 

28 Екологічної безпеки 

та економіки 

природокористування 

Климчик О.М. 

Основи ГІС-

технологій 

К02. Навички 

використання 

інформаційних і 

комунікаційних 

технологій 

ПР08. Уміти проводити пошук 

інформації з використанням 

відповідних джерел 

для прийняття обґрунтованих 

рішень. 

ПР10. Уміти застосовувати 

програмні засоби, ГІС-

технології та ресурси 

Лекції, 

практичні 

заняття 

Бакалавр, 

3 курс, 5 

семестр 

101 «Екологія» Відсутні 



Інтернету для інформаційного 

забезпечення екологічних 

досліджень 

29 Загальної екології 

Котюк Л.А. 

Основи інтродукції 

рослин 

К01. Знання та 

розуміння 

предметної області 

та професійної 

діяльності. 

ПР02. Розуміти основні 

екологічні закони, правила та 

принципи охорони 

довкілля та 

природокористування 

ПР03. Розуміти основні 

концепції, теоретичні та 

практичні проблеми в галузі 

природничих наук, що 

необхідні для аналізу і 

прийняття рішень в сфері 

екології, охорони довкілля та 

оптимального 

природокористування. 

Лекції, 

практичні 

заняття 

Бакалавр, 

3 курс, 5 

семестр 

101 «Екологія» Відсутні 

30 Біоресурсів, 

аквакультури та 

природничих наук 

Іщук О.В. 

Екологія біологічних 

систем 

К01. Знання та 

розуміння 

предметної області 

та професійної 

діяльності. 

ПР02. Розуміти основні 

екологічні закони, правила та 

принципи охорони 

довкілля та 

природокористування 

ПР03. Розуміти основні 

концепції, теоретичні та 

практичні проблеми в галузі 

природничих наук, що 

необхідні для аналізу і 

прийняття рішень в сфері 

екології, охорони довкілля та 

оптимального 

природокористування. 

Лекції, 

практичні 

заняття 

Бакалавр, 

3 курс, 6 

семестр 

101 «Екологія» Відсутні  

31 Біоресурсів, 

аквакультури та 

природничих наук 

Іщук О.В. 

Біогеографія України К01. Знання та 

розуміння 

предметної області 

та професійної 

діяльності. 

ПР02. Розуміти основні 

екологічні закони, правила та 

принципи охорони 

довкілля та 

природокористування 

ПР03. Розуміти основні 

концепції, теоретичні та 

практичні проблеми в галузі 

природничих наук, що 

необхідні для аналізу і 

Лекції, 

практичні 

заняття 

Бакалавр, 

3 курс, 6 

семестр 

101 «Екологія» Відсутні 



прийняття рішень в сфері 

екології, охорони довкілля та 

оптимального 

природокористування. 

32 Біоресурсів, 

аквакультури та 

природничих наук 

Половка О.С. 

Екологічна географія К01. Знання та 

розуміння 

предметної області 

та професійної 

діяльності. 

ПР02. Розуміти основні 

екологічні закони, правила та 

принципи охорони 

довкілля та 

природокористування 

ПР03. Розуміти основні 

концепції, теоретичні та 

практичні проблеми в галузі 

природничих наук, що 

необхідні для аналізу і 

прийняття рішень в сфері 

екології, охорони довкілля та 

оптимального 

природокористування. 

Лекції, 

практичні 

заняття 

Бакалавр, 

3 курс, 6 

семестр 

101 «Екологія» Відсутні  

33 Екологічної безпеки 

та економіки 

природокористування 

Данкевич Є.М. 

Економіка 

підприємств 

К06. Здатність 

спілкуватися з 

представниками 

інших 

професійних груп 

різного рівня (з 

експертами з 

інших 

галузей 

знань/видів 

економічної 

діяльності). 

ПР13. Уміти формувати 

ефективні комунікаційні 

стратегії з метою донесення 

ідей, проблем, рішень та 

власного досвіду в сфері 

екології. 

 

ПР16. Вибирати оптимальну 

стратегію проведення 

громадських слухань щодо 

проблем та формування 

територій природно-

заповідного фонду та 

екологічної 

мережі. 

 ПР22. Брати участь у 

розробці проектів і 

практичних рекомендацій 

щодо 

збереження довкілля. 

 

Лекції, 

практичні 

роботи 

Бакалавр, 

3 курс, 6 

семестр 

101 «Екологія» Відсутні 

34 Екологічної безпеки 

та економіки 

Урбоекологія К01. Знання та 

розуміння 

ПР02. Розуміти основні 

екологічні закони, правила та 

Лекції, 

практичні 

Бакалавр, 

3 курс, 6 

101 «Екологія» Відсутні 



природокористування 

Климчик О.М. 

предметної області 

та професійної 

діяльності. 

принципи охорони 

довкілля та 

природокористування 

ПР03. Розуміти основні 

концепції, теоретичні та 

практичні проблеми в галузі 

природничих наук, що 

необхідні для аналізу і 

прийняття рішень в сфері 

екології, охорони довкілля та 

оптимального 

природокористування. 

заняття семестр 

35 Біоресурсів, 

аквакультури та 

природничих наук 

Матковська С.І.  

Екологічна 

дендрологія 

К01. Знання та 

розуміння 

предметної області 

та професійної 

діяльності. 

ПР02. Розуміти основні 

екологічні закони, правила та 

принципи охорони 

довкілля та 

природокористування 

ПР03. Розуміти основні 

концепції, теоретичні та 

практичні проблеми в галузі 

природничих наук, що 

необхідні для аналізу і 

прийняття рішень в сфері 

екології, охорони довкілля та 

оптимального 

природокористування. 

Лекції, 

практичні 

заняття 

Бакалавр, 

4 курс, 7 

семестр 

101 «Екологія» Відсутні 

36 Загальної екології 

Герасимчук Л.О. 

Організація та 

раціональне 

використання 

природних ресурсів 

та рекультивація 

земель 

К01. Знання та 

розуміння 

предметної області 

та професійної 

діяльності 

ПР02. Розуміти основні 

екологічні закони, правила та 

принципи охорони 

довкілля та 

природокористування 

ПР03. Розуміти основні 

концепції, теоретичні та 

практичні проблеми в галузі 

природничих наук, що 

необхідні для аналізу і 

прийняття рішень в сфері 

екології, охорони довкілля та 

оптимального 

природокористування. 

Лекції, 

практичні 

заняття 

Бакалавр, 

4 курс, 7 

семестр 

101 «Екологія» Відсутні 

37 Загальної екології Природоохоронний К01. Знання та ПР02. Розуміти основні Лекції, Бакалавр, 101 «Екологія» Відсутні 



Герасимчук Л.О. контроль та 

інспектування 

розуміння 

предметної області 

та професійної 

діяльності. 

К09. Здатність 

працювати в 

команді 

екологічні закони, правила та 

принципи охорони 

довкілля та 

природокористування 

ПР03. Розуміти основні 

концепції, теоретичні та 

практичні проблеми в галузі 

природничих наук, що 

необхідні для аналізу і 

прийняття рішень в сфері 

екології, охорони довкілля та 

оптимального 

природокористування. 

ПР13. Уміти формувати 

ефективні комунікаційні 

стратегії з метою донесення 

ідей, проблем, рішень та 

власного досвіду в сфері 

екології. 

ПР18. Поєднувати навички 

самостійної та командної 

роботи задля отримання 

результату з акцентом на 

професійну сумлінність та 

відповідальність за 

прийняття рішень 

ПР22. Брати участь у розробці 

проектів і практичних 

рекомендацій щодо 

збереження довкілля. 

практичні 

заняття 

4 курс, 7 

семестр 

38 Загальної екології 

Борисюк Б.В. 

Екологічний аудит К01. Знання та 

розуміння 

предметної області 

та професійної 

діяльності. 

ПР02. Розуміти основні 

екологічні закони, правила та 

принципи охорони 

довкілля та 

природокористування. 

ПР03. Розуміти основні 

концепції, теоретичні та 

практичні проблеми в галузі 

природничих наук, що 

необхідні для аналізу і 

прийняття рішень в сфері 

Лекції, 

практичні 

заняття 

Бакалавр, 

4 курс, 7 

семестр 

101 «Екологія» Відсутні  



екології, охорони довкілля та 

оптимального 

природокористування. 

39 Туризму 

Ковалевська І.М. 

Екологічна 

статистика 

К02. Навички 

використання 

інформаційних і 

комунікаційних 

технологій 

ПР08. Уміти проводити пошук 

інформації з використанням 

відповідних джерел 

для прийняття обґрунтованих 

рішень. 

ПР10. Уміти застосовувати 

програмні засоби, ГІС-

технології та ресурси 

Інтернету для інформаційного 

забезпечення екологічних 

досліджень. 

Лекції, 

практичні 

заняття 

Бакалавр, 

4 курс, 8 

семестр 

101 «Екологія» Відсутні 

40 Екологічної безпеки 

та економіки 

природокористування 

Лесь А.В. 

Математичні методи 

в екології 

К02. Навички 

використання 

інформаційних і 

комунікаційних 

технологій 

ПР08. Уміти проводити пошук 

інформації з використанням 

відповідних джерел 

для прийняття обґрунтованих 

рішень. 

ПР10. Уміти застосовувати 

програмні засоби, ГІС-

технології та ресурси 

Інтернету для інформаційного 

забезпечення екологічних 

досліджень. 

Лекції, 

практичні 

заняття 

Бакалавр, 

4 курс, 8 

семестр 

101 «Екологія» Відсутні 

41 Загальної екології 

Борисюк Б.В. 

Основи наукової 

діяльності 

К01. Знання та 

розуміння 

предметної області 

та професійної 

діяльності. 

К02. Навички 

використання 

інформаційних і 

комунікаційних 

технологій. 

К08. Здатність 

проведення 

досліджень на 

відповідному рівні. 

ПР02. Розуміти основні 

екологічні закони, правила та 

принципи охорони 

довкілля та 

природокористування. 

ПР03. Розуміти основні 

концепції, теоретичні та 

практичні проблеми в галузі 

природничих наук, що 

необхідні для аналізу і 

прийняття рішень в сфері 

екології, охорони довкілля та 

оптимального 

природокористування. 

ПР08. Уміти проводити пошук 

інформації з використанням 

Лекції, 

практичні 

заняття 

Бакалавр, 

4 курс, 8 

семестр 

101 «Екологія» Відсутні 



відповідних джерел 

для прийняття обґрунтованих 

рішень. 

ПР10. Уміти застосовувати 

програмні засоби, ГІС-

технології та ресурси 

Інтернету для інформаційного 

забезпечення екологічних 

досліджень. 

ПР05. Знати концептуальні 

основи моніторингу та 

нормування антропогенного 

навантаження на довкілля. 

ПР21. Уміти обирати 

оптимальні методи та 

інструментальні засоби для 

проведення досліджень, збору 

та обробки даних. 

42 Біоресурсів, 

аквакультури та 

природничих наук 

Іщук О.В. 

Екологічна освіта і 

виховання 

К03. Здатність до 

адаптації та дії в 

новій ситуації. 

К09. Здатність 

працювати в 

команді 

К10. Навички 

міжособистісної 

взаємодії 

ПР07. Розв’язувати проблеми у 

сфері захисту навколишнього 

середовища із 

застосуванням 

загальноприйнятих та/або 

стандартних підходів та 

міжнародного і вітчизняного 

досвіду. 

ПР09. Демонструвати навички 

оцінювання непередбачуваних 

екологічних 

проблем і обдуманого вибору 

шляхів їх вирішення. 

ПР13. Уміти формувати 

ефективні комунікаційні 

стратегії з метою донесення 

ідей, проблем, рішень та 

власного досвіду в сфері 

екології. 

ПР18. Поєднувати навички 

самостійної та командної 

роботи задля отримання 

результату з акцентом на 

Лекції, 

практичні 

заняття 

Бакалавр, 

4 курс, 8 

семестр 

101 «Екологія» Відсутні 



професійну сумлінність та 

відповідальність за 

прийняття рішень. 

ПР22. Брати участь у розробці 

проектів і практичних 

рекомендацій щодо 

збереження довкілля 

43 Загальної екології 

Дубовий В.І. 

Екологічна культура К03. Здатність до 

адаптації та дії в 

новій ситуації. 

К09. Здатність 

працювати в 

команді 

К10. Навички 

міжособистісної 

взаємодії 

ПР07. Розв’язувати проблеми у 

сфері захисту навколишнього 

середовища із 

застосуванням 

загальноприйнятих та/або 

стандартних підходів та 

міжнародного і вітчизняного 

досвіду. 

ПР09. Демонструвати навички 

оцінювання непередбачуваних 

екологічних 

проблем і обдуманого вибору 

шляхів їх вирішення. 

ПР13. Уміти формувати 

ефективні комунікаційні 

стратегії з метою донесення 

ідей, проблем, рішень та 

власного досвіду в сфері 

екології. 

ПР18. Поєднувати навички 

самостійної та командної 

роботи задля отримання 

результату з акцентом на 

професійну сумлінність та 

відповідальність за 

прийняття рішень. 

ПР22. Брати участь у розробці 

проектів і практичних 

рекомендацій щодо 

збереження довкілля 

Лекції, 

практичні 

заняття 

Бакалавр, 

4 курс, 8 

семестр 

101 «Екологія» Відсутні 

44 Ґрунтознавства і 

землеробства 

Дорохов В.І. 

Екологічна хімія К01. Знання та 

розуміння 

предметної області 

та професійної 

ПР02. Розуміти основні 

екологічні закони, правила та 

принципи охорони 

довкілля та 

Лекції, 

практичні 

заняття 

Бакалавр, 

4 курс, 8 

семестр 

101 «Екологія» Відсутні 



діяльності. природокористування. 

ПР03. Розуміти основні 

концепції, теоретичні та 

практичні проблеми в галузі 

природничих наук, що 

необхідні для аналізу і 

прийняття рішень в сфері 

екології, охорони довкілля та 

оптимального 

природокористування. 

45 Екологічної безпеки 

та економіки 

природокористування 

Бордюг Н.С. 

Біохімічна екологія К01. Знання та 

розуміння 

предметної області 

та професійної 

діяльності. 

ПР02. Розуміти основні 

екологічні закони, правила та 

принципи охорони 

довкілля та 

природокористування. 

ПР03. Розуміти основні 

концепції, теоретичні та 

практичні проблеми в галузі 

природничих наук, що 

необхідні для аналізу і 

прийняття рішень в сфері 

екології, охорони довкілля та 

оптимального 

природокористування. 

Лекції, 

практичні 

заняття 

Бакалавр, 

4 курс, 8 

семестр 

101 «Екологія» Відсутні 

46 Біоресурсів, 

аквакультури та 

природничих наук 

Світельський М.М. 

Екологічна 

токсикологія 

К01. Знання та 

розуміння 

предметної області 

та професійної 

діяльності. 

ПР02. Розуміти основні 

екологічні закони, правила та 

принципи охорони 

довкілля та 

природокористування. 

ПР03. Розуміти основні 

концепції, теоретичні та 

практичні проблеми в галузі 

природничих наук, що 

необхідні для аналізу і 

прийняття рішень в сфері 

екології, охорони довкілля та 

оптимального 

природокористування. 

Лекції, 

практичні 

заняття 

Бакалавр, 

4 курс, 8 

семестр 

101 «Екологія» Відсутні 

47 Загальної екології 

Валерко Р.А. 

Управління 

екологічною та 

техногенною 

Здатність 

приймати 

обґрунтовані 

Освоївши дану дисципліну 

студент повинен знати: основні 

напрямки державної політики в 

Лекції, 

практичні 

заняття 

Магістр, 1 

курс, 2 

семестр 

101 «Екологія» Відсутні 



безпекою рішення 

Здатність 

розробляти та 

управляти 

проектами 

галузі організації управління в 

екологічній діяльності; 

законодавчі та нормативно – 

правові акти в галузі 

організації управління в 

екологічній діяльності; 

сучасний концептуальний 

підхід до екологічного 

управління; структуру і рівні 

державної системи організації 

управління в екологічній 

діяльності; механізми 

організації управління в 

екологічній діяльності; роль 

громадських екологічних 

організацій в управлінні 

природоохоронною діяльністю. 

Уміти: класифікувати системи і 

механізми управління у сфері 

забезпечення екологічної 

безпеки; застосовувати правові 

аспекти управління 

екологічною безпекою; 

забезпечувати вимоги 

екологічної безпеки у 

промисловості, транспорті при 

використанні джерел 

акустичного, 

електромагнітного, 

іонізуючого та іншого 

шкідливого впливу фізичних 

факторів; здійснювати правове 

регулювання екологічної 

безпеки у сфері продуктів 

харчування. 

Спеціальність 183 «Технології захисту навколишнього середовища» 

1 Екологічної безпеки 

та економіки 

природокористування 

Ращенко А.В.  

 

Основи екологічної 

економіки 

ЗК05. Здатність 

приймати 

обґрунтовані 

рішення.  

ЗК06. Здатність 

ПР04. Обґрунтовувати 

природозахисні технології, 

базуючись на розумінні 

механізмів впливу людини на 

навколишнє середовище і 

Лекції, 

практичні, 

проектна робота, 

самостійна 

робота 

Бакалавр, 

2 курс, 4 

семестр 

183 «Технології 

захисту 

навколишнього 

середовища» 

Відсутні 



розробляти та 

управляти 

проектами.  

ЗК07. Прагнення 

до збереження 

навколишнього 

середовища та 

забезпечення 

сталого розвитку 

суспільства. 

процесів, що відбуваються у 

ньому.  

ПР05. Вміти розробляти 

проекти з природоохоронної 

діяльності та управляти 

комплексними діями щодо їх 

реалізації.  

ПР06. Обґрунтовувати та 

застосовувати природні та 

штучні системи і процеси в 

основі природозахисних 

технологій відповідно 

екологічного імперативу та 

концепції сталого розвитку.  

ПР07. Здійснювати науково-

обґрунтовані технічні, 

технологічні та організаційні 

заходи щодо запобігання 

забруднення довкілля.  

ПР13. Вміти застосовувати 

основні закономірності 

безпечних, ресурсоефективних 

і екологічно дружніх 

технологій в управлінні 

природоохоронною діяльністю, 

в тому числі, через системи 

екологічного керування 

відповідно міжнародним 

стандартам. 

 

2 Екологічної безпеки 

та економіки 

природокористування 

Бордюг Н.С. 

Міжнародні проекти 

та академічна 

мобільність 

К03. Здатність до 

адаптації та дії в 

новій ситуації.  

К05. Здатність 

спілкуватися 

іноземною мовою.  

К08. Здатність 

проведення 

досліджень на 

відповідному рівні.  

К09. Здатність 

• визначати 

функціональні особливості 

національних та міжнародних 

грантових фондів та 

організацій 

• аналізувати 

національні та міжнародні 

гранти щодо академічної 

мобільності студентів, 

підтримки наукових 

досліджень, програм подвійних 

Лекції, 

практичні, 

командна 

робота, семінар 

Бакалавр, 

3 курс, 6-

й семестр 

183 «Технології 

захисту 

навколишнього 

середовища» 

Відсутні 



працювати в 

команді  

К10. Навички 

міжособистісної 

взаємодії.  

К11. Здатність 

оцінювати та 

забезпечувати 

якість 

виконуваних робіт. 

дипломів і короткострокових 

стажувань 

• розробляти пакет 

аплікаційних документів на 

отримання грантів і стипендій 

в європейських ВНЗ для 

отримання фінансування 

широкомасштабних освітньо-

наукових проектів в рамках 

програм Європейського Союзу 

Еразмус+ і міжнародних 

фондів 

• адаптуватися до 

навчання та стажування за 

кордоном 

 

3 Екологічної безпеки 

та економіки 

природокористування 

Смаглій В.О. 

Органічне 

виробництво 

Прагнення до 

збереження 

навколишнього 

середовища та 

забезпечення 

сталого розвитку 

суспільства. 

знати:  

- альтернативні види 

сільського господарства;  

- сутність та принципи 

органічного сільського 

господарства;  

- агротехнічні особливості 

виробництва органічної 

сільськогосподарської 

продукції;  

- правила, вимоги та заборони 

щодо ведення органічного 

сільського господарства;  

- технологію застосування 

компостів, біодинамічних та 

мікробіологічних препаратів;  

- технології захисту рослин від 

шкідників та хвороб, боротьбі з 

бур’янами;  

- нормативно-правове 

забезпечення органічного 

виробництва;  

- стандарти та порядок 

сертифікації у сфері 

органічного 

Лекції, 

практичні, 

командна 

робота, 

проблемні 

завдання 

Бакалавр, 

2 курс, 4-

й семестр 

183 «Технології 

захисту 

навколишнього 

середовища» 

Відсутні 



сільськогосподарського 

виробництва;  

- систему збуту органічної 

продукції в Україні;  

- особливості технологій 

виробництва органічної 

продукції рослинництва та 

тваринництва.  

вміти:  

- розрізняти стандарти 

органічного виробництва;  

- розрізняти знаки органічного 

маркування;  

- використовувати 

маркетингові технології на 

ринку органічної продукції;  

- застосовувати технології 

виробництва органічної 

продукції. 

 

4 Екологічної безпеки 

та економіки 

природокористування 

Екологічна 

гідрогеологія 

Здатність 

виявляти, ставити 

та вирішувати 

проблеми 

уміти: 

- аналізувати проблеми 

освоєння і раціонального 

використання водних ресурсів 

підземних вод України та її 

регіонів;  

- аналізувати та 

систематизувати дані 

режимних спостережень щодо 

екологічного стану підземних 

вод; 

- оцінювати прогнозні 

ресурси та розвідані 

експлуатаційні запаси питних 

підземних вод; 

- оцінювати 

техногенний вплив на підземні 

води;  

- досліджувати 

особливості впливу 

забруднення підземних вод на 

Лекції, 

практичні 

заняття 

Бакалавр, 

3 курс, 5-

й семестр 

183 «Технології 

захисту 

навколишнього 

середовища» 

Відсутні 



довколишнє середовище.  

 

мати навички:  

– проведення еколого-

гідрогеологічних досліджень; 

– здійснення еколого-

гідрогеологічного 

картографування; 

– наукових досліджень 

щодо вдосконалення системи 

моніторингу підземних вод;  

– розробки заходів щодо 

мінімізації негативного впливу 

на підземну гідросферу. 

 

5 Біоресурсів 

аквакультури та 

природничих наук 

Іщук О.В. 

Валеологія ЗК09. Здатність 

зберігати та 

примножувати 

моральні, 

культурні, наукові 

цінності і 

досягнення 

суспільства на 

основі розуміння 

історії та 

закономірностей 

розвитку 

предметної 

області, її місця у 

загальній системі 

знань про природу 

і суспільство та у 

розвитку 

суспільства, 

техніки і 

технологій, 

використовувати 

різні види та 

форми рухової 

активності для 

активного 

ПР01. Знати сучасні теорії, 

підходи, принципи екологічної 

політики, 

фундаментальні положення з 

біології, хімії, фізики, 

математики, біотехнології 

та фахових і прикладних 

інженерно-технологічних 

дисциплін для 

моделювання та вирішення 

конкретних природозахисних 

задач у виробничій 

сфері. 

ПР04. Обґрунтовувати 

природозахисні технології, 

базуючись на розумінні 

механізмів впливу людини на 

навколишнє середовище і 

процесів, що 

відбуваються у ньому. 

ПР06. Обґрунтовувати та 

застосовувати природні та 

штучні системи і процеси в 

основі природозахисних 

технологій відповідно 

екологічного імперативу та 

Лекції, 

практичні 

заняття 

Бакалавр, 

2 курс, 4 

семестр 

183 «Технології 

захисту 

навколишнього 

середовища» 

Відсутні 



відпочинку та 

ведення здорового 

способу життя. 

 

концепції сталого розвитку. 

ПР07. Здійснювати науково-

обґрунтовані технічні, 

технологічні та 

організаційні заходи щодо 

запобігання забруднення 

довкілля. 

ПР14. Вміти обґрунтовувати 

ступінь відповідності наявних 

або прогнозованих 

екологічних умов завданням 

захисту, збереження та 

відновлення 

навколишнього середовища. 

6 Біоресурсів, 

аквакультури та 

природничих наук 

Іщук О.В. 

Глобальні екологічні 

проблеми 

К07. Прагнення до 

збереження 

навколишнього 

середовища 

та забезпечення 

сталого розвитку 

суспільства. 

ПР01. Знати сучасні теорії, 

підходи, принципи екологічної 

політики, 

фундаментальні положення з 

біології, хімії, фізики, 

математики, біотехнології 

та фахових і прикладних 

інженерно-технологічних 

дисциплін для 

моделювання та вирішення 

конкретних природозахисних 

задач у виробничій 

сфері. 

ПР06. Обґрунтовувати та 

застосовувати природні та 

штучні системи і процеси в 

основі природозахисних 

технологій відповідно 

екологічного імперативу та 

концепції сталого розвитку. 

ПР13. Вміти застосовувати 

основні закономірності 

безпечних, 

ресурсоефективних і 

екологічно дружніх технологій 

в управлінні 

природоохоронною діяльністю, 

Лекції, 

практичні 

заняття 

Бакалавр, 

2 курс, 4 

семестр 

183 «Технології 

захисту 

навколишнього 

середовища» 

Відсутні 



в тому числі, через системи 

екологічного 

керування відповідно 

міжнародним стандартам. 

7 Біоресурсів, 

аквакультури та 

природничих наук 

Іщук О.В.  

Водна орнітологія К07. Прагнення до 

збереження 

навколишнього 

середовища 

та забезпечення 

сталого розвитку 

суспільства 

ПР01. Знати сучасні теорії, 

підходи, принципи екологічної 

політики, 

фундаментальні положення з 

біології, хімії, фізики, 

математики, біотехнології 

та фахових і прикладних 

інженерно-технологічних 

дисциплін для 

моделювання та вирішення 

конкретних природозахисних 

задач у виробничій 

сфері. 

ПР06. Обґрунтовувати та 

застосовувати природні та 

штучні системи і процеси в 

основі природозахисних 

технологій відповідно 

екологічного імперативу та 

концепції сталого розвитку. 

ПР13. Вміти застосовувати 

основні закономірності 

безпечних, 

ресурсоефективних і 

екологічно дружніх технологій 

в управлінні 

природоохоронною діяльністю, 

в тому числі, через системи 

екологічного 

керування відповідно 

міжнародним стандартам. 

Лекції, 

практичні 

заняття 

Бакалавр, 

3 курс, 5 

семестр 

183 «Технології 

захисту 

навколишнього 

середовища» 

Відсутні 

8 Водних біоресурсів, 

аквакультури та 

природничих наук 

Пінкіна Т.В. 

Біоресурси 

гідросфери 

К07. Прагнення до 

збереження 

навколишнього 

середовища 

та забезпечення 

сталого розвитку 

ПР01. Знати сучасні теорії, 

підходи, принципи екологічної 

політики, 

фундаментальні положення з 

біології, хімії, фізики, 

математики, біотехнології 

Лекції, 

практичні 

заняття 

Бакалавр, 

2 курс, 4-

й семестр 

183 Технології 

захисту 

навколишнього 

середовища 

Відсутні 



суспільства та фахових і прикладних 

інженерно-технологічних 

дисциплін для 

моделювання та вирішення 

конкретних природозахисних 

задач у виробничій 

сфері. 

ПР06. Обґрунтовувати та 

застосовувати природні та 

штучні системи і процеси в 

основі природозахисних 

технологій відповідно 

екологічного імперативу та 

концепції сталого розвитку. 

ПР13. Вміти застосовувати 

основні закономірності 

безпечних, 

ресурсоефективних і 

екологічно дружніх технологій 

в управлінні 

природоохоронною діяльністю, 

в тому числі, через системи 

екологічного 

керування відповідно 

міжнародним стандартам. 

Спеціальність 207 «Водні біоресурси та аквакультура» 

1 Біоресурсів 

аквакультури та 

природничих наук 

Іщук О.В. 

Валеологія 2. Здатність 

зберігати та 

примножувати 

моральні, 

культурні, 

наукові цінності і 

досягнення 

суспільства на 

основі розуміння 

історії та 

закономірностей 

розвитку 

предметної 

області, її 

місця у загальній 

Під час лекційних та 

практичних занять, 

індивідуальної навчально-

дослідницької та самостійної 

роботи студенти набувають 

таких умінь та навичок:  

• обґрунтовувати необхідність 

для сучасної людини набуття 

знань, вмінь і навичок 

збереження і зміцнення 

здоров’я;  

• визначати основні чинники 

формування здорового способу 

життя;  

• обирати доцільні для індивіда 

Лекції, 

практичні 

заняття 

Бакалавр, 

2 курс, 4 

семестр 

207 «Водні 

біоресурси та 

аквакультура» 

Відсутні 



системі знань про 

природу і 

суспільство та у 

розвитку 

суспільства, 

техніки і 

технологій, 

використовувати 

різні види та 

форми рухової 

активності для 

активного 

відпочинку та 

ведення здорового 

способу життя 

форми і методи формування 

фізичного, психічного і 

духовного здоров’я;  

• розробляти й впроваджувати 

заходи, спрямовані на 

профілактику вживання 

алкоголю, наркотиків, 

тютюнокуріння, зараження 

СНІД, розраховані на різні 

цільові аудиторії (школярів, 

батьків, груп ризику);  

• складати індивідуальну 

програму побудови здорової 

життєдіяльності, визначати 

заходи з її реалізації, 

розраховані на найближчу, 

середню і далеку перспективу 

 

2 Біоресурсів, 

аквакультури та 

природничих наук 

Іщук О.В. 

Глобальні екологічні 

проблеми 

7. Здатність до 

пошуку, 

оброблення та 

аналізу інформації 

з 

різних джерел 

10. Здатність 

вчитися і 

оволодівати 

сучасними 

знаннями. 

Знати та розуміти 

фундаментальні та прикладні 

аспекти наук про довкілля; 

знати на рівні новітніх 

досягнень основні концепції 

природознавства, сталого 

розвитку і методології 

наукового пізнання; знати 

правові та етичні норми для 

оцінки професійної діяльності, 

розробки та реалізації 

соціально-значущих 

екологічних проектів в умовах 

суперечливих умов; знати 

новітні методи та 

інструментальні засоби 

екологічних досліджень, у 

тому числі методи 

математичного та 

геоінформаційного 

моделювання; критично 

осмислювати теорії, принципи, 

методи і поняття з різних 

Лекції, 

практичні 

заняття 

Бакалавр, 

3 курс, 5 

семестр 

207 «Водні 

біоресурси та 

аквакультура» 

Відсутні 



предметних галузей для 

вирішення практичних задач і 

проблем; уміти 

використовувати сучасні 

методи обробки і інтерпретації 

інформації при проведенні 

інноваційної діяльності; 

володіти основами еколого-

інженерного проектування та 

еколого-експертної оцінки на 

довкілля; володіти основами 

виконання екологічних 

досліджень та еколого-

експертної оцінки впливу на 

довкілля; уміти самостійно 

планувати виконання 

інноваційного завдання та 

формулювати висновки за його 

результатами. 

3 Водних біоресурсів, 

аквакультури та 

природничих наук 

Іщук О.В. 

Основи 

марикультури 

8. Знання та 

розуміння 

предметної області 

та розуміння 

професійної 

діяльності. 

9. Здатність 

застосовувати 

знання у 

практичних 

ситуаціях. 

У результаті вивчення 

дисципліни студенти повинні: 

знати про типи та форми 

ведення господарств морської 

аквакультури, перспективні 

об’єкти кормового та 

харчового призначення, 

технологію культивування 

риби у солонуватоводних 

водоймах, безхребетних (мідій, 

устриць, гребінців, креветок 

тощо) та водоростей (бурих, 

червоних, зелених), а також 

особливості технологічного 

обладнання відповідно до 

різних форм культивування, 

тощо 

вміти застосовувати принципи 

технологічного циклу 

виробництва, що включає 

відтворення, підрощування 

молоді до життєстійких стадій, 

Лекції, 

практичні 

заняття 

Бакалавр, 

4 курс, 8-

й семестр 

207 «Водні 

біоресурси та 

аквакультура» 

Відсутні 



вирощування культивованого 

об’єкта до товарної маси, 

формування ремонтного стада і 

статевозрілих груп.  

 

4 Водних біоресурсів, 

аквакультури та 

природничих наук 

Федючка М.І.  

Раківництво 8. Знання та 

розуміння 

предметної області 

та розуміння 

професійної 

діяльності. 

9. Здатність 

застосовувати 

знання у 

практичних 

ситуаціях. 

У результаті вивчення 

дисципліни студенти повинні: 

знати про типи та форми 

ведення господарств морської 

аквакультури, перспективні 

об’єкти кормового та 

харчового призначення, 

технологію культивування 

риби у солонуватоводних 

водоймах, безхребетних (мідій, 

устриць, гребінців, креветок 

тощо) та водоростей (бурих, 

червоних, зелених), а також 

особливості технологічного 

обладнання відповідно до 

різних форм культивування, 

тощо 

вміти застосовувати принципи 

технологічного циклу 

виробництва, що включає 

відтворення, підрощування 

молоді до життєстійких стадій, 

вирощування культивованого 

об’єкта до товарної маси, 

формування ремонтного стада і 

статевозрілих груп.  

 

Лекції, 

практичні 

заняття 

Бакалавр, 

4 курс, 7-

й семестр 

207 «Водні 

біоресурси та 

аквакультура» 

Відсутні 

5 Водних біоресурсів, 

аквакультури та 

природничих наук 

Федючка М.І.  

Осетрівництво 8. Знання та 

розуміння 

предметної області 

та розуміння 

професійної 

діяльності. 

9. Здатність 

застосовувати 

знання у 

У результаті вивчення 

дисципліни студенти повинні: 

знати про типи та форми 

ведення господарств морської 

аквакультури, перспективні 

об’єкти кормового та 

харчового призначення, 

технологію культивування 

риби у солонуватоводних 

Лекції, 

практичні 

заняття 

Бакалавр, 

3 курс, 6-

й семестр 

207 «Водні 

біоресурси та 

аквакультура» 

Відсутні 



практичних 

ситуаціях. 

водоймах, безхребетних (мідій, 

устриць, гребінців, креветок 

тощо) та водоростей (бурих, 

червоних, зелених), а також 

особливості технологічного 

обладнання відповідно до 

різних форм культивування, 

тощо 

вміти застосовувати принципи 

технологічного циклу 

виробництва, що включає 

відтворення, підрощування 

молоді до життєстійких стадій, 

вирощування культивованого 

об’єкта до товарної маси, 

формування ремонтного стада і 

статевозрілих груп.  

 

6 Водних біоресурсів, 

аквакультури та 

природничих наук 

Іщук О.В. 

Рибоїдні птахи та 

ссавці 

8. Знання та 

розуміння 

предметної області 

та розуміння 

професійної 

діяльності. 

9. Здатність 

застосовувати 

знання у 

практичних 

ситуаціях. 

10. Здатність 

вчитися і 

оволодівати 

сучасними 

знаннями. 

Знання - ролі водно-болотних 

птахів на водоймах та 

факторів, від яких вони 

залежать; біології водно-

болотної орнітофауни; про 

розмноження водно-болотних 

птахів; про поширення 

представників водно-болотної 

орнітофауни; з охорони 

рідкісних водно-болотних 

птахів; живлення рибоїдних 

птахів України та їх роль в 

гідробіоценозах.  

Вміння - застосування заходів 

щодо зменшення шкідливої 

діяльності окремих видів 

рибоїдних птахів; визначати 

види птахів-іхтіофагів, знати 

особливості їх біології, 

специфіку живлення і 

господарське значення 

представників водної 

орнітофауни України; 

Лекції, 

практичні 

заняття 

Бакалавр, 

2 курс, 4-

й семестр 

207 «Водні 

біоресурси та 

аквакультура» 

Відсутні 



застосовування заходів щодо 

охорони рідкісних водно- 

болотних представників 

орнітофауни. 

 

7 Водних біоресурсів, 

аквакультури та 

природничих наук 

Пінкіна Т.В.  

Біоресурси 

гідросфери 

8. Знання та 

розуміння 

предметної області 

та розуміння 

професійної 

діяльності. 

9. Здатність 

застосовувати 

знання у 

практичних 

ситуаціях. 

Знати концептуальні основи 

моніторингу та нормування 

антропогенного навантаження 

на довкілля 

Виявляти фактори, що 

визначають формування 

ландшафтно-біологічного 

різноманіття 

Демонструвати навички 

оцінювання непередбачуваних 

екологічних проблем 

обдуманого вибору шляхів їх 

вирішення 

Лекції, 

практичні 

заняття 

Бакалавр, 

2 курс, 4-

й семестр 

207 Водні 

біоресурси та 

аквакультура 

Відсутні 

8 Водних біоресурсів, 

аквакультури та 

природничих наук 

Матковська С.І. 

Основи фітодизайну 2. Здатність 

зберігати та 

примножувати 

моральні, 

культурні, 

наукові цінності і 

досягнення 

суспільства на 

основі розуміння 

історії та 

закономірностей 

розвитку 

предметної 

області, її 

місця у загальній 

системі знань про 

природу і 

суспільство та у 

розвитку 

суспільства, 

техніки і 

технологій, 

використовувати 

Здатність кваліфіковано 

проектувати й організовувати 

виробництво 

фітодизайнерської продукції 

відповідно до встановлених 

вимог. Вміння планувати 

економічно вигідне 

виробництво 

фітодизайнерської продукції.  

Здатність вдосконалювати 

знання і навички за допомогою 

довідкової та нормативної 

літератури, відповідної 

документації для вирішення 

виробничих завдань, 

пов’язаних з професійною 

діяльністю. 

 

Лекції, 

практичні 

заняття 

Бакалавр, 

3 курс, 5-

й семестр 

207 “Водні 

біоресурси та 

аквакультура” 

Відсутні 



різні види та 

форми рухової 

активності для 

активного 

відпочинку та 

ведення здорового 

способу життя. 

9 Водних біоресурсів, 

аквакультури та 

природничих наук 

Матковська С.І. 

Декоративне 

рибництво 

8. Знання та 

розуміння 

предметної області 

та розуміння 

професійної 

діяльності. 

9. Здатність 

застосовувати 

знання у 

практичних 

ситуаціях. 

Здатність модифікувати 

виробничі процеси водних 

біоресурсів та аквакультури.  

Оцінювати та встановлювати 

зв'язки сучасних досягнень 

світового виробництва та 

передових технологій водних 

біоресурсів та аквакультури. 

Виконувати проектування та 

моделювання для розроблення 

і реалізації проектів та 

технологічних процесів з 

водних біоресурсів та 

аквакультури, використовуючи 

належне програмне 

забезпечення та знання як 

аналізувати та відображати 

результати. 

Лекції, 

практичні 

заняття 

Бакалавр, 

3 курс, 6-

й семестр 

207 “Водні 

біоресурси та 

аквакультура” 

Відсутні 

Спеціальність 103 «Науки про Землю» 
1 Біоресурсів 

аквакультури та 

природничих наук 

Іщук О.В.  

Валеологія Здатність зберігати 

та примножувати 

моральні, 

культурні, наукові 

цінності і 

досягнення 

суспільства на 

основі розуміння 

історії та 

закономірностей 

розвитку 

предметної 

області, її місця у 

загальній системі 

знань про природу 

Під час лекційних та 

практичних занять, 

індивідуальної навчально-

дослідницької та самостійної 

роботи студенти набувають 

таких умінь та навичок:  

 обґрунтовувати необхідність 

для сучасної людини набуття 

знань, вмінь і навичок 

збереження і зміцнення 

здоров’я;  

 визначати основні чинники 

формування здорового способу 

життя;  

 обирати доцільні для індивіда 

Лекції, 

практичні 

заняття 

Бакалавр, 

2 курс, 4 

семестр 

103 «Науки про 

Землю» 

Відсутні 



і суспільство та у 

розвитку 

суспільства, 

техніки і 

технологій, 

використовувати 

різні види та 

форми рухової 

активності для 

активного 

відпочинку та 

ведення здорового 

способу життя. 

Здатність до 

адаптації та дії в 

новій ситуації 

форми і методи формування 

фізичного, психічного і 

духовного здоров’я;  

 розробляти й впроваджувати 

заходи, спрямовані на 

профілактику вживання 

алкоголю, наркотиків, 

тютюнокуріння, зараження 

СНІД, розраховані на різні 

цільові аудиторії (школярів, 

батьків, груп ризику);  

 складати індивідуальну 

програму побудови здорової 

життєдіяльності, визначати 

заходи з її реалізації, 

розраховані на найближчу, 

середню і далеку перспективу 

 

2 Біоресурсів, 

аквакультури та 

природничих наук 

Глобальні екологічні 

проблеми 

Прагнення до 

збереження 

навколишнього 

середовища 

Здатність вчитися і 

оволодівати 

сучасними 

знаннями. 

Здатність до 

абстрактного 

мислення, аналізу 

та синтезу. 

Здатність до 

пошуку, 

оброблення та 

аналізу інформації 

з різних джерел. 

Знати та розуміти 

фундаментальні та прикладні 

аспекти наук про довкілля; 

знати на рівні новітніх 

досягнень основні концепції 

природознавства, сталого 

розвитку і методології 

наукового пізнання; знати 

правові та етичні норми для 

оцінки професійної діяльності, 

розробки та реалізації 

соціально-значущих 

екологічних проектів в умовах 

суперечливих умов; знати 

новітні методи та 

інструментальні засоби 

екологічних досліджень, у 

тому числі методи 

математичного та 

геоінформаційного 

моделювання; критично 

осмислювати теорії, принципи, 

методи і поняття з різних 

Лекції, 

практичні 

заняття 

Бакалавр, 

2 курс, 4 

семестр 

103 «Науки про 

Землю» 

Відсутні 



предметних галузей для 

вирішення практичних задач і 

проблем; уміти 

використовувати сучасні 

методи обробки і інтерпретації 

інформації при проведенні 

інноваційної діяльності; 

володіти основами еколого-

інженерного проектування та 

еколого-експертної оцінки на 

довкілля; володіти основами 

виконання екологічних 

досліджень та еколого-

експертної оцінки впливу на 

довкілля; уміти самостійно 

планувати виконання 

інноваційного завдання та 

формулювати висновки за його 

результатами. 

3 Водних біоресурсів, 

аквакультури та 

природничих наук 

Половка О.С. 

Медична географія Здатність зберігати 

та примножувати 

моральні, 

культурні, наукові 

цінності і 

досягнення 

суспільства на 

основі розуміння 

історії та 

закономірностей 

розвитку 

предметної 

області, її місця у 

загальній системі 

знань про природу 

і суспільство та у 

розвитку 

суспільства, 

техніки і 

технологій, 

використовувати 

різні види та 

Після вивчення курсу студенти 

повинні знати: -теоретичні та 

методологічні засади медичної 

географії; - історико-

географічні особливості 

розвитку медичної географії в 

Україні і світі; - позитивний і 

негативний вплив природного і 

соціального середовища на 

стан здоров’я населення; - 

поширення хвороб людини за 

класами, віковими групами 

населення, географію 

ендемічних хвороб, серцево-

судинних, паразитичних, 

інфекційних та інших 

захворювань, нозоареали світу; 

- територіальну організацію 

системи охорони здоров’я 

України. 

вміти: - здійснювати медико-

географічну характеристику 

Лекції, 

практичні 

заняття 

Бакалавр, 

4 курс, 7-

й семестр 

103 «Науки про 

Землю» 

Без обмежень 



форми рухової 

активності для 

активного 

відпочинку та 

ведення здорового 

способу життя. 

Здатність вчитися і 

оволодівати 

сучасними 

знаннями. 

території; - пояснювати 

взаємозв’язок поширення 

окремих хвороб та якості 

довкілля, виявлятипросторові 

закономірності здоров’я 

населення України; - 

здійснювати медико-

географічне дослідження 

природного приросту, 

смертності, народжуваності, 

старіння населення; - 

працювати з науковими, 

статистичними матеріалами з 

відповідної тематики; - 

складати медико-географічні 

карти, розраховувати 

стандартизовані показники 

здоров’я населення. 

 

4 Водних біоресурсів, 

аквакультури та 

природничих наук 

Матковська С.І. 

Основи фітодизайну Знання та 

розуміння 

предметної області 

та професійної 

діяльності. 

Здатність 

проведення 

досліджень на 

відповідному рівні 

Здатність кваліфіковано 

проектувати й організовувати 

виробництво 

фітодизайнерської продукції 

відповідно до встановлених 

вимог. Вміння планувати 

економічно вигідне 

виробництво фітодизайнерської 

продукції.  Здатність 

вдосконалювати знання і 

навички за допомогою 

довідкової та нормативної 

літератури, відповідної 

документації для вирішення 

виробничих завдань, 

пов’язаних з професійною 

діяльністю. 

 

Лекції, 

практичні 

заняття 

Бакалавр, 

3 курс, 5-

й семестр 

103 «Науки про 

Землю» 

Відсутні 

5 Водних біоресурсів, 

аквакультури та 

природничих наук 

Декоративне 

рибництво 

Здатність 

виконувати 

професійну 

діяльність 

Здатність модифікувати 

виробничі процеси водних 

біоресурсів та аквакультури.  

Оцінювати та встановлювати 

Лекції, 

практичні 

заняття 

Бакалавр, 

3 курс, 6-

й семестр 

103 «Науки про 

Землю» 

Відсутні 



відповідно до 

стандартів якості, 

а також володіти 

засобами їх 

впровадження. 

зв'язки сучасних досягнень 

світового виробництва та 

передових технологій водних 

біоресурсів та аквакультури. 

Виконувати проектування та 

моделювання для розроблення і 

реалізації проектів та 

технологічних процесів з 

водних біоресурсів та 

аквакультури, використовуючи 

належне програмне 

забезпечення та знання як 

аналізувати та відображати 

результати.  

 

6 Водних біоресурсів, 

аквакультури та 

природничих наук 

Вступ до 

спеціальності  

Здатність 

застосовувати 

знання у 

практичних 

ситуаціях.  

Знання та 

розуміння 

предметної області 

та розуміння 

професійної 

діяльності.  

Отримати первісні знання для 

вивчення дисциплін щодо 

обраного фаху та виявити 

критерії 

конкурентоспроможності 

фахівця з Наук про Землю на 

сучасному ринку праці. Вміти: 

самостійно опрацьовувати всі 

види джерел  інформації у 

сфері земельних відносин; 

вільно користуватися 

нормативно-правовою базою із 

Наук про Землю; самостійно 

опрацьовувати всі види джерел  

інформації у сфері земельних 

відносин; орієнтуватися на 

ринку сучасного 

приладобудування та 

інформаційних технологій. 

 

Лекції, 

практичні 

заняття 

Бакалавр, 

2 курс, 4-

й семестр 

103 «Науки про 

Землю» 

Без обмежень 

7 Водних біоресурсів, 

аквакультури та 

природничих наук 

Федючка М.І. 

Геоекологічна 

експертиза 

Здатність 

застосовувати 

знання у 

практичних 

ситуаціях.  

Знання та 

Вивчення теоретичних засад 

геоекологічної експертизи; 

загальних вимог до проведення 

геоекологічної експертизи; 

методичних аспектів 

проведення геоекологічної 

Лекції, 

практичні 

заняття 

Бакалавр, 

3 курс, 5-

й семестр 

103 «Науки про 

Землю» 

Відсутні 



розуміння 

предметної області 

та розуміння 

професійної 

діяльності.  

експертизи; процедури та 

методики здійснення 

геоекологічної експертизи; 

перспектив розвитку та 

впровадження геоекологічної 

експертизи 

8 Водних біоресурсів, 

аквакультури та 

природничих наук 

Іщук О.В. 

Біогеографія України Здатність 

застосовувати 

знання у 

практичних 

ситуаціях.  

Знання та 

розуміння 

предметної області 

та розуміння 

професійної 

діяльності.  

 

Сформувати комплексне 

уявлення про органічний світ 

України як провідний 

компонент біосфери; 

окреслити особливості 

розміщення на земній кулі 

видів і угрупувань живих 

організмів залежно від умов 

середовища, розкрити причини 

і закономірності цього 

розподілу, з’ясувати 

структурно-функціональні та 

історичні особливості живого 

покриву України. 

 

Лекції, 

практичні 

заняття 

Бакалавр, 

3 курс, 6-

й семестр 

103 «Науки про 

Землю» 

Відсутні 

9 Водних біоресурсів, 

аквакультури та 

природничих наук 

Федючка М.І. 

Поверхневі водні 

ресурси 

Здатність 

застосовувати 

знання у 

практичних 

ситуаціях.  

Знання та 

розуміння 

предметної області 

та розуміння 

професійної 

діяльності.  

 

Вивчити особливостей стану і 

зміни поверхневих вод під 

антропогенною дією, способів, 

методів попередження і 

ліквідації негативного впливу 

забруднень, а також 

можливостей відновлення 

біологічної різноманітності 

водних екосистем. Вміти 

використовувати отримані 

знання для вирішення 

практичних завдань з охорони 

поверхневих вод та їх 

раціонального використання, а 

також при реалізації науково-

дослідних робіт в даній області 

Лекції, 

практичні 

заняття 

Бакалавр, 

4 курс, 7-

й семестр 

103 «Науки про 

Землю» 

Відсутні 

10 Водних біоресурсів, 

аквакультури та 

природничих наук 

Земельний кадастр Здатність 

застосовувати 

знання у 

практичних 

Опанувати методологію 

ведення державного 

земельного кадастру; 

навчитись користуватись 

Лекції, 

практичні 

заняття 

Бакалавр, 

4 курс, 8-

й семестр 

103 «Науки про 

Землю» 

Відсутні 



ситуаціях.  

Знання та 

розуміння 

предметної області 

та розуміння 

професійної 

діяльності.  

 

основними управлінськими 

формами та методами, 

необхідними для вирішення 

завдань у сфері земельного 

кадастру; ознайомитись з 

міжнародним досвідом у сфері 

земельного кадстру. 

 

11 Водних біоресурсів, 

аквакультури та 

природничих наук 

Екологічні стандарти 

та критерії якості 

довкілля 

Здатність 

застосовувати 

знання у 

практичних 

ситуаціях.  

Знання та 

розуміння 

предметної області 

та розуміння 

професійної 

діяльності.  

 

Вміти використовувати знання 

з галузі стандартизації і 

нормування для того, щоб 

зберігати навколишнє 

природне середовище, 

раціонально використовувати 

ресурси, володіти інформацією 

про стан довкілля, приймати 

правильні управлінські 

рішення.  

 

Лекції, 

практичні 

заняття 

Бакалавр, 

2 курс, 4-

й семестр 

103 «Науки про 

Землю» 

Відсутні 

12 Водних біоресурсів, 

аквакультури та 

природничих наук 

Управління 

земельними 

ресурсами 

Здатність 

застосовувати 

знання у 

практичних 

ситуаціях.  

Знання та 

розуміння 

предметної області 

та розуміння 

професійної 

діяльності.  

 

Вивчення соціально-

економічних умов зародження 

управління земельними 

ресурсами; встановлення 

поняття, принципів, завдання, 

функцій та сутності управління 

земельними ресурсами; 

вивчення методів та 

методичних основ управління 

земельними ресурсами; 

вивчення особливостей 

управління земельними 

ресурсами різного цільового 

призначення та різних форм 

власності. 

Лекції, 

практичні 

заняття 

Бакалавр, 

3 курс, 5-

й семестр 

103 «Науки про 

Землю» 

Відсутні 

13 Водних біоресурсів, 

аквакультури та 

природничих наук 

Рекреаційна 

географія 

Здатність 

застосовувати 

знання у 

практичних 

ситуаціях.  

Знання та 

Формування спеціальних знань 

з методологічних засад 

рекреаційної географії як 

науки, територіальної 

організації рекреаційно-

туристичного господарства 

Лекції, 

практичні 

заняття 

Бакалавр, 

3 курс, 6-

й семестр  

103 «Науки про 

Землю» 

Відсутні 



розуміння 

предметної області 

та розуміння 

професійної 

діяльності.  

 

України і світу, яка в сучасних 

умовах перетворилася на 

вагомий і визначний чинник 

економічного розвитку. 

 

14 Водних біоресурсів, 

аквакультури та 

природничих наук 

Гідрохімія Здатність 

застосовувати 

знання у 

практичних 

ситуаціях.  

Знання та 

розуміння 

предметної області 

та розуміння 

професійної 

діяльності.  

 

Оволодіння знаннями про 

хімічні закони і закономірності 

хімічних перетворень (хімічна 

форма руху матерії) з 

орієнтацією на процеси, що 

відбуваються у живих 

організмах та навколишньому 

середовищі, та формування 

навичок виконання хімічного 

експерименту. 

 

Лекції, 

практичні 

заняття 

Бакалавр, 

4 курс, 7-

й семестр 

103 «Науки про 

Землю» 

Відсутні 

15 Водних біоресурсів, 

аквакультури та 

природничих наук 

Гідрофізика водойм 

суші 

Здатність 

застосовувати 

знання у 

практичних 

ситуаціях.  

Знання та 

розуміння 

предметної області 

та розуміння 

професійної 

діяльності.  

 

Отримання навчаються основ 

знань за фізичними 

властивостями води і її 

аномалій, процесам 

перемішування, змішування 

вод, руху мінеральних 

частинок у суспензії та по дну, 

переміщення вологи в зоні 

аерації і сніговому покриві, 

теплових процесів, 

гідроледотерміке.  Вміти 

складати рівняння теплового 

балансу водного об'єкта, 

розраховувати його основні 

елементи, виконувати 

льодотехнічний розрахунок 

водойм, виконувати 

розрахунок зміни температури 

по глибині, виконувати 

розрахунок переміщення 

вологи в зоні аерації і в 

сніговому покриві. 

 

Лекції, 

практичні 

заняття 

Бакалавр, 

4 курс, 8-

й семестр 

103 «Науки про 

Землю» 

Відсутні 



16 Водних біоресурсів, 

аквакультури та 

природничих наук 

Методи 

гідрометеорологічних 

досліджень 

Здатність 

застосовувати 

знання у 

практичних 

ситуаціях.  

Знання та 

розуміння 

предметної області 

та розуміння 

професійної 

діяльності.  

 

Сформувати у студентів 

цілісне уявлення про 

атмосферу як середовище 

існування живих організмів, 

про специфіку процесів, які 

відбуваються у повітряній 

оболонці Землі, про клімат як 

один із провідних екологічних 

чинників, про принципи і 

методи метеорологічних 

досліджень, що сприятиме 

розширенню загального 

наукового світогляду 

студентів-екологів та 

набуванню ними необхідних 

професійних знань. 

 

Лекції, 

практичні 

заняття 

Бакалавр, 

2 курс, 4 

семестр 

103 «Науки про 

Землю» 

Відсутні  

17 Водних біоресурсів, 

аквакультури та 

природничих наук 

Водний кадастр і 

водний фонд України 

Здатність 

застосовувати 

знання у 

практичних 

ситуаціях.  

Знання та 

розуміння 

предметної області 

та розуміння 

професійної 

діяльності.  

 

Вивчення основних напрямів 

використання, державного 

обліку водних ресурсів, блоку і 

основних принципів в 

управлінні водними ресурсами, 

основних проблем 

водозабезпечення і 

водокористування, а також 

проблем збереження річок в 

умовах техногенного 

навантаження в Україні. 

Лекції, 

практичні 

заняття 

Бакалавр, 

3 курс, 5-

й семестр 

103 «Науки про 

Землю» 

Відсутні 

18 Водних біоресурсів, 

аквакультури та 

природничих наук 

Використання водних 

ресурсів 

Здатність 

застосовувати 

знання у 

практичних 

ситуаціях.  

Знання та 

розуміння 

предметної області 

та розуміння 

професійної 

діяльності.  

 

Формування теоретичної бази 

та практичних навичок з 

правових питань та організації 

заходів з охорони та 

раціонального використання 

водних ресурсів з метою 

збереження їх чисельності та 

біорізноманіття. Вміти 

правильно оцінити екологічну 

ситуацію на водоймі 

(акваторії), правильно 

спланувати і провести 

Лекції, 

практичні 

заняття 

Бакалавр, 

3 курс, 6-

й семестр 

103 «Науки про 

Землю» 

Відсутні 



екологічні дослідження, 

відрізняти дію антропогенних 

чинників від натурально-

природних змін, володіти 

основними  

методами оцінки наслідків 

антропогенної дії на 

екосистеми водоймища і 

здоров’я людини. 

 

19 Водних біоресурсів, 

аквакультури та 

природничих наук 

Оцінка запасів 

підземних вод 

Здатність 

застосовувати 

знання у 

практичних 

ситуаціях.  

Знання та 

розуміння 

предметної області 

та розуміння 

професійної 

діяльності.  

 

Ознайомлення студентів із 

значенням підземних вод для 

вирішення проблеми 

водозабезпечення, 

проведенням розрахунків з 

метою оцінки запасів 

підземних вод, використання 

підземних вод і охороною 

навколишнього середовища, 

оцінкою запасів підземних вод. 

Вміти визначати гравітаційну 

та пружну ємність гірських 

порід; оцінювати динамічні 

ресурси підземних вод різними 

методами; оцінювати 

експлуатаційні запаси 

підземних вод гідравлічними 

методами. 

 

Лекції, 

практичні 

заняття 

Бакалавр, 

4 курс, 7-

й семестр 

103 «Науки про 

Землю» 

Відсутні  

20 Водних біоресурсів, 

аквакультури та 

природничих наук 

Облік води на 

водогосподарських 

об’єктах  

Здатність 

застосовувати 

знання у 

практичних 

ситуаціях.  

Знання та 

розуміння 

предметної області 

та розуміння 

професійної 

діяльності.  

 

підготовка фахівця, який 

володітиме знаннями з питань: 

правильного і 

високопрофесійного 

використання об’єктів водного 

господарства; підготовки 

об’єктів водного господарства 

для виробничо-технологічної 

діяльності на виробництві; 

врахування досягнень науково-

технічного прогресу в 

підвищенні технічно рівня 

Лекції, 

практичні 

заняття 

Бакалавр, 

4 курс, 8-

й семестр 

103 «Науки про 

Землю» 

Відсутні 



водогосподарських об’єктів 

зокрема прийомів їх в 

експлуатації, які забезпечують: 

охорону навколишнього 

природного середовища; 

економію водних і 

енергетичних ресурсів. 

 

 



КАТАЛОГ ВИБІРКОВИХ ДИСЦИПЛІН 

Факультет лісового господарства та екології 

ОС Магістр 

 Кафедра / 

викладач, якої буде 

викладати 

дисципліну 

НАЗВА 

дисципліни 

Назва загальної 

компетентності, 

на розвиток 

якої 

спрямована 

дисципліна 

Результати 

навчання 

Які методи 

викладання 

пропонуються 

Освітній 

рівень та 

курс, 

семестр 

Спеціальність, 

для якої 

пропонується 

дисципліна 

Вхідні вимоги до 

студентів, які 

хочуть обрати 

дисципліну 

Спеціальність 101 «Екологія» 
1 Загальної екології 

Валерко Р.А. 

Управління 

екологічною та 

техногенною 

безпекою 

Здатність 

приймати 

обґрунтовані 

рішення 

Здатність 

розробляти та 

управляти 

проектами 

Освоївши дану дисципліну 

студент повинен знати: 

основні напрямки державної 

політики в галузі організації 

управління в екологічній 

діяльності; законодавчі та 

нормативно – правові акти в 

галузі організації управління в 

екологічній діяльності; 

сучасний концептуальний 

підхід до екологічного 

управління; структуру і рівні 

державної системи організації 

управління в екологічній 

діяльності; механізми 

організації управління в 

екологічній діяльності; роль 

громадських екологічних 

організацій в управлінні 

природоохоронною 

діяльністю. Уміти: 

класифікувати системи і 

механізми управління у сфері 

забезпечення екологічної 

безпеки; застосовувати 

правові аспекти управління 

екологічною безпекою; 

забезпечувати вимоги 

екологічної безпеки у 

Лекції, 

практичні 

заняття 

Магістр, 1 

курс, 2 

семестр 

101 «Екологія» Відсутні 



промисловості, транспорті 

при використанні джерел 

акустичного, 

електромагнітного, 

іонізуючого та іншого 

шкідливого впливу фізичних 

факторів; здійснювати 

правове регулювання 

екологічної безпеки у сфері 

продуктів харчування. 

2 Загальної екології 

Борисюк Б.В. 

Аграрна та 

екологічна політика 

Здатність вчитися 

та бути готовим до 

засвоєння та 

застосування 

набутих знань 

Здатність до 

пошуку, 

оброблення та 

аналізу інформації 

з різних джерел 

Студент повинен знати: 

економічну сутність, характер 

і головні компоненти аграрної 

та екологічної політики, 

умови її реалізації; механізми 

формування національних та 

світових агропродовольчих 

ринків; інструменти 

регулювання ринків 

агропродовольчої продукції та 

економічні наслідки їх 

застосування; основні підходи 

до оцінювання рівня 

державної підтримки 

аграрного сектору; засади 

аграрно-екологічної, аграрно-

соціальної політики, їх 

сучасні аспекти і проблеми 

реалізації; основні етапи 

розвитку аграрної політики в 

Україні та основні напрями 

сучасної аграрної політики 

держави; сучасний стан 

процесу реформування 

економічних відносин в АПК 

України, характерні риси 

бюджетної, податкової, 

фінансово-кредитної та 

цінової політики; особливості 

формування окремих 

агропродовольчих ринків в 

Лекції, 

практичні 

заняття 

Магістр, 2 

курс, 3 

семестр 

101 «Екологія» Дисципліна 

«Агроекологія» 



Україні з позиції попиту і 

пропозиції, інструменти 

державного регулювання 

внутрішнього ринку та 

зовнішньої торгівлі 

агропродовольчою 

продукцією; знати сутність 

екологічної політики як 

сукупності заходів засобів, 

спрямованих на забезпечення 

стійкого розвитку і 

цивілізованості; засвоїти 

теоретичні основи екологічної 

політики, її витоки, суть, 

еволюцію, інструментарій; 

знати принципи пріоритети, 

основні напрямки, моделі та 

джерела усталеного 

екологічного розвитку; давати 

оцінку сучасному стану 

природних екосистем регіону, 

держави і світу; 

Студент повинен вміти: 

формувати мету та систему 

цілей аграрної політики 

держави; аналізувати наслідки 

використання окремих 

інструментів регулювання 

внутрішнього 

агропродовольчого ринку та 

зовнішньої торгівлі з точки 

зору їх впливу на виробників, 

споживачів та державний 

бюджет; визначати рівень 

захисту аграрного сектору із 

використанням 

загальноприйнятої світовою 

спільнотою методології; 

оцінювати міжнародну 

конкурентоспроможність 

вітчизняного 



сільськогосподарського 

виробництва; визначати 

основні показники 

продовольчої безпеки 

держави та фактори, що на неї 

впливають; аналізувати 

ефективність окремих заходів 

бюджетної, податкової, 

фінансово-кредитної та 

ринкової політики держави; 

обґрунтовувати пріоритети 

державної структурної, 

соціальної та екологічної 

політики. здійснювати 

економічну та екологічну 

оцінку ситуації з метою 

прийняття екологічних 

рішень; 

 виробляти коректні рішення 

щодо вирішення екологічних 

проблем; застосовувати 

екологічні та політичні 

інструменти реалізації завдань 

екологічної політики. 

3 Загальної екології 

Кравчук М.М. 

Геоінформаційні 

системи і якісна 

оцінка ґрунтів 

Здатність 

приймати 

обґрунтовані 

рішення 

Здатність до 

пошуку, 

оброблення та 

аналізу інформації 

з різних джерел 

Освоївши дану дисципліну 

студент повинен знати: 

екологічну концепцію в 

історичному розвитку 

ґрунтознавства; визначення 

екосистеми ґрунту та її 

еволюцію; екологічні функції 

ґрунтового покриву; видову та 

екологічну структуру 

ґрунтової біоти; енергетику 

функціонування екосистему 

ґрунту; біохімічні цикли в 

екосистемі ґрунту; фактори 

негативного антропогенного 

впливу на екосистему ґрунту; 

загальну характеристику 

ґрунтово-земельних ресурсів 

Лекції, 

практичні 

заняття 

Магістр, 1 

курс, 2 

семестр 

101 «Екологія» Відсутні 



України, їх кількісну та якісну 

оцінку; фактори деградації 

ґрунтового покриву, 

механізми їх прояву, 

специфічні методи вивчення 

та оцінки масштабів 

деградаційних процесів; 

моделювання ґрунтово-

екологічних систем та 

родючості ґрунту; комплекс 

заходів з охорони екосистем 

ґрунту для конкретної 

території з урахуванням 

природно-кліматичних умов і 

екологічних обмежень; 

нормативно-законодавчу базу 

охорони і раціонального 

використання ґрунтово-

земельних ресурсів в Україні і 

в світі. Уміти: провести 

відповідні фізико-хімічні і 

біохімічні аналізи абіотичної 

складової екосистеми ґрунту і 

розробити комплекс заходів 

по охороні ґрунтів з 

урахуванням ґрунтово-

екологічних умов конкретної 

території; розрахувати баланс 

елементів живлення для 

певної сівозміни з 

урахуванням фізико-хімічних 

і агрохімічних показників 

ґрунтового покриву; оцінити 

масштаби існуючих та 

спрогнозувати розвиток 

можливих деградаційних 

процесів внаслідок водної 

ерозії та дефляції ґрунтів, їх 

техногенного руйнування та 

забруднення; за результатами 

аналітичних досліджень 



оцінювати загальний 

екологічний стан ґрунтового 

покриву певної території. 

4 Загальної екології 

Кравчук М.М. 

Екологія ґрунту та 

охорона земель 

Здатність 

приймати 

обґрунтовані 

рішення 

Здатність до 

пошуку, 

оброблення та 

аналізу інформації 

з різних джерел 

Здатність 

проведення 

досліджень на 

відповідному рівні 

Освоївши дану дисципліну 

студент повинен знати: 

основи якісної оцінки та 

охорони ґрунтів; основні 

принципи оцінювання 

агровиробничих та 

екологічних функцій ґрунту; 

способи уточнення, перевірки 

та збереження інформації про 

якісний стан ґрунтів земельної 

ділянки; нормативні вимоги 

до агрономічно важливих 

властивостей ґрунтів та 

їхнього екологічного стану; 

теоретичні засади 

функціонування географічних 

інформаційних систем; 

можливості застосування 

геоінформаційних систем при 

оцінці грунтового покриву; 

принципи та методи 

розроблення електронних 

ґрунтових карт; 

інструментарій програмних 

комплексів ArcGIS, QGIS. 

Уміти: використовувати 

можливості геоінформаційних 

систем для вирішення питань 

екології, 

природокористування і 

захисту довкілля; 

використовувати методику 

проведення загального та 

спеціального бонітування 

ґрунтів для агроекологічної 

оцінки ґрунтового покриву; 

працювати з програмними 

комплексами ArcGIS, QGIS 

Лекції, 

практичні 

заняття 

Магістр, 1 

курс, 2 

семестр 

101 «Екологія» Відсутні 



(MapInfo) і застосовувати їх у 

агроекологічних 

дослідженнях; розробляти 

електронні ґрунтові карти 

конкретних землекористувань 

і формувати тематичні 

картограми; застосовувати 

механізми та інструменти 

геоінформаційних систем 

щодо підтримання 

збалансованого 

природокористування і 

захисту ґрунтового покриву 

від деградаційних процесів; 

використовувати 

інструментарій програмних 

комплексів ArcGIS чи QGIS 

для розрахунку вегетаційного 

індексу NDVI та моделювання 

процесів, що відбуваються у 

природних і агроландшафтах. 

5 Загальної екології 

Герасимчук Л.О. 

Екологічне 

страхування 

Здатність 

приймати 

обґрунтовані 

рішення 

Здатність 

розробляти та 

управляти 

проектами 

Освоївши дану дисципліну 

студент повинен знати: 

сутність страхування, його 

мету, функції, форми 

страхування та основні 

категорії (ризик, сума, 

виплата, відшкодування, 

франшиза, платіж, тариф, 

співстрахування, 

перестрахування тощо); види 

екологічного страхування та 

окремі їх особливості: 

страхування цивiльної 

вiдповiдальностi суб'єктiв 

господарювання за шкоду, яка 

може бути заподiяна 

пожежами та аварiями на 

об'єктах пiдвищеної 

небезпеки; обов'язкове 

страхування відповідальності 

Лекції, 

практичні 

заняття 

Магістр, 1 

курс, 2 

семестр 

101 «Екологія» Відсутні  



експортера та особи, яка 

відповідає за утилізацію 

(видалення) небезпечних 

відходів, щодо відшкодування 

шкоди, яку може бути 

заподіяно здоров'ю людини, 

власності та НПС під час 

транскордонного перевезення 

та утилізації (видалення) 

небезпечних відходів; 

обов’язкове страхування 

цивільної відповідальності за 

ядерну шкоду; обов’язкове 

страхування відповідальності 

суб'єктів перевезення 

небезпечних вантажів; 

обов’язкове страхування 

цивільної відповідальності 

інвестора, в тому числі за 

шкоду, заподіяну довкіллю, 

здоров’ю людей, за угодою 

про розподіл продукції; 

страхування 

сільськогосподарської 

продукції; порядок укладання 

та ведення страхових 

договорів. 

У результаті вивчення курсу 

студенти повинні вміти: 

використовувати набуті 

теоретичні знання при 

страхуванні від різних 

ризиків; визначати збиток і 

страхове відшкодування; 

самостійно виконувати певні 

види екологічного 

страхування; розв’язувати 

страхові задачі; складати 

договори страхування; 

приймати управлінські 

рішення щодо уникнення 



ризиків за допомогою 

укладання відповідних 

договорів. 

6 Загальної екології 

Герасимчук Л.О. 

Екологічний 

контроль земельних 

ресурсів 

Здатність 

приймати 

обґрунтовані 

рішення 

Здатність 

розробляти та 

управляти 

проектами 

Освоївши дану дисципліну 

студент повинен знати: 

земельні ресурси України, їх 

стан та проблеми у сфері їх 

використання; поняття 

безпеки у сфері земельних 

ресурсів; види, причини, 

фактори загроз земельним 

ресурсам та засоби їх 

подолання; законодавчі та 

організаційно-технічні 

рішення щодо усунення загроз 

земельним ресурсам; сутність 

екологічного контролю 

земельних ресурсів; основні 

законодавчі та нормативні 

акти, що регламентують 

здійснення екологічного 

контролю земельних ресурсів; 

прикладні аспекти 

екологічного контролю 

земельних ресурсів, а саме: 

особливості планових та 

позапланових заходів 

контролю; критерії оцінки 

ступеня ризику від 

провадження господарської 

діяльності; специфіку 

розпорядчих документів; 

повноваження, обов’язки та 

відповідальність суб’єктів та 

об’єктів в галузі екологічного 

контролю земель; стандарти і 

нормативи в галузі контролю 

земель; юридичні аспекти 

екологічного контролю 

земельних ресурсів. 

За результатами вивчення 

Лекції, 

практичні 

заняття 

Магістр, 2 

курс, 3 

семестр 

101 «Екологія» Відсутні 



дисципліни студент повинен 

вміти: застосовувати набуті 

знання при здійсненні 

екологічного контролю 

земельних ресурсів; 

планувати та здійснювати 

перевірки земельних ресурсів; 

оцінити ступінь ризику від 

провадження господарської 

діяльності та визначити 

періодичність проведення 

планових заходів державного 

нагляду (контролю); готувати 

до перевірки об'єкта необхідні 

документи; розрахувати 

розмір шкоди, зумовленої 

забрудненням і засміченням 

земельних ресурсів через 

порушення 

природоохоронного 

законодавства; розмір шкоди, 

заподіяної внаслідок 

самовільного зайняття 

земельних ділянок, 

використання земельних 

ділянок не за цільовим 

призначенням, зняття 

ґрунтового покриву 

(родючого шару ґрунту) без 

спеціального дозволу; втрати 

сільськогосподарського і 

лісогосподарського 

виробництва, які підлягають 

відшкодуванню; обчислювати 

земельний податок; 

обробляти, аналізувати та 

узагальнювати дані 

екологічного контролю 

земельних ресурсів. 

7 Загальної екології 

Валерко Р.А. 

Екологічне 

інспектування та 

Здатність 

приймати 

За результатами вивчення 

дисципліни студент повинен 

Лекції, 

практичні 

Магістр, 2 

курс, 3 

101 «Екологія» Відсутні 



аудит обґрунтовані 

рішення 

Здатність 

розробляти та 

управляти 

проектами 

Здатність до 

пошуку, 

оброблення та 

аналізу інформації 

з різних джерел 

знати: сутність екологічного 

інспектування та аудиту; 

основні законодавчі та 

нормативні акти, що 

регламентують здійснення 

екологічного інспектування та 

аудиту; види 

екоінспекторських перевірок 

та особливості їх проведення; 

юридичні аспекти 

екологічного інспектування 

природних і антропогенних 

об'єктів; загальні положення 

про відповідальність за 

порушення екологічного 

законодавства; види 

відповідальності та покарань 

за екологічні 

правопорушення. За 

результатами вивчення 

дисципліни студент повинен 

вміти: застосовувати набуті 

знання при екологічному 

інспектуванні суб’єктів 

господарювання; планувати 

перевірки в залежності від 

екологічної ситуації в районі 

розташування об'єкту, а також 

ступеня його впливу на 

навколишнє середовище; 

готувати до перевірки об'єкту 

необхідні документи, та 

проводити саму перевірку; 

перевіряти діяльність як 

стаціонарних, так і 

пересувних джерел 

забруднення; перевіряти 

діяльність потенційних 

джерел забруднення 

поверхневих і підземних вод, 

загального санітарного стану 

заняття семестр 



території водогосподарського 

об'єкту; перевіряти об'єкти 

утворення, розміщення та 

знешкодження відходів; 

здійснювати екологічний і 

радіаційний контроль в 

пунктах пропуску через 

державний кордон України; 

обробляти, аналізувати та 

узагальнювати дані 

природоохоронного 

інспектування; здійснювати 

екологічний аудит. 

Спеціальність 183 «Технології захисту навколишнього середовища» 

1 Екологічної безпеки 

та економіки 

природокористування 

Климчик О.М. 

Методи утилізації 

органічних відходів 

ЗК 6. Здатність 

застосовувати 

знання в 

практичних 

ситуаціях. 

Дослідницькі 

навички.  

ЗК 7. Здатність до 

гнучкого мислення 

та компетентного 

застосування 

набутих знань в 

широкому 

діапазоні 

практичної роботи 

за фахом та 

повсякденному 

житті. 

ЗК14. Здатність до 

забезпечення 

екологічної 

безпеки та сталого 

розвитку 

суспільства. 

 

ПР06. Вміти генерувати ідеї 

нових технологій захисту 

навколишнього середовища, 

обґрунтовувати рішення 

направлені на убезпечення 

довкілля та виробничої сфери. 

ПР11. Володіти принципами 

комплексного управління 

відходами та еколого-

економічними аспектами їх 

утилізації, основами 

проектування полігонів для 

розміщення відходів, 

оцінювати їх вплив на 

довкілля та людину. 

ПР13. Усвідомлювати загрози 

фізичного, хімічного та 

біологічного забруднення 

біосфери та його впливу на 

довкілля і людину, вміти 

аналізувати зміни, що 

відбуваються в 

навколишньому середовищі 

під впливом природних і 

техногенних факторів. 

ПР15. Знати способи 

утилізації і знезаражування 

Лекції, 

практичні, 

проектна робота, 

самостійна 

робота 

Магістр, 2 

курс, 3 

семестр 

183 «Технології 

захисту 

навколишнього 

середовища» 

Відсутні  



промислових і небезпечних 

відходів, оцінювати вплив 

промислових і небезпечних 

відходів на довкілля. 

ПР17. Вміти впроваджувати і 

використовувати 

найефективніші новітні 

відновлювальні джерела 

енергії та 

ресурсоенергозберігаючі 

технології у виробничій та 

соціальній сферах. 

 

2 Екологічної безпеки 

та економіки 

природокористування 

Бордюг Н.С. 

Системний аналіз 

якості 

навколишнього 

середовища 

КЗ2. Здатність до 

аналізу та синтезу 

як інструментарію 

виявлення проблем 

та прийняття 

рішень для їх 

розв’язання на 

основі логічних 

аргументів та 

перевірених 

фактів. 

КЗ7. Здатність до 

гнучкого мислення 

та компетентного 

застосування 

набутих знань в 

широкому 

діапазоні 

практичної роботи 

за фахом та 

повсякденному 

житті. 

КС2. Здатність 

формулювати, 

аналізувати та 

синтезувати 

рішення наукових і 

виробничих 

• вміти 

використовувати аналіз при 

вивченні складних систем, 

розуміти їх взаємозв’язки та 

організаційну структуру, 

знати сучасні досягнення 

науки і техніки в 

природоохоронній сфері; 

• вміти проводити 

SWOT-аналіз соціо-

економіко-екологічного стану 

підприємств, населених 

пунктів, районів, областей та 

розробляти стратегії їх 

сталого розвитку; 

• усвідомлювати 

загрози фізичного, хімічного 

та біологічного забруднення 

біосфери та його впливу на 

довкілля і людину, вміти 

аналізувати зміни, що 

відбуваються в 

навколишньому середовищі 

під впливом природних і 

техногенних факторів; 

• вміти здійснювати 

оцінку впливу промислових 

об’єктів на навколишнє 

Лекції, 

практичні 

роботи, 

командні 

роботи, проектна 

діяльність 

Магістр, 1 

курс, 2-й 

семестр 

183 «Технології 

захисту 

навколишнього 

середовища» 

Відсутні 



проблем на 

абстрактному рівні 

шляхом 

декомпозиції їх на 

складові, які 

можна дослідити 

окремо в їх більш 

та менш важливих 

аспектах. 

КС3. Здатність 

будувати 

відповідні моделі 

природних явищ та 

екологічних 

процесів, 

досліджувати їх 

для отримання 

нових висновків та 

поглиблення 

розуміння 

динаміки стану 

довкілля. 

КС5. Здатність 

формулювати 

(роблячи 

презентації, або 

представляючи 

звіти) нові гіпотези 

та наукові задачі в 

сфері екології, 

вибирати належні 

напрями і 

відповідні методи 

для їх розв’язку, 

беручи до уваги 

наявні ресурси 

середовище, розуміти 

наслідки інженерної 

діяльності на довкілля і 

пов’язану з цим 

відповідальність за прийняті 

рішення, планувати і 

проводити наукові 

дослідження з проблем впливу 

промислових об’єктів на 

навколишнє середовище. 

 

3 Екологічної безпеки 

та економіки 

природокористування 

 

Методологія 

розробки 

технологічних 

проектів з охорони 

довкілля 

Здатність 

розробляти та 

управляти 

проектами 

уміти:  

- аналізувати 

деструктивні зміни 

повітряного та водного 

середовища, природних 

Лекції, 

проблемні 

зняття, проектна 

робота 

Магістр, 1 

курс, 2 

семестр 

183 «Технології 

захисту 

навколишнього 

середовища» 

Відсутні 



ландшафтів; 

- класифікувати 

джерела і шляхи надходження 

у навколишнє природне 

середовище шкідливих 

компонентів; 

- розуміти принципи 

технологічних процесів 

виробництв, які мають 

негативний вплив на довкілля; 

- оцінювати 

екологічний стан компонентів 

довкілля;  

- розробляти новітні 

технологічні проекти з 

охорони складових довкілля 

(повітряного, водного, 

ґрунтового середовища); 

- створювати елементи 

нової техніки та технологій.  

мати навички:  

- роботи щодо збору, 

аналізу та управління 

інформацією; 

- одержання та 

візуалізації інформації щодо 

поточного стану різних 

компонентів довкілля; 

- розробки заходів 

щодо зменшення негативного 

впливу технологічних 

процесів виробництв; 

- використання 

методик розрахунку розробки 

технологічних проектів з 

охорони довкілля; 

- еколого-економічної 

оцінки технологічних 

проектів з охорони довкілля. 

 

4 Водних біоресурсів, Біологічні ресурси К07. Прагнення до ПР01. Знати сучасні теорії, Лекції, Магістр, 2 183 «Технології Відсутні 



аквакультури та 

природничих наук 

Пінкіна Т.В. 

водойм збереження 

навколишнього 

середовища 

та забезпечення 

сталого розвитку 

суспільства 

підходи, принципи 

екологічної політики, 

фундаментальні положення з 

біології, хімії, фізики, 

математики, біотехнології 

та фахових і прикладних 

інженерно-технологічних 

дисциплін для 

моделювання та вирішення 

конкретних природозахисних 

задач у виробничій 

сфері. 

ПР06. Обґрунтовувати та 

застосовувати природні та 

штучні системи і процеси в 

основі природозахисних 

технологій відповідно 

екологічного імперативу та 

концепції сталого розвитку. 

ПР13. Вміти застосовувати 

основні закономірності 

безпечних, 

ресурсоефективних і 

екологічно дружніх 

технологій в управлінні 

природоохоронною 

діяльністю, в тому числі, 

через системи екологічного 

керування відповідно 

міжнародним стандартам. 

практичні 

заняття 

курс, 3-й 

семестр 

захисту 

навколишнього 

середовища» 

Спеціальність 207 «Водні біоресурси та аквакультура» 

1 Водних біоресурсів, 

аквакультури та 

природничих наук 

Федючка М.І. 

Оцінка основних 

засобів у рибництві 

Здатність до 

пошуку, 

оброблення та 

аналізу інформації 

з різних джерел  

Здатність 

застосовувати 

знання у 

практичних 

ситуаціях.  

Практично використовувати 

нормативну документацію 

щодо оцінки стану екосистем; 

Самостійно складати типові 

первинні документи з обліку; 

Вести бухгалтерський облік 

типових операцій згідно 

первинних документів; 

Правильно оформляти 

групувальні документи; 

Лекції, 

практичні 

заняття 

Магістр, 2 

курс, 3-й 

семестр 

207 «Водні 

біоресурси та 

аквакультура» 

Відсутні 



Здатність 

приймати 

обґрунтовані 

рішення. 

Правильно оформляти 

Регістри аналітичного обліку 

витрат на виробництво; Вести 

документальний облік 

матеріальних активів 

підприємства; Складати 

калькуляцію собівартості 

продукції рибництва; Вести 

облік робочого часу 

працівників і нараховувати 

заробітну плату; Вести облік 

доходів і видатків 

підприємства; 

Використовувати результати 

комп’ютерної обробки 

облікової інформації в 

управлінні рибницьким 

господарством. 

2 Водних біоресурсів, 

аквакультури та 

природничих наук 

 

Виробничий 

менеджмент у 

рибництві 

Здатність до 

пошуку, 

оброблення та 

аналізу інформації 

з різних джерел  

Здатність 

застосовувати 

знання у 

практичних 

ситуаціях. 

Вивчення особливостей 

гідротехнічних споруд 

риборозплідних заводів, 

нерестово-вирощувальних і 

озерних господарств, 

господарств на теплих водах. 

Навчитись правильно 

оформляти групувальні 

документи; правильно 

оформляти регістри 

аналітичного обліку витрат на 

виробництво; вести 

документальний облік 

матеріальних активів 

підприємства; складати 

калькуляцію собівартості 

продукції рибництва; вести 

облік робочого часу 

працівників і нараховувати 

заробітну плату; вести облік 

доходів і видатків 

підприємства; 

використовувати результати 

Лекції, 

практичні 

заняття 

Магістр, 2 

курс, 3-й 

семестр 

207 «Водні 

біоресурси та 

аквакультура» 

Відсутні 



комп’ютерної обробки 

облікової інформації в 

управлінні рибницьким 

господарством. 

3 Правознавства Водне законодавство 

України та зарубіжжя 

Здатність до 

пошуку, 

оброблення та 

аналізу інформації 

з різних джерел  

4. Здатність 

застосовувати 

знання у 

практичних 

ситуаціях.  

6. Здатність 

приймати 

обґрунтовані 

рішення. 

Формування системи знань з 

правового регулювання 

відносин із використання та 

охорони водних ресурсів, 

систематизації напрямів та 

способів вирішення проблем, 

накопичених практикою 

розв’язання судових спорів, у 

забезпеченні оволодіння 

студентами сукупністю 

спеціальних теоретичних 

знань, а також практичних 

навичок для подальшої 

роботи, виховання правової 

культури майбутніх 

спеціалістів. 

Лекції, 

практичні 

заняття 

Магістр, 1 

курс, 2-й 

семестр 

207 «Водні 

біоресурси та 

аквакультура» 

Відсутні 

4 Водних біоресурсів, 

аквакультури та 

природничих наук 

Пінкіна Т.В. 

Біологічні ресурси 

водойм 

Здатність до 

пошуку, 

оброблення та 

аналізу інформації 

з різних джерел  

Здатність 

застосовувати 

знання у 

практичних 

ситуаціях. 

Засвоїти основні принципи 

раціонального використання 

біологічних водних ресурсів, 

основні продуктивні зони 

утворення біологічних 

ресурсів морських і прісних 

вод планетарного масштабу, 

водойм України: Чорного, 

Азовського морів, лиманів, 

річок, озер, водосховищ ставів 

та інших акваторій. 

Лекції, 

практичні 

заняття 

Магістр, 2 

курс, 3-й 

семестр 

207 «Водні 

біоресурси 

водойм» 

Відсутні 

5 Водних біоресурсів, 

аквакультури та 

природничих наук 

Світельський М.М. 

Фермерське 

рибництво 

Здатність до 

пошуку, 

оброблення та 

аналізу інформації 

з різних джерел  

Здатність 

застосовувати 

знання у 

практичних 

ситуаціях. 

Засвоїти основні принципи 

раціонального використання 

біологічних водних ресурсів, 

основні продуктивні зони 

утворення біологічних 

ресурсів морських і прісних 

вод планетарного масштабу, 

водойм України: Чорного, 

Азовського морів, лиманів, 

річок, озер, водосховищ ставів 

Лекції, 

практичні 

заняття 

Магістр, 1 

курс, 2-й 

семестр 

207 «Водні 

біоресурси 

водойм» 

Відсутні 



та інших акваторій. 

6 Водних біоресурсів, 

аквакультури та 

природничих наук 

Світельський М.М. 

Техобладнання галузі 

рибництва 

Здатність до 

пошуку, 

оброблення та 

аналізу інформації 

з різних джерел  

Здатність 

застосовувати 

знання у 

практичних 

ситуаціях. 

Сформувати у студентів 

теоретичну базу і практичні 

навички кваліфікованого 

використання технологічного 

обладнання та механізмів 

рибницьких аквакультурних 

комплексів. Вивчити технічну 

базу відтворювальних 

комплексів підприємств 

аквакультури, конструктивні 

особливості та технологічні 

параметри експлуатації 

обладнання та механізмів для 

проведення рибоводних 

маніпуляцій з об’єктами 

аквакультури. 

 

Лекції, 

практичні 

заняття 

Магістр, 1 

курс, 2-й 

семестр 

207 «Водні 

біоресурси 

водойм» 

Відсутні 

7 Водних біоресурсів, 

аквакультури та 

природничих наук 

Механіко – 

технологічні основи 

функціонування 

установок 

аквакультури 

Здатність до 

пошуку, 

оброблення та 

аналізу інформації 

з різних джерел  

Здатність 

застосовувати 

знання у 

практичних 

ситуаціях. 

Сформувати у студентів 

теоретичну базу і практичні 

навички кваліфікованого 

використання технологічного 

обладнання та механізмів 

рибницьких аквакультурних 

комплексів. Вивчити технічну 

базу відтворювальних 

комплексів підприємств 

аквакультури, конструктивні 

особливості та технологічні 

параметри експлуатації 

обладнання та механізмів для 

проведення рибоводних 

маніпуляцій з об’єктами 

аквакультури. 

Лекції, 

практичні 

заняття 

Магістр, 2 

курс, 3-й 

семестр 

207 «Водні 

біоресурси та 

аквакультура» 

Відсутні 

8 Водних біоресурсів, 

аквакультури та 

природничих наук 

Гельмінтози та 

протозойні хвороби 

риб 

Здатність до 

пошуку, 

оброблення та 

аналізу інформації 

з різних джерел  

Здатність 

застосовувати 

Сформувати у студентів 

теоретичну базу та практичні 

навички щодо успішного 

освоєння процесів 

вирощування риби, 

ознайомивши з основними 

хворобами риб, їх 

Лекції, 

практичні 

заняття 

Магістр, 1 

курс, 2-й 

семестр 

207 «Водні 

біоресурси та 

аквакультура» 

Без обмежень 



знання у 

практичних 

ситуаціях. 

класифікацією і методами 

діагностики, основами 

загальної патології, 

епізоотології та паразитології, 

механізмами захисту 

організму, заходами з 

лікування та профілактики. 

9 Водних біоресурсів, 

аквакультури та 

природничих наук 

Біотехнологічні 

аспекти сучасного 

рибництва 

Здатність до 
пошуку, 
оброблення та 
аналізу інформації 
з різних джерел  
Здатність 
застосовувати 
знання у 
практичних 
ситуаціях.  

 

Оволодіння майбутніми 
фахівцями основами знань 
про сучасні технології 
культивування цінних 
кормових видів – 
водоростей, вищих водних 
рослин, безхребетних 
тварин та ознайомлення з 
заходами щодо 
культивування живих 
організмів як живого корму 
для риб. 

 

Лекції, 

практичні 

заняття 

Магістр, 2 

курс, 3-й 

семестр 

207 «Водні 

біоресурси та 

аквакультура» 

Відсутні 

10 Водних біоресурсів, 

аквакультури та 

природничих наук 

Аквапоніка в 

рибництві 

Здатність пошуку, 
оброблення та 
аналізу інформації 
з різних джерел  
Здатність 
застосовувати 
знання у 
практичних 
ситуаціях.  

 

Формування основ 
екологічної культури, знань 
в області аквапоніки, 
цінності життя у всіх її 
проявах і виховання 
екологічної 
відповідальності, 
формування базових 
професійних умінь і 
навичок в області 
аквапоніки і закріплення їх 
на практиці. 

 

Лекції, 

практичні 

заняття 

Магістр, 1 

курс, 2 –й 

семестр 

207 «Водні 

біоресурси та 

аквакультура» 

Відсутні 

11 Водних біоресурсів, 

аквакультури та 

природничих наук 

Біопродуктивність 

континентальних 

водойм 

Здатність пошуку, 
оброблення та 
аналізу інформації 
з різних джерел  
Здатність 
застосовувати 
знання у 
практичних 
ситуаціях.  

 

Вивчення біологічні 
процеси продукції 
органічних речовин в 
планктоні бентосі водойм і 
передбачає оволодіння 
знаннями щодо методів 
визначення первинної 
продукцію планктону і 
деструкції органічних 
речовин у водоймах, 
способів розрахунку 
продукції популяцій водних 
тварин, загальних 
закономірностей їх росту та 
динаміки чисельності 
популяцій.  

Лекції, 

практичні 

заняття 

Магістр, 2 

курс, 3-й 

семестр 

207 «Водні 

біоресурси та 

аквакультура» 

Відсутні 



 

12 Водних біоресурсів, 

аквакультури та 

природничих наук 

Пасовищна 

аквакультура 

Здатність пошуку, 
оброблення та 
аналізу інформації 
з різних джерел  
Здатність 
застосовувати 
знання у 
практичних 
ситуаціях.  

 

Формування знань, умінь і 
навичок з біотехніки 
пасовищної аквакультури, з 
методів підвищення 
продуктивності водойм, які 
використовують для 
пасовищної 
аквакультуриаквакультури. 
Вміти розраховувати 
щільність посадки об'єктів 
пасовищної аквакультури в 
водойми різного типу; 
обґрунтовувати 
необхідність штучного 
відтворення об'єктів 
пасовищної аквакультури. 

 

Лекції, 

практичні 

заняття 

Магістр, 1 

курс, 2-й 

семестр 

207 «Водні 

біоресурси та 

аквакультура» 

Відсутні 

13 Водних біоресурсів, 

аквакультури та 

природничих наук 

Пінкіна Т.В. 

Методологія 

досліджень водних 

біоресурсів 

Здатність пошуку, 
оброблення та 
аналізу інформації 
з різних джерел  
Здатність 
застосовувати 
знання у 
практичних 
ситуаціях.  

 

Оволодіння методологією 

виконання наукових 

досліджень в рибництві. 

Набути компетенції у 

питаннях узагальнення 

наукових публікацій; 

постановки та проведення 

дослідницької роботи на 

підприємствах різних форм 

власності; формування 

здатності формулювати 

наукове завдання. Отримання 

практичних навичок з оцінки 

виробничого процесу, та 

методів його контролю. 

Лекції, 

практичні 

заняття 

Магістр, 2 

курс, 3-й 

семестр 

207 «Водні 

біоресурси та 

аквакультура» 

Відсутні  

14 Водних біоресурсів, 

аквакультури та 

природничих наук 

Шульга І.В. 

Екологічна фізіологія 

та біохімія 

гідробіонтів 

Здатність пошуку, 
оброблення та 
аналізу інформації 
з різних джерел  
Здатність 
застосовувати 
знання у 
практичних 
ситуаціях.  

 

Вивчення особливостей 
перебігу метаболічних 
процесів в організмі 
гідробіонтів та їх 
фізіологічного стану на 
різних стадіях онтогенезу, в 
різні періоди річного циклу 
та за умов  впливу на них 
природних (температури, 
газового режиму, солоності 
води, рН тощо) і 
антропогенних чинників. 
Програма дисципліни 
також передбачає детальне 

Лекції, 

практичні 

заняття 

Магістр, 1 

курс, 2-й 

семестр 

207 «Водні 

біоресурси та 

аквакультура» 

Відсутні  



вивчення 
фізіологобіохімічних 
механізмів адаптації 
гідробіонтів до дії 
абіотичних чинників 
водного середовища.  

 

15 Водних біоресурсів, 

аквакультури та 

природничих наук 

Комунікації у 

рибогосподарських 

колективах 
 

Здатність пошуку, 
оброблення та 
аналізу інформації 
з різних джерел  
Здатність 
застосовувати 
знання у 
практичних 
ситуаціях.  

 

Знайти індивідуальний 
стиль спілкування у 
рибогосподарських 
колективах, застосовувати 
різноманітні засоби 
переконання, оцінити 
конфліктну ситуацію та 
обрати шляхи її подолання, 
організовувати процес 
прийому й передачі 
інформації, установлювати 
комунікативні зв’язки в 
колективі, використовувати 
інформаційні ресурси 
комп’ютерних технологій 
для організації 
комунікативного процесу у 
рибогосподарських 
колективах. 

 
 

Лекції, 

практичні 

заняття 

Магістр, 2 

курс, 3-й 

семестр 

207 «Водні 

біоресурси та 

аквакультура» 

Відсутні 

         

 



КАТАЛОГ ВИБІРКОВИХ ДИСЦИПЛІН 

Кафедра / викладач, 

якої буде викладати 

дисципліну 

НАЗВА дисципліни Назва загальної 

компетентності, на 

розвиток якої 

спрямована 

дисципліна 

Результати 

навчання 

Які методи 

викладання 

пропонуються 

(лекції, практики, 

командна робота, 

семінар, проектна 

робота, проблемні 

заняття тощо) 

Освітній 

рівень та 

курс, 

семестр 

 

Спеціальність, для 

якої пропонується 

дисципліна 

Вхідні вимоги до 

студентів, які 

хочуть обрати 

дисципліну 

Спеціальність 208 «Агроінженерія», перший (бакалаврський) рівень 
Кафедра процесів, 

машин і обладнання 

в агроінженерії 

/Грудовий Р.С. 

 

Проектування та 

аналіз технологічних 

систем 

СК 01. Здатність 

використовувати у 

фаховій діяльності 

знання будови і 

технічних 

характеристик 

сільськогосподарс

ької техніки для 

моделювання 

технологічних 

процесів 

аграрного 

виробництва. 

СК 02. Здатність 

проектувати 

механізовані 

технологічні 

процеси 

сільськогосподарс

ького 

виробництва, 

використовуючи 

основи 

природничих 

наук. 

СК 07. Здатність 

комплектувати 

оптимальні 

сільськогосподарсь

кі агрегати, 

РН4 Знати: 

- основні закони та 

тенденції вдосконалення 

технологічних процесів і 

технічних засобів 

механізації сучасного 

сільськогосподарського 

виробництва; 

- показники якості 

механізованих 

технологічних процесів 

сільськогосподарського 

виробництва; 

- методи 

оптимізації параметрів 

технологічних процесів 

сільськогосподарського 

виробництва. 

РН5 Застосовувати 

свої знання і розуміння 

для визначення, 

формулювання і 

вирішення інженерних 

завдань з використанням 

загальновживаних 

методів; 

застосовувати отримані 

знання для аналізу 

інженерних об’єктів, 

процесів і методів; 

Лекції, практичні, 

проблемні заняття 

Бакалавр,  

3 курс 

 5 семестр 

208 

«Агроінженерія» 

Здатність до 

абстрактного 

мислення, аналізу 

та синтезу. 

 Знання та 

розуміння 

предметної області 

та розуміння 

професії. 

Здатність до 

пошуку, 

оброблення та 

аналізу інформації 

з різних джерел. 

Здатність 

використовувати: 

- у фаховій 

діяльності знання 

таких дисциплін, 

як математика, 

фізика, хімія, 

біологія тощо; 

- відповідне 

комп'ютерне 

програмне 

забезпечення для 

застосування 

моделей, що 

виникають в 

агроінженерній 



технологічні лінії та 

комплекси машин. 

РН6 Застосовувати 

отриманні знання для 

аналізу інженерних 

об’єктів, процесів і 

методів. 

РН7 Обирати і 

застосовувати придатні 

аналітичні методи і 

методи моделювання; 

РН8 Здійснювати 

пошук літератури, а 

також використовувати 

бази даних та інші 

джерела інформації;. 

РН11 Виявляти, 

формулювати і 

вирішувати інженерні 

завдання відповідно до 

спеціалізації. 

РН17 Аналізувати 

розвиток технологічних 

систем та проектувати для 

їх галузей 

агропромислового 

виробництва. 

практиці, і 

проведення 

розрахунків за 

такими моделями.  

Здатність: 

- до 

конструктивно-

геометричного 

мислення на основі 

графічних моделей 

просторових форм; 

- до 

проектування 

деталей машин і 

механічних систем 

з використанням 

інструментів 

автоматизованого 

проектування; 

- до 

використання 

методів і засобів 

забезпечення 

єдності 

вимірювань і 

оцінювання їх 

похибок; 

- до 

використання 

методів управління 

якістю, а також 

задач і принципів 

стандартизації. 

Кафедра процесів, 

машин і обладнання 

в агроінженерії 

/Грабар І.Г. 

Основи технічної 

творчості та наукове 

конструювання с.-г. 

техніки 

Інтегральна 

компетентність 

Здатність 

розв’язувати 

складні 

спеціалізовані 

задачі та 

ПР 06. Формулювати нові 

ідеї та концепції розвитку 

агропромислового 

виробництва. 

ПР 07. Розв’язувати 

складні інженерно-

технічні задачі, пов’язані 

Лекції, практичні, 

проблемні заняття 

Бакалавр,  

3 курс 

 5 семестр 

208 

«Агроінженерія» 

Без обмежень  



практичні 

проблеми у галузі 

агропромислового 

виробництва, що 

передбачає 

застосування 

певних знань та 

вмінь, 

технологічних 

методів та 

прийомів і 

характеризується 

комплексністю та 

невизначеністю 

умов. 

СК 01. Здатність 

використовувати у 

фаховій діяльності 

знання будови і 

технічних 

характеристик 

сільськогосподарс

ької техніки для 

моделювання 

технологічних 

процесів 

аграрного 

виробництва. 

СК 02. Здатність 

проектувати 

механізовані 

технологічні 

процеси 

сільськогосподарс

ького 

виробництва, 

використовуючи 

основи 

природничих 

наук.  

з функціонуванням 

сільськогосподарської 

техніки та 

технологічними 

процесами виробництва, 

зберігання, обробки та 

транспортування 

сільськогосподарської 

продукції. 

ПР 13. Описувати будову 

та пояснювати принцип 

дії сільськогосподарської 

техніки. Вибирати робочі 

органи машин відповідно 

до ґрунтово-кліматичних 

умов та особливостей 

сільськогосподарських 

матеріалів 

 



СК 04. Здатність 

до конструювання 

машин на основі 

графічних 

моделей 

просторових форм 

та інструментів 

автоматизованого 

проектування. 

Кафедра 

електрифікації, 

автоматизації 

виробництва та 

інженерної екології/ 

Савченко Л.Г. 

Інженерна екологія Здатність 

розв’язувати 

складні 

спеціалізовані 

задачі та практичні 

проблеми у галузі 

агропромислового 

виробництва, що 

передбачає 

застосування 

певних знань та 

вмінь, 

технологічних 

методів та прийомів 

і характеризується 

комплексністю та 

невизначеністю 

умов. 

СК 10. Здатність 

організовувати 

використання 

сільськогосподарс

ької техніки 

відповідно до 

вимог екології, 

принципів 

оптимального 

природокористува

ння й охорони 

довкілля. 

ПР 01. Володіти 

гуманітарними, 

природничо-науковими та 

професійними знаннями; 

формулювати ідеї, 

концепції з метою 

використання у 

професійній діяльності. 

ПР 02. Застосовувати 

міжнародні та національні 

стандарти і практики в 

професійній 

діяльності. 

ПР 09. Виявляти, 

узагальнювати та 

вирішувати проблеми, що 

виникають у процесі 

професійної діяльності, та 

формувати у майбутнього 

фахівця почуття 

відповідальності за 

виконувану роботу 

ПР 10. Демонструвати 

повагу до етичних 

принципів, своєю 

поведінкою 

впроваджувати 

етичні норми 

взаємовідносин в 

колективі, які сприяють 

досягненню виробничої 

Лекції, практичні, 

проблемні заняття 

Бакалавр,  

4 курс 

 8 семестр 

208 

«Агроінженерія» 

Без обмежень 



мети. 

Проявляти самостійність і 

відповідальність у роботі 

ПР 15. Визначати 

показники якості 

технологічних процесів, 

машин та обладнання і 

вибирати методи їх 

визначення згідно з 

нормативною 

документацією 

ПР 20. Оцінювати роботу 

машин і засобів 

механізації аграрного 

виробництва за 

критеріями екологічності 

та ефективності 

природокористування. 

Розробляти заходи зі 

зниження негативного 

впливу 

сільськогосподарської 

техніки на екосистему. 

ПР 22. Визначати 

чисельні значення 

показників оцінювання 

стану охорони праці в 

галузях сільського 

господарства. Розробляти 

заходи з охорони праці і 

безпеки життєдіяльності 

відповідно до правових 

вимог законодавства. 

Кафедра 

процесів, машин і 

обладнання в 

агроінженерії 

/Заць Максим 

Гідропривод 

сільськогосподар

ської техніки 

ЗК 5. Знання та 

розуміння 

предметної 

області та 

розуміння 

  - основні закони 

та тенденції 

вдосконалення 

технологічних процесів і 

технічних засобів 

механізації сучасного 

сільськогосподарського 

Лекції та 

лабораторні 

роботи 

Бакалавр,  

3 курс 

5 семестр 

208 

«Агроінженерія» 

Перелік дисциплін, 

засвоєння яких 

необхідне для 

вивчення 

дисципліни 

1. Нарисна геометрія, 



Леонідович професії. 

ЗК 6. Здатність 

застосовувати 

знання у 

практичних 

ситуаціях. 

 

виробництва; 

- показники якості 

механізованих 

технологічних процесів 

сільськогосподарського 

виробництва; 

методи оптимізації 

параметрів технологічних 

процесів 

сільськогосподарського 

виробництва. 

Застосовувати свої 

знання і розуміння для 

визначення, 

формулювання і 

вирішення інженерних 

завдань з використанням 

загальновживаних 

методів; 

застосовувати 

отримані знання для 

аналізу інженерних 

об’єктів, процесів і 

методів; 

з н а т и: будову та 

принцип дії 

гідропристроїв, сфери 

використання та умови 

застосування об’ємного і 

динамічного 

гідроприводів, принципи 

їх роботи, загальні вимоги 

до експлуатації і 

технічного 

обслуговування, методи 

розрахунку основних 

інженерна та 

комп’ютерна 

графіка. 

2. Вища математика та 

обчислювальна 

техніка. 

3. Матеріалознавство і 

ТКМ. 

4. Теоретична 

механіка. 

5. Теорія машин і  

механізмів. 

6. Механіка матеріалів 

і  конструкцій. 

7. Деталі машин і 

основи   

конструювання. 

8. Підйомно-

транспортні  

машини. 

9. Загальна 

електротехніка. 

10. Основи автоматики 

та автоматизації. 

11. С/г машини. 

12. Гідравліка і 

теплотехніка 

Трактори і 

автомобілі. 



параметрів, напрями 

вдосконалення 

гідроприводів та їх 

гідропристроїв;  

у м і т и: читати і 

складати принципові 

схеми гідроприводів 

сільськогосподарської 

техніки, дотримуватися 

експлуатаційних вимог, 

виявляти причини 

несправностей та усувати 

їх, підбирати 

гідропристрої до певного 

типу гідропривода і 

визначати оптимальні 

режими його роботи. 

 

Кафедра процесів, 

машин і обладнання 

в агроінженерії/ 

Грудовий Р.С. 

Експлуатація машин 

і обладнання в 

тваринництві 

СК 06. Здатність 

вибирати і 

використовувати 

механізовані 
технології, в тому 

числі в системі 

точного 

землеробства; 

проектувати та 

управляти 

технологічними 

процесами й 

системами 

виробництва, 

первинної 

обробки, 

зберігання, 

транспортування 

та забезпечення 

якості 

сільськогосподарс

ької продукції 

РН23 Застосовувати: 

- машини,обладнання 

та транспортні засоби 

для виробництва, 

переробки, зберігання, 

транспортування;  

- методи та обладнання 

для контролю якості 

сільськогосподарської 

продукції. 

РН24 Виконувати: 

- монтаж та 

пусконалагодження, 

виробничої та 

технічної експлуатації 

сільськогосподарської 

техніки; 

- дослідження та 

контроль стану 

обладнання та 

технологічних процесів 

 

Лекції, практичні, 

проблемні заняття 

Бакалавр,  

3 курс 

5 семестр 

208 

«Агроінженерія» 

Студент повинен 

знати: 

- машини, 

обладнання та 

транспортні засоби 

для виробництва, 

переробки, 

зберігання, 

транспортування 

тваринницької 

продукції; 

- принципові 

засади інженерних 

дисциплін, що 

лежать в основі 

фахової 

спеціалізації; 

- основні закони та 

тенденції 

вдосконалення 

технологічних 

процесів і 



відповідно до 

конкретних умов 

аграрного 

виробництва. 

СК 07. Здатність 

комплектувати 

оптимальні 

сільськогосподарс

ькі агрегати, 

технологічні лінії 

та комплекси 

машин. 

СК 09. Здатність 

виконувати 

монтаж, 

налагодження, 

діагностування та 

випробування 

сільськогосподарс

ької техніки, 

технологічного 

обладнання, 

систем керування і 

забезпечувати 

якість цих робіт. 

СК 11. Здатність 

планувати і 

здійснювати 

технічне 

обслуговування та 

усувати відмови 

сільськогосподарсь

кої техніки та 

технологічного 

обладнання. 

технічних засобів 

механізації 

сучасного 

сільськогосподарсь

кого виробництва; 

- машини, 

обладнання та 

транспортні засоби 

для виробництва, 

переробки, 

зберігання та 

транспортування 

продукції АПК; 

студент повинен 

вміти: 

- застосовувати 

машини, 

обладнання та 

транспортні засоби 

для виробництва, 

переробки, 

зберігання, 

транспортування 

тваринницької 

продукції; 

- планувати та 

виконувати 

інженерні 

дослідження, 

інтерпретувати 

дані і робити 

висновки. 

- вміти працювати 

як самостійно, так і 

в команді, 

проявляти 

самостійність та 

відповідальність у 

роботі, професійну 

повагу до етичних 



принципів, 

демонструвати 

повагу до 

індивідуального та 

культурного 

різноманіття. 

Кафедра процесів, 

машин і обладнання 

в агроінженерії/ 

Грудовий Р.С. 

Експлуатація машин 

і обладнання в 

переробній галузі 

СК 06. Здатність 

вибирати і 

використовувати 

механізовані 
технології, в тому 

числі в системі 

точного 

землеробства; 

проектувати та 

управляти 

технологічними 

процесами й 

системами 

виробництва, 

первинної 

обробки, 

зберігання, 

транспортування 

та забезпечення 

якості 

сільськогосподарс

ької продукції 

відповідно до 

конкретних умов 

аграрного 

виробництва. 

СК 07. Здатність 

комплектувати 

оптимальні 

сільськогосподарс

ькі агрегати, 

технологічні лінії 

та комплекси 

машин. 

РН18 Забезпечувати 

професійну взаємодію з 

працівниками 

конструкторських 

бюро, машинобудівних 

заводів, дослідницьких 

лабораторій, 

машинновипробувальн

их центрів щодо 

принципів роботи в 

команді для досягнення 

мети. 

РН23 Застосовувати: 

- машини,обладнання 

та транспортні засоби 

для виробництва, 

переробки, зберігання, 

транспортування;  

- методи та обладнання 

для контролю якості 

сільськогосподарської 

продукції. 

РН24 Виконувати: 

- монтаж та 

пусконалагодження, 

виробничої та 

технічної експлуатації 

сільськогосподарської 

техніки; 

- дослідження та 

контроль стану 

обладнання та 

технологічних процесів 

Лекції, практичні, 

проблемні заняття 

Бакалавр,  

3 курс 

5 семестр 

208 

«Агроінженерія» 

студент повинен 

знати: 

- норми 

технологічного 

проектування, 

будівельні норми, 

правила установки 

та безпеки при 

експлуатації 

електроустановок, 

методики 

проектування і 

конструювання 

технологічних 

систем, правила і 

положення 

експлуатації 

машин і 

обладнання 

переробних 

підприємств, 

норми і вимоги 

монтажу і 

пусконалагодженн

я. 

студент повинен 

вміти: 

- визначати 

терміни роботи 

обладнання, 

ступінь 

зношування 

обладнання, 

терміни 



СК 09. Здатність 

виконувати 

монтаж, 

налагодження, 

діагностування та 

випробування 

сільськогосподарс

ької техніки, 

технологічного 

обладнання, 

систем керування і 

забезпечувати 

якість цих робіт. 

СК 11. Здатність 

планувати і 

здійснювати 

технічне 

обслуговування та 

усувати відмови 

сільськогосподарс

ької техніки та 

технологічного 

обладнання. 

проведення 

планових і 

попереджувальних 

ремонтних робіт 

машин і 

обладнання, яке 

працює на ділянці 

виробництва 

готової продукції. 

Кафедра процесів, 

машин і обладнання 

в агроінженерії/ 

Медведський 

Олександр 

Васильович 

Технічна політика 

галузі 

Використання 

навичок щодо 

знання основних 

засад технічної 

політики держави 

щодо інженерно-

технічного 

забезпечення 

агропромислового 

виробництва 

сільськогосподарс

ької продукції, 

науково-технічної 

політики 

регулювання 

інноваційної 

діяльності, 

Результати 

навчання (уміння та 

навички): формулювати 

нові ідеї та концепції 

розвитку 

агропромислового 

виробництва, оцінювати 

роботу машин і засобів 

механізації аграрного 

виробництва за 

критеріями екологічності 

та ефективності 

природокористування, 

розробляти заходи зі 

зниження негативного 

впливу 

Лекції, практичне 

заняття, 

самостійна робота 

Бакалавр,  

3 курс 

6 семестр 

208 

«Агроінженерія» 

Повинен знати: 

основні положення 

та термінологію 

предмета; умови, 

особливість та 

основні напрямки 

технічної і 

наукової політики 

в тваринництві; 

цілі, пріоритети та 

напрямки розвитку 

технічної політики 

в тваринництві 

України; 

організаційну 

структуру 

управління 



державною 

програмою 

цільового 

розвитку галузей 

сільськогосподарс

ького 

виробництва, 

системоутворююч

ими факторами 

технічної політики 

в галузях 

тваринництва, 

навчитись 

виявляти 

інноваційні 

пріоритети 

технічного 

оснащення 

виробництва 

продукції 

тваринництва, 

розбиратись у 

наукових засадах 

формування 

технічної політики 

агропромислового 

виробництва, 

встановлювати 

роль науково-

технічного 

прогресу у 

збільшенні обсягів 

виробництва 

сільськогосподарс

ької продукції, 

виявлення 

резервів у 

виробництві та 

застосування 

енергоощадних 

сільськогосподарської 

техніки на екосистему 

 

науково-технічною 

сферою, права та 

обов’язки 

відповідних 

органів 

регулювання. 



технологій з 

використанням 

нетрадиційних та 

поновлюваних 

джерел енергії,  

проводити аналіз 

недоліків і переваг 

відомих технічних 

рішень 

Кафедра процесів, 

машин і обладнання 

в агроінженерії/ 

Сукманюк Олена 

Миколаївна 

Типові технологічні 

об’єкти і процеси в 

переробній галузі 

Здатність 

розв’язувати 

складні 

спеціалізовані 

задачі та 

практичні 

проблеми у галузі 

агропромислового 

виробництва, що 

передбачає 

застосування 

певних знань та 

вмінь, 

технологічних 

методів та 

прийомів і 

характеризується 

комплексністю та 

невизначеністю 

умов 

ПР 12. Вибирати 

машини і обладнання та 

режими їх роботи у 

механізованих 

технологічних процесах 

рослинництва, 

тваринництва, первинної 

обробки 

сільськогосподарської 

продукції. Проектувати 

технологічні процеси та 

обґрунтовувати 

комплекси машин для 

механізованого 

виробництва 

сільськогосподарської 

продукції. Розробляти 

операційні карти для 

виконання механізованих 

технологічних процесів. 

ПР 15. Визначати 

показники якості 

технологічних процесів, 

машин та обладнання і 

вибирати методи їх 

визначення згідно з 

нормативною 

документацією. 

Лекції, практичні Бакалавр,  

3 курс 

6 семестр 

208 

«Агроінженерія» 

Студент повинен 

знати: ведення 

виробництва та 

створення сталого 

і правильного 

технологічного 

режиму мас, 

організація праці і 

управління 

виробництвом, а 

також швидкий та 

систематичний 

контроль за 

виробництвом, 

спосіб організації, 

кратність обробки 

(переробки), рух 

сировини і 

теплових потоків, 

агрегатний стан, 

тепловий ефект; 

умови, за яких 

можна вплинути 

на процес. 



Кафедра процесів, 

машин і обладнання 

в агроінженерії/ 

Сукманюк Олена 

Миколаївна 

Напрями 

підвищення 

ефективності роботи 

технологічного 

обладнання 

Здатність 

розв’язувати 

складні 

спеціалізовані 

задачі та 

практичні 

проблеми у галузі 

агропромислового 

виробництва, що 

передбачає 

застосування 

певних знань та 

вмінь, 

технологічних 

методів та 

прийомів і 

характеризується 

комплексністю та 

невизначеністю 

умов 

ПР 16. Розуміти 

принцип дії машин та 

систем, теплові режими 

машин та обладнання 

аграрного виробництва. 

Визначати параметри 

режимів роботи 

гідравлічних систем та 

теплоенергетичних 

установок 

сільськогосподарського 

призначення. 

ПР 24. 

Організовувати 

виробничий процес 

підрозділів з технічного 

забезпечення 

агропромислових 

виробництв. 

Лекції, практичні Бакалавр,  

4 курс 

8 семестр 

208 

«Агроінженерія» 

Студент повинен 

знати: 

- основні 

напрями розвитку 

науково-технічного 

прогресу в 

переробній галузі; 

- основні 

технологічні 

вимоги до 

конструкції 

обладнання з 

переробки 

сільськогосподарсь

кої продукції;  

- особливості 

конструкції та 

принцип дії 

технологічного 

обладнання для 

механізації 

процесів 

переробки 

сільськогосподарсь

кої продукції. 

Кафедра процесів, 

машин і обладнання 

в агроінженерії/ 

Дерев’янко Дмитро 

Аксентійович 

Зберігання 

сільськогосподарськ

ої продукції 

Здатність 

розв’язувати 

складні 

спеціалізовані 

задачі та практичні 

проблеми у галузі 

агропромислового 

виробництва, що 

передбачає 

застосування 

певних знань та 

вмінь, 

технологічних 

ПР 06. Формулювати 

нові ідеї та концепції 

розвитку 

агропромислового 

виробництва. 

ПР 12. Вибирати 

машини і обладнання та 

режими їх роботи у 

механізованих 

технологічних процесах 

рослинництва, 

тваринництва, первинної 

обробки 

сільськогосподарської 

Лекції, практичні 

заняття, 

самостійна робота 

Бакалавр,  

4 курс 

7 семестр 

208 

«Агроінженерія» 

Студент повинен 

знати і вміти 

сучасні технології 

та технологічні 

процеси зберігання 

сільськогосподарськ

ої продукції; 

перспективні 

напрямки розвитку 

технологій і 

способів зберігання 

та переробки с.-г. 

продукції 



методів та прийомів 

і характеризується 

комплексністю та 

невизначеністю 

умов. 

ЗК 08. 

Здатність вчитися і 

оволодівати 

сучасними 

знаннями. 
СК 01. 

Здатність 

використовувати у 

фаховій діяльності 

знання будови і 

технічних 

характеристик 

сільськогосподарсь

кої техніки для 

моделювання 

технологічних 

процесів аграрного 

виробництва. 

СК 07. 

Здатність 

комплектувати 

оптимальні 

сільськогосподарсь

кі агрегати, 

технологічні лінії та 

комплекси машин. 

СК 08. 

Здатність до 

використання 

технічних засобів 

автоматики і систем 

автоматизації 

технологічних 

продукції. Проектувати 

технологічні процеси та 

обґрунтовувати 

комплекси машин для 

механізованого 

виробництва 

сільськогосподарської 

продукції. Розробляти 

операційні карти для 

виконання механізованих 

технологічних процесів.  

ПР 17. Вибирати та 

застосовувати 

механізовані технології 

відповідно до 

агрокліматичних умов та 

обґрунтовувати 

технології за 

економічними та 

якісними критеріями. 

ПР 21. Визначати 

склад та обсяги 

механізованих робіт, 

потребу в паливно-

мастильних матеріалах та 

запасних частинах.  

 



процесів в 

аграрному 

виробництві. 

СК 11. 

Здатність 

планувати і 

здійснювати 

технічне 

обслуговування та 

усувати відмови 

сільськогосподарсь

кої техніки та 

технологічного 

обладнання. 
СК 12. Здатність 

аналізувати та 

систематизувати 

науково-технічну 

інформацію для 

організації 

матеріально-

технічного 

забезпечення 

аграрного 

виробництва. 

Кафедра процесів, 

машин і обладнання 

в агроінженерії/ 

Медведський 

Олександр 

Васильович 

Методи 

оптимального 

проектування у 

тваринництві 

Здобувачі 

вищої освіти 

набувають 

компетентностей  

використання 

навичок щодо 

знання критеріїв 

оцінки технічного 

рішення та 

використання 

методів пошуку 

оптимального 

технічного 

(технологічного) 

Результати 

навчання (уміння та 

навички): формулювати 

нові ідеї та концепції 

розвитку 

агропромислового 

виробництва, оцінювати 

роботу машин і засобів 

механізації аграрного 

виробництва за 

критеріями екологічності 

та ефективності 

природокористування, 

розробляти заходи зі 

Лекції, практичні 

заняття, 

самостійна робота 

Бакалавр,  

4 курс 

7 семестр 

208 

«Агроінженерія» 

Повинен знати: 

методику синтезу 

технічної 

(технологічної) 

системи; сутність 

традиційних та 

нових методів 

проектування; 

методику вибору 

стратегії 

проектування 

технічних 

(технологічних) 

систем в 



рішення для 

основних видів 

машин та 

обладнання для 

галузі тваринництва 

агропромислового 

комплексу країни, 

класифікацію 

методів 

проектування, 

способів пошуку 

нових технічних та 

технологічних 

рішень, основних 

шляхів розрахунку 

конструкційно-

технологічних 

параметрів та 

режимів роботи 

машин та 

обладнання для 

механізації 

процесів у 

тваринництві 

зниження негативного 

впливу 

сільськогосподарської 

техніки на екосистему 

 

тваринництві; 

особливості 

виникнення 

технічних та 

фізичних 

суперечностей та 

шляхи їх усунення; 

методику системної 

оцінки технічної 

системи. 

Кафедра процесів, 

машин і обладнання 

в агроінженерії/ 

Медведський 

Олександр 

Васильович 

Технічні та 

технологічні 

рішення 

ресурсозбереження 

виробництва 

Використання 

навичок щодо 

формування у 

здобувачів вищої 

освіти 

компетентностей 

використання 

навичок з 

технологій та 

технічних рішень 

ресурсозберігаючог

о агропромислового 

виробництва, 

професійного 

впровадження 

ресурсоощадних та 

Результати 

навчання (уміння та 

навички): формулювати 

нові ідеї та концепції 

розвитку 

агропромислового 

виробництва, оцінювати 

роботу машин і засобів 

механізації аграрного 

виробництва за 

критеріями екологічності 

та ефективності 

природокористування, 

розробляти заходи зі 

зниження негативного 

впливу 

Лекції, практичні 

заняття, 

самостійна робота 

Бакалавр,  

4 курс 

7 семестр 

208 

«Агроінженерія» 

Повинен знати: 

основи державної 

політики в галузі 

ресурсозбереження, 

методи і критерії 

оцінки ефективності 

використання 

ресурсів з 

урахуванням 

економічних і 

екологічних вимог в 

конкретних умовах; 

сучасні 

ресурсозберігаючі 

технології при 

проектуванні та 



енергозберігаючих 

рішень, оцінювання 

можливостей 

використання 

нетрадиційних 

поновлюваних 

джерел енергії для 

потреб 

агропромислового 

виробництва та 

галузі 

тваринництва, 

зокрема, навчання 

майбутніх 

агроінженерів 

основ енерго- і 

ресурсозбереження, 

встановлення 

структурних 

зв’язків між 

ключовими 

складовими енерго- 

та 

ресурсоощадливост

і, вивчення 

основних шляхів 

зниження витрат 

матеріальних та 

трудових ресурсів і 

енергоносіїв на 

реалізацію 

відповідної 

технології 

виробництва 

продукції 

тваринництва 

 

сільськогосподарської 

техніки на екосистему 

реконструкції 

тваринницьких 

об’єктів; основні 

види та 

перспективні 

напрями 

ефективного 

використання 

поновлюваних 

джерел енергії; 

способи і методи 

утилізації відходів 

тваринництва з 

метою отримання 

додаткової енергії; 

способи і методи 

утилізації тепла при 

вентиляції 

тваринницьких 

приміщень, обробці 

й переробці молока 

та інших теплових 

процесів. 

Кафедра процесів, 

машин і обладнання 

в агроінженерії/ 

Енергетичний аналіз 

механізованих 

процесів у 

Здобувачі 

вищої освіти 

набувають 

Результати 

навчання (уміння та 

навички): формулювати 

Лекції, практичні 

заняття, 

самостійна робота 

Бакалавр,  

4 курс 

8 семестр 

208 

«Агроінженерія» 

Повинен знати: 

основи 

енергетичного 



Медведський 

Олександр 

Васильович 

тваринництві компетентностей 

використання 

навичок щодо 

знання з технологій 

та технічних рішень 

енергозберігаючого 

агропромислового 

виробництва, 

професійного 

впровадження 

енергозберігаючих 

рішень, оцінювання 

можливостей 

використання 

відновлюваної 

енергетики для 

потреб 

агропромислового 

виробництва та 

галузі 

тваринництва, 

зокрема, навчання 

майбутніх 

агроінженерів 

основних шляхів 

зниження витрат 

енергетичних 

ресурсів на 

реалізацію 

відповідної 

технології 

виробництва 

продукції 

тваринництва, 

встановлення 

енергетичної 

ефективності 

технологій 

виробництва 

продукції 

нові ідеї та концепції 

розвитку 

агропромислового 

виробництва, оцінювати 

роботу машин і засобів 

механізації аграрного 

виробництва за 

критеріями екологічності 

та ефективності 

природокористування, 

розробляти заходи зі 

зниження негативного 

впливу 

сільськогосподарської 

техніки на екосистему 

 

аналізу виробничих 

процесів галузей 

сільського 

господарства, 

методи і критерії 

оцінки ефективності 

використання 

ресурсів з 

урахуванням 

економічних і 

екологічних вимог в 

конкретних умовах; 

сучасні 

ресурсозберігаючі 

технології при 

проектуванні та 

реконструкції 

тваринницьких 

об’єктів; основні 

види та 

перспективні 

напрями 

ефективного 

використання 

поновлюваних 

джерел енергії; 

способи і методи 

утилізації відходів 

тваринництва з 

метою отримання 

додаткової енергії; 

способи і методи 

енергозбереження 

технологічних 

процесів 

тваринництва. 



тваринництва 

Кафедра 

машиновикористанн

я та сервісу 

технологічних 

систем/ Боровський 

Віктор Миколайович 

Основи керування 

с.г. технікою та ПДР 

Здатність 

використовувати у 

фаховій діяльності 

знання будови і 

технічних 

характеристик 

сільськогосподарс

ької техніки для 

моделювання 

технологічних 

процесів 

аграрного 

виробництва. 

    Здатність 

проектувати 

механізовані 

технологічні 

процеси 

сільськогосподарс

ького 

виробництва, 

використовуючи 

основи 

природничих 

наук. 

 

Знання загальних 

відомостей про 

виробництво чорних і 

кольорових металів; 

будову і класифікацію, 

позначення і галузь 

застосування 

конструкційних 

матеріалів; 

характеристику основних 

неметалевих матеріалів; 

основні зв’язки між 

складом, структурою і 

властивостями металів, 

сплавів, а також 

закономірності їх зміни 

під дією термічного, 

хімічного або 

механічного впливу; 

основні технологічні 

процеси виробництва 

деталей; закономірності 

різання конструкційних 

матеріалів інструментом, 

будову і налагодження 

металорізальних 

верстатів. 

Лекційні заняття 

проводяться в 

аудиторіях, 

обладнаних 

мультимедійним

и засобами, і 

передбачають 

використання 

презентацій. 

Лабораторні 

роботи 

проводяться у 

аудиторіях, 

лабораторіях з 

належним 

обладнанням, 

методичним 

забезпеченням 

та довідковою 

інформацією 

(схеми, плакати, 

нормативи, 

каталоги, 

технічні 

характеристики). 

 

Бакалавр, 3-

й рік, 5-й 

семестр 

208 “Агроінженерія Знання загальних 

відомостей про 

виробництво 

чорних і кольорових 

металів; будову і 

класифікацію, 

позначення і галузь 

застосування 

конструкційних 

матеріалів; 

характеристику 

основних 

неметалевих 

матеріалів; основні 

зв’язки між 

складом, 

структурою і 

властивостями 

металів, сплавів, а 

також 

закономірності їх 

зміни під дією 

термічного, 

хімічного або 

механічного впливу; 

основні 

технологічні 

процеси 

виробництва 

деталей; 

закономірності 

різання 

конструкційних 

матеріалів 

інструментом, 

будову і 

налагодження 

металорізальних 

верстатів. 



Кафедра 

машиновикористанн

я та сервісу 

технологічних 

систем/ 

Куликівський 

Володимир 

Леонідович 

Енергетичний аналіз 

механізованих 

процесів у 

рослинництві 

Здатність 

використовувати у 

фаховій діяльності 

знання будови і 

технічних 

характеристик 

сільськогосподарсь

кої техніки для 

моделювання 

технологічних 

процесів аграрного 

виробництва. 

Здатність 

організовувати 

використання 

сільськогосподарсь

кої техніки 

відповідно до вимог 

екології, принципів 

оптимального 

природокористуван

ня й охорони 

довкілля.  

Здатність 

аналізувати та 

систематизувати 

науково-технічну 

інформацію для 

організації 

матеріально-

технічного 

забезпечення 

аграрного 

виробництва. 

1. Вибирати та 

застосовувати 

механізовані технології 

відповідно до 

агрокліматичних умов та 

обґрунтовувати технології 

за економічними та 

якісними критеріями.  

2. Організовувати 

виробничий процес 

підрозділів з технічного 

забезпечення 

агропромислових 

виробництв. 

 

Лекції, 

практичні 

заняття, 
самостійна 

робота 

Бакалавр, 4-

й рік, 8-й 

семестр 

208 “Агроінженерія Студент повинен 

знати: сучасний 

стан і тенденції 

підвищення 

ефективності 

агропромислового 

комплексу; основні 

принципи технічної 

та технологічної 

модернізації 

виробництва 

сільськогосподарськ

ої продукції; 

світовий та 

вітчизняний досвід 

ресурсозбереження 

в сільському 

господарстві; 

технології 

обробітку 

сільськогосподарськ

их культур з 

використанням 

сучасних 

комплексів машин. 

Кафедра 

машиновикористанн

я та сервісу 

технологічних 

систем/ 

Куликівський 

Проектування 

енергозберігаючих 

механізованих 

процесів у 

рослинництві 

Здатність 

комплектувати 

оптимальні 

сільськогосподарсь

кі агрегати, 

технологічні лінії та 

1. Вибирати машини і 

обладнання та режими їх 

роботи у механізованих 

технологічних процесах 

рослинництва, 

тваринництва, первинної 

Лекції, 

практичні 

заняття, 

самостійна 

робота, ІНДЗ 

(індивідуальне 

Бакалавр, 4-

й рік, 8-й 

семестр 

208 “Агроінженерія Студент повинен 

знати: технології 

вирощування та 

збирання 

сільськогосподарськ

их культур; 



Володимир 

Леонідович 

комплекси машин.  

Здатність 

виконувати монтаж, 

налагодження, 

діагностування та 

випробування 

сільськогосподарсь

кої техніки, 

технологічного 

обладнання, систем 

керування і 

забезпечувати 

якість цих робіт.  

Здатність 

організовувати 

використання 

сільськогосподарсь

кої техніки 

відповідно до вимог 

екології, принципів 

оптимального 

природокористуван

ня й охорони 

довкілля.  

Здатність 

планувати і 

здійснювати 

технічне 

обслуговування та 

усувати відмови 

сільськогосподарсь

кої техніки та 

технологічного 

обладнання. 

обробки 

сільськогосподарської 

продукції. Проектувати 

технологічні процеси та 

обґрунтовувати 

комплекси машин для 

механізованого 

виробництва 

сільськогосподарської 

продукції. Розробляти 

операційні карти для 

виконання механізованих 

технологічних процесів.   

2. Аналізувати ринок 

продукції та 

сільськогосподарської 

техніки. Складати бізнес-

плани виробництва 

сільськогосподарської 

продукції. Виконувати 

економічне 

обґрунтування 

технологічних процесів, 

технологій, матеріально-

технічного забезпечення 

аграрного виробництва. 

Застосовувати методи 

управління проектами 

виробництва продукції 

рослинництва та 

тваринництва.   

 

навчально-

дослідне 

завдання). 

принципи побудови 

виробничих 

процесів у 

рослинництві; 

засади ресурсного 

забезпечення та 

відповідності 

екологічним 

вимогам процесів; 

особливості 

визначення 

раціонального 

складу МТА та 

технічних засобів; 

теоретичні та 

методологічні 

основи розрахунків 

механізованих 

процесів у 

рослинництві; 

особливості 

проектування 

часткових 

технологічних 

процесів і ліній у 

рослинництві.. 

Кафедра 

машиновикористанн

Слюсарна справа Здатність 

застосовувати 

Знати: 

- основні закони та 

Лекційні заняття 

проводяться в 

Бакалавр, 1-

й рік, 2-й 

208 

“Агроінженерія» 

Знання загальних 

відомостей про 



я та сервісу 

технологічних 

систем/ Боровський 

Віктор Миколайович 

знання у 

практичних 

ситуаціях.  

Здатність вчитися 

і оволодівати 

сучасними 

знаннями. 

Здатність 

організовувати 

роботу та 

забезпечувати 

адміністративне 

управління 

виробничими 

підрозділами, які 

здійснюють 

технічне 

забезпечення 

агропромислового 

виробництва 

відповідно до 

реалізації 

правових вимог 

безпеки 

життєдіяльності і 

охорони праці. 

 Аналізувати 

показники 

техногенних та 

природних 

небезпек, а також 

планувати і 

виконувати 

відповідні захисні 

заходи. 

тенденції вдосконалення 

технологічних процесів і 

технічних засобів 

механізації сучасного 

сільськогосподарського 

виробництва; 

- показники якості 

механізованих 

технологічних процесів 

сільськогосподарського 

виробництва; 

-методи оптимізації 

параметрів 

технологічних процесів 

сільськогосподарського 

виробництва. 

Застосовувати свої 

знання і розуміння для 

визначення, 

формулювання і 

вирішення інженерних 

завдань з використанням 

загальновживаних 

методів; 

застосовувати отримані 

знання для аналізу 

інженерних об’єктів, 

процесів і методів; 

Застосовувати отримані 

знання для аналізу 

інженерних об’єктів, 

процесів і методів. 

Виявляти, формулювати і 

вирішувати інженерні 

завдання відповідно до 

спеціалізації. 

аудиторіях, 

обладнаних 

мультимедійним

и засобами і 

передбачають 

використання 

презентацій. 

Лабораторні 

роботи 

проводяться у 

аудиторіях, 

лабораторіях з 

належним 

обладнанням, 

методичним 

забезпеченням 

та довідковою 

інформацією 

(схеми, плакати, 

нормативи, 

каталоги, 

технічні 

характеристики). 

семестр виробництво 

чорних і кольорових 

металів; будову і 

класифікацію, 

позначення і галузь 

застосування 

конструкційних 

матеріалів; 

характеристику 

основних 

неметалевих 

матеріалів; основні 

зв’язки між 

складом, 

структурою і 

властивостями 

металів, сплавів, а 

також 

закономірності їх 

зміни під дією 

термічного, 

хімічного або 

механічного впливу; 

основні 

технологічні 

процеси 

виробництва 

деталей; 

закономірності 

різання 

конструкційних 

матеріалів 

інструментом, 

будову і 

налагодження 

металорізальних 

верстатів. 

 

Кафедра 

машиновикористанн

Механізація і 

автоматизація 

Інтегральна 

компетентність. 

ПР 06. Формулювати 

нові ідеї та концепції 

Лекції, 

практичні 

Бакалавр, 4-

й рік, 7-й 
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я та сервісу 

технологічних 

систем/ 

Білецький В.Р. 

технологічних 

процесів у 

рослинництві 

Здатність 

розв’язувати 

складні 

спеціалізовані 

задачі та практичні 

проблеми у галузі 

агропромислового 

виробництва, що 

передбачає 

застосування 

певних знань та 

вмінь, 

технологічних 

методів та прийомів 

і характеризується 

комплексністю та 

невизначеністю 

умов. 

ЗК 8. Здатність 

вчитися і 

оволодівати 

сучасними 

знаннями. 

СК 1. Здатність 

використовувати у 

фаховій діяльності 

знання будови і 

технічних 

характеристик 

сільськогосподарсь

кої техніки для 

моделювання 

технологічних 

процесів аграрного 

виробництва. 

СК 7. Здатність 

комплектувати 

оптимальні 

розвитку 

агропромислового 

виробництва. 

ПР 12. Вибирати 

машини і обладнання та 

режими їх роботи у 

механізованих 

технологічних процесах 

рослинництва, 

тваринництва, 

первинної обробки 

сільськогосподарської 

продукції. Проектувати 

технологічні процеси та 

обґрунтовувати 

комплекси машин для 

механізованого 

виробництва 

сільськогосподарської 

продукції. Розробляти 

операційні карти для 

виконання 

механізованих 

технологічних процесів. 

ПР 17. Вибирати та 

застосовувати 

механізовані технології 

відповідно до 

агрокліматичних умов 

та обґрунтовувати 

технології за 

економічними та 

якісними критеріями. 

ПР 21. Визначати склад 

та обсяги механізованих 

робіт, потребу в пально-

мастильних матеріалах 

та запасних частинах. 

заняття, 

самостійна 

робота 

семестр 



сільськогосподарсь

кі агрегати, 

технологічні лінії та 

комплекси машин. 

СК 8. Здатність до 

використання 

технічних засобів 

автоматики і систем 

автоматизації 

технологічних 

процесів в 

аграрному 

виробництві. 

СК 11. Здатність 

планувати і 

здійснювати 

технічне 

обслуговування та 

усувати відмови 

сільськогосподарсь

кої техніки та 

технологічно 

обладнання. 

СК 12. Здатність 

аналізувати та 

систематизувати 

науково-технічну 

інформацію для 

організації 

матеріально-

технічного 

забезпечення 

аграрного 

виробництва. 

ПР 24. Організовувати 

виробничий процес 

підрозділів з технічного 

забезпечення 

агропромислових 

виробництв. 

 

 

Кафедра 

машиновикористанн

я та сервісу 

технологічних 

систем/ 

Технічна 

експлуатація 

машинно-

тракторного парку 

Інтегральна 

компетентність. 

Здатність 

розв’язувати 

складні 

ПР 12. Вибирати 

машини і обладнання та 

режими їх роботи у 

механізованих 

технологічних процесах  

Лекції, 

практичні 

заняття, 

самостійна 

робота 

Бакалавр, 3-

й рік, 6-й 

семестр 
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Білецький В.Р. спеціалізовані 

задачі та практичні 

проблеми у галузі 

агропромислового 

виробництва, що 

передбачає 

застосування 

певних знань та 

вмінь, 

технологічних 

методів та прийомів 

і характеризується 

комплексністю та 

невизначеністю 

умов. 

СК 06. Здатність 

вибирати і 

використовувати 

механізовані 

технології, в тому 

числі в системі 

точного 

землеробства; 

проектувати та 

управляти 

технологічними 

процесами й 

системами 

виробництва, 

первинної обробки, 

зберігання, 

транспортування та 

забезпечення якості 

сільськогосподарсь

кої продукції 

відповідно до 

конкретних умов 

аграрного 

виробництва. 

СК 07. Здатність 

рослинництва, 

тваринництва, первинної 

обробки 

сільськогосподарської 

продукції. Проектувати 

технологічні процеси та 

обґрунтовувати 

комплекси машин для 

механізованого 

виробництва 

сільськогосподарської 

продукції. Розробляти 

операційні карти для 

виконання механізованих 

технологічних процесів. 

ПР 13. Описувати 

будову та пояснювати 

принцип дії 

сільськогосподарської 

техніки. Вибирати робочі 

органи машин відповідно 

до ґрунтово-кліматичних 

умов та особливостей 

сільськогосподарських 

матеріалів. 

ПР 15. Визначати 

показники якості 

технологічних процесів, 

машин та обладнання і 

вибирати методи їх 

визначення згідно з 

нормативною 

документацією. 

 



комплектувати 

оптимальні 

сільськогосподарсь

кі агрегати, 

технологічні лінії та  

комплекси машин. 

СК 09. Здатність 

виконувати монтаж, 

налагодження,  

діагностування та 

випробування 

сільськогосподарсь

кої техніки, 

технологічного 

обладнання, систем 

керування і 

забезпечувати 

якість цих робіт. 

СК 10. Здатність 

організовувати 

використання 

сільськогосподарсь

кої техніки 

відповідно до вимог 

екології, принципів 

оптимального 

природокористуван

ня й охорони 

довкілля. 

СК 11. Здатність 

планувати і 

здійснювати 

технічне  

обслуговування та 

усувати відмови 

сільськогосподарсь

кої техніки та 

технологічного 

обладнання. 

СК 12. Здатність 



аналізувати та 

систематизувати 

науково-технічну 

інформацію для 

організації 

матеріально-

технічного 

забезпечення 

аграрного 

виробництва. 

Кафедра 

машиновикористанн

я та сервісу 

технологічних 

систем/ Савченко 

В.М. 

Екологічні аспекти 

діяльності 

підприємств 

технічного сервісу 

СК 01. Здатність 

використовувати у 

фаховій діяльності 

знання будови і 

технічних 

характеристик 

сільськогосподарсь

кої техніки для 

моделювання 

технологічних 

процесів аграрного 

виробництва 

СК 02. Здатність 

проектувати 

механізовані 

технологічні 

процеси 

сільськогосподарсь

кого виробництва, 

використовуючи 

основи 

природничих наук 

СК 10. Здатність 

організовувати 

використання 

сільськогосподарсь

кої техніки 

ПР 01. Володіти 

гуманітарними, 

природничо-науковими 

та професійними 

знаннями; 

формулювати ідеї, 

концепції з метою 

використання у 

професійній діяльності 

ПР 02. Застосовувати міжнародні та національні стандарти і практики в професійній діяльності  

ПР 09. Виявляти, 

узагальнювати та 

вирішувати проблеми, 

що виникають у 

процесі професійної 

діяльності, та 

формувати у 

майбутнього фахівця 

почуття 

відповідальності за 

виконувану роботу 

ПР 15. Визначати 

показники якості 

технологічних 

процесів, машин та 

обладнання і вибирати 

методи їх визначення 

згідно з нормативною 

документацією. 

ПР 17. Вибирати та 

Лекції, 

практичні 

заняття, 

самостійна 

робота 

Бакалавр, 3-

й курс, 6 

семестр 
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відповідно до вимог 

екології, принципів 

оптимального 

природокористуван

ня й охорони 

довкілля  

СК 12. Здатність 

аналізувати та 

систематизувати 

науково-технічну 

інформацію для 

організації 

матеріально-

технічного 

забезпечення 

аграрного 

виробництва. 

 

застосовувати 

механізовані технології 

відповідно до 

агрокліматичних умов 

та обґрунтовувати 

технології за 

економічними та 

якісними критеріями. 

ПР 20. Оцінювати 

роботу машин і засобів 

механізації аграрного 

виробництва за 

критеріями 

екологічності та 

ефективності 

природокористування. 

Розробляти заходи зі 

зниження негативного 

впливу 

сільськогосподарської 

техніки на екосистему. 

 

Кафедра 

машиновикористанн

я та сервісу 

технологічних 

систем/ Савченко 

В.М. 

Екологічні аспекти 

захищеного ґрунту 

СК 02. Здатність 

проектувати 

механізовані 

технологічні 

процеси 

сільськогосподарсь

кого виробництва, 

використовуючи 

основи 

природничих наук 

СК 10. Здатність 

організовувати 

використання 

сільськогосподарсь

кої техніки 

відповідно до вимог 

ПР 01. Володіти 

гуманітарними, 

природничо-

науковими та 

професійними 

знаннями; 

формулювати ідеї, 

концепції з метою 

використання у 

професійній діяльності 

ПР 02. Застосовувати міжнародні та національні стандарти і практики в професійній діяльності  

ПР 09. Виявляти, 

узагальнювати та 

вирішувати проблеми, 

що виникають у 

Лекції, 

практичні 

заняття, 

самостійна 

робота 

Бакалавр, 3-

й курс, 6 

семестр 
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екології, принципів 

оптимального 

природокористуван

ня й охорони 

довкілля  

СК 12. Здатність 

аналізувати та 

систематизувати 

науково-технічну 

інформацію для 

організації 

матеріально-

технічного 

забезпечення 

аграрного 

виробництва. 

процесі професійної 

діяльності, та 

формувати у 

майбутнього фахівця 

почуття 

відповідальності за 

виконувану роботу 

ПР 15. Визначати 

показники якості 

технологічних 

процесів, машин та 

обладнання і вибирати 

методи їх визначення 

згідно з нормативною 

документацією. 

ПР 17. Вибирати та 

застосовувати 

механізовані 

технології відповідно 

до агрокліматичних 

умов та 

обґрунтовувати 

технології за 

економічними та 

якісними критеріями. 

ПР 20. Оцінювати 

роботу машин і 

засобів механізації 

аграрного 

виробництва за 

критеріями 

екологічності та 

ефективності 

природокористування. 

Розробляти заходи зі 

зниження негативного 



впливу 

сільськогосподарської 

техніки на екосистему. 

 

Кафедра 

машиновикористанн

я та сервісу 

технологічних 

систем/ Міненко  

С.В. 

Експлуатація та 

технічний сервіс 

систем захищеного 

ґрунту 

СК 06. Здатність 

вибирати і 

використовувати 

механізовані 

технології, в тому 

числі в системі 

точного 

землеробства; 

проектувати та 

управляти 

технологічними 

процесами й 

системами 

виробництва, 

первинної обробки, 

зберігання, 

транспортування та 

забезпечення якості 

сільськогосподарсь

кої продукції 

відповідно до 

конкретних умов 

аграрного 

виробництва. 

СК 09. Здатність 

виконувати монтаж, 

налагодження,  

діагностування та 

випробування 

сільськогосподарсь

кої техніки, 

технологічного 

ПР 07. Розв’язувати 

складні інженерно-

технічні задачі, 

пов’язані з 

функціонуванням 

сільськогосподарської 

техніки та 

технологічними 

процесами 

виробництва, 

зберігання, обробки та 

транспортування 

сільськогосподарської 

продукції. 

ПР 09. Виявляти, 

узагальнювати та 

вирішувати проблеми, 

що виникають у 

процесі професійної 

діяльності, та 

формувати у 

майбутнього фахівця 

почуття 

відповідальності за 

виконувану роботу 

ПР 12. Вибирати 

машини і обладнання 

та режими їх роботи у 

механізованих 

технологічних 

процесах  

рослинництва, 

тваринництва, 

первинної обробки 

сільськогосподарської 

Лекції, 

практичні 

заняття, 

самостійна 

робота 

Бакалавр, 3-

й курс, 6-

семестр 
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обладнання, систем 

керування і 

забезпечувати 

якість цих робіт. 

СК 10. Здатність 

організовувати 

використання 

сільськогосподарсь

кої техніки 

відповідно до вимог 

екології, принципів 

оптимального 

природокористуван

ня й охорони 

довкілля. 

СК 11. Здатність 

планувати і 

здійснювати 

технічне  

обслуговування та 

усувати відмови 

сільськогосподарсь

кої техніки та 

технологічного 

обладнання. 

СК 12. Здатність 

аналізувати та 

систематизувати 

науково-технічну 

інформацію для 

організації 

матеріально-

технічного 

забезпечення 

аграрного 

продукції. 

Проектувати 

технологічні процеси 

та обґрунтовувати 

комплекси машин для 

механізованого 

виробництва 

сільськогосподарської 

продукції. Розробляти 

операційні карти для 

виконання 

механізованих 

технологічних 

процесів. 

ПР 15. Визначати 

показники якості 

технологічних 

процесів, машин та 

обладнання і вибирати 

методи їх визначення 

згідно з нормативною 

документацією. 

ПР 19. Застосовувати 

стратегії та системи 

відновлення 

працездатності 

тракторів, комбайнів, 

автомобілів, 

сільськогосподарських 

машин та обладнання. 

Складати плани-

графіки виконання 

ремонтно-

обслуговуючих робіт. 

Виконувати операції 

діагностування, 

технічного 

обслуговування та 

ремонту 

сільськогосподарської 



виробництва. техніки 

 

Кафедра 

машиновикористанн

я та сервісу 

технологічних 

систем/ Савченко 

В.М.. 

Надійність машин та 

обладнання АПВ 

СК 01. Здатність 

використовувати у 

фаховій діяльності 

знання будови і 

технічних 

характеристик 

сільськогосподарсь

кої техніки для 

моделювання 

технологічних 

процесів аграрного 

виробництва 

СК 11. Здатність 

планувати і 

здійснювати 

технічне 

обслуговування та 

усувати відмови 

сільськогосподарсь

кої техніки та 

технологічного 

обладнання 

СК 11. Здатність 

планувати і 

здійснювати 

технічне 

обслуговування та 

усувати відмови 

сільськогосподарсь

кої техніки та 

технологічного 

обладнання 

СК 12. Здатність 

ПР 01. Володіти 

гуманітарними, 

природничо-

науковими та 

професійними 

знаннями; 

формулювати ідеї, 

концепції з метою 

використання у 

професійній 

діяльності. 

ПР 02. Застосовувати міжнародні та національні стандарти і практики в професійній діяльності.  

ПР 15. Визначати 

показники якості 

технологічних 

процесів, машин та 

обладнання і вибирати 

методи їх визначення 

згідно з нормативною 

документацією 

ПР 19. Застосовувати 

стратегії та системи 

відновлення 

працездатності 

тракторів, комбайнів, 

автомобілів, 

сільськогосподарських 

машин та обладнання. 

Складати плани-

графіки виконання 

ремонтно-

обслуговуючих робіт. 

Виконувати операції 

діагностування, 

технічного 

обслуговування та 

ремонту 

Лекції, 

практичні 

заняття, 

самостійна 

робота 

Бакалавр, 4-

й курс, 8 

семестр 
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аналізувати та 

систематизувати 

науково-технічну 

інформацію для 

організації 

матеріально-

технічного 

забезпечення 

аграрного 

виробництва 

сільськогосподарської 

техніки. 

ПР 24. Організовувати 

виробничий процес 

підрозділів з 

технічного 

забезпечення 

агропромислових 

виробництв. 

 

Кафедра 

машиновикористанн

я та сервісу 

технологічних 

систем/ 

Міненко  С.В. 

Проектування 

технологічних 

систем та 

культиваційних 

споруд захищеного 

ґрунту 

СК 02. Здатність 

проектувати 

механізовані 

технологічні 

процеси 

сільськогосподарсь

кого виробництва, 

використовуючи 

основи 

природничих наук 

СК 06. Здатність 

вибирати і 

використовувати 

механізовані 

технології, в тому 

числі в системі 

точного 

землеробства; 

проектувати та 

управляти 

технологічними 

процесами й 

системами 

виробництва, 

первинної обробки, 

зберігання, 

ПР 07. Розв’язувати 

складні інженерно-

технічні задачі, 

пов’язані з 

функціонуванням 

сільськогосподарської 

техніки та 

технологічними 

процесами 

виробництва, 

зберігання, обробки та 

транспортування 

сільськогосподарської 

продукції 

ПР 11. Виконувати 

експериментальні 

дослідження роботи 

сільськогосподарської 

техніки в конкретних 

умовах використання, 

здійснювати 

патентний пошук. 

ПР 12. Вибирати 

машини і обладнання 

та режими їх роботи у 

механізованих 

технологічних 

Лекції, 

практичні 

заняття, 

самостійна 

робота 

Бакалври, 3-

й курс, 6 

семестр 
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транспортування та 

забезпечення якості 

сільськогосподарсь

кої продукції 

відповідно до 

конкретних умов 

аграрного 

виробництва. 

СК 07. Здатність 

комплектувати 

оптимальні 

сільськогосподарсь

кі агрегати, 

технологічні лінії та 

комплекси машин 

СК 08. Здатність до 

використання 

технічних засобів 

автоматики і систем 

автоматизації 

технологічних 

процесів в 

аграрному 

виробництві  

СК 10. Здатність 

організовувати 

використання 

сільськогосподарсь

кої техніки 

відповідно до вимог 

екології, принципів 

оптимального 

природокористуван

ня й охорони 

довкілля. 

процесах  

рослинництва, 

тваринництва, 

первинної обробки 

сільськогосподарської 

продукції. 

Проектувати 

технологічні процеси 

та обґрунтовувати 

комплекси машин для 

механізованого 

виробництва 

сільськогосподарської 

продукції. Розробляти 

операційні карти для 

виконання 

механізованих 

технологічних 

процесів. 

ПР 14. Відтворювати 

деталі машин у 

графічному вигляді 

згідно з вимогами 

системи 

конструкторської 

документації. 

Застосовувати 

вимірювальний 

інструмент для 

визначення параметрів 

деталей машин. 

ПР 15. Визначати 

показники якості 

технологічних 

процесів, машин та 

обладнання і вибирати 

методи їх визначення 

згідно з нормативною 

документацією. 

ПР 19. Застосовувати 



СК 12. Здатність 

аналізувати та 

систематизувати 

науково-технічну 

інформацію для 

організації 

матеріально-

технічного 

забезпечення 

аграрного 

виробництва. 

стратегії та системи 

відновлення 

працездатності 

тракторів, комбайнів, 

автомобілів, 

сільськогосподарських 

машин та обладнання. 

Складати плани-

графіки виконання 

ремонтно-

обслуговуючих робіт. 

Виконувати операції 

діагностування, 

технічного 

обслуговування та 

ремонту 

сільськогосподарської 

техніки 

 

Кафедра 

машиновикористанн

я та сервісу 

технологічних 

систем/ 

Савченко  В.М. 

Технології 

вирощування 

продукції 

рослинництва 

захищеного ґрунту 

СК 02. Здатність 

проектувати 

механізовані 

технологічні 

процеси 

сільськогосподарсь

кого виробництва, 

використовуючи 

основи 

природничих наук 

СК 06. Здатність 

вибирати і 

використовувати 

механізовані 

технології, в тому 

числі в системі 

точного 

землеробства; 

проектувати та 

ПР 12. Вибирати 

машини і обладнання та 

режими їх роботи у 

механізованих 

технологічних процесах  

рослинництва, 

тваринництва, первинної 

обробки 

сільськогосподарської 

продукції. Проектувати 

технологічні процеси та 

обґрунтовувати 

комплекси машин для 

механізованого 

виробництва 

сільськогосподарської 

продукції. Розробляти 

операційні карти для 

виконання механізованих 

технологічних процесів. 

ПР 13. Описувати 

Лекції, 

практичні 

заняття, 

самостійна 

робота 

бакалавр, 3 

курс, 6 

семестр 
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управляти 

технологічними 

процесами й 

системами 

виробництва, 

первинної обробки, 

зберігання, 

транспортування та 

забезпечення якості 

сільськогосподарсь

кої продукції 

відповідно до 

конкретних умов 

аграрного 

виробництва. 

СК 08. Здатність до 

використання 

технічних засобів 

автоматики і систем 

автоматизації 

технологічних 

процесів в 

аграрному 

виробництві  

СК 10. Здатність 

організовувати 

використання 

сільськогосподарсь

кої техніки 

відповідно до вимог 

екології, принципів 

оптимального 

природокористуван

ня й охорони 

довкілля. 

СК 12. Здатність 

будову та пояснювати 

принцип дії 

сільськогосподарської 

техніки. Вибирати робочі 

органи машин відповідно 

до ґрунтово-кліматичних 

умов та особливостей 

сільськогосподарських 

матеріалів. 

ПР 15. Визначати 

показники якості 

технологічних процесів, 

машин та обладнання і 

вибирати методи їх 

визначення згідно з 

нормативною 

документацією. 

ПР 17. Вибирати та 

застосовувати 

механізовані технології 

відповідно до 

агрокліматичних умов та 

обґрунтовувати технології 

за економічними та 

якісними критеріями 

 



аналізувати та 

систематизувати 

науково-технічну 

інформацію для 

організації 

матеріально-

технічного 

забезпечення 

аграрного 

виробництва. 

Кафедра 

машиновикористанн

я та сервісу 

технологічних 

систем/ 

Савченко  В.М. 

Теоретичні основи 

економіки 

підприємств 

технічного сервісу 

СК 01. Здатність 

використовувати у 

фаховій діяльності 

знання будови і 

технічних 

характеристик 

сільськогосподарсь

кої техніки для 

моделювання 

технологічних 

процесів аграрного 

виробництва. 

СК 11. Здатність 

планувати і 

здійснювати 

технічне 

обслуговування та 

усувати відмови 

сільськогосподарсь

кої техніки та 

технологічного 

обладнання. 

СК 13. Здатність 

організовувати 

роботу та 

забезпечувати 

ПР 01. Володіти 

гуманітарними, 

природничо-науковими та 

професійними знаннями; 

формулювати ідеї, 

концепції з метою 

використання у 

професійній діяльності. 

ПР 06.  Формулювати 

нові ідеї та концепції 

розвитку 

агропромислового 

виробництва. 

ПР 15. Визначати 

показники якості 

технологічних процесів, 

машин та обладнання і 

вибирати методи їх 

визначення згідно з 

нормативною 

документацією 

ПР 17. Вибирати та 

застосовувати 

механізовані технології 

відповідно до 

Лекції, 

практичні 

заняття, 

самостійна 

робота 

бакалавр, 4 

курс, 7 

семестр 
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адміністративне 

управління 

виробничими 

підрозділами, які 

здійснюють 

технічне 

забезпечення 

агропромислового 

виробництва 

відповідно до 

реалізації правових 

вимог безпеки 

життєдіяльності і 

охорони праці; 

аналізувати 

показники 

техногенних та 

природних 

небезпек, а також 

планувати і 

виконувати 

відповідні захисні 

заходи. 

СК 14. Здатність 

здійснювати 

економічне 

обґрунтування 

доцільності 

застосування 

технологій та 

технічних засобів в 

агропромисловому 

виробництві, 

інженерно-

технічних заходів з 

підтримання 

машинно-

агрокліматичних умов та 

обґрунтовувати технології 

за економічними та 

якісними критеріями 

ПР 23. Аналізувати 

ринок продукції та 

сільськогосподарської 

техніки. Складати бізнес-

плани виробництва 

сільськогосподарської 

продукції. Виконувати 

економічне 

обґрунтування 

технологічних процесів, 

технологій, матеріально-

технічного забезпечення 

аграрного виробництва. 

Застосовувати методи 

управління проектами 

виробництва продукції 

рослинництва та 

тваринництва. 

ПР 24. Організовувати 

виробничий процес 

підрозділів з технічного 

забезпечення 

агропромислових 

виробництв. 

 



тракторного парку, 

фермської та іншої 

сільськогосподарсь

кої техніки в 

працездатному 

стані 

Кафедра 

машиновикористанн

я та сервісу 

технологічних 

систем/ 

Савченко  В.М. 

Фірмове технічне 

діагностування і 

обслуговування 

машин і обладнання 

АПВ 

СК 01. Здатність 

використовувати у 

фаховій діяльності 

знання будови і 

технічних 

характеристик 

сільськогосподарсь

кої техніки для 

моделювання 

технологічних 

процесів аграрного 

виробництва 

СК 09. Здатність 

виконувати монтаж, 

налагодження, 

діагностування та 

випробування 

сільськогосподарсь

кої техніки, 

технологічного 

обладнання, систем 

керування і 

забезпечувати 

якість цих робіт. 

СК 11. Здатність 

планувати і 

здійснювати 

технічне 

обслуговування та 

усувати відмови 

ПР 01. Володіти 

гуманітарними, 

природничо-науковими та 

професійними знаннями; 

формулювати ідеї, 

концепції з метою 

використання у 

професійній діяльності. 

ПР 02. Застосовувати міжнародні та національні стандарти і практики в професійній діяльності.  

ПР 15. Визначати 

показники якості 

технологічних процесів, 

машин та обладнання і 

вибирати методи їх 

визначення згідно з 

нормативною 

документацією 

ПР 19. Застосовувати 

стратегії та системи 

відновлення 

працездатності тракторів, 

комбайнів, автомобілів, 

сільськогосподарських 

машин та обладнання. 

Складати плани-графіки 

виконання ремонтно-

обслуговуючих робіт. 

Виконувати операції 

діагностування, 

технічного 

обслуговування та 

ремонту 

сільськогосподарської 

Лекції, 

практичні 

заняття, 

самостійна 

робота 

бакалавр, 4 

курс, 8 

семестр 
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сільськогосподарсь

кої техніки та 

технологічного 

обладнання 

СК 12. Здатність 

аналізувати та 

систематизувати 

науково-технічну 

інформацію для 

організації 

матеріально-

технічного 

забезпечення 

аграрного 

виробництва 

техніки. 

ПР 24. Організовувати 

виробничий процес 

підрозділів з технічного 

забезпечення 

агропромислових 

виробництв. 

 

Спеціальність 208 «Агроінженерія» другий (магістерський) рівень 
Кафедра процесів, 

машин і обладнання 

в агроінженерії/ 

Дерев’янко Дмитро 

Аксентійович 

Система точного 

землеробства 

СК 1. Здатність 

розв’язувати 

складні 

управлінські задачі 

та проблеми в сфері 

аграрного 

виробництва 

СК 4. Здатність 

застосовувати 

сучасні 

інформаційні та 

комп’ютерних 

технології для 

вирішення 

професійних 

завдань 

СК 10. Здатність 

організовувати 

процеси аграрного 

виробництва 

на принципах 

систем точного 

РН 9. Застосовувати 

спеціалізоване програмне 

забезпечення та сучасні 

інформаційні технології 

для вирішення 

професійних завдань. 

РН 15. 

Впроваджувати системи 

точного землеробства, 

машини і засоби 

механізації та вибирати 

режими роботи машинно 

тракторних агрегатів для 

механізації технологічних 

процесів у рослинництві. 

 

Лекції, практичні 

заняття, 

самостійна робота 

Другий 

(магістерськ

ий), 1-й 

курс, 2-

семестр 

208 “Агроінженерія Студент повинен 

знати сутність та 

особливості 

отримання, обробки 

та передачі 

інформації у 

новітніх 

технологіях 

сільського 

господарства. 



землеробства, 

ресурсозбереження, 

оптимального 

природокористуван

ня та охорони 

природи; 

використовувати 

сільськогосподарсь

кі машини та 

енергетичні засоби, 

що адаптовані до 

використання у 

системі точного 

землеробства. 

Кафедра процесів, 

машин і обладнання 

в агроінженерії/ 

Грудовий Р.С. 

Логістика в АПК СК 5. Здатність 

вирішувати 

оптимізаційні 

задачі для 

ефективного 

машиновикориста

ння в 

рослинництві, 

тваринництві, 

зберіганні і 

транспортуванні 

сільськогосподарс

ької продукції. 

СК 8. Здатність 

використовувати 

методи управління 

й планування 

матеріальних та 

пов’язаних з ними 

інформаційних і 

фінансових 

потоків на основі 

системного 

підходу та 

економічних 

компромісів для 

РН8 Вибирати мету, 

предмет та об’єкт 

досліджень. 

Формулювати робочу 

гіпотезу, 

закономірності. 

Ставити задачі в 

наукових 

дослідженнях. 

Обґрунтовувати методи 

теоретичних та 

експериментальних 

досліджень. 

РН9 Створювати 

фізичні, математичні, 

віртуальні моделі для 

вирішування 

дослідницьких, 

проектувальних, 

організаційних, 

управлінських та 

технологічних задач. 

РН10 Володіти 

визначеним колом 

програм та програмних 

засобів для вирішення 

Лекції, 

практичні, 

проблемні 

заняття 

 

Магістр - 1 

курс, 2-й 

семестр 

208 “Агроінженерія Студент повинен 

знати: 

- машини, 

обладнання та 

транспортні засоби 

для виробництва, 

переробки, 

зберігання та 

транспортування 

продукції АПК; 

- принципи 

обробки 

інформації 

сучасними 

комп’ютерними 

засобами; 

- основні закони 

та тенденції 

вдосконалення 

технологічних 

процесів і 

технічних засобів 

механізації 

сучасного 

сільськогосподарсь

кого виробництва; 



підвищення 

конкурентоспромо

жності 

підприємств. 

СК 11. Здатність 

до отримання і 

аналізу інформації 

щодо тенденцій 

розвитку аграрних  

наук, технологій і 

техніки в 

агропромисловому 

виробництві. 

фахових питань, 

особливостями 

застосування глобальної 

мережі Інтернет для 

роботи з різноманітною 

інформацією. 

РН11 Застосовувати 

знання, уміння та 

навички для вибору 

раціонального складу 

комплексів машин та 

ефективного його 

використання. 

РН14

 Проектувати та 

вибирати методи 

управління та оптимізації 

матеріальних потоків 

- показники якості 

механізованих 

технологічних 

процесів 

сільськогосподарсь

кого виробництва; 

- фундаментальні 

основи математики 

та економіки. 

 

студент повинен 

вміти: 

- користуватись 

засобами 

обчислювальної 

техніки для 

введення, обробки, 

зберігання та 

видачі інформації;  

- аналізувати та 

систематизувати 

науково-технічну 

інформацію для 

організації 

матеріально-

технічного 

забезпечення 

агропромислового 

виробництва. 

- здійснювати 

пошук літератури, 

а також 

використовувати 

бази даних та інші 

джерела 

інформації;. 

- планувати та 

виконувати 

інженерні 

дослідження, 



інтерпретувати 

дані і робити 

висновки; 

- працювати як 

самостійно, так і в 

команді, проявляти 

самостійність та 

відповідальність у 

роботі, професійну 

повагу до етичних 

принципів, 

демонструвати 

повагу до 

індивідуального та 

культурного 

різноманіття; 

- усвідомлювати 

особливості 

функціонування 

підприємств у 

сучасних умовах 

господарювання та 

демонструвати 

розуміння його 

ринкового 

позиціонування. 

Кафедра процесів, 

машин і обладнання 

в 

агроінженерії/Дерев’

янко Дмитро 

Аксентійович 

Ергономіка СК 6. Здатність 

проектувати й 

використовувати 

мехатронні системи 

машин і засоби 

механізації 

аграрного 

виробництва. 

СК 12. Здатність 

використовувати 

сучасні принципи, 

стандарти та 

методи управління 

якістю, 

РН 1. Володіти 

комплексом необхідних 

гуманітарних, 

природничо-наукових та 

професійних знань, 

достатніх для досягнення 

інших результатів 

навчання, визначених 

освітньою програмою. 

РН 2.  Розробляти 

енергоощадні, екологічно 

безпечні технології 

виробництва, первинної 

обробки і зберігання 

Лекції, 

практичні 

заняття, 

самостійна 

робота 

Магістр 1-й 

курс, 3 

семестр 

208 

“Агроінженерія» 

Студент повинен 

знати:  

- основні 

ергономічні 

принципи 

соціальної роботи; 

ергономічну 

складову 

соціальної роботи 

з випадком, 

родиною, 

груповою 

соціальною 

роботою. 



забезпечувати 

конкурентоспромо

жність технологій і 

машин у 

виробництві 

сільськогосподарсь

ких культур. 

СК 14. Здатність 

гарантувати 

екологічну 

безпеку у 

сільськогосподарс

ькому 

виробництві. 

 

сільськогосподарської 

продукції. 

РН 21.  Розробляти 

заходи з охорони праці 

в  сферах аграрного  

виробництва 

відповідно до чинного 

законодавства. 

Кафедра процесів, 

машин і обладнання 

в агроінженерії/ 

Сукманюк Олена 

Миколаївна 

Проектування і 

розрахунок 

технологічних 

систем у 

тваринництві 

Здатність 

проектувати й 

використовувати 

мехатронні системи 

машин і засоби 

механізації 

аграрного 

виробництва 

Здатність 

проектувати, 

виготовляти і 

експлуатувати 

технології та 

технічні засоби 

виробництва, 

первинної обробки, 

зберігання та 

транспортування 

сільськогосподарсь

кої продукції. 

РН 2. Розробляти 

енергоощадні, екологічно 

безпечні технології 

виробництва, первинної 

обробки і зберігання 

сільськогосподарської 

продукції 

РН 12. Проектувати 

конкурентоспроможні 

технології та обладнання 

для виробництва 

сільськогосподарської 

продукції відповідно до 

вимог споживачів і 

законодавства 

РН 20. Розробляти і 

реалізувати 

ресурсоощадні та 

природоохоронні 

технології у сфері 

діяльності підприємств 

АПК 

 

Лекції, 

лабораторні, 

самостійна 

робота 

Магістр 1-й 

курс, 2 

семестр 

208 

“Агроінженерія» 

Студент повинен 

знати: методи 

обґрунтування і 

розробки 

механізованих 

технологічних 

ліній в галузі 

тваринництва; 

критерії оцінки і 

вибору 

технологічних та 

технічних рішень. 

Кафедра процесів, 

машин і обладнання 

Проектування і 

розрахунок 

СК 7. Здатність 

проектувати, 
РН8 Вибирати мету, 

предмет та об’єкт 

Лекції, 

лабораторні, 

Магістр 1-й 

курс, 2 

208 

“Агроінженерія» 

Студент повинен 

знати: 



в агроінженерії/ 

Грудовий Р.С. 

технологічних 

систем переробних 

підприємств 

виготовляти і 

експлуатувати 

технології та 

технічні засоби 

виробництва, 

первинної 

обробки, 

зберігання та 

транспортування 

сільськогосподарс

ької продукції. 

СК 11. Здатність до 

отримання і аналізу 

інформації щодо 

тенденцій розвитку 

аграрних  наук, 

технологій і техніки 

в 

агропромисловому 

виробництві. 

досліджень. 

Формулювати робочу 

гіпотезу, 

закономірності. 

Ставити задачі в 

наукових 

дослідженнях. 

Обґрунтовувати методи 

теоретичних та 

експериментальних 

досліджень. 

РН9 Створювати 

фізичні, математичні, 

віртуальні моделі для 

вирішування 

дослідницьких, 

проектувальних, 

організаційних, 

управлінських та 

технологічних задач. 

РН10 Володіти 

визначеним колом 

програм та програмних 

засобів для вирішення 

фахових питань, 

особливостями 

застосування 

глобальної мережі 

Інтернет для роботи з 

різноманітною 

інформацією. 

РН11 Застосовувати 

знання, уміння та 

навички для вибору 

раціонального складу 

комплексів машин та 

ефективного його 

проблемні 

заняття 

семестр - машини, 

обладнання та 

транспортні засоби 

для виробництва, 

переробки, 

зберігання та 

транспортування 

продукції АПК; 

- принципи 

обробки 

інформації 

сучасними 

комп’ютерними 

засобами; 

- основні закони 

та тенденції 

вдосконалення 

технологічних 

процесів і 

технічних засобів 

механізації 

переробки 

сільськогосподарсь

кої продукції; 

 

студент повинен 

вміти: 

- користуватись 

засобами 

обчислювальної 

техніки для 

введення, обробки, 

зберігання та 

видачі інформації;  

- аналізувати та 

систематизувати 

науково-технічну 

інформацію для 

організації 

матеріально-



використання. 

РН 16. Створювати і 

оптимізувати 

інноваційні 

технікотехнологічні 

системи в 

рослинництві, 

тваринництві, 

зберіганні продукції і 

технічному сервісі 

РН 21. Розробляти і 

реалізувати 

ресурсозберігаючі та 

природоохоронні 

технології у сфері 

діяльності підприємств 

АПК. 

 

технічного 

забезпечення 

агропромислового 

виробництва. 

- здійснювати 

пошук літератури, 

а також 

використовувати 

бази даних та інші 

джерела 

інформації;. 

- планувати та 

виконувати 

інженерні 

дослідження, 

інтерпретувати 

дані і робити 

висновки; 

- працювати як 

самостійно, так і в 

команді, проявляти 

самостійність та 

відповідальність у 

роботі, професійну 

повагу до етичних 

принципів, 

демонструвати 

повагу до 

індивідуального та 

культурного 

різноманіття; 

- усвідомлювати 

особливості 

функціонування 

переробних 

підприємств у 

сучасних умовах 

господарювання та 

демонструвати 

розуміння його 



ринкового 

позиціонування. 
Кафедра процесів, 

машин і обладнання 

в агроінженерії/ 

Дерев’янко Дмитро 

Аксентійович 

Інноваційні 

інженерні технології 

в тваринництві 

СК 2.  Здатність 

здійснювати 

наукові та 

прикладні 

дослідження для 

створення нових та 

удосконалення 

існуючих 

технологічних 

систем 

сільськогосподарсь

кого призначення, 

пошуку 

оптимальних 

методів їх 

експлуатації. 

Здатність 

застосовувати 

методи теорії 

подібності та 

аналізу 

розмірностей, 

математичної 

статистики, теорії 

масового 

обслуговування, 

системного аналізу 

для розв’язування 

складних задач і 

проблем 

сільськогосподарсь

кого виробництва. 

СК 5. Здатність 

розв’язувати задачі 

оптимізації і 

приймати ефективні 

рішення з питань 

використання 

РН 12.  Проектувати 

конкурентоспроможні 

технології та обладнання 

для виробництва 

сільськогосподарської 

продукції відповідно до 

вимог споживачів і 

законодавства. 

РН 16.  Створювати і 

оптимізувати інноваційні 

техніко-технологічні 

системи в рослинництві, 

тваринництві, зберіганні 

продукції і технічному 

сервісі. 

 

Лекції, 

практичні 

заняття, 

самостійна 

робота 

Другий 

(магістерськ

ий), 1-й 

курс, 2-

семестр 

208 

“Агроінженерія” 

Студент повинен 

вміти і знати 

структуру та 

технологію 

обладнання і 

технічних засобів 

годівлі та 

утримання тварин, 

бджіл, риб, методи 

оцінювання 

поживних кормів, 

їх класифікацію та 

характеристику, 

технологію 

виробництва 

різних видів 

тваринницької 

продукції, будову, 

робочі процеси і 

регулювання 

фермівської 

техніки, методи 

обґрунтування і 

розрахунку 

основних 

параметрів  та 

режимів роботи 

машин та 

обладнання, 

головні напрямки і 

тенденції розвитку 

науково-

технічного 

прогресу в області 

сільськогосподарсь

кої техніки. 



машин і техніки в 

рослинництві, 

тваринництві, 

зберіганні, 

первинній обробці і 

транспортуванні 

сільськогосподарсь

кої продукції. 

СК 11. Здатність 

до отримання і 

аналізу інформації 

щодо тенденцій 

розвитку аграрних  

наук, технологій і 

техніки в 

аграрному 

виробництві. 

Кафедра процесів, 

машин і обладнання 

в агроінженерії/ 

Дерев’янко Дмитро 

Аксентійович 

Інноваційні 

інженерні технології 

в переробній галузі 

СК 2.  Здатність 

здійснювати 

наукові та 

прикладні 

дослідження для 

створення нових та 

удосконалення 

існуючих 

технологічних 

систем 

сільськогосподарсь

кого призначення, 

пошуку 

оптимальних 

методів їх 

експлуатації. 

Здатність 

застосовувати 

методи теорії 

подібності та 

аналізу 

розмірностей, 

математичної 

РН 12.  Проектувати 

конкурентоспроможні 

технології та обладнання 

для виробництва 

сільськогосподарської 

продукції відповідно до 

вимог споживачів і 

законодавства. 

РН 16.  Створювати і 

оптимізувати інноваційні 

техніко-технологічні 

системи в рослинництві, 

тваринництві, зберіганні 

продукції і технічному 

сервісі. 

 

Лекції, 

практичні 

заняття, 

самостійна 

робота 

Другий 

(магістерськ

ий), 1-й 

курс, 2-

семестр 
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Згідно вимог 

стандарту до 

випускника 

бакалаврату. 



статистики, теорії 

масового 

обслуговування, 

системного аналізу 

для розв’язування 

складних задач і 

проблем 

сільськогосподарсь

кого виробництва. 

СК 5. 
Здатність 

розв’язувати задачі 

оптимізації і 

приймати ефективні 

рішення з питань 

використання 

машин і техніки в 

рослинництві, 

тваринництві, 

зберіганні, 

первинній обробці і 

транспортуванні 

сільськогосподарсь

кої продукції. 

СК 11. Здатність 

до отримання і 

аналізу інформації 

щодо тенденцій 

розвитку аграрних  

наук, технологій і 

техніки в аграрному 

виробництві. 

Кафедра процесів, 

машин і обладнання 

в агроінженерії / 

Грудовий Р.С. 

Економіка технічних 

систем 

СК 8. Здатність 

використовувати 

методи управління 

й 

планування 

матеріальних та 

пов’язаних з ними 

знати: світову 

тенденцію економічної 

оцінки технічних 

систем, техніки та 

організації 

виробництва і 

Лекції, 

практичні, 

проблемні 

заняття 

Другий 

(магістерськ

ий), 1-й 

курс, 3-

семестр 
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студент повинен 

знати: 

- фундаментальні 

основи математики 

та економіки; 

- машини, 

обладнання та 



інформаційних і 

фінансових 

потоків для 

підвищення 

конкурентоспромо

жності 

підприємств  

СК 11. Здатність до 

отримання і аналізу 

інформації щодо 

тенденцій розвитку 

аграрних  наук, 

технологій і техніки 

в 

агропромисловому 

виробництві. 

переробки аграрної 

продукції, технічного 

та виробничо-

технологічного сервісу; 

методи обґрунтування і 

економічного аналізу 

ресурсоощадних 

виробничих систем та 

принципи формування 

прибутку виробничих 

проектів в АПК. 

вміти: оцінювати 

економічний потенціал 

господарства та 

ефективність 

застосування техніки у 

виробничих процесах; 

обґрунтовувати – 

технологічні підстави 

та економічну 

доцільність технічного 

переоснащення 

господарства 

(підприємства), 

кількість та 

характеристики техніки 

і виробничих ресурсів. 

 

 

транспортні засоби 

для виробництва, 

переробки, 

зберігання та 

транспортування 

продукції АПК; 

- принципи 

обробки 

інформації 

сучасними 

комп’ютерними 

засобами; 

- основні закони 

та тенденції 

вдосконалення 

технічних систем; 

- показники якості 

механізованих 

технологічних 

процесів 

сільськогосподарсь

кого виробництва; 

- методи 

управління та 

організації 

виробництва в 

АПК. 

 

студент повинен 

вміти: 

- користуватись 

засобами 

обчислювальної 

техніки для 

введення, обробки, 

зберігання та 

видачі інформації;  

- аналізувати та 

систематизувати 

науково-технічну 



інформацію для 

організації 

матеріально-

технічного 

забезпечення 

агропромислового 

виробництва. 

- здійснювати 

пошук літератури, 

а також 

використовувати 

бази даних та інші 

джерела 

інформації;. 

- працювати як 

самостійно, так і в 

команді, проявляти 

самостійність та 

відповідальність у 

роботі, професійну 

повагу до етичних 

принципів, 

демонструвати 

повагу до 

індивідуального та 

культурного 

різноманіття; 

- усвідомлювати 

особливості 

функціонування 

підприємств у 

сучасних умовах 

господарювання та 

демонструвати 

розуміння його 

ринкового 

позиціонування; 

Кафедра 

машиновикористанн

я та сервісу 

Проектування і 

розрахунок 

технологічних 

Здатність 

використовувати 

сучасні методи 

1. Розробляти 

енергоощадні, екологічно 

безпечні технології 

Лекції, 

практичні 

заняття, 

Другий 

(магістерськ

ий), 1-й 
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Студент повинен 

знати: сутність 

чинної системи 



технологічних 

систем/ 

Куликівський 

Володимир 

Леонідович 

систем технічного 

сервісу 

моделювання 

технологічних 

процесів і систем 

для створення 

моделей 

механізованих 

технологічних 

процесів 

сільськогосподарсь

кого виробництва.  

Здатність 

проектувати й 

використовувати 

мехатронні системи 

машин і засоби 

механізації 

аграрного 

виробництва. 

Здатність 

проектувати, 

виготовляти і 

експлуатувати 

технології та 

технічні засоби 

виробництва, 

первинної обробки, 

зберігання та 

транспортування 

сільськогосподарсь

кої продукції. 

виробництва, первинної 

обробки і зберігання 

сільськогосподарської 

продукції. 

2. Застосовувати 

спеціалізоване програмне 

забезпечення та сучасні 

інформаційні технології 

для вирішення 

професійних завдань. 

3. Розробляти і 

реалізувати 

ресурсоощадні та 

природоохоронні 

технології у сфері 

діяльності підприємств 

АПК. 

 

самостійна 

робота 

курс, 2-

семестр 

технічного 

обслуговування 

(ТО) техніки;и 

загальні відомості 

про ремонтно-

обслуговуючу базу 

АПК України; 

методи та 

нормативно-

технічну 

документацію для 

планування обсягу 

робіт з ТО машин; 

організацію 

планово-

запобіжної 

системи ТО 

машин; методику 

визначення 

параметрів 

організації 

виробничого 

процесу на 

підприємствах ТО; 

організацію 

інноваційної 

діяльності на 

підприємствах ТО; 

організацію 

матеріально-

технічного 

забезпечення 

підприємств ТО; 

методику техніко-

економічної 

оцінки інженерних 

рішень. 

Кафедра 

машиновикористанн

я та сервісу 

Інноваційні 

інженерні технології 

в рослинництві 

СК 2. Здатність 

здійснювати 

наукові та 

РН 12. Проектувати 

конкурентоспроможні 

технології та обладнання 

Лекції, 

практичні 

заняття, 

Другий 

(магістерськ

ий), 1-й 
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“Агроінженерія” 

Без обмежень 



технологічних 

систем/Білецький В.

Р. 

прикладні 

дослідження для 

створення нових та 

удосконалення 

існуючих 

технологічних 

систем 

сільськогосподарсь

кого призначення, 

пошуку 

оптимальних 

методів їх 

експлуатації. 

Здатність 

застосовувати 

методи теорії 

подібності та 

аналізу 

розмірностей, 

математичної 

статистики, теорії 

масового 

обслуговування, 

системного аналізу 

для розв’язування 

складних задач і 

проблем 

сільськогосподарсь

кого виробництва. 

СК 5. Здатність 

розв’язувати задачі 

оптимізації і 

приймати ефективні 

рішення з питань 

використання 

машин і техніки в 

рослинництві, 

тваринництві, 

зберіганні, 

первинній обробці і 

для виробництва 

сільськогосподарської 

продукції відповідно до 

вимог споживачів і 

законодавства. 

РН 16. Створювати і 

оптимізувати інноваційні 

техніко-технологічні 

системи в рослинництві, 

тваринництві, зберіганні 

продукції і технічному 

сервісі. 

 

самостійна 

робота 

курс, 2-

семестр 



транспортуванні 

сільськогосподарсь

кої продукції. 

СК 11. Здатність до 

отримання і аналізу 

інформації щодо 

тенденцій розвитку 

аграрних  наук, 

технологій і техніки 

в аграрному 

виробництві. 

Кафедра 

машиновикористанн

я та сервісу 

технологічних 

систем/Білецький В.

Р. 

Проектування і 

розрахунок 

технологічних 

систем у 

рослинництві 

СК 3. Здатність 

використовувати 

сучасні методи 

моделювання 

технологічних 

процесів і систем  

для створення 

моделей 

механізованих 

технологічних 

процесів 

сільськогосподарсь

кого виробництва. 

СК 6. Здатність  

проектувати й 

використовувати  

мехатронні системи 

машин і засоби 

механізації 

аграрного 

виробництва. 

СК 7. Здатність 

проектувати, 

виготовляти і 

експлуатувати 

технології та 

РН 2. Розробляти 

енергоощадні, екологічно 

безпечні технології 

виробництва, первинної 

обробки і зберігання 

сільськогосподарської 

продукції. 

РН 9. Застосовувати 

спеціалізоване програмне 

забезпечення та сучасні 

інформаційні технології 

для вирішення 

професійних завдань. 

РН 20. Розробляти і 

реалізувати 

ресурсоощадні та 

природоохоронні 

технології у сфері 

діяльності підприємств 

АПК. 

 

Лекції, 

лабораторні 

роботи, 

самостійна 

робота 

Другий 

(магістерськ

ий), 1-й 

курс, 2-

семестр 
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Без обмежень 



технічні засоби 

виробництва, 

первинної обробки, 

зберігання та 

транспортування 

сільськогосподарсь

кої продукції. 

Кафедра 

машиновикористанн

я та сервісу 

технологічних 

систем/ Міненко 

С.В. 

Інноваційні 

інженерні технології 

в технічному сервісі 

СК 02. Здатність 

проектувати 

механізовані 

технологічні 

процеси 

сільськогосподарсь

кого виробництва, 

використовуючи 

основи 

природничих наук 

СК 10. Здатність 

організовувати 

використання 

сільськогосподарсь

кої техніки 

відповідно до вимог 

екології, принципів 

оптимального 

природокористуван

ня й охорони 

довкілля  

СК 12. Здатність 

аналізувати та 

систематизувати 

науково-технічну 

інформацію для 

організації 

матеріально-

технічного 

забезпечення 

ПР 01. Володіти 

гуманітарними, 

природничо-

науковими та 

професійними 

знаннями; 

формулювати ідеї, 

концепції з метою 

використання у 

професійній діяльності 

ПР 02. Застосовувати міжнародні та національні стандарти і практики в професійній діяльності  

ПР 09. Виявляти, 

узагальнювати та 

вирішувати проблеми, 

що виникають у 

процесі професійної 

діяльності, та 

формувати у 

майбутнього фахівця 

почуття 

відповідальності за 

виконувану роботу 

ПР 15. Визначати 

показники якості 

технологічних 

процесів, машин та 

обладнання і вибирати 

методи їх визначення 

Лекції, 

практичні 

заняття, 

самостійна 

робота 

магістр, 1 

курс, 2 

семестр 
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Без обмежень 



аграрного 

виробництва. 

згідно з нормативною 

документацією. 

ПР 17. Вибирати та 

застосовувати 

механізовані 

технології відповідно 

до агрокліматичних 

умов та 

обґрунтовувати 

технології за 

економічними та 

якісними критеріями. 

ПР 20. Оцінювати 

роботу машин і 

засобів механізації 

аграрного 

виробництва за 

критеріями 

екологічності та 

ефективності 

природокористування. 

Розробляти заходи зі 

зниження негативного 

впливу 

сільськогосподарської 

техніки на екосистему. 

 

Спеціальність 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка», перший (бакалаврський) рівень 
Кафедра вищої та 

прикладної 

математики/ Коваль 

Тетяна Леонідівна 

Математичні методи 

і моделі в 

електротехніці 

Здатність 

розв’язувати 

спеціалізовані 

задачі та 

вирішувати 

практичні проблеми 

під час професійної 

діяльності у галузі 

ПР07. Здійснювати 

аналіз процесів в 

електроенергетичному, 

електротехнічному та 

електромеханічному 

обладнанні, відповідних 

комплексах і системах. 

Лекції, 

лабораторні 

заняття 

Бакалавр 2 

курс, 4 

семестр 

141 

«Електроенергетика

, електротехніка та 

електромеханіка» 

Студент повинен 

знати основні 

поняття шкільного 

курсу математики і 

фізики, теоретичні 

основи 

електротехніки, 

повинен 



електроенергетики, 

електротехніки та 

електромеханіки 

або у процесі 

навчання, що 

передбачає 

застосування теорій 

та методів фізики та 

інженерних наук і 

характеризуються 

комплексністю та 

невизначеністю 

умов.(ІК) Здатність 

до абстрактного 

мислення, аналізу і 

синтезу(ЗК 1.) 

 

ПР08. Обирати і 

застосовувати придатні 

методи для аналізу і 

синтезу 

електромеханічних та 

електроенергетичних 

систем із заданими 

показниками. 

 

вміти:логічно, 

абстрактно 

мислити, 

аналізувати та 

синтезувати; 

робити 

елементарні 

перетворення 

алгебраїчних 

виразів;бачити 

функціональні 

залежності. 

Електрифікації, 

автоматизації 

виробництва та 

інженерної екології/ 

Сукманюк Олена 

Миколаївна 

Електричні апарати 

станцій і підстанцій 

Здатність 

застосовувати 

знання у 

практичних 

ситуаціях. 

Здатність виявляти, 

ставити та 

вирішувати 

проблеми 

ПР01. Знати і 

розуміти принципи 

роботи електричних 

систем та мереж, 

силового обладнання 

електричних станцій та 

підстанцій, пристроїв 

захисного заземлення та 

грозозахисту та уміти 

використовувати їх для 

вирішення практичних 

проблем у професійній 

діяльності. 

ПР17. Розв’язувати 

складні спеціалізовані 

задачі з проектування і 

технічного 

обслуговування 

електромеханічних 

систем, 

електроустаткування 

електричних станцій, 

підстанцій, систем та 

Лекції, 

лабораторні 

заняття, 

самостійна 

робота 

Бакалавр 3 

курс, 6 

семестр 

141 

«Електроенергетика

, електротехніка та 

електромеханіка» 

Без обмежень 



мереж. 

 

Електрифікації, 

автоматизації 

виробництва та 

інженерної екології/ 

Гончаренко Юрій 

Павлович 

Основи будови 

енергетичних 

об’єктів 

Здатність 

розв’язувати 

спеціалізовані 

задачі та 

вирішувати 

практичні 

проблеми під час 

професійної 

діяльності у галузі 

електроенергетик

и, електротехніки 

та 

електромеханіки 

або у процесі 

навчання, що 

передбачає 

застосування 

теорій та методів 

фізики та 

інженерних наук і 

характеризуються 

комплексністю та 

невизначеністю 

умов. 

ЗК 2. Здатність 

застосовувати 

знання у 

практичних 

ситуаціях. 

ЗК 6. Здатність 

виявляти, ставити 

та вирішувати 

проблеми. 

ПР07. Здійснювати 

аналіз процесів в 

електроенергетичному, 

електротехнічному та 

електромеханічному 

обладнанні, відповідних 

комплексах і системах. 

ПР17. Розв’язувати 

складні спеціалізовані 

задачі з проектування і 

технічного 

обслуговування 

електромеханічних 

систем, 

електроустаткування 

електричних станцій, 

підстанцій, систем та 

мереж 

Лекції, 

лабораторні 

заняття, 

самостійна 

робота 

Бакалавр 3 

курс, 6 

семестр 

141 

«Електроенергетика

, електротехніка та 

електромеханіка» 

Без обмежень 

Електрифікації, 

автоматизації 

Автоматизація 

технологічних 

Здатність 

розв’язувати 

ПР 7. Здійснювати 

аналіз процесів в 

Лекції, 

лабораторні 

Бакалавр 3 

курс , 6 

141 

«Електроенергетика

Студент повинен 

знати: технологічні 



виробництва та 

інженерної екології/ 

Коновалав 

Олександр 

Васильович 

процесів спеціалізовані 

задачі та 

вирішувати 

практичні проблеми 

під час професійної 

діяльності у галузі 

електроенергетики, 

електротехніки та 

електромеханіки 

або у процесі 

навчання, що 

передбачає 

застосування теорій 

та методів фізики та 

інженерних наук і 

характеризуються 

комплексністю та 

невизначеністю 

умов. 

електроенергетичному, 

електротехнічному та 

електромеханічному 

обладнанні, відповідних 

комплексах і системах. 

 

 

заняття, 

самостійна 

робота 

семестр , електротехніка та 

електромеханіка» 

та наукові основи 

автоматизації 

сільськогосподарсь

кого виробництва, 

системи 

автоматизації, 

принципи 

автоматизації 

типових 

технологічних 

процесів, вміти 

складати і читати 

схеми 

автоматизації, що 

виконані на 

релейних та 

типових логічних 

елементах, 

досліджувати 

автоматичні 

системи 

управління, 

аналізувати роботу 

окремих елементів 

та автоматичної 

системи в цілому, 

налагоджувати 

автоматичну 

систему на 

заданий режим 

роботи, усувати 

можливі 

неполадки під час 

роботи систем. 

Електрифікації, 

автоматизації 

виробництва та 

інженерної екології/ 

Сукманюк Олена 

Миколаївна 

Апарати  захисту і 

керування в 

енергетичних 

установках і 

системах 

Здатність виявляти, 

ставити та 

вирішувати 

проблеми. 

ПР03. Знати принципи 

роботи електричних 

машин, апаратів та 

автоматизованих 

електроприводів та уміти 

використовувати їх для 

Лекції, 

практичні 

заняття, 

самостійна 

робота 

Бакалавр 3 

курс, 6 

семестр 

141 

«Електроенергетика

, електротехніка та 

електромеханіка» 

Студент повинен 

знати основні 

положення 

теоретичних основ 

електротехніки, 

електричні 



вирішення практичних 

проблем у професійній 

діяльності. 

 

машини 

Електрифікації, 

автоматизації 

виробництва та 

інженерної екології/ 

Коновалав 

Олександр 

Васильович 

Системи управління 

електроприводами 

Здатність 

розв’язувати 

спеціалізовані 

задачі та 

вирішувати 

практичні проблеми 

під час професійної 

діяльності у галузі 

електроенергетики, 

електротехніки та 

електромеханіки 

або у процесі 

навчання, що 

передбачає 

застосування теорій 

та методів фізики та 

інженерних наук і 

характеризуються 

комплексністю та 

невизначеністю 

умов. 

РН-2: здатність вибирати  

засоби захисту і 

керування для 

електричних установок і 

систем; 

РН-3: здатність 

проводити  налагодження, 

діагностування і 

випробовування  

обладнання 

електроприводів; 

РН-9: здатність 

виконувати розрахунки, 

креслення, пояснювальні 

записки, обґрунтування 

технічних рішень в ході 

проектування систем 

автоматизації 

електроприводів. 

 

Лекції, 

лабораторні 

заняття, 

самостійна 

робота 

Бакалавр 3 

курс , 6 

семестр 

141 

«Електроенергетика

, електротехніка та 

електромеханіка» 

Студент повинен 

знати: технологію 

виробництва, 

передачі та 

розподілу 

електричної 

енергії; задачі 

електропостачання 

агропромислового 

комплексу; будову, 

конструкцію і 

електричні схеми 

електроустановок 

систем 

електропостачання

; режими роботи 

систем 

електропостачання 

та їх елементів; 

основні методи 

розрахунків 

параметрів і 

режимів 

електричних 

мереж та 

установок. 

Електрифікації, 

автоматизації 

виробництва та 

інженерної екології/ 

Коновалав 

Олександр 

Васильович 

Системи 

електропостачання 

та енергозбереження 

Здатність 

розв’язувати 

спеціалізовані 

задачі та 

вирішувати 

практичні проблеми 

під час професійної 

діяльності у галузі 

РН 13. Розуміти 

значення традиційної та 

відновлюваної енергетики 

для успішного 

економічного розвитку 

країни. 

 

Лекції, 

лабораторні 

заняття, 

самостійна 

робота 

Бакалавр 2 

курс на 

основі 

молодшого 

бакалавра 

(спеціаліста

)   3 семестр 

141 

«Електроенергетика

, електротехніка та 

електромеханіка» 

Студент повинен 

знати: технологію 

виробництва, 

передачі та 

розподілу 

електричної 

енергії; задачі 

електропостачання 



електроенергетики, 

електротехніки та 

електромеханіки 

або у процесі 

навчання, що 

передбачає 

застосування теорій 

та методів фізики та 

інженерних наук і 

характеризуються 

комплексністю та 

невизначеністю 

умов. 

агропромислового 

комплексу; будову, 

конструкцію і 

електричні схеми 

електроустановок 

систем 

електропостачання

; режими роботи 

систем 

електропостачання 

та їх елементів; 

основні методи 

розрахунків 

параметрів і 

режимів 

електричних 

мереж та 

установок. 

Електрифікації, 

автоматизації 

виробництва та 

інженерної екології/ 

Коновалав 

Олександр 

Васильович 

Системи 

електропостачання 

та енергозбереження 

виробничих об’єктів 

Здатність 

розв’язувати 

спеціалізовані 

задачі та 

вирішувати 

практичні проблеми 

під час професійної 

діяльності у галузі 

електроенергетики, 

електротехніки та 

електромеханіки 

або у процесі 

навчання, що 

передбачає 

застосування теорій 

та методів фізики та 

інженерних наук і 

характеризуються 

комплексністю та 

невизначеністю 

умов. 

РН 13. Розуміти 

значення традиційної та 

відновлюваної енергетики 

для успішного 

економічного розвитку 

країни. 

 

Лекції, 

лабораторні 

заняття, 

самостійна 

робота 

Бакалавр 4 

курс, 7 

семестр 

141 

«Електроенергетика

, електротехніка та 

електромеханіка» 

Студент повинен 

знати: технологію 

виробництва, 

передачі та 

розподілу 

електричної 

енергії; задачі 

електропостачання 

агропромислового 

комплексу; будову, 

конструкцію і 

електричні схеми 

електроустановок 

систем 

електропостачання

; режими роботи 

систем 

електропостачання 

та їх елементів; 

основні методи 

розрахунків 

параметрів і 



режимів 

електричних 

мереж та 

установок. 

Електрифікації, 

автоматизації 

виробництва та/ 

Палійчук Володимир 

Костянтинович 

Теплоенергетичні 

установки і системи 

Здатність 

розв’язувати 

спеціалізовані 

задачі та 

вирішувати 

практичні проблеми 

під час професійної 

діяльності у галузі 

електроенергетики, 

електротехніки та 

електромеханіки 

або у процесі 

навчання, що 

передбачає 

застосування теорій 

та методів фізики та 

інженерних наук і 

характеризуються 

комплексністю та 

невизначеністю 

умов. 

ЗК 6. Здатність 

виявляти, ставити 

та вирішувати 

проблеми. 

СК 6. Здатність 

вирішувати 

комплексні 

спеціалізовані 

задачі і практичні 

проблеми, пов’язані 

з проблемами 

виробництва, 

передачі та 

розподілення 

електричної енергії. 

Знати і розуміти 

принципи роботи 

електричних систем та 

мереж, силового 

обладнання електричних 

станцій та підстанцій, 

пристроїв захисного 

заземлення та 

грозозахисту та уміти 

використовувати їх для 

вирішення практичних 

проблем у професійній 

діяльності. 

Знати принципи 

роботи біоенергетичних, 

вітроенергетичних, 

гідроенергетичних та 

сонячних енергетичних 

установок. 

ПРН 17. 

Розв’язувати складні 

спеціалізовані задачі з 

проектування і технічного 

обслуговування 

електромеханічних 

систем, 

електроустаткування 

електричних станцій, 

підстанцій, систем та 

мереж. 

 

Лекції, 

лабораторні 

заняття, 

самостійна 

робота 

Бакалавр 4 

курс, 8 

семестр 

141 

«Електроенергетика

, електротехніка та 

електромеханіка» 

Студент повинен 

знати: закони 

термодинаміки, 

застосування їх 

для аналізу роботи 

теплових машин, 

теплообмінників і 

теплоенергетичних 

установок. 



Електрифікації, 

автоматизації 

виробництва та/ 

Гончаренко Юрій 

Павлович 

Електричні мережі і 

системи 

ЗК 6. Здатність 

виявляти, ставити 

та вирішувати 

проблеми. 

СК 4. 

Здатність 

вирішувати 

комплексні 

спеціалізовані 

задачі і практичні 

проблеми, пов’язані 

з проблемами 

метрології, 

електричних 

вимірювань, 

роботою пристроїв 

автоматичного 

керування, 

релейного захисту 

та автоматики. 

СК 5. Здатність 

вирішувати 

комплексні 

спеціалізовані 

задачі і практичні 

проблеми, пов’язані 

з роботою 

електричних 

машин, апаратів та 

автоматизованого 

електроприводу. 

ПРН01. Знати і 

розуміти принципи 

роботи електричних 

систем та мереж, 

силового обладнання 

електричних станцій та 

підстанцій, пристроїв 

захисного заземлення та 

грозозахисту та уміти 

використовувати їх для 

вирішення практичних 

проблем у професійній 

діяльності. 

ПРН17. 

Розв’язувати складні 

задачі з проектування 

електричних систем, 

електричних станцій та 

підстанцій, електричних 

мереж. 

 

Лекції, 

лабораторні 

заняття, 

самостійна 

робота 

Бакалавр 4 

курс, 7 

семестр 

141 

«Електроенергетика

, електротехніка та 

електромеханіка» 

Студент повинен 

знати: концептуальні 

знання, набуті 

у процесі навчання 

та професійної 

діяльності,  

включаючи певні 

знання сучасних 

досягнень 

Електрифікації, 

автоматизації 

виробництва та/ 

Ярош Ярослав 

Дмитрович 

Перспективні 

технології 

нетрадиційної та 

відновлювальної 

енергетики 

ЗК 2. Здатність 

застосовувати 

знання у 

практичних 

ситуаціях. 

ЗК 6. Здатність 

виявляти, ставити 

та вирішувати 

проблеми. 

Знати принципи 

роботи біоенергетичних, 

вітроенергетичних, 

гідроенергетичних та 

сонячних енергетичних 

установок. 

Розуміти 

значення традиційної та 

відновлюваної енергетики 

Лекції, 

практичні 

заняття, 

самостійна 

робота 

Бакалавр 3 

курс , 5 

семестр 

141 

«Електроенергетика

, електротехніка та 

електромеханіка» 

Студент повинен 

знати: концептуальні 

знання, набуті 

у процесі навчання та 

професійної 

діяльності,  

включаючи певні 

знання сучасних 

досягнень 



СК 10. 

Усвідомлення 

необхідності 

постійно 

розширювати 

власні знання про 

нові технології в 

електроенергетиці, 

електротехніці та 

електромеханіці 

для успішного 

економічного розвитку 

країни. 

 

Електрифікації, 

автоматизації 

виробництва та/ 

Гончаренко Юрій 

Павлович 

Основи релейного 

захисту та 

автоматики 

ЗК 6. Здатність 

виявляти, ставити 

та вирішувати 

проблеми. 

СК 4. 

Здатність 

вирішувати 

комплексні 

спеціалізовані 

задачі і практичні 

проблеми, пов’язані 

з проблемами 

метрології, 

електричних 

вимірювань, 

роботою пристроїв 

автоматичного 

керування, 

релейного захисту 

та автоматики. 

СК 11. Здатність 

оперативно 

вживати ефективні 

заходи в умовах 

надзвичайних 

(аварійних) 

ситуацій в 

електроенергетични

х та 

електромеханічних 

ПРН01. Знати і 

розуміти принципи 

роботи електричних 

систем та мереж, 

силового обладнання 

електричних станцій та 

підстанцій, пристроїв 

захисного заземлення та 

грозозахисту та уміти 

використовувати їх для 

вирішення практичних 

проблем у професійній 

діяльності. 

ПРН02. Знати і 

розуміти теоретичні 

основи метрології та 

електричних вимірювань, 

принципи роботи 

пристроїв автоматичного 

керування, релейного 

захисту та автоматики, 

мати навички здійснення 

відповідних вимірювань і 

використання зазначених 

пристроїв для вирішення 

професійних завдань. 

ПРН07. 
Здійснювати аналіз 

процесів в 

електроенергетичному, 

Лекції, 

лабораторні 

заняття, 

самостійна 

робота 

Бакалавр 4 

курс, 8 

семестр 

141 

«Електроенергетика

, електротехніка та 

електромеханіка» 

Студент повинен 

знати: основне 

обладнання, яке 

встановлюється і 

експлуатується в 

різних галузях 

промисловості; 

основні фізичні 



системах. електротехнічному 

та електромеханічному 

обладнанні, відповідних 

комплексах і системах. 

 

Електрифікації, 

автоматизації 

виробництва та/ 

Гончаренко Юрій 

Павлович 

Основи 

проектування систем 

електропостачання 

та енергозбереження 

Здатність 

розв’язувати 

спеціалізовані 

задачі та 

вирішувати 

практичні проблеми 

під час професійної 

діяльності у галузі 

електроенергетики, 

електротехніки та 

електромеханіки 

або у процесі 

навчання, що 

передбачає 

застосування теорій 

та методів фізики та 

інженерних наук і 

характеризуються 

комплексністю та 

невизначеністю 

умов. 

ЗК 6. Здатність 

виявляти, ставити 

та вирішувати 

проблеми. 

СК 7. 

Здатність 

розробляти проекти 

електроенергетично

го, 

електротехнічного 

та 

електромеханічного 

устаткування із 

дотриманням вимог 

ПРН08. Обирати і 

застосовувати придатні 

методи для аналізу і 

синтезу 

електромеханічних та 

електроенергетичних 

систем із заданими 

показниками. 

ПРН17. 

Розв’язувати складні 

задачі з проектування 

електричних систем, 

електричних станцій та 

підстанцій, електричних 

мереж. 

 

Лекції, 

лабораторні 

заняття, 

самостійна 

робота 

Бакалавр 4 

курс, 7 

семестр 

141 

«Електроенергетика

, електротехніка та 

електромеханіка» 

Студент повинен 

знати: нормативні 

документи щодо 

проектування систем 

автоматизації 

сільськогосподарсько

го виробництва. 



законодавства, 

стандартів і 

технічного 

завдання. 

Кафедра 

електрифікації, 

автоматизації 

виробництва та 

інженерної екології/ 

Кухарець Микола 

Миколайович 

Економіка і 

організація 

енергетичної служби 

Інтегральна 

компетентність. 

Здатність 

розв’язувати 

спеціалізовані 

задачі та 

вирішувати 

практичні проблеми 

під час професійної 

діяльності у галузі 

електроенергетики, 

електротехніки та 

електромеханіки 

або у процесі 

навчання, що 

передбачає  

застосування теорій 

та методів фізики та 

інженерних наук і  

характеризуються 

комплексністю та 

невизначеністю 

умов. 

ЗК 2.  Здатність  

застосовувати  

знання  у  

практичних  

ситуаціях. 

ЗК 6. Здатність 

виявляти, ставити 

та вирішувати 

проблеми 

 

ПРН19. Застосовувати 

придатні емпіричні і 

теоретичні методи для 

зменшення втрат 

електричної енергії при 

її виробництві, 

транспортуванні, 

розподіленні та 

використанні 

 

Лекції, 

практичні 

заняття 

Бакалавр (4 

курс), 7 

семестр 

141 

«Електроенергетика

, електротехніка та 

електромеханіка» 

Студент повинен 

мати змістовну 

різнобічну інженерну 

підготовку, яка 

включає вивчення 

дисциплін 

електротехнічного, 

теплотехнічного, 

економічного та 

інформаційно-

комунікаційного 

профілів. 

Спеціальність 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка», другий (магістерський) рівень 
Електрифікації, 

автоматизації 

Біоенергетичні 

системи 

За результатами 

вивчення 

РН 11. Ініціювати 

застосування 

Лекції, 

лабораторні 

Другий 

(магістерськ

141 

«Електроенергетика

Студент повинен 

знати: види 



виробництва та/ 

Ярош Ярослав 

Дмитрович 

навчальної 

дисципліни студент 

мати такі 

компетентності, 

щодо критичного 

осмислення 

проблем 

енергозабезпечення 

та здатності 

використовувати 

існуючі системи 

відновлюваної 

енергетики. 

Здатність 

розв’язувати 

складні проблеми і 

задачі під час 

професійної 

діяльності у галузі 

електроенергетики, 

електротехніки та 

електромеханіки 

або у процесі 

навчання, що 

передбачає 

проведення 

досліджень та/або 

здійснення 

інновацій та 

характеризується 

невизначеністю 

умов і вимог. 

ЗК 06. Здатність 

приймати 

обґрунтовані 

рішення. 

ЗК 08. Здатність 

виявляти та 

оцінювати ризики. 

СК 12. 

енергозберігаючих 

технологій в 

будівельному комплексі. 

Уміння обґрунтовувати 

необхідність 

впровадження систем 

відновлюваної енергетики 

і синтезувати такі системи 

з традиційними 

системами 

електропостачання. 

 

заняття, 

самостійна 

робота 

ий) рівень, 2 

семестр 

, електротехніка та 

електромеханіка» 

мінеральних та 

альтернативних видів 

палива;  

перспективи 

застосування різних 

джерел енергії;  

екологічні та 

соціальні норми, що 

пов’язані з 

використанням 

різних джерел 

енергії. 



Спеціалізовані 

концептуальні 

знання роботи 

системи 

електропостачання, 

здатність 

досліджувати та 

впроваджувати 

енергозберігаючі 

технології. 

Електрифікації, 

автоматизації 

виробництва та/ 

Ярош Ярослав 

Дмитрович 

Системи управління 

виробництвом та 

розподілом 

електроенергії 

За результатами 

вивчення 

навчальної 

дисципліни студент 

мати такі 

компетентності, 

щодо критичного 

осмислення 

проблем 

енергозабезпечення 

та здатності 

використовувати 

існуючі системи 

відновлюваної 

енергетики. 

ЗК 08. Здатність 

виявляти та 

оцінювати ризики. 

СК 05. Розв’язання 

складних задач в 

ході роботи 

системи управління 

виробництвом, 

розподілом і 

споживанням 

електроенергії. 

РН 13. Проводити аналіз 

споживання енергії з 

урахуванням оцінки 

заходів економії 

енергоспоживання та 

розробляти пропозиції 

щодо вдосконалення 

виробничого процесу. 

Лекції, 

лабораторні 

заняття, 

самостійна 

робота 

Другий 

(магістерськ

ий) рівень, 3 

семестр 

141 

«Електроенергетика

, електротехніка та 

електромеханіка» 

Студент повинен 

знати: теоретичні 

засади технології 

проектування 

електропостачальних 

систем промислових і 

цивільних об'єктів з 

використанням 

автоматизованих 

систем проектування. 

Електрифікації, Моделювання ЗК 01. Здатність РН 08. Проектувати Лекції, Другий 141 Студент повинен 



автоматизації 

виробництва та/ 

Черепанська Ірина 

Юріївна 

електротехнічних 

пристроїв та 

процесів 

до абстрактного 

мислення, аналізу 

та синтезу. 

ЗК 02. Здатність 

до пошуку, 

оброблення 

інформації з 

різних джерел. 

ЗК 03. Здатність 

до використання 

інформаційних і 

комунікаційних 

технологій. 

ЗК 04. Здатність 

застосовувати 

знання у 

практичних 

ситуаціях. 
ЗК 06. Здатність 

приймати 

обґрунтовані 

рішення. 

ЗК 07. Здатність 

вчитися та 

оволодівати 

сучасними 

знаннями. 
ЗК 08. Здатність 

виявляти та 

оцінювати ризики. 

ЗК 09. Здатність 

виявляти зворотні 

зв’язки та 

корегувати свої 

дії з їх 

врахуванням. 

СК 01. Здатність 

застосовувати 

сучасні системи 

електрифікації, 

автоматизації та 

електропостачання в 

цілому та їх вузли й 

елементи зокрема.  

РН 09. Окреслювати 

план заходів з підвищення 

надійності, безпеки 

експлуатації та 

продовження ресурсу 

електроенергетичного, 

електротехнічного та 

електромеханічного 

обладнання і відповідних 

комплексів і систем. 

РН 10. Аналізувати 

процеси в 

електроенергетичному, 

електротехнічному та 

електромеханічному 

обладнанні і відповідних 

комплексах і системах.  

РН 11. Ініціювати 

застосування 

енергозберігаючих 

технологій в 

будівельному комплексі. 

Уміння обґрунтовувати 

необхідність 

впровадження систем 

відновлюваної енергетики 

і синтезувати такі системи 

з традиційними 

системами 

електропостачання.  

РН 16. 

Реконструювати існуючі 

лабораторні 

заняття, 

самостійна 

робота 

(магістерськ

ий) рівень, 3 

семестр 

«Електроенергетика

, електротехніка та 

електромеханіка» 

знати: принципи 

роботи електричних 

систем та мереж, 

силового обладнання 

електричних станцій 

та підстанцій, 

пристроїв захисного 

заземлення та 

грозозахисту та уміти 

використовувати їх 

для вирішення 

практичних проблем 

у професійній 

діяльності; 

теоретичні основи 

метрології та 

електричних 

вимірювань, 

принципи роботи 

пристроїв 

автоматичного 

керування, релейного 

захисту та 

автоматики, мати 

навички здійснення 

відповідних 

вимірювань і 

використання 

зазначених пристроїв 

для вирішення 

професійних завдань; 

принципи роботи 

електричних машин, 

апаратів та 

автоматизованих 

електроприводів та 

уміти 

використовувати їх 

для вирішення 

практичних проблем 



отримані 

теоретичні 

знання, наукові і 

технічні методи 

для вирішення 

науково-

технічних 

проблем і задач 

електроенергетик

и, електротехніки 

та 

електромеханіки. 
СК 02. Здатність 

демонструвати 

знання і 

розуміння 

математичних 

принципів і 

методів, 

необхідних для 

використання в 

електроенергетиці

, електротехніці та 

електромеханіці. 
СК 05. 

Розв’язання 

складних задач в 

ході роботи 

системи 

управління 

виробництвом, 

розподілом і 

споживанням 

електроенергії.  

СК 10. Критичне 

осмислення 

проблем 

енергозабезпечен

електричні мережі та 

системи з метою 

підвищення їх надійності, 

ефективності експлуатації 

та продовження ресурсу. 

РН 17. Поєднувати 

різні форми науково-

дослідної роботи і 

практичної діяльності з 

метою подолання розриву 

між теорією і практикою, 

науковими досягненнями 

і їх практичною 

реалізацією. 
РН 18. Дотримуватись 

принципів та правил 

академічної 

доброчесності в освітній 

та науковій діяльності.  
 

у професійній 

діяльності; принципи 

роботи 

біоенергетичних, 

вітроенергетичних, 

гідроенергетичних та 

сонячних 

енергетичних 

установок; основи 

теорії 

електромагнітного 

поля, методи 

розрахунку 

електричних кіл та 

уміти 

використовувати їх 

для вирішення 

практичних проблем 

у професійній 

діяльності; основні 

принципи і завдання 

технічної та 

екологічної безпеки 

об’єктів 

електротехніки та 

електромеханіки, 

враховувати їх при 

прийнятті рішень; 

значення традиційної 

та відновлюваної 

енергетики. 



ня. Здатність 

використовувати 

існуючі системи 

відновлюваної 

енергетики. 

СК 11. Здатність 

досліджувати та 

визначати проблему 

і ідентифікувати 

обмеження, 

включаючи ті, що 

пов’язані з 

проблемами 

охорони природи, 

сталого розвитку, 

здоров’я і безпеки 

та оцінками ризиків 

в 

електроенергетиці, 

електротехніці та 

електромеханіці. 
СК 12. 

Спеціалізовані 

концептуальні 

знання роботи 

системи 

електропостачання, 

здатність 

досліджувати та 

впроваджувати 

енергозберігаючі 

технології. 

Електрифікації, 

автоматизації 

виробництва та/ 

Коновалав 

Олександр 

Васильович 

Системи 

електропостачання 

та енергозбереження 

Здатність 

розв’язувати 

складні проблеми і 

задачі під час 

професійної 

діяльності у галузі 

РН 11. Ініціювати 

застосування 

енергозберігаючих 

технологій в 

будівельному комплексі. 

Уміння обґрунтовувати 

Лекції, 

лабораторні 

заняття, 

самостійна 

робота 

Другий 

(магістерськ

ий) рівень, 2 

семестр 

141 

«Електроенергетика

, електротехніка та 

електромеханіка» 

Студент повинен 

знати: технологію 

виробництва, 

передачі та 

розподілу 

електричної енергії; 



електроенергетики, 

електротехніки та 

електромеханіки 

або у процесі 

навчання, що 

передбачає 

проведення 

досліджень та/або 

здійснення 

інновацій та 

характеризується 

невизначеністю 

умов і вимог. 

ЗК 08. Здатність 

виявляти та 

оцінювати ризики. 

СК 11. Здатність 

досліджувати та 

визначати 

проблему і 

ідентифікувати 

обмеження, 

включаючи ті, що 

пов’язані з 

проблемами 

охорони природи, 

сталого розвитку, 

здоров’я і безпеки 

та оцінками 

ризиків в 

електроенергетиці

, електротехніці та 

електромеханіці. 

необхідність 

впровадження систем 

відновлюваної енергетики 

і синтезувати такі системи 

з традиційними 

системами 

електропостачання. 

 

задачі 

електропостачання 

агропромислового 

комплексу; будову, 

конструкцію і 

електричні схеми 

електроустановок 

систем 

електропостачання; 

режими роботи 

систем 

електропостачання 

та їх елементів; 

основні методи 

розрахунків 

параметрів і 

режимів 

електричних мереж 

та установок. 

Студент повинен 

знати: нормативні 

документи щодо 

проектування систем 

автоматизації 

сільськогосподарсько

го виробництва 

Електрифікації, 

автоматизації 

виробництва та/ 

Системи обліку та 

регулювання 

поживання 

За результатами 

вивчення 

навчальної 

РН 12. Оцінювати 

ефективність роботи 

споживачів енергії та 

Лекції, 

лабораторні 

заняття, 

Другий 

(магістерськ

ий) рівень, 3 

141 

«Електроенергетика

, електротехніка та 

Студент повинен 

знати: види 

мінеральних та 



Ярош Ярослав 

Дмитрович 

енергоресурсів і 

енергоносіїв 

дисципліни студент 

мати такі 

компетентності, 

щодо критичного 

осмислення 

проблем 

енергозабезпечення 

та здатності 

використовувати 

існуючі системи 

відновлюваної 

енергетики. 

ЗК 07. Здатність 

вчитися та 

оволодівати 

сучасними 

знаннями. 

СК 07. Здатність 

використовувати 

існуючі засоби 

обліку та 

регулювання 

енерговикористанн

ям, оволодівати 

новими, 

обґрунтовувати 

необхідність їх 

впровадження. 

здійснювати контроль та 

інвестуванням заходів 

економії енергії; надавати 

консультативні послуги 

щодо питань економії 

енергії на підприємстві 

(організації).  

 

самостійна 

робота 

семестр електромеханіка» альтернативних 

видів палива;  

перспективи 

застосування різних 

джерел енергії;  

екологічні та 

соціальні норми, що 

пов’язані з 

використанням 

різних джерел 

енергії. 

Кафедра 

електрифікації, 

автоматизації 

виробництва та 

інженерної екології/ 

Гончаренко Юрій 

Павлович 

Електричні мережі 

та системи 

Здатність 

застосовувати 

знання у 

практичних 

ситуаціях. 

Здатність виявляти, 

ставити та 

ПРН01. Знати і 

розуміти принципи 

роботи електричних 

систем та мереж, 

силового обладнання 

електричних станцій та 

підстанцій, пристроїв 

захисного заземлення та 

Лекції, 

лабораторні 

заняття 

Магістр 1 

курс, 2 

семестр 

141 

«Електроенергетика

, електротехніка та 

електромеханіка» 

Без обмежень 



вирішувати 

проблеми.. 

грозозахисту та уміти 

використовувати їх для 

вирішення практичних 

проблем у професійній 

діяльності. 

ПРН07. Здійснювати 

аналіз процесів в 

електроенергетичному, 

електротехнічному 

та електромеханічному 

обладнанні, відповідних 

комплексах і системах. 

ПРН08. Обирати і 

застосовувати придатні 

методи для аналізу і 

синтезу 

електромеханічних та 

електроенергетичних 

систем із заданими 

показниками. 

ПРН10.Уміти 

оцінювати 

енергоефективність та 

надійність роботи 

електроенергетичних, 

електротехнічних та 

електромеханічних 

систем. 

ПРН17. Розв’язувати 

складні задачі з 

проектування 

електричних систем, 

електричних станцій та 

підстанцій, електричних 

мереж. 

ПРН19. Застосовувати 

придатні методи для 

зменшення втрат 

електроенергії при її 

транспортуванні та 



використанні. 

Кафедра 

електрифікації, 

автоматизації 

виробництва та 

інженерної екології/ 

Кухарець Микола 

Миколайович 

Економічні 

розрахунки в 

інженерній 

діяльності 

Здатність 

проводити 

економічні 

розрахунки під час 

професійної 

діяльності у галузі 

електроенергетики, 

електротехніки та 

електромеханіки та 

інших видів 

інженерної 

діяльності або у 

процесі навчання. 

РН 12. Оцінювати 

ефективність роботи 

споживачів енергії та 

здійснювати контроль та 

інвестуванням заходів 

економії енергії; надавати  

консультативні послуги 

щодо питань економії 

енергії на підприємстві 

(організації).  

РН 13. Проводити 

аналіз споживання енергії 

з урахуванням оцінки 

заходів економії 

енергоспоживання та 

розробляти пропозиції 

щодо вдосконалення 

виробничого процесу. 

 

Лекції, 

практичні 

заняття, 

самостійна 

робота 

Магістр 1 

курс, 2 

семестр 

141 

«Електроенергетика

, електротехніка та 

електромеханіка» 

Студент повинен 

мати змістовну 

різнобічну 

інженерну 

підготовку, яка 

включає вивчення 

дисциплін 

електротехнічного, 

теплотехнічного 

профілів і 

спроможний 

проводити 

математичні 

розрахунки. 

Кафедра 

електрифікації, 

автоматизації 

виробництва та 

інженерної екології/ 

Кухарець Микола 

Миколайович 

Енергетичний 

менеджмент і аудит 

Здатність реалізації 

політики 

енергозбереження 

та впровадження 

енергоефективних 

технологій і 

обладнання; 

здійснення 

енергетичного 

аудиту та 

енерготехнологічно

го обстеження;  

керування попитом 

енергоспоживачів, 

у т.ч. із залученням 

альтернативних 

РН 15. Практикувати 

енергетичний аудит та 

розрахунки установок 

різного призначення з 

метою створення  

енергоощадних 

освітлювальних систем. 

 

Лекції, 

практичні 

заняття, 

самостійна 

робота 

Магістр 1 

курс, 2 

семестр 

141 

«Електроенергетика

, електротехніка та 

електромеханіка» 

Студент повинен 

мати змістовну 

різнобічну 

інженерну 

підготовку, яка 

включає вивчення 

дисциплін 

електротехнічного, 

теплотехнічного, 

економічного та 

інформаційно-

комунікаційного 

профілів і 

спроможний 

вирішувати 

технічні, 



джерел енергії; 

реалізація проектів 

енерговикористанн

я та 

енергосервісних 

контрактів;  

формування систем 

енергетичного 

менеджменту;  

керування 

енергозабезпечення

м підприємств. 

економічні, 

організаційні та 

юридичні питання 

реалізації проектів з 

підвищення 

енергоефективності 

Спеціальність 133 «Галезеве машинобудування», перший (бакалаврський) рівень 
Кафедра процесів, 

машин і обладнання 

в агроінженерії 

/Грудовий Р.С. 

Проектування та 

аналіз технологічних 

систем 

ЗК 2. Здатність 

застосовувати 

знання у 

практичних 

ситуаціях. 

ЗК 4. Здатність до 

пошуку, 

оброблення та 

аналізу інформації з 

різних джерел. 

ЗК 5. Здатність 

генерувати нові ідеї 

(креативність). 

ЗК 6. Здатність 

проведення 

досліджень на 

певному рівні. 

ЗК 7. Здатність 

спілкуватися 

іноземною мовою. 

ЗК 10. Навички 

використання 

інформаційних і 

комунікаційних 

РН 1) Знання і розуміння 

засад технологічних, 

фундаментальних та 

інженерних наук, що 

лежать в основі 

галузевого 

машинобудування 

відповідної галузі. 

РН 6) Відшуковувати 

потрібну наукову і 

технічну інформацію в 

доступних джерелах, 

зокрема, іноземною 

мовою, аналізувати і 

оцінювати її. 

Лекції, практичні, 

проблемні заняття 

Бакалавр,  

3 курс 

 5 семестр 

133 «Галузеве 

машинобудування» 

Здатність до 

абстрактного 

мислення, аналізу 

та синтезу. 

 Знання та 

розуміння 

предметної області 

та розуміння 

професії. 

Здатність до 

пошуку, 

оброблення та 

аналізу інформації 

з різних джерел. 

Здатність 

використовувати: 

- у фаховій 

діяльності знання 

таких дисциплін, 

як математика, 

фізика, хімія, 

біологія тощо; 

- відповідне 

комп'ютерне 

програмне 



технологій. ЗК 14. 

Базові знання з 

фундаментальних 

наук в обсязі, 

необхідному для 

освоєння 

професійно-

орієнтованих 

дисциплін. ФК 1. 

Здатність 

застосовувати 

типові аналітичні 

методи та 

комп'ютерні 

програмні засоби 

для розв'язування 

інженерних завдань 

галузевого 

машинобудування, 

ефективні кількісні 

методи математики, 

фізики, інженерних 

наук, а також 

відповідне 

комп'ютерне 

програмне 

забезпечення для 

розв'язування 

інженерних задач 

галузевого 

машинобудування. 

ФК 2. Здатність до 

самостійного 

прийняття 

конструкторсько-

технологічних 

рішень та 

розроблення 

забезпечення для 

застосування 

моделей, що 

виникають в 

агроінженерній 

практиці, і 

проведення 

розрахунків за 

такими моделями.  

Здатність: 

- до 

конструктивно-

геометричного 

мислення на основі 

графічних моделей 

просторових форм; 

- до 

проектування 

деталей машин і 

механічних систем 

з використанням 

інструментів 

автоматизованого 

проектування; 

- до 

використання 

методів і засобів 

забезпечення 

єдності 

вимірювань і 

оцінювання їх 

похибок; 

- до 

використання 

методів управління 

якістю, а також 

задач і принципів 

стандартизації. 



відповідної 

конструкторської та 

технологічної 

документації. 

ФК 3. Здатність 

застосовувати 

фундаментальні 

наукові факти, 

концепції, теорії, 

принципи для 

розв'язування 

професійних задач і 

практичних 

проблем галузевого 

машинобудування.  

ФК 4. Здатність 

оцінювати та 

забезпечувати 

якість виконуваних 

робіт. 

ФК 5. Здатність 

втілювати 

інженерні розробки 

у галузевому 

машинобудуванні з 

урахуванням 

технічних, 

організаційних, 

правових, 

економічних та 

екологічних 

аспектів за усім 

життєвим циклом 

машини: від 

проектування, 

конструювання, 

експлуатації, 

підтримання 



працездатності, 

діагностики та 

утилізації. 

ФК 6. Здатність 

застосовувати 

комп'ютеризовані 

системи 

проектування та 

спеціалізоване 

прикладне 

програмне 

забезпечення для 

вирішення 

інженерних завдань 

в галузі 

машинобудування. 

ФК 8. Здатність 

приймати ефективні 

рішення щодо 

вибору 

конструкційних 

матеріалів, 

обладнання, 

процесів та 

поєднувати теорію і 

практику для 

розв'язування 

інженерного 

завдання. 

ФК 9. Здатність 

реалізовувати 

творчий та 

інноваційний 

потенціал у 

проектних 

розробках в сфері 

галузевого 

машинобудування. 



ФК 11. Здатність 

розробляти плани і 

проекти у сфері 

галузевого 

машинобудування 

за невизначених 

умов, спрямовані на 

досягнення мети з 

урахуванням 

наявних обмежень, 

розв'язувати 

складні задачі і 

практичні проблеми 

підвищування 

якості продукції та 

її контролювання. 

ФК 12. Здатність 

володіти методами 

прогнозування 

перспективного 

розвитку техніки в 

галузі загального і 

спеціального (по 

галузях) 

машинобудування. 

Кафедра процесів, 

машин і обладнання 

в агроінженерії 

/Грабар І.Г. 

Основи технічної 

творчості та наукове 

конструювання  

ЗК 1. Здатність до 

абстрактного 

мислення. 

ЗК 14. Базові 

знання з 

фундаментальних 

наук в обсязі, 

необхідному для 

освоєння 

професійно-

орієнтованих 

дисциплін. ФК 1. 

Здатність 

РН 1) Знання і розуміння 

засад технологічних, 

фундаментальних та 

інженерних наук, що 

лежать в основі 

галузевого 

машинобудування 

відповідної галузі. 

РН 2) Знання та 

розуміння механіки і 

машинобудування та 

перспектив їхнього 

розвитку. 

Лекції, практичні, 

проблемні заняття 

Бакалавр,  

3 курс 

 5 семестр 

133 «Галузеве 

машинобудування 

Без обмежень  



застосовувати 

типові аналітичні 

методи та 

комп'ютерні 

програмні засоби 

для розв'язування 

інженерних завдань 

галузевого 

машинобудування, 

ефективні кількісні 

методи математики, 

фізики, інженерних 

наук, а також 

відповідне 

комп'ютерне 

програмне 

забезпечення для 

розв'язування 

інженерних задач 

галузевого 

машинобудування. 

ФК 2. Здатність до 

самостійного 

прийняття 

конструкторсько-

технологічних 

рішень та 

розроблення 

відповідної 

конструкторської та 

технологічної 

документації. 

ФК 3. Здатність 

застосовувати 

фундаментальні 

наукові факти, 

концепції, теорії, 

принципи для 

РН 3) Знати і розуміти 

системи автоматичного 

керування об'єктами та 

процесами галузевого 

машинобудування, мати 

навички їх практичного 

використання. 

РН 6) Відшуковувати 

потрібну наукову і 

технічну інформацію в 

доступних джерелах, 

зокрема, іноземною 

мовою, аналізувати і 

оцінювати її. 

РН 12) Застосовувати 

засоби технічного 

контролю для оцінювання 

параметрів об'єктів і 

процесів у галузевому 

машинобудуванні. 

  



розв'язування 

професійних задач і 

практичних 

проблем галузевого 

машинобудування.  

ФК 4. Здатність 

оцінювати та 

забезпечувати 

якість виконуваних 

робіт. 

ФК 9. Здатність 

реалізовувати 

творчий та 

інноваційний 

потенціал у 

проектних 

розробках в сфері 

галузевого 

машинобудування. 

Кафедра процесів, 

машин і обладнання 

в агроінженерії/ 

Грабар І.Г 

Мехатроніка ЗК 5. Здатність 

генерувати нові ідеї 

(креативність). ФК 

1. Здатність 

застосовувати 

типові аналітичні 

методи та 

комп'ютерні 

програмні засоби 

для розв'язування 

інженерних завдань 

галузевого 

машинобудування, 

ефективні кількісні 

методи математики, 

фізики, інженерних 

наук, а також 

відповідне 

комп'ютерне 

РН 1) Знання і розуміння 

засад технологічних, 

фундаментальних та 

інженерних наук, що 

лежать в основі 

галузевого 

машинобудування 

відповідної галузі. 

РН 2) Знання та 

розуміння механіки і 

машинобудування та 

перспектив їхнього 

розвитку. 

РН 4) Здійснювати 

інженерні розрахунки для 

вирішення складних задач 

і практичних проблем у 

галузевому 

Лекції, 

лабораторні, 

проблемні 

заняття 

 

Бакалавр -4 

курс, 7-й 

семестр 

133 - «Галузеве 

машинобудування» 

Без обмежень 



програмне 

забезпечення для 

розв'язування 

інженерних задач 

галузевого 

машинобудування. 

ФК 3. Здатність 

застосовувати 

фундаментальні 

наукові факти, 

концепції, теорії, 

принципи для 

розв'язування 

професійних задач і 

практичних 

проблем галузевого 

машинобудування.  

ФК 5. Здатність 

втілювати 

інженерні розробки 

у галузевому 

машинобудуванні з 

урахуванням 

технічних, 

організаційних, 

правових, 

економічних та 

екологічних 

аспектів за усім 

життєвим циклом 

машини: від 

проектування, 

конструювання, 

експлуатації, 

підтримання 

працездатності, 

машинобудуванні. 

РН 8) Розуміти відповідні 

методи та мати навички 

конструювання типових 

вузлів та механізмів 

відповідно до 

поставленого завдання. 

РН 10) Розуміти 

проблеми охорони праці 

та правові аспекти 

інженерної діяльності у 

галузевому 

машинобудуванні, 

навички прогнозування 

соціальних й екологічних 

наслідків реалізації 

технічних завдань. 

 



діагностики та 

утилізації. 

ФК 6. Здатність 

застосовувати 

комп'ютеризовані 

системи 

проектування та 

спеціалізоване 

прикладне 

програмне 

забезпечення для 

вирішення 

інженерних завдань 

в галузі 

машинобудування. 

ФК 9. Здатність 

реалізовувати 

творчий та 

інноваційний 

потенціал у 

проектних 

розробках в сфері 

галузевого 

машинобудування. 

Кафедра процесів, 

машин і обладнання 

в агроінженерії/ 

Дерев’янко Дмитро 

Аксентійов 

Дизайн та 

ергономіка АПВ 

машин 

ЗК 4. Здатність до 

пошуку, 

оброблення та 

аналізу 

інформації з 

різних джерел. 

ЗК 11 . Здатність 

працювати в 

команді. 

ФК 1. Здатність 

застосовувати 

РН 2) Знання та 

розуміння механіки і 

машинобудування та 

перспектив їхнього 

розвитку. 

РН 4) Здійснювати 

інженерні розрахунки для 

вирішення складних задач 

і практичних проблем у 

галузевому 

машинобудуванні. 

Лекції, 

практичні 

заняття, 

самостійна 

робота 

Лекції, 

практичні 

заняття, 

самостійна 

робота 

Бакалавр -4 курс, 7-

й семестр 

Без обмежень 



типові аналітичні 

методи та 

комп'ютерні 

програмні засоби 

для розв'язування 

інженерних 

завдань 

галузевого 

машинобудуванн

я, ефективні 

кількісні методи 

математики, 

фізики, 

інженерних наук, 

а також 

відповідне 

комп'ютерне 

програмне 

забезпечення для 

розв'язування 

інженерних задач 

галузевого 

машинобудуванн

я. 

ФК 3. Здатність 

застосовувати 

фундаментальні 

наукові факти, 

концепції, теорії, 

принципи для 

розв'язування 

професійних 

задач і 

практичних 

проблем 

галузевого 

машинобудуванн

РН 8) Розуміти 

відповідні методи та мати 

навички конструювання 

типових вузлів та 

механізмів відповідно до 

поставленого завдання. 

 



я.  

ФК 5. Здатність 

втілювати 

інженерні 

розробки у 

галузевому 

машинобудуванні 

з урахуванням 

технічних, 

організаційних, 

правових, 

економічних та 

екологічних 

аспектів за усім 

життєвим циклом 

машини: від 

проектування, 

конструювання, 

експлуатації, 

підтримання 

працездатності, 

діагностики та 

утилізації. 

ФК 6. Здатність 

застосовувати 

комп'ютеризовані 

системи 

проектування та 

спеціалізоване 

прикладне 

програмне 

забезпечення для 

вирішення 

інженерних 

завдань в галузі 

машинобудуванн



я. 

ФК 8. Здатність 

приймати 

ефективні 

рішення щодо 

вибору 

конструкційних 

матеріалів, 

обладнання, 

процесів та 

поєднувати 

теорію і практику 

для розв'язування 

інженерного 

завдання. 

 

Кафедра 

машиновикористанн

я та сервісу 

технологічних 

систем/ 

Боровський В.М. 

Основи керування 

технікою 

ЗК 2. Здатність 

застосовувати 

знання у 

практичних 

ситуаціях. 

ЗК 3. Здатність 

планувати та 

управляти часом. 

ЗК 10. Навички 

використання 

інформаційних і 

комунікаційних 

технологій. 

ЗК 13. Здатність 

зберігати та 

примножувати 

моральні, 

Здатність 

використовувати у 

фаховій діяльності знання 

будови і технічних 

характеристик 

сільськогосподарської 

техніки для моделювання 

технологічних процесів 

аграрного виробництва. 

          Здатність 

проектувати механізовані 

технологічні процеси 

сільськогосподарського 

виробництва, 

використовуючи основи 

природничих наук. 

Здатність 

комплектувати 

оптимальні 

сільськогосподарські 

агрегати, технологічні 

Лекційні заняття 

проводяться в 

аудиторіях, 

обладнаних 

мультимедійним

и засобами, і 

передбачають 

використання 

презентацій. 

Лабораторні 

роботи 

проводяться у 

аудиторіях, 

лабораторіях з 

належним 

обладнанням, 

методичним 

забезпеченням 

та довідковою 

інформацією 

(схеми, плакати, 

Бакалавр, 3-

й рік, 4-й 

семестр 

133 «Галузеве 

машинобудування» 

Знання загальних 

відомостей про 

виробництво 

чорних і 

кольорових 

металів; будову і 

класифікацію, 

позначення і 

галузь 

застосування 

конструкційних 

матеріалів; 

характеристику 

основних 

неметалевих 

матеріалів; основні 

зв’язки між 

складом, 

структурою і 

властивостями 

металів, сплавів, а 



культурні, 

наукові цінності і 

досягнення 

суспільства на 

основі розуміння 

історії та 

закономірностей 

розвитку 

предметної 

області, її місця у 

загальній системі 

знань про 

природу і 

суспільство та у 

розвитку 

суспільства, 

техніки і 

технологій, 

використовувати 

різні види та 

форми рухової 

активності для 

активного 

відпочинку та 

ведення 

здорового 

способу життя. 

лінії та комплекси машин. 

Застосовувати 

стратегії та системи 

відновлення 

працездатності тракторів, 

комбайнів, автомобілів, 

сільськогосподарських 

машин та обладнання. 

Складати плани-графіки 

виконання ремонтно-

обслуговуючих робіт. 

Виконувати операції 

діагностування, 

технічного 

обслуговування та 

ремонту 

сільськогосподарської 

техніки. 

РН 7) Готувати 

виробництво та 

експлуатувати вироби, 

застосовуючи 

автоматичні системи 

підтримування життєвого 

циклу. 

РН 9) Обирати і 

застосовувати потрібне 

обладнання, інструменти 

та методи. 

РН 10) Розуміти 

проблеми охорони праці 

та правові аспекти 

інженерної діяльності у 

галузевому 

машинобудуванні, 

навички прогнозування 

соціальних й екологічних 

нормативи, 

каталоги, 

технічні 

характеристики). 

 

також 

закономірності їх 

зміни під дією 

термічного, 

хімічного або 

механічного 

впливу; основні 

технологічні 

процеси 

виробництва 

деталей; 

закономірності 

різання 

конструкційних 

матеріалів 

інструментом, 

будову і 

налагодження 

металорізальних 

верстатів. 



наслідків реалізації 

технічних завдань. 

 

Кафедра 

електрифікації, 

автоматизації 

виробництва та 

інженерної екології/ 

Ярош Ярослав 

Дмитрович 

Системи 

відновлювального 

енергопостачання 

 

Здатність особи 

розв'язувати 

складні 

спеціалізовані 

задачі та практичні 

проблеми у певній 

галузі професійної 

діяльності або у 

процесі навчання, 

що передбачає 

застосування 

певних теорій та 

методів відповідних 

наук і 

характеризується 

комплексністю та 

невизначеністю 

умов. ЗК 2. 

Здатність 

застосовувати 

знання у 

практичних 

ситуаціях. 

ЗК 5. Здатність 

генерувати нові ідеї 

(креативність). 

ЗК 10. Навички 

використання 

інформаційних і 

комунікаційних 

технологій. 

РН 1) Знання і 

розуміння засад 

технологічних, 

фундаментальних та 

інженерних наук, що 

лежать в основі 

галузевого 

машинобудування 

відповідної галузі. 

РН 5) Аналізувати 

інженерні об'єкти, 

процеси та методи. 

 

Лекції, 

практичні 

заняття, 

самостійна 

робота 

Бакалавр 3 

курс, 6 

семестр 

133 «Галузеве 

машинобудування» 

Студент повинен 

знати: 

концептуальні 

знання, набуті у 

процесі навчання 

та професійної 

діяльності,  

включаючи певні 

знання сучасних 

досягнень 



ФК 13. Здатність 

розроблення 

комплексних 

заходів з 

діагностування і 

технічного 

обслуговування 

механіко-

технологічних 

систем та 

спеціальних 

будівель і споруд. 

Здатність до 

адаптації систем 

автоматизованого 

проектування 

(АСУП) для 

реалізації 

спеціальних 

конструкторських 

задач. 

Кафедра 

електрифікації, 

автоматизації 

виробництва та 

інженерної екології/ 

Войцицький 

Анатолій Павлович 

Електротехніка та 

електроніка 

ЗК 5. Здатність 

генерувати нові ідеї 

(креативність). 

ЗК 10. Навички 

використання 

інформаційних і 

комунікаційних 

технологій. 

ФК 8. Здатність 

приймати ефективні 

рішення щодо 

вибору 

конструкційних 

матеріалів, 

Результати навчання 

(уміння та навички):  

- фізичні процеси, 

що мають місце в 

елементах, пристроях і 

системах електричних 

схем;  

- - методи синтезу, 

розрахунку та 

моделювання 

електромагнітних кіл 

постійного та змінного 

струму електронних 

пристроїв; 

-  - залежності між 

електричними та 

Лекції, 

лабораторні 

заняття, 

самостійна 

робота 

Бакалавр 2 

курс, 4 

семестр 

133 «Галузеве 

машинобудування» 

Студент повинен 

знати: 

концептуальні 

знання, набуті у 

процесі навчання 

та професійної 

діяльності,  

включаючи певні 

знання сучасних 

досягнень 



обладнання, 

процесів та 

поєднувати теорію і 

практику для 

розв'язування 

інженерного 

завдання. 

конструктивними 

параметрами 

електромеханічних 

пристроїв;  

- - структурні 

параметри та вихідні 

характеристики елементів 

електричних систем АТЗ;  

- - критерії та 

методи оптимізації 

електромеханічних 

систем; 

РН 1) Знання і розуміння 

засад технологічних, 

фундаментальних та 

інженерних наук, що 

лежать в основі 

галузевого 

машинобудування 

відповідної галузі. 

 

Кафедра 

електрифікації, 

автоматизації 

виробництва та 

інженерної екології/ 

Войцицький 

Анатолій Павлович 

Теорія 

автоматичного 

управління 

ЗК 2. Здатність 

застосовувати 

знання у 

практичних 

ситуаціях. 

ФК 1. Здатність 

застосовувати 

типові аналітичні 

методи та 

комп'ютерні 

програмні засоби 

для розв'язування 

інженерних 

завдань 

галузевого 

РН 7) Готувати 

виробництво та 

експлуатувати вироби, 

застосовуючи 

автоматичні системи 

підтримування життєвого 

циклу. 

РН 12) Застосовувати 

засоби технічного 

контролю для оцінювання 

параметрів об'єктів і 

процесів у галузевому 

машинобудуванні. 

РН 14) Розробляти деталі 

та вузли машин із 

Лекції, 

практичні 

заняття, 

самостійна 

робота 

Бакалавр 3 

курс, 6 

семестр 

133 «Галузеве 

машинобудування» 

Студент повинен 

знати: 

концептуальні 

знання, набуті у 

процесі навчання 

та професійної 

діяльності,  

включаючи певні 

знання сучасних 

досягнень 



машинобудуванн

я, ефективні 

кількісні методи 

математики, 

фізики, 

інженерних наук, 

а також 

відповідне 

комп'ютерне 

програмне 

забезпечення для 

розв'язування 

інженерних задач 

галузевого 

машинобудуванн

я. 

ФК 3. Здатність 

застосовувати 

фундаментальні 

наукові факти, 

концепції, теорії, 

принципи для 

розв'язування 

професійних 

задач і 

практичних 

проблем 

галузевого 

машинобудуванн

я.  

застосуванням систем 

автоматизованого 

проектування. 

 

Кафедра механіки 

та інженерії 

агроекосистем/ 

Шелудченко Б.А. 

 

Динаміка і міцність ЗК 5. Здатність 

генерувати нові ідеї 

(креативність). 

ЗК 14. Базові 

знання з 

фундаментальних 

РН 1) Знання і 

розуміння засад 

технологічних, 

фундаментальних та 

інженерних наук, що 

лежать в основі 

Лекції, 

практичні, 

проблемні 

заняття 

 

Бакалавр - 2 

курс, 4-й 

семестр 

133 - «Галузеве 

машинобудування»

» 

Без обмежень 



наук в обсязі, 

необхідному для 

освоєння 

професійно-

орієнтованих 

дисциплін. ФК 5. 

Здатність втілювати 

інженерні розробки 

у галузевому 

машинобудуванні з 

урахуванням 

технічних, 

організаційних, 

правових, 

економічних та 

екологічних 

аспектів за усім 

життєвим циклом 

машини: від 

проектування, 

конструювання, 

експлуатації, 

підтримання 

працездатності, 

діагностики та 

утилізації. 

ФК 6. Здатність 

застосовувати 

комп'ютеризовані 

системи 

проектування та 

спеціалізоване 

прикладне 

програмне 

забезпечення для 

вирішення 

інженерних 

галузевого 

машинобудування 

відповідної галузі. 

РН 7) Готувати 

виробництво та 

експлуатувати вироби, 

застосовуючи 

автоматичні системи 

підтримування життєвого 

циклу. 

РН 12) 

Застосовувати засоби 

технічного контролю для 

оцінювання параметрів 

об'єктів і процесів у 

галузевому 

машинобудуванні. 

 



завдань в галузі 

машинобудуванн

я. ФК 8. Здатність 

приймати 

ефективні 

рішення щодо 

вибору 

конструкційних 

матеріалів, 

обладнання, 

процесів та 

поєднувати 

теорію і практику 

для розв'язування 

інженерного 

завдання. 

Кафедра механіки 

та інженерії 

агроекосистем/ 

Шелудченко Б.А. 

 

Оцінка впливу на 

довкілля 

Здатність 

особи розв'язувати 

складні 

спеціалізовані 

задачі та практичні 

проблеми у певній 

галузі професійної 

діяльності або у 

процесі навчання, 

що передбачає 

застосування 

певних теорій та 

методів відповідних 

наук і 

характеризується 

комплексністю та 

невизначеністю 

умов.  

ЗК 8. Здатність 

діяти соціально 

РН 10) Розуміти 

проблеми охорони праці 

та правові аспекти 

інженерної діяльності у 

галузевому 

машинобудуванні, 

навички прогнозування 

соціальних й екологічних 

наслідків реалізації 

технічних завдань. 

РН 15) Знання та 

розуміння проблем 

екологічної та 

техногенної безпеки 

машинобудівних 

виробництв. 

 

Лекції, 

практичні, 

проблемні 

заняття 

Бакалавр -4 

курс, 8-й 

семестр 

133 - «Галузеве 

машинобудування» 

Без обмежень 



відповідально та 

свідомо. 

ЗК 13. Здатність 

зберігати та 

примножувати 

моральні, 

культурні, наукові 

цінності і 

досягнення 

суспільства на 

основі розуміння 

історії та 

закономірностей 

розвитку 

предметної області, 

її місця у загальній 

системі знань про 

природу і 

суспільство та у 

розвитку 

суспільства, техніки 

і технологій, 

використовувати 

різні види та форми 

рухової активності 

для активного 

відпочинку та 

ведення здорового 

способу життя. 

Кафедра механіки 

та інженерії 

агроекосистем/ 

Шелудченко Б.А. 

 

Проектування 

машинобудівних 

дільниць, цехів, 

підприємств 

ЗК 5. Здатність 

генерувати нові ідеї 

(креативність). 

ЗК 14. Базові 

знання з 

фундаментальних 

наук в обсязі, 

РН 5) Аналізувати 

інженерні об'єкти, 

процеси та методи. 

РН 6) Відшуковувати 

потрібну наукову і 

технічну інформацію в 

доступних джерелах, 

Лекції, 

практичні, 

проблемні 

заняття 

 

Бакалавр -3 

курс, 6-й 

семестр 

133 - «Галузеве 

машинобудування» 

Без обмежень 



необхідному для 

освоєння 

професійно-

орієнтованих 

дисциплін. ФК 5. 

Здатність втілювати 

інженерні розробки 

у галузевому 

машинобудуванні з 

урахуванням 

технічних, 

організаційних, 

правових, 

економічних та 

екологічних 

аспектів за усім 

життєвим циклом 

машини: від 

проектування, 

конструювання, 

експлуатації, 

підтримання 

працездатності, 

діагностики та 

утилізації. 

ФК 2. Здатність до 

самостійного 

прийняття 

конструкторсько-

технологічних 

рішень та 

розроблення 

відповідної 

конструкторської та 

технологічної 

документації. 

зокрема, іноземною 

мовою, аналізувати і 

оцінювати її. 

РН 13) Розуміння 

структури і служб 

підприємств галузевого 

машинобудування. 

 



ФК 4. Здатність 

оцінювати та 

забезпечувати 

якість виконуваних 

робіт. 

ФК 11. Здатність 

розробляти плани і 

проекти у сфері 

галузевого 

машинобудування 

за невизначених 

умов, спрямовані на 

досягнення мети з 

урахуванням 

наявних обмежень, 

розв'язувати 

складні задачі і 

практичні проблеми 

підвищування 

якості продукції та 

її контролювання. 

ФК 12. 

Здатність володіти 

методами 

прогнозування 

перспективного 

розвитку техніки в 

галузі загального і 

спеціального (по 

галузях) 

машинобудування. 

Кафедра механіки 

та інженерії 

агроекосистем/ 

Шелудченко Б.А. 

 

Основи 

конструювання 

машин АПВ 

ЗК 5. Здатність 

генерувати нові ідеї 

(креативність). 

ЗК 6. Здатність 

РН 1) Знання і 

розуміння засад 

технологічних, 

фундаментальних та 

інженерних наук, що 

Лекції, 

практичні, 

проблемні 

заняття 

Бакалавр -3 

курс, 6-й 

семестр 

133 «Галузеве 

машинобудування» 

Без обмежень 



проведення 

досліджень на 

певному рівні. 

ФК 1. Здатність 

застосовувати 

типові аналітичні 

методи та 

комп'ютерні 

програмні засоби 

для розв'язування 

інженерних завдань 

галузевого 

машинобудування, 

ефективні кількісні 

методи математики, 

фізики, інженерних 

наук, а також 

відповідне 

комп'ютерне 

програмне 

забезпечення для 

розв'язування 

інженерних задач 

галузевого 

машинобудування. 

ФК 3. Здатність 

застосовувати 

фундаментальні 

наукові факти, 

концепції, теорії, 

принципи для 

розв'язування 

професійних задач і 

практичних 

проблем галузевого 

машинобудування.  

лежать в основі 

галузевого 

машинобудування 

відповідної галузі. 

РН 2) Знання та 

розуміння механіки і 

машинобудування та 

перспектив їхнього 

розвитку. 

РН 3) Знати і 

розуміти системи 

автоматичного керування 

об'єктами та процесами 

галузевого 

машинобудування, мати 

навички їх практичного 

використання. 

РН 4) Здійснювати 

інженерні розрахунки для 

вирішення складних задач 

і практичних проблем у 

галузевому 

машинобудуванні. 

РН 5) Аналізувати 

інженерні об'єкти, 

процеси та методи. 

РН 6) 

Відшуковувати потрібну 

наукову і технічну 

інформацію в доступних 

джерелах, зокрема, 

іноземною мовою, 

аналізувати і оцінювати її. 

РН 9) Обирати і 



ФК 8. Здатність 

приймати ефективні 

рішення щодо 

вибору 

конструкційних 

матеріалів, 

обладнання, 

процесів та 

поєднувати теорію і 

практику для 

розв'язування 

інженерного 

завдання. 

 

застосовувати потрібне 

обладнання, інструменти 

та методи. 

РН 14) Розробляти 

деталі та вузли машин із 

застосуванням систем 

автоматизованого 

проектування. 

 

Кафедра механіки 

та інженерії 

агроекосистем/ 

Шелудченко Б.А. 

 

Сучасні методи 

проектування машин 

та обладнання АПВ 

ЗК 4. Здатність до 

пошуку, 

оброблення та 

аналізу інформації з 

різних джерел. 

ЗК 5. Здатність 

генерувати нові ідеї 

(креативність). 

ЗК 6. Здатність 

проведення 

досліджень на 

певному рівні. 

ЗК 9. Здатність 

мотивувати людей 

та рухатися до 

спільної мети. 

ЗК 10. Навички 

використання 

інформаційних і 

РН 2) Знання та 

розуміння механіки і 

машинобудування та 

перспектив їхнього 

розвитку. 

РН 4) Здійснювати 

інженерні розрахунки для 

вирішення складних задач 

і практичних проблем у 

галузевому 

машинобудуванні. 

РН 5) Аналізувати 

інженерні об'єкти, 

процеси РН 8) Розуміти 

відповідні методи та мати 

навички конструювання 

типових вузлів та 

механізмів відповідно до 

поставленого завдання. 

РН 11) Вільно 

Лекції, 

лабораторні, 

проблемні 

заняття 

 

Бакалавр -

4 курс, 8-й 

семестр 

133 - «Галузеве 

машинобудування» 

Без обмежень 



комунікаційних 

технологій. 

К 14. Базові 

знання з 

фундаментальних 

наук в обсязі, 

необхідному для 

освоєння 

професійно-

орієнтованих 

дисциплін. ФК 2. 

Здатність до 

самостійного 

прийняття 

конструкторсько-

технологічних 

рішень та 

розроблення 

відповідної 

конструкторської та 

технологічної 

документації. 

ФК 4. Здатність 

оцінювати та 

забезпечувати 

якість виконуваних 

робіт. 

ФК 9. Здатність 

реалізовувати 

творчий та 

інноваційний 

потенціал у 

проектних 

розробках в сфері 

галузевого 

спілкуватися з 

інженерним 

співтовариством усно і 

письмово державною та 

іноземною мовам. 

 



машинобудування. 

ФК 11. Здатність 

розробляти плани і 

проекти у сфері 

галузевого 

машинобудування 

за невизначених 

умов, спрямовані на 

досягнення мети з 

урахуванням 

наявних обмежень, 

розв'язувати 

складні задачі і 

практичні проблеми 

підвищування 

якості продукції та 

її контролювання. 

ФК 12. Здатність 

володіти методами 

прогнозування 

перспективного 

розвитку техніки в 

галузі загального і 

спеціального (по 

галузях) 

машинобудування. 

 



КАТАЛОГ ВИБІРКОВИХ ДИСЦИПЛІН 

Технологічний факультет 

 

№
 з

/п
 

Кафедра/ 

викладач, 

якої буде 

викладати 

дисциплін

у 

НАЗВА 

дисципліни 

Назва компетентності, 

на розвиток якої 

спрямована дисципліна 

Результати 

навчання 

Які методи 

викладання 

пропонують

ся 

Освітній 

рівень та 

курс, 

семестр 

Спеціальність, 

для якої 

пропонується 

дисципліна 

Вхідні 

вимоги до 

студентів, 

які хочуть 

обрати 

дисципліну 

Спеціальність 204 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» 

1.  Кафедра 

технологій 

виробницт

ва 

продукції 

тваринниц

тва / 

Ковальчук 

І.І. 

Промислове 

тваринництв

о і здоров’я 

тварин 

СК13. Здатність 

використовувати 

спеціальні знання для 

проведення санітарно-

гігієнічних і 

профілактичних 

заходів на фермах та 

інших об’єктах із 

виробництва і 

переробки продукції 

тваринництва 

РН01. Застосовувати міжнародні 

та національні стандарти і 

практики в професійній 

діяльності. 

РН02. Знати основні історичні 

етапи розвитку предметної 

області. 

РН03. Навчати співробітників 

підприємства сучасних та нових 

компонентів технологічних 

процесів з виробництва і 

переробки продукції 

тваринництва. 

РН04. Забезпечувати дотримання 

параметрів та контролювати 

технологічні процеси з 

виробництва і переробки 

продукції тваринництва. 

РН05. Здійснювати нормовану 

годівлю тварин. 

РН06. Застосовувати знання з 

відтворення та розведення 

сільськогосподарських тварин 

для ефективного ведення 

господарської діяльності 

підприємства. 

Лекції, 

лабораторні, 

практичні 

заняття 

Освітній 

ступінь 

бакалавр, 

4 курс, 8 

семестр 

204 «Технологія 

виробництва і 

переробки 

продукції 

тваринництва» 

Без 

обмежень 

2.  Кафедра Технологія ЗК03.Здатність РН15. Забезпечувати параметри Лекції, Освітній 204 «Технологія Без 



технологій 

виробницт

ва 

продукції 

тваринниц

тва / 

Лісогурськ

а О.В. 

продукції 

бджільництв

а 

застосовувати знання в 

практичних ситуаціях. 

ЗК04.Знання та 

розуміння предметної 

області та розуміння 

професійної діяльності. 

ФК09. Здатність 

здійснювати контроль 

технологічних процесів 

під час виробництва та 

переробки продукції 

птахівництва, 

бджільництва, 

вівчарства, конярства, 

аквакультури, 

кролівництва і 

звірівництва. 

та здійснювати технологічний 

контроль виробництва продукції 

птахівництва, бджільництва, 

вівчарства, конярства, 

звірівництва, кролівництва, 

козівництва, аквакультури та 

собаківництва. 

 

лабораторні 

та практичні 

заняття, 

командна 

робота, 

аналіз 

ситуаційних 

завдань 

ступінь 

бакалавр, 

2–3 курс, 

3–6 

семестр 

 

виробництва і 

переробки 

продукції 

тваринництва» 

 

обмежень 

3.  Кафедра 

технологій 

виробницт

ва 

продукції 

тваринниц

тва / 

Пясківськи

й В. М. 

Утримання 

бджолиних 

сімей 

ЗК03.Здатність 

застосовувати знання в 

практичних ситуаціях. 

ЗК04.Знання та 

розуміння предметної 

області та розуміння 

професійної діяльності. 

ФК09. Здатність 

здійснювати контроль 

технологічних процесів 

під час виробництва та 

переробки продукції 

птахівництва, 

бджільництва, 

вівчарства, конярства, 

аквакультури, 

кролівництва і 

звірівництва. 

РН15. Забезпечувати параметри 

та здійснювати технологічний 

контроль виробництва продукції 

птахівництва, бджільництва, 

вівчарства, конярства, 

звірівництва, кролівництва, 

козівництва, аквакультури та 

собаківництва. 

 

Лекції, 

лабораторні 

та практичні 

заняття, 

командна 

робота, 

аналіз 

ситуаційних 

завдань 

Освітній 

ступінь 

бакалавр, 

2–4 курс, 

3–8 

семестр 

 

204 «Технологія 

виробництва і 

переробки 

продукції 

тваринництва» 

Без 

обмежень 

4.  Кафедра 

технологій 

Технологія 

виробництв

ЗК01. Здатність 

вчитися та бути 

РН15. Забезпечувати параметри 

та здійснювати технологічний 

Лекції, 

лабораторні 

Освітній 

рівень 

204 «Технологія 

виробництва і 

Без 

обмежень 



виробницт

ва 

продукції 

тваринниц

тва / 

Ткачук В. 

П. 

а продукції 

козівництва 

готовим до засвоєння 

та застосування 

набутих знань. 

 

контроль виробництва продукції 

птахівництва, бджільництва, 

вівчарства, конярства, 

звірівництва, кролівництва, 

козівництва, аквакультури та 

собаківництва. 

заняття бакалавр, 

3 курс, 

6 семестр 

переробки 

продукції 

тваринництва» 

5.  Технологій 

виробницт

ва 

продукції 

тваринниц

тва / 

Лісогурськ

а Д.В. 

Біологія 

медоносної 

бджоли 

ФК10. Здатність 

застосовувати знання з 

біохімії, біології, 

морфології, фізіології, 

етології, генетики 

різних видів тварин, 

еволюції, мікробіології, 

біотехнології, 

радіобіології, 

математики, 

інформатики для 

реалізації ефективних 

технологій 

виробництва і 

переробки їх продукції. 

РН15. Забезпечувати параметри 

та здійснювати технологічний 

контроль виробництва продукції 

птахівництва, бджільництва, 

вівчарства, конярства, 

звірівництва, кролівництва, 

козівництва, аквакультури та 

собаківництва. 

 

Лекції, 

лабораторні 

та практичні 

заняття, 

командна 

робота, 

аналіз 

ситуаційних 

завдань 

Бакалавр 

2–4 курс, 

3–8 

семестр 

 

204 

«Технологія 

виробництва і 

переробки 

продукції 

тваринництва» 

 

Без 

обмежень 

6.  Технологій 

виробницт

ва 

продукції 

тваринниц

тва 

Біологія 

собак 

ФК10. Здатність 

застосовувати знання з 

біохімії, біології, 

морфології, фізіології, 

етології, генетики 

різних видів тварин, 

еволюції, мікробіології, 

біотехнології, 

радіобіології, 

математики, 

інформатики для 

реалізації ефективних 

технологій 

виробництва і 

переробки їх продукції. 

РН15. Забезпечувати параметри 

та здійснювати технологічний 

контроль виробництва продукції 

птахівництва, бджільництва, 

вівчарства, конярства, 

звірівництва, кролівництва, 

козівництва, аквакультури та 

собаківництва. 

 

Лекції, 

лабораторні 

та практичні 

заняття, 

командна 

робота, 

аналіз 

ситуаційних 

завдань 

Бакалавр 

2–4 курс, 

3–8 

семестр 

 

204 

«Технологія 

виробництва і 

переробки 

продукції 

тваринництва» 

 

Без 

обмежень 



7.  Технологій 

переробки 

та якості 

продукції 

тваринниц

тва / 

Біденко В. 

М. 

Основи 

прикладної 

радіобіологі

ї у 

тваринництв

і 

ЗК03.Здатність 

застосовувати знання в 

практичних ситуаціях. 

ЗК04.Знання та 

розуміння предметної 

області та розуміння 

професійної діяльності. 

ЗК07.Здатність 

оцінювати та 

забезпечувати якість 

виконуваних робіт. 

ЗК08. Прагнення до 

збереження 

навколишнього 

середовища. 

 

РН01. Забезпечувати дотримання 

параметрів та контролювати 

технологічні процеси з 

виробництва і переробки 

продукції тваринництва. 

РН03. Виконувати функціональні 

обов’язки, нівелюючи вплив 

різних чинників та виробничих 

ситуацій. 

РН19. Забезпечувати дотримання 

біологічної безпеки на 

підприємствах із виробництва та 

переробки продукції 

тваринництва. 

РН23. Застосовувати знання з 

біології тварин, зоології, етології, 

генетики, мікробіології, еволюції, 

біотехнології, радіобіології та 

радіоекології для реалізації 

ефективних технологій 

виробництва і переробки їх 

продукції. 

Лекції, 

лабораторні 

та практичні 

заняття, 

тестування 

Бакалавр, 

4 курс, 

7 семестр 

204 «Технологія 

виробництва і 

переробки 

продукції 

тваринництва» 

 

Без 

обмежень 

8.  Технологій 

переробки 

та якості 

продукції 

тваринниц

тва / 

Трохименк

о В.З. 

Біотехнологі

чні основи 

переробки 

тваринниць

кої 

сировини 

ЗК03.Здатність 

застосовувати знання в 

практичних ситуаціях. 

ЗК04.Знання та 

розуміння предметної 

області та розуміння 

професійної діяльності. 

ЗК07.Здатність 

оцінювати та 

забезпечувати якість 

виконуваних робіт. 

ЗК08. Прагнення до 

збереження 

навколишнього 

середовища. 

РН01. Забезпечувати дотримання 

параметрів та контролювати 

технологічні процеси з 

виробництва і переробки 

продукції тваринництва. 

РН02. Навчати співробітників 

підприємства сучасних та нових 

компонентів технологічних 

процесів з виробництва і 

переробки продукції 

тваринництва. 

РН16. Впроваджувати і 

використовувати на практиці 

науково обґрунтовані технології 

виробництва і переробки 

Лекції, 

лабораторні 

та 

практичні, 

заняття, 

тестування 

Бакалавр, 

2–3 курс, 

4–6 

семестр 

 

204 «Технологія 

виробництва і 

переробки 

продукції 

тваринництва» 

 

Без 

обмежень 



 продукції тваринництва. 

РН23. Застосовувати знання з 

біології тварин, зоології, етології, 

генетики, мікробіології, еволюції, 

біотехнології, радіобіології та 

радіоекології для реалізації 

ефективних технологій 

виробництва і переробки їх 

продукції. 

9.  Технологій 

переробки 

та якості 

продукції 

тваринниц

тва / 

Біденко 

В.М. 

Стандартиза

ція 

продукції 

тваринництв

а 

ЗК03.Здатність 

застосовувати знання в 

практичних ситуаціях. 

ЗК04.Знання та 

розуміння предметної 

області та розуміння 

професійної діяльності. 

ЗК07.Здатність 

оцінювати та 

забезпечувати якість 

виконуваних робіт. 

ЗК08. Прагнення до 

збереження 

навколишнього 

середовища. 

 

РН01. Забезпечувати дотримання 

параметрів та контролювати 

технологічні процеси з 

виробництва і переробки 

продукції тваринництва. 

РН02. Навчати співробітників 

підприємства сучасних та нових 

компонентів технологічних 

процесів з виробництва і 

переробки продукції 

тваринництва. 

РН03. Виконувати функціональні 

обов’язки, нівелюючи вплив 

різних чинників та виробничих 

ситуацій. 

РН19. Забезпечувати дотримання 

біологічної безпеки на 

підприємствах із виробництва та 

переробки продукції 

тваринництва. 

РН20. Застосовувати міжнародні 

та національні стандарти і 

практики в професійній 

діяльності. 

РН23. Застосовувати знання з 

біології тварин, зоології, етології, 

генетики, мікробіології, еволюції, 

біотехнології, радіобіології та 

Лекції, 

лабораторні 

та практичні 

заняття, 

тестування 

Бакалавр, 

4 курс, 

7 семестр 

204 «Технологія 

виробництва і 

переробки 

продукції 

тваринництва» 

 

Без 

обмежень 



радіоекології для реалізації 

ефективних технологій 

виробництва і переробки їх 

продукції. 

10.  Технологій 

переробки 

та якості 

продукції 

тваринниц

тва / 

Дідух М.І. 

Технологія 

продуктів 

забою 

ЗК03.Здатність 

застосовувати знання в 

практичних ситуаціях. 

ЗК04.Знання та 

розуміння предметної 

області та розуміння 

професійної діяльності. 

ЗК07.Здатність 

оцінювати та 

забезпечувати якість 

виконуваних робіт. 

ЗК08. Прагнення до 

збереження 

навколишнього 

середовища. 

 

РН01. Забезпечувати дотримання 

параметрів та контролювати 

технологічні процеси з 

виробництва і переробки 

продукції тваринництва. 

РН02. Навчати співробітників 

підприємства сучасних та нових 

компонентів технологічних 

процесів з виробництва і 

переробки продукції 

тваринництва. 

РН03. Виконувати функціональні 

обов’язки, нівелюючи вплив 

різних чинників та виробничих 

ситуацій. 

РН16. Впроваджувати і 

використовувати на практиці 

науково обґрунтовані технології 

виробництва і переробки 

продукції тваринництва. 

РН17. Розробляти і ефективно 

управляти технологічними 

процесами переробки продукції 

тваринництва. 

РН23. Застосовувати знання з 

біології тварин, зоології, етології, 

генетики, мікробіології, еволюції, 

біотехнології, радіобіології та 

радіоекології для реалізації 

ефективних технологій 

виробництва і переробки їх 

продукції. 

Лекції, 

лабораторні 

та практичні 

заняття, 

тестування 

Бакалавр, 

2–3 курс, 

3–5 

семестр 

204 «Технологія 

виробництва і 

переробки 

продукції 

тваринництва» 

 

Без 

обмежень 

11.  Технологій Безпека та ЗК03.Здатність РН01. Забезпечувати дотримання Лекції, Бакалавр, 204 «Технологія Без 



переробки 

та якості 

продукції 

тваринниц

тва / 

Дідух М.І. 

 

 

якість 

продукції 

тваринництв

а 

застосовувати знання в 

практичних ситуаціях. 

ЗК04.Знання та 

розуміння предметної 

області та розуміння 

професійної діяльності. 

ЗК07.Здатність 

оцінювати та 

забезпечувати якість 

виконуваних робіт. 

ЗК08. Прагнення до 

збереження 

навколишнього 

середовища. 

 

параметрів та контролювати 

технологічні процеси з 

виробництва і переробки 

продукції тваринництва. 

РН03. Виконувати функціональні 

обов’язки, нівелюючи вплив 

різних чинників та виробничих 

ситуацій. 

РН19. Забезпечувати дотримання 

біологічної безпеки на 

підприємствах із виробництва та 

переробки продукції 

тваринництва. 

РН20. Застосовувати міжнародні 

та національні стандарти і 

практики в професійній 

діяльності. 

лабораторні 

та практичні 

заняття, 

тестування 

4 курс, 

8 семестр 

виробництва і 

переробки 

продукції 

тваринництва» 

 

обмежень 

12.  Технологій 

переробки 

та якості 

продукції 

тваринниц

тва / 

Вербельчу

к С.П. 

Технологічн

е 

обладнання 

цехів з 

переробки 

продукції 

тваринництв

а 

ЗК03.Здатність 

застосовувати знання в 

практичних ситуаціях. 

ЗК04.Знання та 

розуміння предметної 

області та розуміння 

професійної діяльності. 

ЗК07.Здатність 

оцінювати та 

забезпечувати якість 

виконуваних робіт. 

ЗК08. Прагнення до 

збереження 

навколишнього 

середовища. 

 

РН01. Забезпечувати дотримання 

параметрів та контролювати 

технологічні процеси з 

виробництва і переробки 

продукції тваринництва. 

РН02. Навчати співробітників 

підприємства сучасних та нових 

компонентів технологічних 

процесів з виробництва і 

переробки продукції 

тваринництва. 

РН16. Впроваджувати і 

використовувати на практиці 

науково обґрунтовані технології 

виробництва і переробки 

продукції тваринництва. 

РН17. Розробляти і ефективно 

управляти технологічними 

процесами переробки продукції 

тваринництва. 

Лекції, 

лабораторні 

та практичні 

заняття, 

тестування 

Бакалавр, 

3 курс, 

6 семестр 

204 «Технологія 

виробництва і 

переробки 

продукції 

тваринництва» 

 

Без 

обмежень 



РН20. Застосовувати міжнародні 

та національні стандарти і 

практики в професійній 

діяльності. 

13.  Годівлі 

тварин і 

технологія 

кормів / 

Мамченко 

В.Ю. 

Дресируван

ня собак 

ЗК01. Здатність 

вчитися та бути 

готовим до засвоєння 

та застосування 

набутих знань. 

 

РН06. Володіти сучасними 

фундаментальними знаннями з 

годівлі, кормовиробництва, 

розведення, відтворення та гігієни 

тварин. 

 

Лекції, 

лабораторні, 

практичні 

заняття, 

командна 

робота, 

аналіз 

ситуаційних 

вправ, аналіз 

критичних 

випадків 

Освітній 

ступінь 

бакалавр, 

2–4 курс, 

4–8 

семестр 

 

 

204 «Технологія 

виробництва і 

переробки 

продукції 

тваринництва», 

Без 

обмежень 

14.  Годівлі 

тварин і 

технологія 

Кормів / 

Степаненк

о В.М. 

Спеціальне 

собаківницт

во 

ЗК01. Здатність 

вчитися та бути 

готовим до засвоєння 

та застосування 

набутих знань. 

 

РН06. Володіти сучасними 

фундаментальними знаннями з 

годівлі, кормовиробництва, 

розведення, відтворення та гігієни 

тварин. 

 

Лекції, 

лабораторні, 

практичні 

заняття, 

командна 

робота, 

аналіз 

ситуаційних 

вправ, аналіз 

критичних 

випадків 

Освітній 

ступінь 

бакалавр, 

2–4 курс, 

4–8 

семестр 

 

 

204 «Технологія 

виробництва і 

переробки 

продукції 

тваринництва» 

 

 

Повинні 

знати 

будову тіла 

та нервової 

системи 

собак, типи 

вищої 

нервової 

діяльності 

собак; 

породні 

особливост

і собак, 

методи 

дресируван

ня собак, 

знати 

початковий 

та 

загальний 

курси 

дресируван



ня. 

15.  Годівлі 

тварин і 

технологія 

кормів / 

Степаненк

о В.М. 

Кінологія ЗК01. Здатність 

вчитися та бути 

готовим до засвоєння 

та застосування 

набутих знань. 

 

РН06. Володіти сучасними 

фундаментальними знаннями з 

годівлі, кормовиробництва, 

розведення, відтворення та гігієни 

тварин. 

 

Лекції, 

лабораторні, 

практичні 

заняття, 

командна 

робота, 

аналіз 

ситуаційних 

вправ, аналіз 

критичних 

випадків 

Освітній 

ступінь 

бакалавр, 

2–4 курс, 

4–8 

семестр 

 

 

204 «Технологія 

виробництва і 

переробки 

продукції 

тваринництва» 

Без 

обмежень 

16.  Годівлі 

тварин і 

технологія 

Кормів / 

Степаненк

о В.М. 

Утримання 

та годівля 

собак 

ЗК01. Здатність 

вчитися та бути 

готовим до засвоєння 

та застосування 

набутих знань. 

 

РН06. Володіти сучасними 

фундаментальними знаннями з 

годівлі, кормовиробництва, 

розведення, відтворення та гігієни 

тварин. 

 

Лекції, 

лабораторні, 

практичні 

заняття, 

командна 

робота, 

аналіз 

ситуаційних 

вправ, аналіз 

критичних 

випадків 

Освітній 

ступінь 

бакалавр, 

2–4 курс, 

4–8 

семестр 

 

 

204 «Технологія 

виробництва і 

переробки 

продукції 

тваринництва» 

Без 

обмежень 

17.  Годівлі 

тварин і 

технологія 

кормів / 

Кривий 

М.М. 

Кормова 

база 

бджільництв

а 

ЗК01. Здатність 

вчитися та бути 

готовим до засвоєння 

та застосування 

набутих знань. 

 

РН14.Забезпечувати параметри та 

здійснювати технологічний 

контроль виробництва продукції 

птахівництва, бджільництва, 

вівчарства, конярства, 

звірівництва, кролівництва, 

козівництва, аквакультури та 

собаківництва. 

Лекції, 

лабораторні 

заняття 

Освітній 

ступінь 

бакалавр, 

2–4 курс, 

4–8 

семестр 

 

 

204 «Технологія 

виробництва і 

переробки 

продукції 

тваринництва» 

Без 

обмежень 

18.  Годівлі 

тварин і 

технологія 

кормів / 

Мамченко 

В.Ю. 

Годівля 

диких 

тварин 

ЗК01. Здатність 

вчитися та бути 

готовим до засвоєння 

та застосування 

набутих знань. 

 

РН06. Володіти сучасними 

фундаментальними знаннями з 

годівлі, кормовиробництва, 

розведення, відтворення та гігієни 

тварин. 

Лекції, 

лабораторні 

та практичні 

заняття 

Освітній 

ступінь 

бакалавр, 

2–4 курс, 

4–8 

семестр 

204 «Технологія 

виробництва і 

переробки 

продукції 

тваринництва» 

Без 

обмежень 



19.  Годівлі 

тварин і 

технологія 

Кормів / 

Лавринюк 

О.О. 

Зоохіманалі

з кормів 

ЗК01. Здатність 

вчитися та бути 

готовим до засвоєння 

та застосування 

набутих знань. 

РН06. Володіти сучасними 

фундаментальними знаннями з 

годівлі, кормовиробництва, 

розведення, відтворення та гігієни 

тварин. 

Лекції, 

лабораторні 

та практичні 

заняття 

Освітній 

ступінь 

бакалавр, 

2–4 курс, 

4–8 

семестр 

204 «Технологія 

виробництва і 

переробки 

продукції 

тваринництва» 

 

Без 

обмежень 

20.  Кафедра 

розведення

, генетики 

тварин та 

біотехноло

гії / Кучер 

Д. М. 

Автоматизо

вані системи 

управління 

у 

тваринництв

і 

ЗК03. Здатність 

застосовувати знання в 

практичних ситуаціях. 

СК19. Здатність 

застосовувати 

інноваційні та 

автоматизовані 

системи управління і 

ГІС-технології у 

тваринництві. 

РН07. Здійснювати пошук, 

оброблення та узагальнення 

інформації із застосуванням 

сучасних інформаційних 

технологій. 

Лекції, 

лабораторні, 

практичні 

Освітній 

ступінь 

бакалавр, 

2 курс, 3 

семестр 

204 «Технологія 

виробництва і 

переробки 

продукції 

тваринництва» 

Початкові 

знання з 

інформатик

и, знати 

інноваційні 

і 

автоматизо

вані 

системи 

управління 

у 

тваринницт

ві та 

основи 

ГІС-

технологій. 

21.  Кафедра 

розведення

, генетики 

тварин та 

біотехноло

гії / Кучер 

Д. М. 

Генетико-

популяційні 

прийоми 

розведення 

тварин 

ЗК03. Здатність 

застосовувати знання в 

практичних ситуаціях. 

ЗК04. Знання та 

розуміння предметної 

області та розуміння 

професійної діяльності. 

з різних джерел. 

 

РН23. Застосовувати знання з 

біології тварин, зоології, етології, 

генетики, мікробіології, еволюції, 

біотехнології, радіобіології та 

радіоекології для реалізації 

ефективних технологій 

виробництва і переробки їх 

продукції. 

Лекції, 

лабораторні, 

практичні 

Освітній 

ступінь 

бакалавр, 

3 курс, 5 

семестр 

204 «Технологія 

виробництва і 

переробки 

продукції 

тваринництва» 

Володіти 

початкови

ми 

знаннями з 

генетики 

сільськогос

подарських 

тварин. 

Мати 

базові 

знання про 

різноманіт

ність та 

рівні 

організації 



тваринного 

світу; 

адаптації 

різних груп 

тварин до 

різних 

середовищ 

мешкання; 

роль 

окремих 

груп 

тварин у 

природних 

екосистема

х, їхнім 

значенням 

у 

господарст

ві людини. 

22.  Розведенн

я, генетики 

тварин та 

біотехноло

гії / 

Кобернюк 

В.В. 

Еволюційні 

основи  

селекції 

СК02. Здатність 

використовувати 

сучасні знання про 

способи відтворення, 

закономірності 

індивідуального 

розвитку та розведення 

тварин для ефективної 

професійної діяльності 

у галузі тваринництва. 

СК14. Здатність 

застосовувати знання з 

біології тварин, 

зоології, етології, 

генетики, 

мікробіології, еволюції, 

біотехнології, 

радіобіології та 

РН23. Застосовувати знання з 

біології тварин, зоології, етології, 

генетики, мікробіології, еволюції, 

біотехнології, радіобіології та 

радіоекології для реалізації 

ефективних технологій 

виробництва і переробки їх 

продукції. 

 

Лекції, 

лабораторні 

заняття 

Освітній 

ступінь 

бакалавр, 

2 курс, 3 

семестр 

204 «Технологія 

виробництва і 

переробки 

продукції 

тваринництва» 

Базові 

знання з 

дисциплін  

генетика та 

розведення 

тварин 



радіоекології для 

реалізації ефективних 

технологій 

виробництва і 

переробки їх продукції. 

23.  Розведенн

я, генетики 

тварин та 

біотехноло

гії / 

Кобернюк 

В.В. 

Етологія 

тварин  

 

ЗК01. Здатність 

вчитися та бути 

готовим до засвоєння 

та застосування 

набутих знань. 

 

РН01. Володіти базовими 

фундаментальними знаннями з 

вищої математики, хімії, 

біофізики, інформаційних 

технологій, мікробіології, 

морфології та фізіології, біології 

тварин, радіобіології у 

тваринництві, зооекології в обсязі 

необхідному для вирішення 

теоретичних і практичних завдань 

у професійній діяльності. 

Лекції, 

лабораторні 

заняття 

Освітній 

ступінь 

бакалавр, 

4 курс, 7 

семестр 

204 «Технологія 

виробництва і 

переробки 

продукції 

тваринництва» 

Без 

обмежень 

 



КАТАЛОГ ВИБІРКОВИХ ДИСЦИПЛІН 

 

Кафедра / викладач, 

якої буде викладати 

дисципліну 

НАЗВА 

дисципліни 

Назва загальної 

компетентності, на 

розвиток якої 

спрямована дисципліна 

Результати 

навчання 

Які методи 

викладання 

пропонуються 

Освітній 

рівень та курс, 

семестр 

Спеціальніс

ть, для якої 

пропонуєтьс

я 

дисципліна 

Вхідні вимоги 

до студентів, які 

хочуть обрати 

дисципліну 

   Спеціальність 205 Лісове 

господарство 

    

Кафедра екології лісу 

та безпеки 

життєдіяльності / Т.П. 

Федонюк  

Фізіологія 

рослин 

ЗК 2. Здатність 

зберігати та 

примножувати 

моральні, культурні, 

наукові цінності і 

досягнення 

суспільства на основі 

розуміння історії та 

закономірностей 

розвитку предметної 

області, її місця у 

загальній системі 

знань про природу і 

суспільство та у 

розвитку суспільства, 

техніки і технологій, 

використовувати різні 

види та форми 

рухової активності 

для активного 

відпочинку та ведення 

здорового способу 

життя. 

ЗК 6. Здатність до 

абстрактного 

мислення, аналізу та 

синтезу. 

ЗК 7. Знання та 

РН 5. Розуміти і застосовувати 

особливості процесів росту і 

розвитку лісових насаджень, теорії та 

принципи ведення лісового і 

мисливського господарства для 

вирішення завдань професійної 

діяльності. 

РН 10. Аналізувати результати 

досліджень лісівничо-таксаційних 

показників дерев, деревостанів, їх 

продуктивності, стану насаджень та 

довкілля, стану мисливських тварин 

та їх кормової бази. 

 

Лекції, 

практичні 

Освітній 

ступінь 

бакалавр, 2 

курс, 3 

семестр 

205 «Лісове 

господарств

о» 

Без обмежень 



розуміння предметної 

області та розуміння 

професії. 

ЗК 8. Здатність 

застосовувати знання 

у практичних 

ситуаціях. 

ЗК 9. Здатність вчитися 

і оволодівати 

сучасними знаннями. 

Кафедра екології лісу 

та безпеки 

життєдіяльності / Т.П. 

Федонюк  

Фізіологія 

рослин з 

основами 

біохімії 

ЗК 2. Здатність 

зберігати та 

примножувати 

моральні, культурні, 

наукові цінності і 

досягнення 

суспільства на основі 

розуміння історії та 

закономірностей 

розвитку предметної 

області, її місця у 

загальній системі 

знань про природу і 

суспільство та у 

розвитку суспільства, 

техніки і технологій, 

використовувати різні 

види та форми 

рухової активності 

для активного 

відпочинку та ведення 

здорового способу 

життя. 

ЗК 6. Здатність до 

абстрактного 

мислення, аналізу та 

синтезу. 

РН 5. Розуміти і застосовувати 

особливості процесів росту і 

розвитку лісових насаджень, теорії та 

принципи ведення лісового і 

мисливського господарства для 

вирішення завдань професійної 

діяльності. 

РН 10. Аналізувати результати 

досліджень лісівничо-таксаційних 

показників дерев, деревостанів, їх 

продуктивності, стану насаджень та 

довкілля, стану мисливських тварин 

та їх кормової бази. 

 

Лекції, 

практичні 

Освітній 

ступінь 

бакалавр, 2 

курс, 3 

семестр 

205 «Лісове 

господарств

о» 

Без обмежень 



ЗК 7. Знання та 

розуміння предметної 

області та розуміння 

професії. 

ЗК 8. Здатність 

застосовувати знання 

у практичних 

ситуаціях. 

ЗК 9. Здатність вчитися 

і оволодівати 

сучасними знаннями. 

Кафедра екології лісу 

та безпеки 

життєдіяльності / Т.П. 

Федонюк  

Фізіологія та 

екологія 

рослин 

ЗК 2. Здатність 

зберігати та 

примножувати 

моральні, культурні, 

наукові цінності і 

досягнення 

суспільства на основі 

розуміння історії та 

закономірностей 

розвитку предметної 

області, її місця у 

загальній системі 

знань про природу і 

суспільство та у 

розвитку суспільства, 

техніки і технологій, 

використовувати різні 

види та форми 

рухової активності 

для активного 

відпочинку та ведення 

здорового способу 

життя. 

ЗК 6. Здатність до 

абстрактного 

мислення, аналізу та 

РН 5. Розуміти і застосовувати 

особливості процесів росту і 

розвитку лісових насаджень, теорії та 

принципи ведення лісового і 

мисливського господарства для 

вирішення завдань професійної 

діяльності. 

РН 10. Аналізувати результати 

досліджень лісівничо-таксаційних 

показників дерев, деревостанів, їх 

продуктивності, стану насаджень та 

довкілля, стану мисливських тварин 

та їх кормової бази. 

 

Лекції, 

практичні 

Освітній 

ступінь 

бакалавр, 2 

курс, 3 

семестр 

205 «Лісове 

господарств

о» 

Без обмежень 



синтезу. 

ЗК 7. Знання та 

розуміння предметної 

області та розуміння 

професії. 

ЗК 8. Здатність 

застосовувати знання 

у практичних 

ситуаціях. 

ЗК 9. Здатність вчитися 

і оволодівати 

сучасними знаннями. 

Кафедра екології лісу 

та безпеки 

життєдіяльності / Т.П. 

Федонюк 

Лісова 

меліорація 

ІНТ. Здатність 

розв’язувати складні 

задачі і проблеми у 

галузі професійної 

діяльності або у 

процесі навчання, що 

передбачає 

проведення 

досліджень та 

прийняття проектних 

рішень щодо 

необхідності 

запроваження та 

обгрунування 

планування захисних 

лісових насаджень. 

ЗК4. Здатність до 

абстрактного 

мислення, аналізу та 

синтезу показників 

ландшафтів та 

необхідності 

планування мір щодо 

їх поліпшення 

методами лісової 

РН 5. Розуміти і застосовувати 

особливості процесів росту і 

розвитку лісових насаджень, теорії та 

принципи ведення лісового і 

мисливського господарства для 

вирішення завдань професійної 

діяльності. 

РН 6. Здійснювати підбір і 

використання необхідного 

обладнання, інструментів     для 

організації виробничого процесу з 

урахуванням екологічних, технічних 

та технологічних можливостей.  

РН 7. Застосовувати законодавчі 

акти, нормативно-довідкові 

матеріали, організаційно-

управлінську документацію з 

організації та ведення лісового і 

мисливського господарства, знання з 

економіки та права для забезпечення 

ефективної виробничої діяльності. 

РН 8. Проектувати та організовувати 

ведення лісового та мисливського 

господарства відповідно до 

встановлених вимог. 

Лекції, 

практичні 

Освітній 

ступінь 

бакалавр, 4 

курс, 7 

семестр 

205 «Лісове 

господарств

о» 

Без обмежень 



мелаорації. 

ЗК5. Знання та 

розуміння предметної 

області лісової 

меліорації та 

розуміння принципів 

застосування знань із 

захисного 

лісорозведення у 

професійній 

діяльності. 

ЗК6. Здатність 

застосовувати знання 

у практичних 

ситуаціях. 

ФК1. Здатність 

використовувати 

знання , уміння й 

навички біологічних і 

лісівничих дисциплін 

та досліджень для 

освоєння теоретичних 

основ біології та 

екології лісу. 

ФК2. Здатність 

проводити лісівничі 

вимірювання і 

дослідження із 

вибором засобів із 

заданими 

методиками.  

ФК3. Здатність 

використовувати 

знання і практичні 

навички в галузі 

лісівничих дисциплін. 

ФК5. Здатність 

вирішувати 

РН 9. Застосовувати лісівничі 

загальновідомі методи збору 

дослідного матеріалу та його 

статистичного опрацювання. 

РН 10. Аналізувати результати 

досліджень лісівничо-таксаційних 

показників дерев, деревостанів, їх 

продуктивності, стану насаджень та 

довкілля, стану мисливських тварин 

та їх кормової бази. 

РН 14. Виконувати чітко та якісно 

професійні завдання, 

удосконалювати технологію їх 

виконання та навчати інших. 

РН 15. Впроваджувати розроблені 

проектні рішення у виробництво та 

забезпечувати ведення лісового 

господарства на засадах наближеного 

до природи лісівництва. 

 



поставлені завдання зі 

створення насаджень 

на основі підбору і 

вивчення 

літературних та 

нормативних джерел, 

передового 

виробничого досвіду.  

ФК11. Здатність 

використовувати 

вихідні дані для 

вибору та 

обґрунтування 

ефективних 

господарських і 

організаційно-

управлінських 

рішень. 

 

Кафедра екології лісу 

та безпеки 

життєдіяльності / Т.П. 

Федонюк 

Захисні лісові 

насадження 

ІНТ. Здатність 

розв’язувати складні 

задачі і проблеми у 

галузі професійної 

діяльності або у 

процесі навчання, що 

передбачає 

проведення 

досліджень та 

прийняття проектних 

рішень щодо 

необхідності 

запровадження та 

обгрунування 

планування захисних 

лісових насаджень. 

ЗК4. Здатність до 

абстрактного 

РН 5. Розуміти і застосовувати 

особливості процесів росту і 

розвитку лісових насаджень, теорії та 

принципи ведення лісового і 

мисливського господарства для 

вирішення завдань професійної 

діяльності. 

РН 6. Здійснювати підбір і 

використання необхідного 

обладнання, інструментів     для 

організації виробничого процесу з 

урахуванням екологічних, технічних 

та технологічних можливостей.  

РН 7. Застосовувати законодавчі 

акти, нормативно-довідкові 

матеріали, організаційно-

управлінську документацію з 

організації та ведення лісового і 

Лекції, 

практичні 

Освітній 

ступінь 

бакалавр, 4 

курс, 7 

семестр 

205 «Лісове 

господарств

о» 

Без обмежень 



мислення, аналізу та 

синтезу показників 

ландшафтів та 

необхідності 

планування мір щодо 

їх поліпшення 

методами лісової 

меліорації. 

ЗК5. Знання та 

розуміння предметної 

області лісової 

меліорації та 

розуміння принципів 

застосування знань із 

захисного 

лісорозведення у 

професійній 

діяльності. 

ЗК6. Здатність 

застосовувати знання 

у практичних 

ситуаціях. 

ФК1. Здатність 

використовувати 

знання , уміння й 

навички біологічних і 

лісівничих дисциплін 

та досліджень для 

освоєння теоретичних 

основ біології та 

екології лісу. 

ФК2. Здатність 

проводити лісівничі 

вимірювання і 

дослідження із 

вибором засобів із 

заданими 

методиками.  

мисливського господарства, знання з 

економіки та права для забезпечення 

ефективної виробничої діяльності. 

РН 8. Проектувати та організовувати 

ведення лісового та мисливського 

господарства відповідно до 

встановлених вимог. 

РН 9. Застосовувати лісівничі 

загальновідомі методи збору 

дослідного матеріалу та його 

статистичного опрацювання. 

РН 10. Аналізувати результати 

досліджень лісівничо-таксаційних 

показників дерев, деревостанів, їх 

продуктивності, стану насаджень та 

довкілля, стану мисливських тварин 

та їх кормової бази. 

РН 14. Виконувати чітко та якісно 

професійні завдання, 

удосконалювати технологію їх 

виконання та навчати інших. 

РН 15. Впроваджувати розроблені 

проектні рішення у виробництво та 

забезпечувати ведення лісового 

господарства на засадах наближеного 

до природи лісівництва. 

 



ФК3. Здатність 

використовувати 

знання і практичні 

навички в галузі 

лісівничих дисциплін. 

ФК5. Здатність 

вирішувати 

поставлені завдання зі 

створення насаджень 

на основі підбору і 

вивчення 

літературних та 

нормативних джерел, 

передового 

виробничого досвіду.  

ФК11. Здатність 

використовувати 

вихідні дані для 

вибору та 

обґрунтування 

ефективних 

господарських і 

організаційно-

управлінських 

рішень. 

 

Кафедра екології лісу 

та безпеки 

життєдіяльності / О.П. 

Житова 

Безпека 

життєдіяль-

ності 

ЗК 2. Здатність 

зберігати та 

примножувати 

моральні, культурні, 

наукові цінності і 

досягнення 

суспільства на основі 

розуміння історії та 

закономірностей 

розвитку предметної 

області, її місця у 

РН 4. Володіти базовими 

гуманітарними, природничо-

науковими та професійними 

знаннями для вирішення завдань з 

організації та ведення лісового 

господарства.  

РН 6. Здійснювати підбір і 

використання необхідного 

обладнання, інструментів для 

організації виробничого процесу з 

урахуванням екологічних, технічних 

Лекції, 

практичні, 

індивідуальна 

робота 

Освітній 

ступінь 

бакалавр, 3 

курс, 5 

семестр 

211 

«Ветерина

рна 

медицина» 

 

Без обмежень 



загальній системі 

знань про природу і 

суспільство та у 

розвитку суспільства, 

техніки і технологій, 

використовувати різні 

види та форми 

рухової активності 

для активного 

відпочинку та ведення 

здорового способу 

життя. 

ЗК 6. Здатність до 

абстрактного 

мислення, аналізу та 

синтезу. 

ЗК 7. Знання та 

розуміння предметної 

області та розуміння 

професії. 

ЗК 8. Здатність 

застосовувати знання 

у практичних 

ситуаціях. 

ЗК 9. Здатність 

вчитися і оволодівати 

сучасними знаннями. 

ЗК 11. Навички 

здійснення безпечної 

діяльності 

та технологічних можливостей.  

РН 13. Демонструвати повагу до 

етичних  принципів та  формувати 

етичні засади співпраці в колективі. 

РН 16. Організувати результативні та 

безпечні умови праці. 

 

Кафедра екології лісу 

та безпеки 

життєдіяльності / 

О.П. Житова 

Безпека 

життєдіяль-

ності 

ЗК 2. Здатність 

зберігати та 

примножувати 

моральні, культурні, 

наукові цінності і 

досягнення 

суспільства на основі 

РН 4. Володіти базовими 

гуманітарними, природничо-

науковими та професійними 

знаннями для вирішення завдань з 

організації та ведення лісового 

господарства.  

РН 6. Здійснювати підбір і 

Лекції, 

практичні, 

індивідуальна 

робота 

Освітній 

ступінь 

бакалавр, 3 

курс, 5 

семестр 

205 

«Лісове 

господарст

во» 

 

Без обмежень 



розуміння історії та 

закономірностей 

розвитку предметної 

області, її місця у 

загальній системі 

знань про природу і 

суспільство та у 

розвитку суспільства, 

техніки і технологій, 

використовувати різні 

види та форми 

рухової активності 

для активного 

відпочинку та ведення 

здорового способу 

життя. 

ЗК 6. Здатність до 

абстрактного 

мислення, аналізу та 

синтезу. 

ЗК 7. Знання та 

розуміння предметної 

області та розуміння 

професії. 

ЗК 8. Здатність 

застосовувати знання 

у практичних 

ситуаціях. 

ЗК 9. Здатність 

вчитися і оволодівати 

сучасними знаннями. 

ЗК 11. Навички 

здійснення безпечної 

діяльності. 

використання необхідного 

обладнання, інструментів для 

організації виробничого процесу з 

урахуванням екологічних, технічних 

та технологічних можливостей.  

РН 13. Демонструвати повагу до 

етичних  принципів та  формувати 

етичні засади співпраці в колективі. 

РН 16. Організувати результативні та 

безпечні умови праці. 

 

Кафедра екології лісу 

та безпеки 

життєдіяльності / 

Цивільний 

захист 

ЗК11. Здатність 

оцінювати та 

забезпечувати якість 

РН 09 Розробляти заходи, спрямовані 

на захист населення від хвороб, 

спільних для тварин і людей. 

Лекції, 

практичні, 

індивідуальна 

Освітній 

ступінь 

магістр, 1 

211 

«Ветерина

рна 

Без обмежень 



О.П. Житова виконуваних робіт. 

ЗК12. Прагнення до 

збереження 

навколишнього 

середовища. 

РН 11 Знати правила та вимоги 

біобезпеки, біоетики та добробуту 

тварин. 

 

робота курс, 1 

семестр 

медицина» 

 

Кафедра екології лісу 

та безпеки 

життєдіяльності / 

О.П. Житова 

Цивільний 

захист 

ЗК11. Здатність 

оцінювати та 

забезпечувати якість 

виконуваних робіт. 

ЗК12. Прагнення до 

збереження 

навколишнього 

середовища. 

РН 09 Розробляти заходи, спрямовані 

на захист населення від хвороб, 

спільних для тварин і людей. 

РН 11 Знати правила та вимоги 

біобезпеки, біоетики та добробуту 

тварин. 

 

Лекції, 

практичні, 

індивідуальна 

робота 

Освітній 

ступінь 

магістр, 6 

курс, 11 

семестр 

211 

«Ветерина

рна 

медицина» 

 

Без обмежень 

Кафедра екології лісу 

та безпеки 

життєдіяльності / 

О.П. Житова 

Цивільний 

захист 
 
ЗК 2. Здатність 

зберігати та 

примножувати 

моральні, культурні, 

наукові цінності і 

досягнення 

суспільства на основі 

розуміння історії та 

закономірностей 

розвитку предметної 

області, її місця у 

загальній системі 

знань про природу і 

суспільство та у 

розвитку суспільства, 

техніки і технологій, 

використовувати різні 

види та форми 

рухової активності 

для активного 

відпочинку та ведення 

здорового способу 

життя. 

РН 4. Володіти базовими 

гуманітарними, природничо-

науковими та професійними 

знаннями для вирішення завдань з 

організації та ведення лісового 

господарства.  

РН 13. Демонструвати повагу до 

етичних  принципів та  формувати 

етичні засади співпраці в колективі. 

РН 16. Організувати результативні та 

безпечні умови праці. 

 

Лекції, 

практичні, 

індивідуальна 

робота 

Освітній 

ступінь 

бакалавр, 4 

курс, 7 

семестр 

205 

«Лісове 

господарст

во» 

 

Без обмежень 



ЗК 6. Здатність до 

абстрактного 

мислення, аналізу та 

синтезу. 

ЗК 7. Знання та 

розуміння предметної 

області та розуміння 

професії. 

ЗК 8. Здатність 

застосовувати знання 

у практичних 

ситуаціях. 

ЗК 9. Здатність 

вчитися і оволодівати 

сучасними знаннями. 

ЗК 11. Навички 

здійснення безпечної 

діяльності. 
Кафедра біології та 

захисту лісу/ 

Романчук Л.Д. 

Радіобіологія ЗК 2. Здатність 

зберігати та 

примножувати 

моральні, культурні, 

наукові цінності і 

досягнення суспільства 

на основі розуміння 

історії та 

закономірностей 

розвитку предметної 

області, її місця у 

загальній системі знань 

про природу і 

суспільство та у 

розвитку суспільства, 

техніки і технологій, 

використовувати різні 

види та форми рухової 

активності для 

РН 10. Аналізувати результати 

досліджень лісівничо-таксаційних 

показників дерев, деревостанів, їх 

продуктивності, стану насаджень та 

довкілля, стану мисливських тварин та 

їх кормової бази. 

РН 11. Оцінювати значимість 

отриманих результатів досліджень 

дерев, деревостанів, насаджень, 

лісових масивів і стану довкілля, стану 

мисливських тварин та їх кормової 

бази і робити аргументовані висновки. 

 

Лекції, 

практичні 

Освітній 

ступінь 

бакалавр, 3 

курс, 6 

семестр 

205 «Лісове 

господарств

о» 

Повинні знати 

та розуміти 

основи хімії, 

фізики, 

ботаніки, 

загальної 

екології, 

лісового 

ґрунтознавства 



активного відпочинку 

та ведення здорового 

способу життя. 

ЗК 6. Здатність до 

абстрактного мислення, 

аналізу та синтезу. 

ЗК 7. Знання та 

розуміння предметної 

області та розуміння 

професії. 

ЗК 8. Здатність 

застосовувати знання у 

практичних ситуаціях. 

ЗК 9. Здатність вчитися 

і оволодівати 

сучасними знаннями. 

Кафедра екології лісу 

та безпеки 

життєдіяльності / В.В. 

Мороз 

Охорона праці 

в галузі 

ЗК 6. Здатність до 

абстрактного 

мислення, аналізу та 

синтезу. 

ЗК 7. Знання та 

розуміння предметної 

області та розуміння 

професії. 

ЗК 8. Здатність 

застосовувати знання 

у практичних 

ситуаціях. 

ЗК 9. Здатність 

вчитися і оволодівати 

сучасними знаннями. 

ЗК 10. Прагнення до 

збереження 

ПР01. Аналізувати основні етапи та 

закономірності історичного розвитку 

для формування громадянської 

позиції, формування національної 

гідності та патріотизму. 

ПР02. Прагнути до самоорганізації та 

самоосвіти. 

ПР03. Проводити літературний 

пошук українською та іноземними 

мовою і аналізувати отриману 

інформацію. 

ПР04. Володіти базовими 

гуманітарними, природничо-

науковими та професійними 

знаннями для вирішення завдань з 

організації та ведення лісового 

господарства.  

Лекції, 

практичні 

Освітній 

рівень 

бакалавр, 4 

курс 2 

семестр 

205 

«Лісове 

господарст

во» 

Повинні знати 

та розуміти  

систему 

правових, 

соціально-

економічних, 

організаційно-

технічних, 

санітарно-

гігієнічних, 

лікувально-

профілактичн

их заходів і 

засобів, що 

спрямовані на 

збереження 

життя, 



навколишнього 

середовища. 

ЗК 11. Навички 

здійснення безпечної 

діяльності. 

 

ПР05. Розуміти і застосовувати 

особливості процесів росту і 

розвитку лісових насаджень, теорії та 

принципи ведення лісового і 

мисливського господарства для 

вирішення завдань професійної 

діяльності. 

ПР06. Здійснювати підбір і 

використання необхідного 

обладнання, інструментів для 

організації виробничого процесу з 

урахуванням екологічних, технічних 

та технологічних можливостей.  

ПР07. Застосовувати законодавчі 

акти, нормативно-довідкові 

матеріали, організаційно-

управлінську документацію з 

організації та ведення лісового і 

мисливського господарства, знання з 

економіки та права для забезпечення 

ефективної виробничої діяльності. 

ПР08. Проектувати та організовувати 

ведення лісового та мисливського 

господарства відповідно до 

встановлених вимог. 

ПР09. Застосовувати лісівничі 

загальновідомі методи збору 

дослідного матеріалу та його 

статистичного опрацювання. 

ПР10. Аналізувати результати 

досліджень лісівничо-таксаційних 

показників дерев, деревостанів, їх 

продуктивності, стану насаджень та 

довкілля, стану мисливських тварин 

та їх кормової бази. 

ПР11. Оцінювати значимість 

отриманих результатів досліджень 

дерев, деревостанів, насаджень, 

здоров'я і 

працездатност

і працюючих у 

процесі 

трудової 

діяльності 

 

 

 



лісових масивів і стану довкілля, 

стану мисливських тварин та їх 

кормової бази і робити аргументовані 

висновки. 

ПР12. Інтегрувати та 

удосконалювати виробничі процеси 

ведення лісового господарства 

відповідно до чинних вимог. 

ПР13. Демонструвати повагу до 

етичних  принципів та  формувати 

етичні засади співпраці в колективі. 

ПР14. Виконувати чітко та якісно 

професійні завдання, 

удосконалювати технологію їх 

виконання та навчати інших. 

ПР15. Впроваджувати розроблені 

проектні рішення у виробництво та 

забезпечувати ведення лісового 

господарства на засадах наближеного 

до природи лісівництва. 

ПР16. Організувати результативні 

та безпечні умови праці. 
Кафедра біології та 

захисту лісу/ 

Ковтун Т.І 

Лісове 

товарозна-

вство 

ЗК 2. Здатність 

зберігати та 

примножувати 

моральні, культурні, 

наукові цінності і 

досягнення суспільства 

на основі розуміння 

історії та 

закономірностей 

розвитку предметної 

області, її місця у 

загальній системі знань 

про природу і 

суспільство та у 

розвитку суспільства, 

РН 10. Аналізувати результати 

досліджень лісівничо-таксаційних 

показників дерев, деревостанів, їх 

продуктивності, стану насаджень та 

довкілля, стану мисливських тварин та 

їх кормової бази. 

Лекції, 

практичні 

Освітній 

ступінь 

бакалавр, 3 

курс, 6 

семестр 

205 «Лісове 

господарств

о» 

Повинні знати 

та розуміти 

основи 

ботаніки, 

дендрології, 

фізіології 

рослин, фізики, 

хімії, вищої 

математики, 

технічної 

механіки. 



техніки і технологій, 

використовувати різні 

види та форми рухової 

активності для 

активного відпочинку 

та ведення здорового 

способу життя. 

ЗК 6. Здатність до 

абстрактного мислення, 

аналізу та синтезу. 

ЗК 7. Знання та 

розуміння предметної 

області та розуміння 

професії. 

ЗК 8. Здатність 

застосовувати знання у 

практичних ситуаціях. 

ЗК 9. Здатність вчитися 

і оволодівати 

сучасними знаннями. 

Кафедра біології та 

захисту лісу/ 

Ковтун Т.І 

Деревинознав

ство 

ЗК 2. Здатність 

зберігати та 

примножувати 

моральні, культурні, 

наукові цінності і 

досягнення суспільства 

на основі розуміння 

історії та 

закономірностей 

розвитку предметної 

області, її місця у 

загальній системі знань 

про природу і 

РН 10. Аналізувати результати 

досліджень лісівничо-таксаційних 

показників дерев, деревостанів, їх 

продуктивності, стану насаджень та 

довкілля, стану мисливських тварин та 

їх кормової бази. 

Лекції, 

практичні 

Освітній 

ступінь 

бакалавр, 3 

курс, 6 

семестр 

205 «Лісове 

господарств

о» 

Повинні знати 

та розуміти 

основи 

ботаніки, 

дендрології, 

фізіології 

рослин, фізики, 

хімії, вищої 

математики, 

технічної 

механіки. 



суспільство та у 

розвитку суспільства, 

техніки і технологій, 

використовувати різні 

види та форми рухової 

активності для 

активного відпочинку 

та ведення здорового 

способу життя. 

ЗК 6. Здатність до 

абстрактного мислення, 

аналізу та синтезу. 

ЗК 7. Знання та 

розуміння предметної 

області та розуміння 

професії. 

ЗК 8. Здатність 

застосовувати знання у 

практичних ситуаціях. 

ЗК 9. Здатність вчитися 

і оволодівати 

сучасними знаннями. 

Кафедра біології та 

захисту лісу/ 

Ковтун Т.І 

Товарна 

оцінка лісової 

продукції 

ЗК 2. Здатність 

зберігати та 

примножувати 

моральні, культурні, 

наукові цінності і 

досягнення суспільства 

на основі розуміння 

історії та 

закономірностей 

розвитку предметної 

області, її місця у 

Результати навчання (уміння та 

навички):  

РН 10. Аналізувати результати 

досліджень лісівничо-таксаційних 

показників дерев, деревостанів, їх 

продуктивності, стану насаджень та 

довкілля, стану мисливських тварин та 

їх кормової бази. 

РН 11. Оцінювати значимість 

Лекції, 

практичні 

Освітній 

ступінь 

бакалавр, 3 

курс, 6 

семестр 

205 «Лісове 

господарств

о» 

Повинні знати 

та розуміти 

основи фізики, 

вищої 

математики, 

технічної 

механіки. 



загальній системі знань 

про природу і 

суспільство та у 

розвитку суспільства, 

техніки і технологій, 

використовувати різні 

види та форми рухової 

активності для 

активного відпочинку 

та ведення здорового 

способу життя. 

ЗК 6. Здатність до 

абстрактного мислення, 

аналізу та синтезу. 

ЗК 7. Знання та 

розуміння предметної 

області та розуміння 

професії. 

ЗК 8. Здатність 

застосовувати знання у 

практичних ситуаціях. 

ЗК 9. Здатність вчитися 

і оволодівати 

сучасними знаннями. 

отриманих результатів досліджень 

дерев, деревостанів, насаджень, 

лісових масивів і стану довкілля, стану 

мисливських тварин та їх кормової 

бази і робити аргументовані висновки. 

 

Кафедра екології лісу 

та безпеки 

життєдіяльності / Л.В. 

Бездітко 

Ведення 

тваринни-

цтва в 

умовах 

радіоактив-

ного 

забруднення 

 

ЗК2.Здатність 
застосовувати 
знання у практичних 
ситуаціях.  
ЗК 10. Прагнення до 
збереження 
довкілля. 
СК 12. Здатність 

організовувати 

РН2. Демонструвати розуміння 

особливостей діяльності лікаря 

ветеринарної медицини в сучасних 

умовах господарювання. 

РН4. Розуміти сутність процесів 

виготовлення, зберігання та переробки 

біологічної сировини. 

РН8. Проводити моніторинг щодо 

динаміки розвитку біологічних 

Лекції, 

лабораторні 

заняття, 

самостійна 

робота 

Освітній 

рівень 

магістр 

(нтн) 2 курс 

3 семестр 

211 

«Ветерина

рна 

медицина» 

Без обмежень  

 

 



контроль за 

виробництвом, 

зберіганням, 

транспортуванням та 

реалізацією продукції 

тваринництва, 

бджільництва й 

аквакультури. 

процесів в популяціях тварин, 

поширення хвороб різної етіології та 

біологічного забруднення довкілля. 

 

Кафедра екології лісу 

та безпеки 

життєдіяльності / Л.В. 

Бездітко 

Ведення 

тваринни-

цтва в 

умовах 

радіоактив-

ного 

забруднення 

 

ЗК2.Здатність 
застосовувати 
знання у практичних 
ситуаціях.  
ЗК 10. Прагнення до 
збереження 
довкілля. 
СК 12. Здатність 

організовувати 

контроль за 

виробництвом, 

зберіганням, 

транспортуванням та 

реалізацією продукції 

тваринництва, 

бджільництва й 

аквакультури. 

РН2. Демонструвати розуміння 

особливостей діяльності лікаря 

ветеринарної медицини в сучасних 

умовах господарювання. 

РН4. Розуміти сутність процесів 

виготовлення, зберігання та переробки 

біологічної сировини. 

РН8. Проводити моніторинг щодо 

динаміки розвитку біологічних 

процесів в популяціях тварин, 

поширення хвороб різної етіології та 

біологічного забруднення довкілля. 

 

Лекції, 

лабораторні 

заняття, 

самостійна 

робота 

Освітній 

рівень 

магістр 2 

курс 4 

семестр 

211 

«Ветерина

рна 

медицина» 

Без обмежень  

 

 

Кафедра екології лісу 

та безпеки 

життєдіяльності / Л.В. 

Бездітко 

Ведення 

тваринни-

цтва в 

умовах 

радіоактив-

ного 

забруднення 

 

ЗК2.Здатність 
застосовувати 
знання у практичних 
ситуаціях.  
ЗК 10. Прагнення до 
збереження 
довкілля. 
СК 12. Здатність 

організовувати 

контроль за 

виробництвом, 

зберіганням, 

РН2. Демонструвати розуміння 

особливостей діяльності лікаря 

ветеринарної медицини в сучасних 

умовах господарювання. 

РН4. Розуміти сутність процесів 

виготовлення, зберігання та переробки 

біологічної сировини. 

РН8. Проводити моніторинг щодо 

динаміки розвитку біологічних 

процесів в популяціях тварин, 

поширення хвороб різної етіології та 

біологічного забруднення довкілля. 

Лекції, 

лабораторні 

заняття, 

самостійна 

робота 

Освітній 

рівень 

бакалавр 2 

курс 4 

семестр 

211 

«Ветерина

рна 

медицина» 

Без обмежень  

 

 



транспортуванням та 

реалізацією продукції 

тваринництва, 

бджільництва й 

аквакультури. 

 

Кафедра екології лісу 

та безпеки 

життєдіяльності / 

М.В. Швець 

Біогеоцено-

логія 

 

ЗК 6. Здатність до 

абстрактного 

мислення, аналізу та 

синтезу. 

ЗК 8. Здатність 

застосовувати знання 

у практичних 

ситуаціях. 

ЗК 10. Прагнення до 

збереження 

навколишнього 

середовища. 

РН 4. Володіти базовими 

гуманітарними, природничо-

науковими та професійними 

знаннями для вирішення завдань з 

організації та ведення лісового 

господарства.  

РН 5. Розуміти і застосовувати 

особливості процесів росту і 

розвитку лісових насаджень, теорії та 

принципи ведення лісового і 

мисливського господарства для 

вирішення завдань професійної 

діяльності. 

РН 9. Застосовувати лісівничі 

загальновідомі методи збору 

дослідного матеріалу та його 

статистичного опрацювання. 

РН 12. Інтегрувати та 

удосконалювати виробничі процеси 

ведення лісового господарства 

відповідно до чинних вимог. 

РН 15. Впроваджувати розроблені 

проектні рішення у виробництво та 

забезпечувати ведення лісового 

господарства на засадах наближеного 

до природи лісівництва. 

 

Лекції, 

практичні 

заняття, 

самостійна 

робота 

Освітній 

рівень 

бакалавр 4 

курс 8 

семестр 

205 

«Лісове 

господарст

во» 

Без обмежень  

 

 

Кафедра екології лісу 

та безпеки 

життєдіяльності /  

В.В. Мороз, В.М. 

Недеревні 

ресурси лісу 

 

ЗК 6. Здатність до 

абстрактного 

мислення, аналізу та 

синтезу. 

РН 11. Оцінювати значимість 

отриманих результатів досліджень 

дерев, деревостанів, насаджень, 

лісових масивів і стану довкілля, 

Лекції, 

практичні 

заняття, 

самостійна 

Освітній 

рівень 

бакалавр 3 

курс 5 

205 

«Лісове 

господарст

во» 

Без обмежень  

 

 



Пазич, М.В. Швець ЗК 8. Здатність 

застосовувати знання 

у практичних 

ситуаціях. 

ЗК 10. Прагнення до 

збереження 

навколишнього 

середовища. 

стану мисливських тварин та їх 

кормової бази і робити аргументовані 

висновки. 

РН 15. Впроваджувати розроблені 

проектні рішення у виробництво та 

забезпечувати ведення лісового 

господарства на засадах наближеного 

до природи лісівництва. 

 

робота семестр 

Кафедра екології лісу 

та безпеки 

життєдіяльності / 

М.В. Швець 

Мікробіо-

логія 

 

ЗК 7. Знання та 

розуміння предметної 

області та розуміння 

професії. 

ЗК 8. Здатність 

застосовувати знання 

у практичних 

ситуаціях. 

ЗК 10. Прагнення до 

збереження 

навколишнього 

середовища. 

РН 3. Проводити літературний пошук 

українською та іноземними мовою і 

аналізувати отриману інформацію. 

РН 6. Здійснювати підбір і 

використання необхідного 

обладнання, інструментів для 

організації виробничого процесу з 

урахуванням екологічних, технічних 

та технологічних можливостей.  

РН 9. Застосовувати лісівничі 

загальновідомі методи збору 

дослідного матеріалу та його 

статистичного опрацювання. 

РН 14. Виконувати чітко та якісно 

професійні завдання, 

удосконалювати технологію їх 

виконання та навчати інших. 

РН 15. Впроваджувати розроблені 

проектні рішення у виробництво та 

забезпечувати ведення лісового 

господарства на засадах наближеного 

до природи лісівництва. 

 

Лекції, 

практичні 

заняття, 

самостійна 

робота 

Освітній 

рівень 

бакалавр 2 

курс 3 

семестр 

205 

«Лісове 

господарст

во» 

Без обмежень  

 

 

Кафедра екології лісу 

та безпеки 

життєдіяльності / 

М.В. Швець 

Фітобакте-

ріологія 

 

ЗК 7. Знання та 

розуміння предметної 

області та розуміння 

професії. 

ЗК 8. Здатність 

РН 3. Проводити літературний пошук 

українською та іноземними мовою і 

аналізувати отриману інформацію. 

РН 6. Здійснювати підбір і 

використання необхідного 

Лекції, 

практичні 

заняття, 

самостійна 

робота 

Освітній 

рівень 

бакалавр 2 

курс 3 

семестр 

205 

«Лісове 

господарст

во» 

Без обмежень  

 

 



застосовувати знання 

у практичних 

ситуаціях. 

ЗК 10. Прагнення до 

збереження 

навколишнього 

середовища. 

обладнання, інструментів для 

організації виробничого процесу з 

урахуванням екологічних, технічних 

та технологічних можливостей.  

РН 9. Застосовувати лісівничі 

загальновідомі методи збору 

дослідного матеріалу та його 

статистичного опрацювання. 

РН 14. Виконувати чітко та якісно 

професійні завдання, 

удосконалювати технологію їх 

виконання та навчати інших. 

РН 15. Впроваджувати розроблені 

проектні рішення у виробництво та 

забезпечувати ведення лісового 

господарства на засадах наближеного 

до природи лісівництва. 

 
Кафедра екології лісу 

та безпеки 

життєдіяльності / 

М.В. Швець 

Фітовірусо-

логія 

 

ЗК 7. Знання та 

розуміння предметної 

області та розуміння 

професії. 

ЗК 8. Здатність 

застосовувати знання 

у практичних 

ситуаціях. 

ЗК 10. Прагнення до 

збереження 

навколишнього 

середовища. 

РН 3. Проводити літературний пошук 

українською та іноземними мовою і 

аналізувати отриману інформацію. 

РН 6. Здійснювати підбір і 

використання необхідного 

обладнання, інструментів для 

організації виробничого процесу з 

урахуванням екологічних, технічних 

та технологічних можливостей.  

РН 9. Застосовувати лісівничі 

загальновідомі методи збору 

дослідного матеріалу та його 

статистичного опрацювання. 

РН 14. Виконувати чітко та якісно 

професійні завдання, 

удосконалювати технологію їх 

виконання та навчати інших. 

РН 15. Впроваджувати розроблені 

проектні рішення у виробництво та 

Лекції, 

практичні 

заняття, 

самостійна 

робота 

Освітній 

рівень 

бакалавр 2 

курс 3 

семестр 

205 

«Лісове 

господарст

во» 

Без обмежень  

 

 



забезпечувати ведення лісового 

господарства на засадах наближеного 

до природи лісівництва. 

 
Кафедра біології та 

захисту лісу 

Андреєва О. Ю. 

Лісова 

генетика 
ЗК 7. Знання та 
розуміння предметної 
області та розуміння 
професії.  
ЗК 8. Здатність 
застосовувати знання 
у практичних 
ситуаціях.  
ЗК 9. Здатність 
вчитися і оволодівати 
сучасними знаннями.  
ЗН 10. Прагнення до 
збереження 
навколишнього 
середовища.  

ЗН 12. Здатність до 

пошуку, оброблення та 

аналізу інформації з 

різних джерел.  

РН 2. Прагнути до самоорганізації та 
самоосвіти. 
РН 3. Проводити літературний пошук 
українською та іноземними мовою і 
аналізувати отриману інформацію. 
РН 5. Розуміти і застосовувати 
особливості процесів росту і розвитку 
лісових насаджень, теорії та 
принципи ведення лісового і 
мисливського господарства для 
вирішення завдань професійної 
діяльності. 
РН 7. Застосовувати законодавчі акти, 
нормативно-довідкові матеріали, 
організаційно-управлінську 
документацію з організації та 
ведення лісового і мисливського 
господарства, знання з економіки та 
права для забезпечення ефективної 
виробничої діяльності. 
РН 8. Проектувати та організовувати 
ведення лісового та мисливського 
господарства відповідно до 
встановлених вимог. 
РН 9. Застосовувати лісівничі 
загальновідомі методи збору 
дослідного матеріалу та його 
статистичного опрацювання. 
РН 10. Аналізувати результати 
досліджень лісівничо-таксаційних 
показників дерев, деревостанів, їх 

Лекції, 

практичні 

Освітній 

ступінь 

бакалавр, 2 

курс, 3 

семестр 

205 «Лісове 

господарств

о» 

Без обмежень  

http://znau.edu.ua/fakulteti/ekologichnij-fakultet/m-about-pravo/m-sklad-pravo/hordiichuk-mariia-viktorivna


продуктивності, стану насаджень та 
довкілля, стану мисливських тварин 
та їх кормової бази. 
РН 11. Оцінювати значимість 
отриманих результатів досліджень 
дерев, деревостанів, насаджень, 
лісових масивів і стану довкілля, 
стану мисливських тварин та їх 
кормової бази і робити 
аргументовані висновки. 
РН 12. Інтегрувати та удосконалювати 
виробничі процеси ведення лісового 
господарства відповідно до чинних 
вимог. 
РН 13. Демонструвати повагу до 
етичних  принципів та  формувати 
етичні засади співпраці в колективі. 
РН 14. Виконувати чітко та якісно 
професійні завдання, 
удосконалювати технологію їх 
виконання та навчати інших. 
РН 15. Впроваджувати розроблені 
проектні рішення у виробництво та 
забезпечувати ведення лісового 
господарства на засадах 
наближеного до природи 
лісівництва. 
РН 16. Організувати результативні та 
безпечні умови праці. 

Біології та захисту 

лісу / А. В. 

Вишневський,  

О. Ю. Андреєва 

Лісопатологіч

на експертиза 

та захист лісу 

ЗК 01. Здатність до 
абстрактного 
мислення, аналізу та 
синтезу. 
ЗК 02. Здатність 
застосовувати знання 

РН 01. Здатність формулювати та 
вдосконалювати важливе 
дослідницьке завдання, для його 
вирішення збирати необхідну 
інформацію та формулювати 
висновки, які можна захищати в 

Лекції, 

практичні, 

проблемні 

заняття, 

семінари, 

командна 

Освітній 

рівень 

магістр, 2 

курс 3 семестр 

205 «Лісове 

господарств

о» 

Без обмежень 



на практиці. 
ЗК 03. Використання 
іноземної мови у 
професійній 
діяльності. 
ЗК 04. Навички 
використання 
інформаційних та 
комунікаційних  
технологій. 
ЗК 05. Здатність 
проводити 
дослідження на 
відповідному рівні. 
ЗК 06. Здатність 
навчатися та навчати. 
ЗК 07. Вміння 
виявляти, ставити та 
вирішувати проблеми. 
ЗК 08. Здатність до 
пошуку, оброблення 
та аналізу інформації 
з різних джерел. 
ЗК 09. Здатність 
працювати автономно 
та в команді. 

науковому контексті. 
РН 02. Здатність розуміти сутність та 
наслідки впливу лісогосподарської 
діяльності на суб’єкти складової 
економіки України. 
РН 03. Здатність системно оцінювати 
лісові ресурси та досліджувати 
лісостани в рівнинних та гірських 
лісах України. 
РН 05. Здатність до розробки заходів 
з формування цільових деревостанів, 
підвищення  та регулювання 
продуктивності та стійкості лісів в 
різних лісорослинних регіонах 
України, на радіоактивно 
забруднених територіях, у зонах 
інтенсивного техногенного впливу. 
РН 07. Здатність розробляти та 
реалізовувати виробничі проекти і 
програми в галузі лісового 
господарства, охорони 
навколишнього природного 
середовища та збереження 
природного біорізноманіття. 
РН 09. Знання про природні лісові 
пожежі, їх вплив на лісове 
середовище, вогнестійкість деревних 
порід. 
РН 10. Розуміння лісопатологічного 
моніторингу, закономірностей 
формування ентомокомплексів у 
лісових екосистемах, мікобіоти, 
бактеріальних та вірусних 
захворювань в деревостанах, 
динаміки розвитку фітохвороб, 

робота 



епіфітотій. 
РН 16. Поєднувати різні форми 
науково-дослідної роботи і 
практичної діяльності з метою 
подолання розриву між теорією і 
практикою, науковими досягненнями 
і їх практичною реалізацією. 
РН 17. Дотримуватись принципів та 
правил академічної доброчесності в 
освітній та науковій діяльності. 
РН 18. Вільно спілкуватись усно і 
письмово державною та іноземною 
мовами з сучасних наукових і 
технічних проблем лісового 
господарства. 
 

Лісівництва, 

лісових культур та 

таксації / Марков 

Ф.Ф. 

Природоза

по 

відна 

справа 

 

ЗК 6. Здатність до 

абстрактного 

мислення, аналізу та 

синтезу. 

ЗК 7. Знання та 

розуміння 

предметної області 

та 

розуміння професії. 

ЗК 8. Здатність 

застосовувати 

знання у 

практичних 

ситуаціях. 

РН 11. Оцінювати значимість 

отриманих результатів досліджень 

дерев, деревостанів, 

насаджень, лісових масивів і 

стану довкілля, стану 

мисливських тварин та їх 

кормової бази і 

робити аргументовані висновки. 

РН 12. Інтегрувати та 

удосконалювати виробничі 

процеси ведення лісового 

господарства 

відповідно до чинних вимог. 

РН 13. Демонструвати повагу до 

етичних принципів та формувати 

етичні засади 

співпраці в колективі. 

РН 14. Виконувати чітко та якісно 

професійні завдання, 

Лекції, 

практичні 

самостійна 

робота 

Бакалавр 3 

курс  

6 семестр 

Спеціаль

ність 205 

Лісове 

господарс

тво 

 Без 

обмежень 

 



удосконалювати технологію їх 

виконання та навчати інших. 

РН 15. Впроваджувати розроблені 

проектні рішення у виробництво 

та забезпечувати 

ведення лісового господарства на 

засадах наближеного до природи 

лісівництва. 

Лісівництва, 

лісових культур та 

таксації / Марков 

Ф.Ф. 

Агротехнік

а зеленого 

будівництв

а 

ЗК 6. Здатність до 

абстрактного 

мислення, аналізу та 

синтезу. 

ЗК 7. Знання та 

розуміння 

предметної області 

та 

розуміння професії. 

ЗК 8. Здатність 

застосовувати 

знання у 

практичних 

ситуаціях. 

РН 1. Аналізувати основні етапи 

та закономірності історичного 

розвитку для формування 

громадянської позиції, 

формування національної гідності 

та патріотизму. 

РН 2. Прагнути до самоорганізації 

та самоосвіти. 

РН 3. Проводити літературний 

пошук українською та іноземними 

мовою і аналізувати 

отриману інформацію. 

РН 6. Здійснювати підбір і 

використання необхідного 

обладнання, інструментів для 

організації виробничого процесу з 

урахуванням екологічних, 

технічних та технологічних 

можливостей. 

Лекції, 

практичні 

самостійна 

робота 

Бакалавр 3 

курс  

6 семестр 

Спеціаль

ність 205 

Лісове 

господарс

тво 

Без 

обмежень 

 

Лісівництва, 

лісових культур та 

таксації / Марков 

Ф.Ф. 

Квітникарс

тво 

ЗК 8. Здатність 

застосовувати 

знання у 

практичних 

ситуаціях. 

ЗК 9. Здатність 

вчитися і 

РН 13. Демонструвати повагу до 

етичних принципів та формувати 

етичні засади 

співпраці в колективі. 

РН 14. Виконувати чітко та якісно 

професійні завдання, 

удосконалювати технологію їх 

Лекції, 

практичні 

самостійна 

робота 

Бакалавр 3 

курс  

5 семестр 

Спеціаль

ність 205 

Лісове 

господарс

тво 

Без 

обмежень 

 



оволодівати 

сучасними 

знаннями. 

ЗК 10. Прагнення до 

збереження 

навколишнього 

середовища. 

виконання та навчати інших. 

РН 15. Впроваджувати розроблені 

проектні рішення у виробництво 

та забезпечувати 

ведення лісового господарства на 

засадах наближеного до природи 

лісівництва. 

Лісівництва, 

лісових культур та 

таксації / Марков 

Ф.Ф. 

Газони ЗК 6. Здатність до 

абстрактного 

мислення, аналізу та 

синтезу. 

ЗК 7. Знання та 

розуміння 

предметної області 

та 

розуміння професії. 

ЗК 8. Здатність 

застосовувати 

знання у 

практичних 

ситуаціях. 

ЗК 9. Здатність 

вчитися і 

оволодівати 

сучасними 

знаннями. 

РН 13. Демонструвати повагу до 

етичних принципів та формувати 

етичні засади 

співпраці в колективі. 

РН 14. Виконувати чітко та якісно 

професійні завдання, 

удосконалювати технологію їх 

виконання та навчати інших. 

РН 15. Впроваджувати розроблені 

проектні рішення у виробництво 

та забезпечувати 

ведення лісового господарства на 

засадах наближеного до природи 

лісівництва. 

РН 16. Організувати 

результативні та безпечні умови 

праці. 

Лекції, 

практичні 

самостійна 

робота 

Бакалавр 3 

курс  

5 семестр 

Спеціаль

ність 205 

Лісове 

господарс

тво 

Без 

обмежень 

 

Лісівництва, 

лісових культур та 

таксації / Марков 

Ф.Ф. 

Будівництв

о та 

експлуатаці

я садово-

паркових 

об’єктів 

ЗК 9. Здатність 

вчитися і 

оволодівати 

сучасними 

знаннями. 

ЗК 10. Прагнення до 

збереження 

навколишнього 

РН 13. Демонструвати повагу до 

етичних принципів та формувати 

етичні засади 

співпраці в колективі. 

РН 14. Виконувати чітко та якісно 

професійні завдання, 

удосконалювати технологію їх 

виконання та навчати інших. 

Лекції, 

практичні 

самостійна 

робота 

Бакалавр 4 

курс  

8 семестр 

Спеціаль

ність 205 

Лісове 

господарс

тво 

Базові 

навички 

роботи з 

персональни

м комп’юте-

ром 



середовища. 

ЗК 11. Навички 

здійснення 

безпечної 

діяльності. 

ЗК 12. Здатність до 

пошуку, оброблення 

та аналізу 

інформації з різних 

джерел. 

РН 15. Впроваджувати розроблені 

проектні рішення у виробництво 

та забезпечувати 

ведення лісового господарства на 

засадах наближеного до природи 

лісівництва. 

РН 16. Організувати 

результативні та безпечні умови 

праці. 

Лісівництва, 

лісових культур та 

таксації / Марков 

Ф.Ф. 

Ландшафтн

а 

архітектура 

ЗК 9. Здатність 

вчитися і 

оволодівати 

сучасними 

знаннями. 

ЗК 10. Прагнення до 

збереження 

навколишнього 

середовища. 

ЗК 11. Навички 

здійснення 

безпечної 

діяльності. 

ЗК 12. Здатність до 

пошуку, оброблення 

та аналізу 

інформації з різних 

джерел. 

РН 10. Аналізувати результати 

досліджень лісівничо-таксаційних 

показників дерев, 

деревостанів, їх продуктивності, 

стану насаджень та довкілля, 

стану мисливських тварин та їх 

кормової бази. 

РН 11. Оцінювати значимість 

отриманих результатів досліджень 

дерев, деревостанів, 

насаджень, лісових масивів і 

стану довкілля, стану 

мисливських тварин та їх 

кормової бази і 

робити аргументовані висновки. 

РН 12. Інтегрувати та 

удосконалювати виробничі 

процеси ведення лісового 

господарства 

відповідно до чинних вимог. 

РН 13. Демонструвати повагу до 

етичних принципів та формувати 

етичні засади 

співпраці в колективі. 

Лекції, 

практичні 

самостійна 

робота 

Бакалавр 4 

курс  

7 семестр 

Спеціаль

ність 205 

Лісове 

господарс

тво 

Базові 

навички 

роботи з 

персональни

м комп’юте-

ром 



РН 14. Виконувати чітко та якісно 

професійні завдання, 

удосконалювати технологію їх 

виконання та навчати інших. 

РН 15. Впроваджувати розроблені 

проектні рішення у виробництво 

та забезпечувати 

ведення лісового господарства на 

засадах наближеного до природи 

лісівництва. 

Лісівництва, 

лісових культур та 

таксації / Марков 

Ф.Ф. 

Ландшафтн

ий дизайн 

ЗК 6. Здатність до 

абстрактного 

мислення, аналізу та 

синтезу. 

ЗК 7. Знання та 

розуміння 

предметної області 

та 

розуміння професії. 

ЗК 8. Здатність 

застосовувати 

знання у 

практичних 

ситуаціях. 

РН 13. Демонструвати повагу до 

етичних принципів та формувати 

етичні засади 

співпраці в колективі. 

РН 14. Виконувати чітко та якісно 

професійні завдання, 

удосконалювати технологію їх 

виконання та навчати інших. 

РН 15. Впроваджувати розроблені 

проектні рішення у виробництво 

та забезпечувати 

ведення лісового господарства на 

засадах наближеного до природи 

лісівництва. 

Лекції, 

практичні 

самостійна 

робота 

Бакалавр 3 

курс  

6 семестр 

Спеціаль

ність 205 

Лісове 

господарс

тво 

Базові 

навички 

роботи з 

персональни

м комп’юте-

ром 

Лісівництва, 

лісових культур та 

таксації / Марков 

Ф.Ф. 

Урбаністик

а 

ЗК 8. Здатність 

застосовувати 

знання у 

практичних 

ситуаціях. 

ЗК 9. Здатність 

вчитися і 

оволодівати 

сучасними 

знаннями. 

РН 11. Оцінювати значимість 

отриманих результатів досліджень 

дерев, деревостанів, 

насаджень, лісових масивів і 

стану довкілля, стану 

мисливських тварин та їх 

кормової бази і 

робити аргументовані висновки. 

РН 12. Інтегрувати та 

удосконалювати виробничі 

Лекції, 

практичні 

самостійна 

робота 

Бакалавр 4 

курс  

8 семестр 

Спеціаль

ність 205 

Лісове 

господарс

тво 

Без 

обмежень 

 



ЗК 10. Прагнення до 

збереження 

навколишнього 

середовища. 

ЗК 11. Навички 

здійснення 

безпечної 

діяльності. 

процеси ведення лісового 

господарства 

відповідно до чинних вимог. 

РН 13. Демонструвати повагу до 

етичних принципів та формувати 

етичні засади 

співпраці в колективі. 

РН 14. Виконувати чітко та якісно 

професійні завдання, 

удосконалювати технологію їх 

виконання та навчати інших. 

РН 15. Впроваджувати розроблені 

проектні рішення у виробництво 

та забезпечувати 

ведення лісового господарства на 

засадах наближеного до природи 

лісівництва. 

Лісівництва, 

лісових культур та 

таксації / Турко 

В.М. 

Соціальне 

лісівництво 

ЗК 1. Здатність 

реалізувати свої 

права і обов’язки як 

члена суспільства, 

усвідомлювати 

цінності 

громадянського 

(вільного 

демократичного) 

суспільства, та 

необхідність його 

сталого розвитку, 

верховенства права, 

прав і свобод 

людини і 

громадянина в 

України. 

РН 1. Аналізувати основні етапи 

та закономірності історичного 

розвитку для формування 

громадянської позиції, 

формування національної гідності 

та патріотизму. 

РН 2. Прагнути до самоорганізації 

та самоосвіти. 

РН 3. Проводити літературний 

пошук українською та іноземними 

мовою і аналізувати 

отриману інформацію. 

РН 4. Володіти базовими 

гуманітарними, природничо-

науковими та професійними 

знаннями для вирішення завдань з 

організації та ведення лісового 

Лекції, 

практичні 

самостійна 

робота 

Бакалавр 4 

курс  

8 семестр 

Спеціаль

ність 205 

Лісове 

господарс

тво 

Без 

обмежень 

 



ЗК 2. Здатність 

зберігати та 

примножувати 

моральні, культурні, 

наукові цінності і 

досягнення 

суспільства на 

основі розуміння 

історії та 

закономірностей 

розвитку 

предметної області, 

її місця у загальній 

системі знань про 

природу і 

суспільство та у 

розвитку 

суспільства, техніки 

і технологій, 

використовувати 

різні види та форми 

рухової активності 

для активного 

відпочинку та 

ведення здорового 

способу життя. 

ЗК 12. Здатність до 

пошуку, оброблення 

та аналізу 

інформації з різних 

джерел. 

господарства. 

РН 5. Розуміти і застосовувати 

особливості процесів росту і 

розвитку лісових насаджень, 

теорії та принципи ведення 

лісового і мисливського 

господарства для вирішення 

завдань 

професійної діяльності. 

РН 7. Застосовувати законодавчі 

акти, нормативно-довідкові 

матеріали, 

організаційноуправлінську 

документацію з організації та 

ведення лісового і мисливського 

господарства, 

знання з економіки та права для 

забезпечення ефективної 

виробничої діяльності. 

РН 9. Застосовувати лісівничі 

загальновідомі методи збору 

дослідного матеріалу та його 

статистичного опрацювання. 

РН 10. Аналізувати результати 

досліджень лісівничо-таксаційних 

показників дерев, 

деревостанів, їх продуктивності, 

стану насаджень та довкілля, 

стану мисливських тварин 

та їх кормової бази. 

РН 13. Демонструвати повагу до 

етичних принципів та формувати 

етичні засади 

співпраці в колективі. 



РН 14. Виконувати чітко та якісно 

професійні завдання, 

удосконалювати технологію їх 

виконання та навчати інших. 

РН 16. Організувати 

результативні та безпечні умови 

праці. 

Лісівництва, 

лісових культур та 

таксації / Сірук 

Ю.В. 

Лісопарков

е 

господарст

во 

ЗК 3. Цінування та 

повага до 

різноманітності та 

мультикультурності

. 

ЗК 6. Здатність до 

абстрактного 

мислення, аналізу та 

синтезу. 

ЗК 10. Прагнення до 

збереження 

навколишнього 

середовища. 

РН 5. Розуміти і застосовувати 

особливості процесів росту і 

розвитку лісових насаджень, 

теорії та принципи ведення 

лісового і мисливського 

господарства для вирішення 

завдань професійної діяльності. 

РН 6. Здійснювати підбір і 

використання необхідного 

обладнання, інструментів     для 

організації виробничого процесу з 

урахуванням екологічних, 

технічних та технологічних 

можливостей. 

РН 7. Застосовувати законодавчі 

акти, нормативно-довідкові 

матеріали, організаційно-

управлінську документацію з 

організації та ведення лісового і 

мисливського господарства, 

знання з економіки та права для 

забезпечення ефективної 

виробничої діяльності. 

РН 10. Аналізувати результати 

досліджень лісівничо-таксаційних 

показників дерев, деревостанів, їх 

продуктивності, стану насаджень 

Лекції, 

практичні 

самостійна 

робота 

Бакалавр 4 

курс  

8 семестр 

Спеціаль

ність 205 

Лісове 

господарс

тво 

Базові 

навички 

роботи з 

персональни

м комп’юте-

ром 



та довкілля, стану мисливських 

тварин та їх кормової бази. 

РН 15. Впроваджувати розроблені 

проектні рішення у виробництво 

та забезпечувати ведення лісового 

господарства на засадах 

наближеного до природи 

лісівництва. 

 

Лісівництва, 

лісових культур та 

таксації / Сірук 

Ю.В. 

Рекреаційн

е 

лісівництво 

ЗК 3. Цінування та 

повага до 

різноманітності та 

мультикультурності

. 

ЗК 6. Здатність до 

абстрактного 

мислення, аналізу та 

синтезу. 

ЗК 10. Прагнення до 

збереження 

навколишнього 

середовища. 

РН 5. Розуміти і застосовувати 

особливості процесів росту і 

розвитку лісових насаджень, 

теорії та принципи ведення 

лісового і мисливського 

господарства для вирішення 

завдань професійної діяльності. 

РН 6. Здійснювати підбір і 

використання необхідного 

обладнання, інструментів     для 

організації виробничого процесу з 

урахуванням екологічних, 

технічних та технологічних 

можливостей. 

РН 7. Застосовувати законодавчі 

акти, нормативно-довідкові 

матеріали, організаційно-

управлінську документацію з 

організації та ведення лісового і 

мисливського господарства, 

знання з економіки та права для 

забезпечення ефективної 

виробничої діяльності. 

РН 10. Аналізувати результати 

досліджень лісівничо-таксаційних 

Лекції, 

практичні 

самостійна 

робота 

Бакалавр 4 

курс  

7семестр 

Спеціаль

ність 205 

Лісове 

господарс

тво 

Базові 

навички 

роботи з 

персональни

м комп’юте-

ром 



показників дерев, деревостанів, їх 

продуктивності, стану насаджень 

та довкілля, стану мисливських 

тварин та їх кормової бази. 

РН 15. Впроваджувати розроблені 

проектні рішення у виробництво 

та забезпечувати ведення лісового 

господарства на засадах 

наближеного до природи 

лісівництва. 

 

Лісівництва, 

лісових культур та 

таксації / Сірук 

Ю.В. 

Аерокосміч

ні методи в 

лісовому 

господарст

ві 

ЗК 7. Знання та 

розуміння 

предметної області 

та розуміння 

професії. 

ЗК 8. Здатність 

застосовувати 

знання у 

практичних 

ситуаціях. 

ЗК 12. Здатність до 

пошуку, оброблення 

та аналізу 

інформації з різних 

джерел. 

РН 6. Здійснювати підбір і 

використання необхідного 

обладнання, інструментів     для 

організації виробничого процесу з 

урахуванням екологічних, 

технічних та технологічних 

можливостей. 

РН 8. Проектувати та 

організовувати ведення лісового 

та мисливського господарства 

відповідно до встановлених 

вимог. 

РН 9. Застосовувати лісівничі 

загальновідомі методи збору 

дослідного матеріалу та його 

статистичного опрацювання. 

РН 10. Аналізувати результати 

досліджень лісівничо-таксаційних 

показників дерев, деревостанів, їх 

продуктивності, стану насаджень 

та довкілля, стану мисливських 

тварин та їх кормової бази. 

РН 15. Впроваджувати розроблені 

Лекції, 

практичні 

самостійна 

робота 

Бакалавр 4 

курс  

8 семестр 

Спеціаль

ність 205 

Лісове 

господарс

тво 

Базові 

навички 

роботи з 

персональни

м комп’юте-

ром 



проектні рішення у виробництво 

та забезпечувати ведення лісового 

господарства на засадах 

наближеного до природи 

лісівництва. 

Лісівництва, 

лісових культур та 

таксації / Сірук 

Ю.В. 

Дистанційн

е 

зондування 

землі 

ЗК 7. Знання та 

розуміння 

предметної області 

та розуміння 

професії. 

ЗК 8. Здатність 

застосовувати 

знання у 

практичних 

ситуаціях. 

ЗК 12. Здатність до 

пошуку, оброблення 

та аналізу 

інформації з різних 

джерел. 

РН 6. Здійснювати підбір і 

використання необхідного 

обладнання, інструментів     для 

організації виробничого процесу з 

урахуванням екологічних, 

технічних та технологічних 

можливостей. 

РН 8. Проектувати та 

організовувати ведення лісового 

та мисливського господарства 

відповідно до встановлених 

вимог. 

РН 9. Застосовувати лісівничі 

загальновідомі методи збору 

дослідного матеріалу та його 

статистичного опрацювання. 

РН 10. Аналізувати результати 

досліджень лісівничо-таксаційних 

показників дерев, деревостанів, їх 

продуктивності, стану насаджень 

та довкілля, стану мисливських 

тварин та їх кормової бази. 

РН 15. Впроваджувати розроблені 

проектні рішення у виробництво 

та забезпечувати ведення лісового 

господарства на засадах 

наближеного до природи 

лісівництва. 

Лекції, 

практичні 

самостійна 

робота 

Бакалавр 4 

курс  

8 семестр 

Спеціаль

ність 205 

Лісове 

господарс

тво 

Базові 

навички 

роботи з 

персональни

м комп’юте-

ром 

Лісівництва, Лісова ЗК 6. Здатність до РН 6. Здійснювати підбір і Лекції, Бакалавр 4 Спеціаль Базові 



лісових культур та 

таксації / Сірук 

Ю.В. 

картографі

я 

абстрактного 

мислення, аналізу та 

синтезу. 

ЗК 7. Знання та 

розуміння 

предметної області 

та розуміння 

професії. 

ЗК 8. Здатність 

застосовувати 

знання у 

практичних 

ситуаціях. 

ЗК 12. Здатність до 

пошуку, оброблення 

та аналізу 

інформації з різних 

джерел. 

використання необхідного 

обладнання, інструментів     для 

організації виробничого процесу з 

урахуванням екологічних, 

технічних та технологічних 

можливостей. 

РН 8. Проектувати та 

організовувати ведення лісового 

та мисливського господарства 

відповідно до встановлених 

вимог. 

РН 9. Застосовувати лісівничі 

загальновідомі методи збору 

дослідного матеріалу та його 

статистичного опрацювання. 

РН 10. Аналізувати результати 

досліджень лісівничо-таксаційних 

показників дерев, деревостанів, їх 

продуктивності, стану насаджень 

та довкілля, стану мисливських 

тварин та їх кормової бази. 

РН 15. Впроваджувати розроблені 

проектні рішення у виробництво 

та забезпечувати ведення лісового 

господарства на засадах 

наближеного до природи 

лісівництва. 

практичні 

самостійна 

робота 

курс  

8 семестр 

ність 205 

Лісове 

господарс

тво 

навички 

роботи з 

персональни

м комп’юте-

ром 

Лісівництва, 

лісових культур та 

таксації / 

Мостепанюк В.А. 

Спеціальні 

види 

лісовпоряд

кування  

ЗК 01. Здатність до 

абстрактного 

мислення, аналізу та 

синтезу; 

ЗК 02. Здатність 

застосовувати 

знання на практиці; 

РН 03. Здатність системно 

оцінювати лісові ресурси та 

досліджувати лісостани в 

рівнинних та гірських лісах 

України. 

РН 04. Розуміння процесів 

управління державним 

Лекції, 

практичні 

самостійна 

робота 

Магістр 1 

курс  

2 семестр 

Спеціаль

ність 205 

Лісове 

господарс

тво 

 Без 

обмежень 

 



ЗК 04. Навички 

використання 

інформаційних та 

комунікаційних  

технологій; 

ЗК 07. Вміння 

виявляти, ставити та 

вирішувати 

проблеми; 

 

підприємством, планування та 

організації лісогосподарської та 

лісомисливської діяльності в лісах 

України. 

РН 05. Здатність до розробки 

заходів з формування цільових 

деревостанів, підвищення  та 

регулювання продуктивності та 

стійкості лісів в різних 

лісорослинних регіонах України, 

на радіоактивно забруднених 

територіях, у зонах інтенсивного 

техногенного впливу. 

РН 07. Здатність розробляти та 

реалізовувати виробничі проекти і 

програми в галузі лісового 

господарства, охорони 

навколишнього природного 

середовища та збереження 

природного біорізноманіття. 

РН 08. Застосування методів 

лісоінвентаризації на основі 

сучасної вибіркової таксації. 

РН 12. Здатність до організації 

лісогосподарського виробництва  

із застосуванням сучасних 

інформаційних систем та 

комп’ютерних технологій. 

Лісівництва, 

лісових культур та 

таксації / 

Мостепанюк В.А. 

Впорядкува

ння 

мисливськи

х угідь 

ЗК 01. Здатність до 

абстрактного 

мислення, аналізу та 

синтезу; 

ЗК 02. Здатність 

застосовувати 

РН 03. Здатність системно 

оцінювати лісові ресурси та 

досліджувати лісостани в 

рівнинних та гірських лісах 

України. 

РН 04. Розуміння процесів 

Лекції, 

практичні 

самостійна 

робота 

Магістр 1 

курс  

2 семестр 

Спеціаль

ність 205 

Лісове 

господарс

тво 

Без 

обмежень 

 



знання на практиці; 

ЗК 04. Навички 

використання 

інформаційних та 

комунікаційних  

технологій; 

ЗК 07. Вміння 

виявляти, ставити та 

вирішувати 

проблеми; 

 

управління державним 

підприємством, планування та 

організації лісогосподарської та 

лісомисливської діяльності в лісах 

України. 

РН 05. Здатність до розробки 

заходів з формування цільових 

деревостанів, підвищення  та 

регулювання продуктивності та 

стійкості лісів в різних 

лісорослинних регіонах України, 

на радіоактивно забруднених 

територіях, у зонах інтенсивного 

техногенного впливу. 

РН 07. Здатність розробляти та 

реалізовувати виробничі проекти і 

програми в галузі лісового 

господарства, охорони 

навколишнього природного 

середовища та збереження 

природного біорізноманіття. 

РН 08. Застосування методів 

лісоінвентаризації на основі 

сучасної вибіркової таксації. 

РН 12. Здатність до організації 

лісогосподарського виробництва  

із застосуванням сучасних 

інформаційних систем та 

комп’ютерних технологій. 

Лісівництва, 

лісових культур та 

таксації / Марков 

Ф.Ф. 

Парковпор

ядкування 

ЗК 01. Здатність до 

абстрактного 

мислення, аналізу та 

синтезу; 

ЗК 02. Здатність 

РН 05. Здатність до розробки 

заходів з формування цільових 

деревостанів, підвищення  та 

регулювання продуктивності та 

стійкості лісів в різних 

Лекції, 

практичні 

самостійна 

робота 

Магістр 1 

курс  

2 семестр 

Спеціаль

ність 205 

Лісове 

господарс

тво 

Без 

обмежень 

 



застосовувати 

знання на практиці; 

ЗК 04. Навички 

використання 

інформаційних та 

комунікаційних  

технологій; 

 

лісорослинних регіонах України, 

на радіоактивно забруднених 

територіях, у зонах інтенсивного 

техногенного впливу. 

РН 07. Здатність розробляти та 

реалізовувати виробничі проекти і 

програми в галузі лісового 

господарства, охорони 

навколишнього природного 

середовища та збереження 

природного біорізноманіття. 

РН 08. Застосування методів 

лісоінвентаризації на основі 

сучасної вибіркової таксації. 

РН 12. Здатність до організації 

лісогосподарського виробництва  

із застосуванням сучасних 

інформаційних систем та 

комп’ютерних технологій. 

РН 15. Вміти використовувати 

нормативні документи з якості, 

стандартизації та сертифікації 

лісогосподарського виробництва. 

Лісівництва, 

лісових культур та 

таксації / Марков 

Ф.Ф. 

Екодизайн 

міського 

середовища 

ЗК 8. Здатність 

застосовувати 

знання у 

практичних 

ситуаціях. 

ЗК 9. Здатність 

вчитися і 

оволодівати 

сучасними 

знаннями. 

ЗК 10. Прагнення до 

РН 11. Оцінювати значимість 

отриманих результатів досліджень 

дерев, деревостанів, 

насаджень, лісових масивів і 

стану довкілля, стану 

мисливських тварин та їх 

кормової бази і 

робити аргументовані висновки. 

РН 12. Інтегрувати та 

удосконалювати виробничі 

процеси ведення лісового 

Лекції, 

практичні 

самостійна 

робота 

Магістр 2 

курс  

3 семестр 

Спеціаль

ність 205 

Лісове 

господарс

тво 

Без 

обмежень 

 



збереження 

навколишнього 

середовища. 

ЗК 11. Навички 

здійснення 

безпечної 

діяльності. 

господарства 

відповідно до чинних вимог. 

РН 13. Демонструвати повагу до 

етичних принципів та формувати 

етичні засади 

співпраці в колективі. 

РН 14. Виконувати чітко та якісно 

професійні завдання, 

удосконалювати технологію їх 

виконання та навчати інших. 

Лісівництва, 

лісових культур та 

таксації / Марков 

Ф.Ф. 

Реконструк

ція садово-

паркових 

об’єктів 

ЗК 8. Здатність 

застосовувати 

знання у 

практичних 

ситуаціях. 

ЗК 9. Здатність 

вчитися і 

оволодівати 

сучасними 

знаннями. 

ЗК 10. Прагнення до 

збереження 

навколишнього 

середовища. 

ЗК 11. Навички 

здійснення 

безпечної 

діяльності. 

РН 11. Оцінювати значимість 

отриманих результатів досліджень 

дерев, деревостанів, 

насаджень, лісових масивів і 

стану довкілля, стану 

мисливських тварин та їх 

кормової бази і 

робити аргументовані висновки. 

РН 12. Інтегрувати та 

удосконалювати виробничі 

процеси ведення лісового 

господарства 

відповідно до чинних вимог. 

РН 13. Демонструвати повагу до 

етичних принципів та формувати 

етичні засади 

співпраці в колективі. 

РН 14. Виконувати чітко та якісно 

професійні завдання, 

удосконалювати технологію їх 

виконання та навчати інших. 

Лекції, 

практичні 

самостійна 

робота 

Магістр 2 

курс  

3 семестр 

Спеціаль

ність 205 

Лісове 

господарс

тво 

Без 

обмежень 

 

Кафедра загального 

лісівництва 

 

Климчук О.О. 

Лісова 

пірологія 

ЗК6. Здатність до 

абстрактного 

мислення, аналізу та 

синтезу. 

РН 4. Володіти базовими 

гуманітарними, природничо-

науковими та професійними 

знаннями для вирішення завдань з 

Лекції, 

практичні 

Освітній 

ступінь 

бакалавр, 4 

курс, 7 

205 «Лісове 

господарств

о» 

Без обмежень 

http://znau.edu.ua/fakulteti/ekologichnij-fakultet/m-about-pravo/m-sklad-pravo/hordiichuk-mariia-viktorivna


ЗК7. Знання та 

розуміння предметної 

області та розуміння 

професії. 

ЗК8. Здатність 

застосовувати знання 

у практичних 

ситуаціях. 

ЗК9. Здатність 

вчитися і оволодіти 

сучасними знаннями. 

ЗК10. Прагнення до 

збереження 

навколишнього 

середовища. 

ЗК11.Навички 

здійснення безпечної 

діяльності. 

ЗК12. Здатність до 

пошуку оброблення та 

аналізу інформації з 

різних джерел. 

 

організації та ведення лісового 

господарства.  

РН 10. Аналізувати результати 

досліджень лісівничо-таксаційних 

показників дерев, деревостанів, їх 

продуктивності, стану насаджень та 

довкілля, стану мисливських тварин 

та їх кормової бази. 

РН 14. Виконувати чітко та якісно 

професійні завдання, 

удосконалювати технологію їх 

виконання та навчати інших. 

РН 16. Організувати результативні та 

безпечні умови праці. 

семестр 

Кафедра загального 

лісівництва 

 

Климчук О.О. 

Моніторинг 

лісових 

пожеж 

ЗК6. Здатність до 

абстрактного 

мислення, аналізу та 

синтезу. 

ЗК7. Знання та 

розуміння предметної 

області та розуміння 

професії. 

ЗК8. Здатність 

застосовувати знання 

у практичних 

ситуаціях. 

ЗК9. Здатність 

вчитися і оволодіти 

РН 4. Володіти базовими 

гуманітарними, природничо-

науковими та професійними 

знаннями для вирішення завдань з 

організації та ведення лісового 

господарства.  

РН 10. Аналізувати результати 

досліджень лісівничо-таксаційних 

показників дерев, деревостанів, їх 

продуктивності, стану насаджень та 

довкілля, стану мисливських тварин 

та їх кормової бази. 

РН 14. Виконувати чітко та якісно 

професійні завдання, 

Лекції, 

практичні 

Освітній 

ступінь 

бакалавр, 4 

курс, 7 

семестр 

205 «Лісове 

господарств

о» 

Без обмежень 

http://znau.edu.ua/fakulteti/ekologichnij-fakultet/m-about-pravo/m-sklad-pravo/hordiichuk-mariia-viktorivna


сучасними знаннями. 

ЗК10. Прагнення до 

збереження 

навколишнього 

середовища. 

ЗК11.Навички 

здійснення безпечної 

діяльності. 

ЗК12. Здатність до 

пошуку оброблення та 

аналізу інформації з 

різних джерел. 

 

удосконалювати технологію їх 

виконання та навчати інших. 

 

Кафедра загального 

лісівництва 

 

Климчук О.О. 

Організація 

охорони лісів 

від пожеж 

ЗК6. Здатність до 

абстрактного 

мислення, аналізу та 

синтезу. 

ЗК7. Знання та 

розуміння предметної 

області та розуміння 

професії. 

ЗК8. Здатність 

застосовувати знання 

у практичних 

ситуаціях. 

ЗК9. Здатність 

вчитися і оволодіти 

сучасними знаннями. 

ЗК10. Прагнення до 

збереження 

навколишнього 

середовища. 

ЗК11.Навички 

здійснення безпечної 

діяльності. 

ЗК12. Здатність до 

пошуку оброблення та 

РН 4. Володіти базовими 

гуманітарними, природничо-

науковими та професійними 

знаннями для вирішення завдань з 

організації та ведення лісового 

господарства.  

РН 10. Аналізувати результати 

досліджень лісівничо-таксаційних 

показників дерев, деревостанів, їх 

продуктивності, стану насаджень та 

довкілля, стану мисливських тварин 

та їх кормової бази. 

РН 14. Виконувати чітко та якісно 

професійні завдання, 

удосконалювати технологію їх 

виконання та навчати інших. 

РН 16. Організувати результативні та 

безпечні умови праці. 

Лекції, 

практичні 

Освітній 

ступінь 

бакалавр, 4 

курс, 7 

семестр 

205 «Лісове 

господарств

о» 

Без обмежень 

http://znau.edu.ua/fakulteti/ekologichnij-fakultet/m-about-pravo/m-sklad-pravo/hordiichuk-mariia-viktorivna


аналізу інформації з 

різних джерел. 

 

Кафедра експлуатації 

лісових ресурсів та 

деревообробних 

технологій 

Кратюк О.Л. 

Основи 

гідротехні

чної 

меліорації 

ЗК 2. Здатність зберігати 

та примножувати 

моральні, культурні, 

наукові цінності і 

досягнення суспільства на 

основі розуміння історії 

та закономірностей 

розвитку предметної 

області, її місця у 

загальній системі знань 

про природу і суспільство 

та у розвитку суспільства, 

техніки і технологій, 

використовувати різні 

види та форми рухової 

активності для активного 

відпочинку та ведення 

здорового способу життя. 

ЗК 6. Здатність до 

абстрактного мислення, 

аналізу та синтезу. 

ЗК 7. Знання та розуміння 

предметної області та 

розуміння професії. 

ЗК 8. Здатність 

застосовувати знання у 

практичних ситуаціях. 

ЗК 9. Здатність вчитися і 

оволодівати сучасними 

знаннями. 

РН14. Виконувати чітко та якісно 

професійні завдання, удосконалювати 

технологію їх виконання та навчати 

інших. 

Лекції, 

практичні 

Освітній 

ступінь 

бакалавр, 3 

курс, 5 

семестр 

205 «Лісове 

господарств

о» 

Без обмежень 

Кафедра експлуатації 

лісових ресурсів та 

деревообробних 

технологій 

Основи 

мікрозрош

ення 

ЗК 2. Здатність зберігати 

та примножувати 

моральні, культурні, 

наукові цінності і 

РН14. Виконувати чітко та якісно 

професійні завдання, удосконалювати 

технологію їх виконання та навчати 

інших. 

Лекції, 

практичні 

Освітній 

ступінь 

бакалавр, 3 

курс, 5 

205 «Лісове 

господарств

о» 

Без обмежень 

http://znau.edu.ua/fakulteti/ekologichnij-fakultet/m-about-pravo/m-sklad-pravo/hordiichuk-mariia-viktorivna


Кратюк О.Л. досягнення суспільства на 

основі розуміння історії 

та закономірностей 

розвитку предметної 

області, її місця у 

загальній системі знань 

про природу і суспільство 

та у розвитку суспільства, 

техніки і технологій, 

використовувати різні 

види та форми рухової 

активності для активного 

відпочинку та ведення 

здорового способу життя. 

ЗК 6. Здатність до 

абстрактного мислення, 

аналізу та синтезу. 

ЗК 7. Знання та розуміння 

предметної області та 

розуміння професії. 

ЗК 8. Здатність 

застосовувати знання у 

практичних ситуаціях. 

ЗК 9. Здатність вчитися і 

оволодівати сучасними 

знаннями. 

семестр 

Кафедра експлуатації 

лісових ресурсів та 

деревообробних 

технологій 

Кратюк О.Л. 

Осушення 

лісових 

земель 

ЗК 2. Здатність зберігати 

та примножувати 

моральні, культурні, 

наукові цінності і 

досягнення суспільства на 

основі розуміння історії 

та закономірностей 

розвитку предметної 

області, її місця у 

загальній системі знань 

про природу і суспільство 

РН14. Виконувати чітко та якісно 

професійні завдання, удосконалювати 

технологію їх виконання та навчати 

інших. 

Лекції, 

практичні 

Освітній 

ступінь 

бакалавр, 3 

курс, 5 

семестр 

205 «Лісове 

господарств

о» 

Без обмежень 

http://znau.edu.ua/fakulteti/ekologichnij-fakultet/m-about-pravo/m-sklad-pravo/hordiichuk-mariia-viktorivna
http://znau.edu.ua/fakulteti/ekologichnij-fakultet/m-about-pravo/m-sklad-pravo/hordiichuk-mariia-viktorivna


та у розвитку суспільства, 

техніки і технологій, 

використовувати різні 

види та форми рухової 

активності для активного 

відпочинку та ведення 

здорового способу життя. 

ЗК 6. Здатність до 

абстрактного мислення, 

аналізу та синтезу. 

ЗК 7. Знання та розуміння 

предметної області та 

розуміння професії. 

ЗК 8. Здатність 

застосовувати знання у 

практичних ситуаціях. 

ЗК 9. Здатність вчитися і 

оволодівати сучасними 

знаннями. 

Кафедра експлуатації 

лісових ресурсів та 

деревообробних 

технологій 

Власюк В.П. 

Економіка 

лісового 

господарс

тва 

ЗК 2. Здатність зберігати 

та примножувати 

моральні, культурні, 

наукові цінності і 

досягнення суспільства на 

основі розуміння історії 

та закономірностей 

розвитку предметної 

області, її місця у 

загальній системі знань 

про природу і суспільство 

та у розвитку суспільства, 

техніки і технологій, 

використовувати різні 

види та форми рухової 

активності для активного 

відпочинку та ведення 

здорового способу життя. 

РН 4. Володіти базовими 

гуманітарними, природничо-

науковими та професійними 

знаннями для вирішення завдань з 

організації та ведення лісового 

господарства.  

РН 7. Застосовувати законодавчі 

акти, нормативно-довідкові 

матеріали, організаційно-

управлінську документацію з 

організації та ведення лісового і 

мисливського господарства, знання з 

економіки та права для забезпечення 

ефективної виробничої діяльності. 

РН 11. Оцінювати значимість 

отриманих результатів досліджень 

дерев, деревостанів, насаджень, 

лісових масивів і стану довкілля, 

Лекції, 

практичні 

Освітній 

ступінь 

бакалавр, 4 

курс, 7 

семестр 

205 «Лісове 

господарств

о» 

Без обмежень 



ЗК 6. Здатність до 

абстрактного мислення, 

аналізу та синтезу. 

ЗК 7. Знання та розуміння 

предметної області та 

розуміння професії. 

ЗК 8. Здатність 

застосовувати знання у 

практичних ситуаціях. 

ЗК 9. Здатність вчитися і 

оволодівати сучасними 

знаннями. 

стану мисливських тварин та їх 

кормової бази і робити аргументовані 

висновки. 

РН14. Виконувати чітко та якісно 

професійні завдання, удосконалювати 

технологію їх виконання та навчати 

інших.  

Кафедра експлуатації 

лісових ресурсів та 

деревообробних 

технологій 

Власюк В.П. 

Економіка 

садово-

паркового 

господарс

тва 

ЗК 2. Здатність зберігати 

та примножувати 

моральні, культурні, 

наукові цінності і 

досягнення суспільства на 

основі розуміння історії 

та закономірностей 

розвитку предметної 

області, її місця у 

загальній системі знань 

про природу і суспільство 

та у розвитку суспільства, 

техніки і технологій, 

використовувати різні 

види та форми рухової 

активності для активного 

відпочинку та ведення 

здорового способу життя. 

ЗК 6. Здатність до 

абстрактного мислення, 

аналізу та синтезу. 

ЗК 7. Знання та розуміння 

предметної області та 

розуміння професії. 

ЗК 8. Здатність 

РН 4. Володіти базовими 

гуманітарними, природничо-

науковими та професійними 

знаннями для вирішення завдань з 

організації та ведення лісового 

господарства.  

РН 7. Застосовувати законодавчі 

акти, нормативно-довідкові 

матеріали, організаційно-

управлінську документацію з 

організації та ведення лісового і 

мисливського господарства, знання з 

економіки та права для забезпечення 

ефективної виробничої діяльності. 

РН 11. Оцінювати значимість 

отриманих результатів досліджень 

дерев, деревостанів, насаджень, 

лісових масивів і стану довкілля, 

стану мисливських тварин та їх 

кормової бази і робити аргументовані 

висновки. 

РН14. Виконувати чітко та якісно 

професійні завдання, удосконалювати 

технологію їх виконання та навчати 

інших.  

Лекції, 

практичні 

Освітній 

ступінь 

бакалавр, 4 

курс, 7 

семестр 

205 «Лісове 

господарств

о» 

Без обмежень 



застосовувати знання у 

практичних ситуаціях. 

ЗК 9. Здатність вчитися і 

оволодівати сучасними 

знаннями. 

Кафедра експлуатації 

лісових ресурсів та 

деревообробних 

технологій 

Власюк В.П. 

Економіка 

деревообр

обного 

виробницт

ва 

ЗК 2. Здатність зберігати 

та примножувати 

моральні, культурні, 

наукові цінності і 

досягнення суспільства на 

основі розуміння історії 

та закономірностей 

розвитку предметної 

області, її місця у 

загальній системі знань 

про природу і суспільство 

та у розвитку суспільства, 

техніки і технологій, 

використовувати різні 

види та форми рухової 

активності для активного 

відпочинку та ведення 

здорового способу життя. 

ЗК 6. Здатність до 

абстрактного мислення, 

аналізу та синтезу. 

ЗК 7. Знання та розуміння 

предметної області та 

розуміння професії. 

ЗК 8. Здатність 

застосовувати знання у 

практичних ситуаціях. 

ЗК 9. Здатність вчитися і 

оволодівати сучасними 

знаннями. 

РН 4. Володіти базовими 

гуманітарними, природничо-

науковими та професійними 

знаннями для вирішення завдань з 

організації та ведення лісового 

господарства.  

РН 7. Застосовувати законодавчі 

акти, нормативно-довідкові 

матеріали, організаційно-

управлінську документацію з 

організації та ведення лісового і 

мисливського господарства, знання з 

економіки та права для забезпечення 

ефективної виробничої діяльності. 

РН 11. Оцінювати значимість 

отриманих результатів досліджень 

дерев, деревостанів, насаджень, 

лісових масивів і стану довкілля, 

стану мисливських тварин та їх 

кормової бази і робити аргументовані 

висновки. 

РН14. Виконувати чітко та якісно 

професійні завдання, удосконалювати 

технологію їх виконання та навчати 

інших.  

Лекції, 

практичні 

Освітній 

ступінь 

бакалавр, 4 

курс, 7 

семестр 

205 «Лісове 

господарств

о» 

Без обмежень 

Кафедра експлуатації 

лісових ресурсів та 

Транспо

рт лісу 

ЗК 6. Здатність до 

абстрактного мислення, 

РН 4. Володіти базовими 

гуманітарними, природничо-

Лекції, 

практичні 

Освітній 

ступінь 

205 Лісове 

господарст

Базові знання 

з математики, 



деревообробних 

технологій 

Зимароєва А.А. 

аналізу та синтезу. 

ЗК 7. Знання та розуміння 

предметної області та 

розуміння професії. 

ЗК 8. Здатність 

застосовувати знання у 

практичних ситуаціях. 

ЗК 9. Здатність вчитися і 

оволодівати сучасними 

знаннями. 

науковими та професійними 

знаннями для вирішення завдань з 

організації та ведення лісового 

господарства.  

РН 6. Здійснювати підбір і 

використання необхідного 

обладнання, інструментів для 

організації виробничого процесу з 

урахуванням екологічних, технічних 

та технологічних можливостей.  

РН 15. Впроваджувати розроблені 

проектні рішення у виробництво та 

забезпечувати ведення лісового 

господарства на засадах наближеного 

до природи лісівництва. 

заняття, 

командна 

робота, виїзні 

заняття, 

індивідуальні 

завдання 

бакалавр, 3 

курс, 6 

семестр 

во фізики та 

механізації 

лісогосподарс

ьких робіт 

Кафедра експлуатації 

лісових ресурсів та 

деревообробних 

технологій 

Зимароєва А.А. 

Лісові 

дороги 

ЗК 6. Здатність до 

абстрактного мислення, 

аналізу та синтезу. 

ЗК 7. Знання та розуміння 

предметної області та 

розуміння професії. 

ЗК 8. Здатність 

застосовувати знання у 

практичних ситуаціях. 

ЗК 9. Здатність вчитися і 

оволодівати сучасними 

знаннями. 

РН 4. Володіти базовими 

гуманітарними, природничо-

науковими та професійними 

знаннями для вирішення завдань з 

організації та ведення лісового 

господарства.  

РН 6. Здійснювати підбір і 

використання необхідного 

обладнання, інструментів для 

організації виробничого процесу з 

урахуванням екологічних, технічних 

та технологічних можливостей.  

РН 15. Впроваджувати розроблені 

проектні рішення у виробництво та 

забезпечувати ведення лісового 

господарства на засадах наближеного 

до природи лісівництва. 

Лекції, 

практичні 

заняття, 

командна 

робота, виїзні 

заняття, 

індивідуальні 

завдання 

Освітній 

ступінь 

бакалавр, 3 

курс, 6 

семестр 

205 Лісове 

господарст

во 

Базові знання 

з математики, 

фізики та 

механізації 

лісогосподарс

ьких робіт 

Кафедра експлуатації 

лісових ресурсів та 

деревообробних 

технологій 

Зимароєва А.А. 

Лісова 

інфрастр

уктура 

ЗК 6. Здатність до 

абстрактного мислення, 

аналізу та синтезу. 

ЗК 7. Знання та розуміння 

предметної області та 

РН 4. Володіти базовими 

гуманітарними, природничо-

науковими та професійними 

знаннями для вирішення завдань з 

організації та ведення лісового 

Лекції, 

практичні 

заняття, 

командна 

робота, виїзні 

Освітній 

ступінь 

бакалавр, 3 

курс, 6 

семестр 

205 Лісове 

господарст

во 

Базові знання 

з математики, 

фізики та 

механізації 

лісогосподарс



розуміння професії. 

ЗК 8. Здатність 

застосовувати знання у 

практичних ситуаціях. 

ЗК 9. Здатність вчитися і 

оволодівати сучасними 

знаннями. 

господарства.  

РН 6. Здійснювати підбір і 

використання необхідного 

обладнання, інструментів для 

організації виробничого процесу з 

урахуванням екологічних, технічних 

та технологічних можливостей.  

РН 15. Впроваджувати розроблені 

проектні рішення у виробництво та 

забезпечувати ведення лісового 

господарства на засадах наближеного 

до природи лісівництва. 

заняття, 

індивідуальні 

завдання 

ьких робіт 

 



КАТАЛОГ ВИБІРКОВИХ ДИСЦИПЛІН 

Технологічний факультет 

 

№
 з

/п
 

Кафедра/ 

викладач, 

якої буде 

викладати 

дисциплін

у 

НАЗВА 

дисципліни 

Назва компетентності, 

на розвиток якої 

спрямована дисципліна 

Результати 

навчання 

Які методи 

викладання 

пропонують

ся 

Освітній 

рівень та 

курс, 

семестр 

Спеціальність, 

для якої 

пропонується 

дисципліна 

Вхідні 

вимоги до 

студентів, 

які хочуть 

обрати 

дисципліну 

Спеціальність 204 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» 

1.  Технологій 

виробницт

ва 

продукції 

тваринниц

тва/ 

Ковальчук 

І.В. 

Технологія 

промислово

го 

молочного 

скотарства 

 

СК01. Здатність 

приймати обґрунтовані 

рішення, оцінювати та 

забезпечувати якість 

виконуваних робіт. 

СК10. Здатність 

здійснювати контроль 

технологічних процесів 

у промисловому 

молочному скотарстві. 

 

РН01. Забезпечувати контроль 

технологічних процесів з 

виробництва і переробки 

продукції тваринництва. 

РН02. Забезпечувати якість 

виконуваних робіт. 

РН14. Забезпечувати параметри 

та здійснювати технологічний 

контроль виробництва у 

промисловому молочному 

скотарстві. 

Лекції, 

практичні,  

 лабораторні 

заняття, 

тестування, 

проектна 

робота, 

вирішення 

ситуаційних 

завдань, 

командна 

робота 

Освітній 

рівень 

магістр,   

1 курс  

2 семестр 

204  

«Технологія 

виробництва і 

переробки 

продукції 

тваринництва» 

Повинні 

знати та 

розуміти 

загальні 

технології 

виробницт

ва і 

переробки 

продукції 

тваринницт

ва 

2.  Технологій 

виробницт

ва 

продукції 

тваринниц

тва/ 

Вербельчу

к Т.В. 

Технологія 

промислово

го 

свинарства 

СК01. Здатність 

приймати обґрунтовані 

рішення, оцінювати та 

забезпечувати якість 

виконуваних робіт. 

СК11. Здатність 

здійснювати контроль 

технологічних процесів 

у промисловому 

свинарстві. 

РН01. Забезпечувати контроль 

технологічних процесів з 

виробництва і переробки 

продукції тваринництва. 

РН02. Забезпечувати якість 

виконуваних робіт. 

РН15. Забезпечувати параметри 

та здійснювати технологічний 

контроль виробництва у 

промисловому свинарстві. 

Лекції, 

практичні,  

 лабораторні 

заняття, 

тестування, 

проектна 

робота, 

вирішення 

ситуаційних 

завдань 

командна 

робота 

Освітній 

рівень 

магістр,   

1 курс  

2 семестр 

204  

«Технологія 

виробництва і 

переробки 

продукції 

тваринництва» 

Повинні 

знати та 

розуміти 

загальні 

технології 

виробницт

ва і 

переробки 

продукції 

тваринницт

ва 

3.  Технологій 

виробницт

ва 

Технологія 

спеціалізова

ного 

СК01. Здатність 

приймати обґрунтовані 

рішення, оцінювати та 

РН13. Забезпечувати параметри 

та здійснювати технологічний 

контроль виробництва у м’ясному 

Лекції, 

лабораторні 

заняття, 

Освітній 

рівень 

магістр,  

204 «Технологія 

виробництва і 

переробки 

Без 

обмежень 



продукції 

тваринниц

тва / 

Ткачук 

В.П. 

 

м`ясного 

скотарства 

забезпечувати якість 

виконуваних робіт. 

 

скотарстві. 

 

тестування, 

вирішення 

ситуаційних 

завдань 

командна 

робота 

2 курс,  

3 семестр 

продукції 

тваринництва» 

4.  Технологій 

переробки 

та якості 

продукції 

тваринниц

тва / 

Ковальчук 

Т.І. 

 

 

Товарознавс

тво 

тваринниць

кої 

сировини 

СК01. Здатність 

приймати обґрунтовані 

рішення, оцінювати та 

забезпечувати якість 

виконуваних робіт. 

СК14. Здатність 

управляти якістю 

продукції 

тваринництва та 

проводити її 

товарознавчу 

експертизу. 

РН01. Забезпечувати контроль 

технологічних процесів з 

виробництва і переробки 

продукції тваринництва. 

РН02. Забезпечувати якість 

виконуваних робіт. 

РН18. Здатність здійснювати 

товарознавчу експертизу 

продукції тваринництва та 

управляти її якістю. 

Лекції, 

лабораторні 

та практичні 

заняття, 

тестування, 

робота в 

команді 

Освітній 

ступінь 

магістр, 

1 курс, 

2 семестр 

204 «Технологія 

виробництва і 

переробки 

продукції 

тваринництва» 

 

Без 

обмежень 

5.  Технологій 

переробки 

та якості 

продукції 

тваринниц

тва / 

Вербельчу

к С.П. 

 

 

Органічне 

виробництв

о продукції 

тваринництв

а 

СК01. Здатність 

приймати обґрунтовані 

рішення, оцінювати та 

забезпечувати якість 

виконуваних робіт. 

СК12. Володіння 

технологіями 

виробництва 

екологічно чистої та 

органічної продукції 

тваринництва. 

РН01. Забезпечувати контроль 

технологічних процесів з 

виробництва і переробки 

продукції тваринництва. 

РН02. Забезпечувати якість 

виконуваних робіт. 

РН19. Застосовувати сучасні 

технології виробництва 

екологічно чистої та органічної 

продукції тваринництва. 

Лекції, 

лабораторні 

та практичні 

заняття 

тестування, 

командна 

робота 

Освітній 

ступінь 

магістр, 

2 курс, 

3 семестр 

204 «Технологія 

виробництва і 

переробки 

продукції 

тваринництва» 

 

Без 

обмежень 

6.  Технологій 

переробки 

та якості 

продукції 

тваринниц

тва / Дідух 

М.І. 

 

Виробництв

о екологічно 

чистої 

продукції 

тваринництв

а 

СК01. Здатність 

приймати обґрунтовані 

рішення, оцінювати та 

забезпечувати якість 

виконуваних робіт. 

СК12. Володіння 

технологіями 

виробництва 

РН01. Забезпечувати контроль 

технологічних процесів з 

виробництва і переробки 

продукції тваринництва. 

РН02. Забезпечувати якість 

виконуваних робіт. 

РН19. Застосовувати сучасні 

технології виробництва 

Лекції, 

лабораторні 

та практичні 

заняття, 

тестування, 

командна 

робота 

Освітній 

ступінь 

магістр, 

1 курс, 

2 семестр 

204 «Технологія 

виробництва і 

переробки 

продукції 

тваринництва» 

Без 

обмежень 



 екологічно чистої та 

органічної продукції 

тваринництва. 

екологічно чистої та органічної 

продукції тваринництва.  

7.  Технологій 

переробки 

та якості 

продукції 

тваринниц

тва / 

Біденко 

В.М. 

 

Стандартиза

ція та 

сертифікаці

я 

тваринниць

кої 

сировини 

ЗК04. Здатність 

застосовувати знання у 

практичних ситуаціях. 

РН01. Забезпечувати контроль 

технологічних процесів з 

виробництва і переробки 

продукції тваринництва. 

РН02. Забезпечувати якість 

виконуваних робіт. 

РН18. Здатність здійснювати 

товарознавчу експертизу 

продукції тваринництва та 

управляти її якістю. 

Лекції, 

лабораторні 

та практичні 

заняття 

Освітній 

ступінь 

магістр, 

2 курс, 

3 семестр 

204 «Технологія 

виробництва і 

переробки 

продукції 

тваринництва» 

Без 

обмежень 

8.  Технологій 

переробки 

та якості 

продукції 

тваринниц

тва / 

Славов 

В.П. 

Якість та 

безпечність 

тваринниць

кої 

сировини 

ЗК04. Здатність 

застосовувати знання у 

практичних ситуаціях. 

РН01. Забезпечувати контроль 

технологічних процесів з 

виробництва і переробки 

продукції тваринництва. 

РН02. Забезпечувати якість 

виконуваних робіт. 

РН18. Здатність здійснювати 

товарознавчу експертизу 

продукції тваринництва та 

управляти її якістю. 

Лекції, 

лабораторні 

та практичні 

заняття 

Освітній 

ступінь 

магістр, 

2 курс, 

3 семестр 

204 «Технологія 

виробництва і 

переробки 

продукції 

тваринництва» 

Без 

обмежень 

9.  Годівлі 

тварин і 

технології 

кормів / 

Кривий 

М.М. 

Годівля 

високопрод

уктивних 

тварин 

ФК 22. Здатність 

застосовувати знання з 

годівлі тварин для 

ефективного ведення 

промислового 

тваринництва. 

РН02. Знання з годівлі тварин для 

ефективного ведення 

промислового тваринництва. 

 

Лекції, 

лабораторні 

та практичні 

заняття 

Освітній 

ступінь 

магістр, 

1–2 курс, 

2–3 

семестр 

 

 

 

204 «Технологія 

виробництва і 

переробки 

продукції 

тваринництва» 

 

Без 

обмежень 

10.  Годівлі 

тварин і 

технології 

кормів / 

Мамченко 

Годівля 

диких 

тварин 

ЗК04. Здатність 

застосовувати знання у 

практичних ситуаціях. 

РН 2. Знання з годівлі тварин для 

ефективного ведення 

промислового тваринництва. 

Лекції, 

лабораторні, 

практичні 

заняття, 

командна 

Освітній 

ступінь 

магістр, 

1–2 курс, 

2–3 

204 «Технологія 

виробництва і 

переробки 

продукції 

тваринництва»,  

Без 

обмежень 



В.Ю. робота, 

аналіз 

ситуаційних 

вправ, аналіз 

критичних 

випадків 

семестр 

 

11.  Годівлі 

тварин і 

технології 

кормів / 

Кривий 

М.М. 

Стандартиза

ція 

кормових 

засобів 

ЗК02. Здатність 

застосовувати знання у 

практичних ситуаціях. 

  

РН 2. Знання з годівлі тварин для 

ефективного ведення 

промислового тваринництва. 

Лекції, 

лабораторні 

та практичні 

заняття 

Освітній 

ступінь 

магістр, 2 

курс, 3 

семестр 

204 «Технологія 

виробництва і 

переробки 

продукції 

тваринництва» 

Без 

обмежень 

12.  Розведенн

я, генетики 

тварин та 

біотехноло

гії / 

Кобернюк 

В.В. 

Організація 

племінної 

справи 

СК01. Здатність 

приймати обґрунтовані 

рішення, оцінювати та 

забезпечувати якість 

виконуваних робіт. 

СК02. Володіння 

сучасними методами 

селекційно-племінної 

роботи у тваринництві. 

СК15. Здатність 

оцінювати екстер’єр і 

інтер’єр тварин, 

використовувати 

генетико-популяційні 

методи у селекції 

тварин, організовувати 

та проводити 

селекційно-племінну 

роботу у тваринництві. 

РН01. Забезпечувати контроль 

технологічних процесів з 

виробництва і переробки 

продукції тваринництва. 

РН02. Забезпечувати якість 

виконуваних робіт. 

РН16. Застосовувати знання зі 

спеціальної генетики, методів 

оцінки екстер’єру і інтер’єру 

тварин, селекції тварин та 

племінної справи для 

ефективного ведення галузі 

тваринництва. 

 

Лекції, 

лабораторні 

заняття 

Освітній 

ступінь 

магістр, 1 

курс, 2 

семестр 

204 «Технологія 

виробництва і 

переробки 

продукції 

тваринництва» 

Без 

обмежень 

13.  Розведенн

я, генетики 

тварин та 

біотехноло

гії /  Іванов 

І.А. 

Спеціальна 

генетика 

СК01. Здатність 

приймати обґрунтовані 

рішення, оцінювати та 

забезпечувати якість 

виконуваних робіт. 

СК15. Здатність 

РН01. Забезпечувати контроль 

технологічних процесів з 

виробництва і переробки 

продукції тваринництва. 

РН02. Забезпечувати якість 

виконуваних робіт. 

Лекції, 

лабораторні 

заняття 

Освітній 

ступінь 

магістр, 1 

курс, 1 

семестр 

204 «Технологія 

виробництва і 

переробки 

продукції 

тваринництва» 

Без 

обмежень 



оцінювати екстер’єр і 

інтер’єр тварин, 

використовувати 

генетико-популяційні 

методи у селекції 

тварин, організовувати 

та проводити 

селекційно-племінну 

роботу у тваринництві. 

РН16. Застосовувати знання зі 

спеціальної генетики, методів 

оцінки екстер’єру і інтер’єру 

тварин, селекції тварин та 

племінної справи для 

ефективного ведення галузі 

тваринництва. 

 

14.  Розведенн

я, генетики 

тварин та 

біотехноло

гії /  Іванов 

І.А. 

Селекційно-

племінна 

робота у 

стадах 

промислово

го типу 

СК01. Здатність 

приймати обґрунтовані 

рішення, оцінювати та 

забезпечувати якість 

виконуваних робіт. 

СК02. Володіння 

сучасними методами 

селекційно-племінної 

роботи у тваринництві. 

СК15. Здатність 

оцінювати екстер’єр і 

інтер’єр тварин, 

використовувати 

генетико-популяційні 

методи у селекції 

тварин, організовувати 

та проводити 

селекційно-племінну 

роботу у тваринництві.   

 

 

 

РН01. Забезпечувати контроль 

технологічних процесів з 

виробництва і переробки 

продукції тваринництва. 

РН02. Забезпечувати якість 

виконуваних робіт. 

РН16. Застосовувати знання зі 

спеціальної генетики, методів 

оцінки екстер’єру і інтер’єру 

тварин,селекції тварин та 

племінної справи для 

ефективного ведення галузі 

тваринництва. 

Лекції, 

лабораторні 

заняття 

Освітній 

ступінь 

магістр, 1 

курс, 1 

семестр 

204 «Технологія 

виробництва і 

переробки 

продукції 

тваринництва» 

Без 

обмежень 

211 «Ветеринарна медицина» 

15.  Технологій 

переробки 

та якості 

продукції 

тваринниц

Ветеринарн

а 

радіобіологі

я 

ЗК01. Здатність до 

абстрактного 

мислення, пошуку і 

оброблення інформації 

з різних джерел. 

РН 3.Описувати сутність та 

динаміку фізико-хімічних та 

біологічних процесів, які 

відбуваються в організмі тварин у 

нормі та за патологією під 

Лекції, 

практичні  

  заняття, 

тестування, 

командна 

Освітній 

рівень 

магістр,   

2–3курс  

3–6 

211 

«Ветеринарна 

медицина» 

 

Без 

обмежень 



тва / 

Біденко 

В.М. 

 

 

ЗК02. Здатність 

застосовувати знання у 

практичних ситуаціях. 

ЗК03. Знання та 

розуміння предметної 

області і професії. 

ЗК06. Здатність 

проведення 

експериментальних 

досліджень та аналізу 

їх результатів. 

ЗК09. Прагнення до 

збереження довкілля. 

впливом факторів зовнішнього 

середовища, дії інфекційних 

агентів, лікарських речовин, 

хірургічних та акушерсько-

гінекологічних утручань. 

РН 14. Формулювати висновки 

щодо ефективності обраних 

методів і засобів утримання, 

годівлі, профілактики заразних і 

незаразних хвороб та лікування 

тварин, виробничих і 

технологічних процесах, 

запроваджених у підприємствах. 

робота семестр 

 



КАТАЛОГ ВИБІРКОВИХ ДИСЦИПЛІН 

Факультет обліку та фінансів 

 
 Кафедра / 

викладач, 

якої буде 

викладати 

дисципліну 

НАЗВА 

дисципліни 

Назва загальної 

компетентності, на 

розвиток якої спрямована 

дисципліна 

Результати 

навчання 

Які методи 

викладання 

пропонуються  

Освітній 

рівень та 

курс, 

семестр 

Спеціальність, для 

якої пропонується 

дисципліна 

Вхідні вимоги до 

студентів, які 

хочуть обрати 

дисципліну 

Спеціальність 072 Фінанси, банківська справа та страхування 

 Кафедра 

правознавств

а 

Гордійчук М. 

В. 

Фінансове 

право 

ЗК13. Здатність реалізувати 

свої права і обов’язки як 

члена суспільства, 

усвідомлювати цінності 

громадянського (вільного 

демократичного) 

суспільства та необхідність 

його сталого розвитку, 

верховенства права, прав і 

свобод людини і 

громадянина в Україні. 

ЗК14. Здатність зберігати 

та примножувати моральні, 

культурні, наукові цінності 

і досягнення суспільства на 

основі розуміння історії та 

закономірностей розвитку 

предметної області, її місця 

у загальній системі знань 

про природу і суспільство 

та у розвитку суспільства, 

техніки і технологій, 

використовувати різні види 

та форми рухової 

активності для активного 

відпочинку та ведення 

здорового способу життя. 

ПР11. Володіти методичним 

інструментарієм здійснення 

контрольних функцій у сфері 

фінансів, банківської справи та 

страхування. 

ПР17. Визначати та планувати 

можливості особистого 

професійного розвитку. 

ПР19. Виявляти навички 

самостійної роботи, гнучкого 

мислення, відкритості до нових 

знань. 

ПР21. Розуміти вимоги до 

діяльності за спеціальністю, 

зумовлені необхідністю 

забезпечення сталого розвитку 

України, її зміцнення як 

демократичної, соціальної, правової 

держави. ПР22. Знати свої права і 

обов’язки як члена суспільства, 

розуміти цінності вільного 

демократичного суспільства, 

верховенства права, прав і свобод 

людини і громадянина в Україні. 

 

Лекції, 

практичні 

Освітній 

ступінь 

бакалавр, 3 

курс, 5 

семестр 

072 «Фінанси, 

банківська справа 

та страхування» 

Без обмежень 

http://znau.edu.ua/fakulteti/ekologichnij-fakultet/m-about-pravo/m-sklad-pravo/hordiichuk-mariia-viktorivna
http://znau.edu.ua/fakulteti/ekologichnij-fakultet/m-about-pravo/m-sklad-pravo/hordiichuk-mariia-viktorivna


 Кафедра 

екології лісу 

та безпеки 

життєдіяльно

сті 

Пазич В. М. 

Охорона праці 

та безпека 

життєдіяльнос

ті 

ЗК13. Здатність реалізувати 

свої права і обов’язки як 

члена суспільства, 

усвідомлювати цінності 

громадянського (вільного 

демокра тичного) 

суспільства та необхідність 

його сталого розвитку, 

верховенства права, прав і 

свобод людини і 

громадянина в Україні. 

ЗК14. Здатність зберігати 

та примножувати моральні, 

культурні, наукові цінності 

і досягнення суспільства на 

основі розуміння історії та 

закономірностей розвитку 

предметної області, її місця 

у загальній системі знань 

про природу і суспільство 

та у розвитку суспільства, 

техніки і технологій, 

використовувати різні види 

та форми рухової 

активності для активного 

відпочинку та ведення 

здорового способу життя. 

ПР11. Володіти методичним 

інструментарієм здійснення 

контрольних функцій у сфері 

фінансів, банківської справи та 

страхування. 

ПР17. Визначати та планувати 

можливості особистого 

професійного розвитку. 

ПР19. Виявляти навички 

самостійної роботи, гнучкого 

мислення, відкритості до нових 

знань. 

ПР21. Розуміти вимоги до 

діяльності за спеціальністю, 

зумовлені необхідністю 

забезпечення сталого розвитку 

України, її зміцнення як 

демократичної, соціальної, правової 

держави.  

ПР22. Знати свої права і обов’язки 

як члена суспільства, розуміти 

цінності вільного демократичного 

суспільства, верховенства права, 

прав і свобод людини і громадянина 

в Україні. 

 

Лекції, 

практичні 

Освітній 

ступінь 

бакалавр, 3 

курс, 5 

семестр 

072 «Фінанси, 

банківська справа 

та страхування» 

Без обмежень 

 Кафедра 

аналізу і 

статистики 

ім. І.В. 

Поповича 

Паламарчук 

Т.М. 

Основи 

економічного 

аналізу 

ЗК13. Здатність реалізувати 

свої права і обов’язки як 

члена суспільства, 

усвідомлювати цінності 

громадянського (вільного 

демократичного) 

суспільства та необхідність 

його сталого розвитку, 

верховенства права, прав і 

свобод людини і 

ПР11. Володіти методичним 

інструментарієм здійснення 

контрольних функцій у сфері 

фінансів, банківської справи та 

страхування. 

ПР17. Визначати та планувати 

можливості особистого 

професійного розвитку. 

ПР19. Виявляти навички 

самостійної роботи, гнучкого 

Лекції, 

практичні 

Освітній 

ступінь 

бакалавр, 3 

курс, 5 

семестр 

072 «Фінанси, 

банківська справа 

та страхування» 

Без обмежень 

http://znau.edu.ua/fakulteti/fakultet-lisovogo-gospodarstva/m-about-elm/m-sklad-elm/pazich-viktor-mikolajovich


громадянина в Україні. 

ЗК14. Здатність зберігати 

та примножувати моральні, 

культурні, наукові цінності 

і досягнення суспільства на 

основі розуміння історії та 

закономірностей розвитку 

предметної області, її місця 

у загальній системі знань 

про природу і суспільство 

та у розвитку суспільства, 

техніки і технологій, 

використовувати різні види 

та форми рухової 

активності для активного 

відпочинку та ведення 

здорового способу життя. 

мислення, відкритості до нових 

знань. 

ПР21. Розуміти вимоги до 

діяльності за спеціальністю, 

зумовлені необхідністю 

забезпечення сталого розвитку 

України, її зміцнення як 

демократичної, соціальної, правової 

держави.  

ПР22. Знати свої права і обов’язки 

як члена суспільства, розуміти 

цінності вільного демократичного 

суспільства, верховенства права, 

прав і свобод людини і громадянина 

в Україні. 

 

 Кафедра 

КТіМС/ 

Лапін А. В. 

Інтернет-

технології та 

електронна 

комерція 

ЗК01. Здатність до 

абстрактного мислення, 

аналізу та синтезу. 

ЗК05. Навички 

використання 

інформаційних та 

комунікаційних технологій. 

ПР01. Знати та розуміти економічні 

категорії, закони, причинно-

наслідкові та функціональні зв’язки, 

які існують між процесами та 

явищами на різних рівнях 

економічних систем.  

ПР02. Знати і розуміти теоретичні 

основи та принципи фінансової 

науки, особливості функціонування 

фінансових систем. 

ПР05. Володіти методичним 

інструментарієм діагностики стану 

фінансових систем (державні 

фінанси, у т.ч. бюджетна та 

податкова системи, фінанси 

суб’єктів господарювання, фінанси 

домогосподарств, фінансові ринки, 

банківська система та страхування).  

ПР06. Застосовувати відповідні 

економіко-математичні методи та 

Лекції, 

практичні 

Освітній 

ступінь 

бакалавр, 3 

курс, 4 

семестр 

072 «Фінанси, 

банківська справа 

та страхування» 

Без обмежень 



моделі для вирішення фінансових 

задач. 

ПР08. Застосовувати спеціалізовані 

інформаційні системи, сучасні 

фінансові технології та програмні 

продукти 

ПР10. Ідентифікувати джерела та 

розуміти методологію визначення і 

методи отримання економічних 

даних, збирати та аналізувати 

необхідну фінансову інформацію, 

розраховувати показники, що 

характеризують стан фінансових 

систем.  

ПР11. Володіти методичним 

інструментарієм здійснення 

контрольних функцій у сфері 

фінансів, банківської справи та 

страхування.  

ПР12. Використовувати професійну 

аргументацію для донесення 

інформації, ідей, проблем та 

способів їх вирішення до фахівців і 

нефахівців у фінансовій сфері 

діяльності.  

ПР13. Володіти загальнонауковими 

та спеціальними методами 

дослідження фінансових процесів.  

ПР14. Вміти абстрактно мислити, 

застосовувати аналіз та синтез для 

виявлення ключових характеристик 

фінансових систем, а також 

особливостей поведінки їх суб’єктів. 

ПР19. Виявляти навички 

самостійної роботи, гнучкого 

мислення, відкритості до нових 

знань. 



 Кафедра 

аналізу і 

статистики 

ім. І.В. 

Поповича 

Паламарчук 

Т.М. 

Фінансова 

статистика 

ЗК01. Здатність до 

абстрактного мислення, 

аналізу та синтезу. 

ЗК05. Навички 

використання 

інформаційних та 

комунікаційних технологій. 

ПР01. Знати та розуміти економічні 

категорії, закони, причинно-

наслідкові та функціональні зв’язки, 

які існують між процесами та 

явищами на різних рівнях 

економічних систем.  

ПР02. Знати і розуміти теоретичні 

основи та принципи фінансової 

науки, особливості функціонування 

фінансових систем. 

ПР05. Володіти методичним 

інструментарієм діагностики стану 

фінансових систем (державні 

фінанси, у т.ч. бюджетна та 

податкова системи, фінанси 

суб’єктів господарювання, фінанси 

домогосподарств, фінансові ринки, 

банківська система та страхування).  

ПР06. Застосовувати відповідні 

економіко-математичні методи та 

моделі для вирішення фінансових 

задач. 

ПР08. Застосовувати спеціалізовані 

інформаційні системи, сучасні 

фінансові технології та програмні 

продукти 

ПР10. Ідентифікувати джерела та 

розуміти методологію визначення і 

методи отримання економічних 

даних, збирати та аналізувати 

необхідну фінансову інформацію, 

розраховувати показники, що 

характеризують стан фінансових 

систем.  

ПР11. Володіти методичним 

інструментарієм здійснення 

контрольних функцій у сфері 

фінансів, банківської справи та 

Лекції, 

практичні 

Освітній 

ступінь 

бакалавр, 3 

курс, 4 

семестр 

072 «Фінанси, 

банківська справа 

та страхування» 

Без обмежень 



страхування.  

ПР12. Використовувати професійну 

аргументацію для донесення 

інформації, ідей, проблем та 

способів їх вирішення до фахівців і 

нефахівців у фінансовій сфері 

діяльності.  

ПР13. Володіти загальнонауковими 

та спеціальними методами 

дослідження фінансових процесів.  

ПР14. Вміти абстрактно мислити, 

застосовувати аналіз та синтез для 

виявлення ключових характеристик 

фінансових систем, а також 

особливостей поведінки їх суб’єктів. 

ПР19. Виявляти навички 

самостійної роботи, гнучкого 

мислення, відкритості до нових 

знань. 

 Кафедра 

економіки і 

підприємниц

тва 

Грабчук І. Ф. 

Економіка 

підприємства 

ЗК01. Здатність до 

абстрактного мислення, 

аналізу та синтезу. 

ЗК05. Навички 

використання 

інформаційних та 

комунікаційних технологій. 

ПР01. Знати та розуміти економічні 

категорії, закони, причинно-

наслідкові та функціональні зв’язки, 

які існують між процесами та 

явищами на різних рівнях 

економічних систем.  

ПР02. Знати і розуміти теоретичні 

основи та принципи фінансової 

науки, особливості функціонування 

фінансових систем. 

ПР05. Володіти методичним 

інструментарієм діагностики стану 

фінансових систем (державні 

фінанси, у т.ч. бюджетна та 

податкова системи, фінанси 

суб’єктів господарювання, фінанси 

домогосподарств, фінансові ринки, 

банківська система та страхування).  

Лекції, 

практичні 
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ПР06. Застосовувати відповідні 

економіко-математичні методи та 

моделі для вирішення фінансових 

задач. 

ПР08. Застосовувати спеціалізовані 

інформаційні системи, сучасні 

фінансові технології та програмні 

продукти 

ПР10. Ідентифікувати джерела та 

розуміти методологію визначення і 

методи отримання економічних 

даних, збирати та аналізувати 

необхідну фінансову інформацію, 

розраховувати показники, що 

характеризують стан фінансових 

систем.  

ПР11. Володіти методичним 

інструментарієм здійснення 

контрольних функцій у сфері 

фінансів, банківської справи та 

страхування.  

ПР12. Використовувати професійну 

аргументацію для донесення 

інформації, ідей, проблем та 

способів їх вирішення до фахівців і 

нефахівців у фінансовій сфері 

діяльності.  

ПР13. Володіти загальнонауковими 

та спеціальними методами 

дослідження фінансових процесів.  

ПР14. Вміти абстрактно мислити, 

застосовувати аналіз та синтез для 

виявлення ключових характеристик 

фінансових систем, а також 

особливостей поведінки їх суб’єктів. 

ПР19. Виявляти навички 

самостійної роботи, гнучкого 

мислення, відкритості до нових 



знань. 

 Кафедра 

інноваційног

о 

підприємниц

тва та 

інвестиційної 

діяльності 

/ Швець Т. В. 

Планування 

діяльності 

підприємств 

ЗК03. Здатність планувати 

та управляти часом 

ЗК05. Навички 

використання 

інформаційних та 

комунікаційних технологій. 

ЗК08. Здатність до пошуку, 

оброблення та аналізу 

інформації з різних джерел. 

СК06. Здатність 

застосовувати сучасне 

інформаційне та програмне 

забезпечення для 

отримання та обробки 

даних у сфері фінансів, 

банківської справи та 

страхування. 

ПР05. Володіти методичним 

інструментарієм діагностики стану 

фінансових систем (державні 

фінанси, у т.ч. бюджетна та 

податкова системи, фінанси 

суб’єктів господарювання, фінанси 

домогосподарств, фінансові ринки, 

банківська система та страхування). 

ПР06. Застосовувати відповідні 

економіко-математичні методи та 

моделі для вирішення фінансових 

задач. 

ПР08. Застосовувати спеціалізовані 

інформаційні системи, сучасні 

фінансові технології та програмні 

продукти. ПР09. Формувати і 

аналізувати фінансову звітність та 

правильно інтерпретувати отриману 

інформацію. ПР10. Ідентифікувати 

джерела та розуміти методологію 

визначення і методи отримання 

економічних даних, збирати та 

аналізувати необхідну фінансову 

інформацію, розраховувати 

показники, що характеризують стан 

фінансових систем. ПР11. Володіти 

методичним інструментарієм 

здійснення контрольних функцій у 

сфері фінансів, банківської справи 

та страхування. 

ПР12. Використовувати професійну 

аргументацію для донесення 

інформації, ідей, проблем та 

способів їх вирішення до фахівців і 

нефахівців у фінансовій сфері 

діяльності. 

Лекції, 

практичні 

Освітній 

ступінь 

бакалавр, 4 

курс, 8 

семестр 
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ПР17. Визначати та планувати 

можливості особистого 

професійного розвитку. 

ПР20. Виконувати функціональні 

обов’язки в групі, пропонувати 

обґрунтовані фінансові рішення. 

 Кафедра 

інноваційног

о 

підприємниц

тва та 

інвестиційної 

діяльності  

Булуй О.Г. 

Біржова 

аналітика 

ЗК03. Здатність планувати 

та управляти часом 

ЗК05. Навички 

використання 

інформаційних та 

комунікаційних технологій. 

ЗК08. Здатність до пошуку, 

оброблення та аналізу 

інформації з різних джерел. 

СК06. Здатність 

застосовувати сучасне 

інформаційне та програмне 

забезпечення для 

отримання та обробки 

даних у сфері фінансів, 

банківської справи та 

страхування. 

ПР05. Володіти методичним 

інструментарієм діагностики стану 

фінансових систем (державні 

фінанси, у т.ч. бюджетна та 

податкова системи, фінанси 

суб’єктів господарювання, фінанси 

домогосподарств, фінансові ринки, 

банківська система та страхування). 

ПР06. Застосовувати відповідні 

економіко-математичні методи та 

моделі для вирішення фінансових 

задач. 

ПР08. Застосовувати спеціалізовані 

інформаційні системи, сучасні 

фінансові технології та програмні 

продукти. ПР09. Формувати і 

аналізувати фінансову звітність та 

правильно інтерпретувати отриману 

інформацію. ПР10. Ідентифікувати 

джерела та розуміти методологію 

визначення і методи отримання 

економічних даних, збирати та 

аналізувати необхідну фінансову 

інформацію, розраховувати 

показники, що характеризують стан 

фінансових систем. ПР11. Володіти 

методичним інструментарієм 

здійснення контрольних функцій у 

сфері фінансів, банківської справи 

та страхування. 

ПР12. Використовувати професійну 

Лекції, 

практичні 

Освітній 

ступінь 

бакалавр, 4 
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аргументацію для донесення 

інформації, ідей, проблем та 

способів їх вирішення до фахівців і 

нефахівців у фінансовій сфері 

діяльності. 

ПР17. Визначати та планувати 

можливості особистого 

професійного розвитку. 

ПР20. Виконувати функціональні 

обов’язки в групі, пропонувати 

обґрунтовані фінансові рішення. 

 Кафедра 

КТіМС/ 

Бродський 

Ю. Б. 

 

Діагностика і 

статистичне 

моделювання 

економічних 

процесів 

ЗК03. Здатність планувати 

та управляти часом 

ЗК05. Навички 

використання 

інформаційних та 

комунікаційних технологій. 

ЗК08. Здатність до пошуку, 

оброблення та аналізу 

інформації з різних джерел. 

СК06. Здатність 

застосовувати сучасне 

інформаційне та програмне 

забезпечення для 

отримання та обробки 

даних у сфері фінансів, 

банківської справи та 

страхування. 

ПР05. Володіти методичним 

інструментарієм діагностики стану 

фінансових систем (державні 

фінанси, у т.ч. бюджетна та 

податкова системи, фінанси 

суб’єктів господарювання, фінанси 

домогосподарств, фінансові ринки, 

банківська система та страхування). 

ПР06. Застосовувати відповідні 

економіко-математичні методи та 

моделі для вирішення фінансових 

задач. 

ПР08. Застосовувати спеціалізовані 

інформаційні системи, сучасні 

фінансові технології та програмні 

продукти. ПР09. Формувати і 

аналізувати фінансову звітність та 

правильно інтерпретувати отриману 

інформацію. ПР10. Ідентифікувати 

джерела та розуміти методологію 

визначення і методи отримання 

економічних даних, збирати та 

аналізувати необхідну фінансову 

інформацію, розраховувати 

показники, що характеризують стан 

фінансових систем. ПР11. Володіти 

Лекції, 

практичні 
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ступінь 
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методичним інструментарієм 

здійснення контрольних функцій у 

сфері фінансів, банківської справи 

та страхування. 

ПР12. Використовувати професійну 

аргументацію для донесення 

інформації, ідей, проблем та 

способів їх вирішення до фахівців і 

нефахівців у фінансовій сфері 

діяльності. 

ПР17. Визначати та планувати 

можливості особистого 

професійного розвитку. 

ПР20. Виконувати функціональні 

обов’язки в групі, пропонувати 

обґрунтовані фінансові рішення. 

1.  Фінансів і 

кредиту / 

О. М. Віленч

ук 

 

Фінанси 

природо-

користування 

ЗК07. Здатність вчитися і 

оволодівати сучасними 

знаннями.  

СК11. Здатність 

підтримувати належний 

рівень знань та постійно 

підвищувати свою 

професійну підготовку. 

ПР02. Знати і розуміти теоретичні 

основи та принципи фінансової 

науки, особливості функціонування 

фінансових систем.  

ПР03. Визначати особливості 

функціонування сучасних світових 

та національних фінансових систем 

та їх структури. 

ПР04. Знати механізм 

функціонування державних 

фінансів, у т.ч. бюджетної та 

податкової систем, фінансів 

суб’єктів господарювання, фінансів 

домогосподарств, фінансових 

ринків, банківської системи та 

страхування.  

ПР05. Володіти методичним 

інструментарієм діагностики стану 

фінансових систем (державні 

фінанси, у т.ч. бюджетна та 

податкова системи, фінанси 

Лекції, 

практичні, 

проблемні 

заняття, 

командна 

робота, аналіз 

ситуаційних 

вправ, 

інтерактивні 

методи 

навчання 

Освітній 

ступінь 

бакалавр . 2 

курс, 4 

семестр 
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та страхування” 

Повинні знати і 

розуміти 

економічні закони, 

причино-

наслідкові зв’язки 

взаємодії між 

природою та 

суспільством в 

інтересах 

майбутніх 

поколінь 



суб’єктів господарювання, фінанси 

домогосподарств, фінансові ринки, 

банківська система та страхування). 

ПР09. Формувати і аналізувати 

фінансову звітність та правильно 

інтерпретувати отриману 

інформацію.  

ПР10. Ідентифікувати джерела та 

розуміти методологію визначення і 

методи отримання економічних 

даних, збирати та аналізувати 

необхідну фінансову інформацію, 

розраховувати показники, що 

характеризують стан фінансових 

систем. 

ПР12. Використовувати професійну 

аргументацію для донесення 

інформації, ідей, проблем та 

способів їх вирішення до фахівців і 

нефахівців у фінансовій сфері 

діяльності. ПР13. Володіти 

загальнонауковими та спеціальними 

методами дослідження фінансових 

процесів. 

ПР16. Застосовувати набуті 

теоретичні знання для розв’язання 

практичних завдань та змістовно 

інтерпретувати отримані результати.  

ПР17. Визначати та планувати 

можливості особистого 

професійного розвитку.  

ПР18. Демонструвати базові 

навички креативного та критичного 

мислення у дослідженнях та 

професійному спілкуванні.  

ПР19. Виявляти навички 

самостійної роботи, гнучкого 

мислення, відкритості до нових 



знань. 

1.  Фінансів і 

кредиту / Л. 

В. Сус 

 

Центральний 

банк і 

грошово-

кредитна 

політика 

ЗК07. Здатність вчитися і 

оволодівати сучасними 

знаннями.  

СК11. Здатність 

підтримувати належний 

рівень знань та постійно 

підвищувати свою 

професійну підготовку. 

ПР02. Знати і розуміти теоретичні 

основи та принципи фінансової 

науки, особливості функціонування 

фінансових систем.  

ПР03. Визначати особливості 

функціонування сучасних світових 

та національних фінансових систем 

та їх структури. 

ПР04. Знати механізм 

функціонування державних 

фінансів, у т.ч. бюджетної та 

податкової систем, фінансів 

суб’єктів господарювання, фінансів 

домогосподарств, фінансових 

ринків, банківської системи та 

страхування.  

ПР05. Володіти методичним 

інструментарієм діагностики стану 

фінансових систем (державні 

фінанси, у т.ч. бюджетна та 

податкова системи, фінанси 

суб’єктів господарювання, фінанси 

домогосподарств, фінансові ринки, 

банківська система та страхування). 

ПР09. Формувати і аналізувати 

фінансову звітність та правильно 

інтерпретувати отриману 

інформацію.  

ПР10. Ідентифікувати джерела та 

розуміти методологію визначення і 

методи отримання економічних 

даних, збирати та аналізувати 

необхідну фінансову інформацію, 

розраховувати показники, що 

характеризують стан фінансових 

систем. 

Лекції, 

практичні, 

проблемні 

заняття, 

командна 

робота, аналіз 

ситуаційних 

вправ, аналіз 

критичних 

випадків 

Освітній 

ступінь 

бакалавр, 2 

курс, 4 

семестр 

072 «Фінанси, 

банківська справа 

та страхування2 

Без обмежень 



ПР12. Використовувати професійну 

аргументацію для донесення 

інформації, ідей, проблем та 

способів їх вирішення до фахівців і 

нефахівців у фінансовій сфері 

діяльності. ПР13. Володіти 

загальнонауковими та спеціальними 

методами дослідження фінансових 

процесів. 

ПР16. Застосовувати набуті 

теоретичні знання для розв’язання 

практичних завдань та змістовно 

інтерпретувати отримані результати.  

ПР17. Визначати та планувати 

можливості особистого 

професійного розвитку.  

ПР18. Демонструвати базові 

навички креативного та критичного 

мислення у дослідженнях та 

професійному спілкуванні.  

ПР19. Виявляти навички 

самостійної роботи, гнучкого 

мислення, відкритості до нових 

знань. 

1.  Фінансів і 

кредиту / І.В. 

Абрамова 

 

Управління 

особистими 

фінансами 

ЗК07. Здатність вчитися і 

оволодівати сучасними 

знаннями.  

СК11. Здатність 

підтримувати належний 

рівень знань та постійно 

підвищувати свою 

професійну підготовку. 

ПР02. Знати і розуміти теоретичні 

основи та принципи фінансової 

науки, особливості функціонування 

фінансових систем.  

ПР03. Визначати особливості 

функціонування сучасних світових 

та національних фінансових систем 

та їх структури. 

ПР04. Знати механізм 

функціонування державних 

фінансів, у т.ч. бюджетної та 

податкової систем, фінансів 

суб’єктів господарювання, фінансів 

Лекції, 

практичні, 

проблемні 

заняття, 

командна 

робота, аналіз 

ситуаційних 

вправ, аналіз 

критичних 

випадків 

Освітній 

ступінь 

бакалавр, 2 

курс, 4 

семестр 

 

072 «Фінанси, 

банківська справа 

та страхування» 

Без обмежень 

 



домогосподарств, фінансових 

ринків, банківської системи та 

страхування.  

ПР05. Володіти методичним 

інструментарієм діагностики стану 

фінансових систем (державні 

фінанси, у т.ч. бюджетна та 

податкова системи, фінанси 

суб’єктів господарювання, фінанси 

домогосподарств, фінансові ринки, 

банківська система та страхування). 

ПР09. Формувати і аналізувати 

фінансову звітність та правильно 

інтерпретувати отриману 

інформацію.  

ПР10. Ідентифікувати джерела та 

розуміти методологію визначення і 

методи отримання економічних 

даних, збирати та аналізувати 

необхідну фінансову інформацію, 

розраховувати показники, що 

характеризують стан фінансових 

систем. 

ПР12. Використовувати професійну 

аргументацію для донесення 

інформації, ідей, проблем та 

способів їх вирішення до фахівців і 

нефахівців у фінансовій сфері 

діяльності. ПР13. Володіти 

загальнонауковими та спеціальними 

методами дослідження фінансових 

процесів. 

ПР16. Застосовувати набуті 

теоретичні знання для розв’язання 

практичних завдань та змістовно 

інтерпретувати отримані результати.  

ПР17. Визначати та планувати 

можливості особистого 



професійного розвитку.  

ПР18. Демонструвати базові 

навички креативного та критичного 

мислення у дослідженнях та 

професійному спілкуванні.  

ПР19. Виявляти навички 

самостійної роботи, гнучкого 

мислення, відкритості до нових 

знань. 

1.  Фінансів і 

кредиту / 

Л. В. 

Недільська 

 

Основи 

фінансово-

економічного 

моніторингу 

ЗК08. Здатність до пошуку, 

оброблення та аналізу 

інформації з різних джерел. 

СК03. Здатність до 

діагностики стану 

фінансових систем 

(державні фінанси, у тому 

числі бюджетна та 

податкова системи, фінанси 

суб’єктів господарювання, 

фінанси домогосподарств, 

фінансові ринки, 

банківська система та 

страхування). 

СК07. Здатність складати 

та аналізувати фінансову 

звітність. 

ПР04. Знати механізм 

функціонування державних 

фінансів, у т.ч. бюджетної та 

податкової систем, фінансів 

суб’єктів господарювання, фінансів 

домогосподарств, фінансових 

ринків, банківської системи та 

страхування. 

ПР05. Володіти методичним 

інструментарієм діагностики стану 

фінансових систем  

ПР06. Застосовувати відповідні 

економіко-математичні методи та 

моделі для вирішення фінансових 

задач.  

ПР07. Розуміти принципи, методи та 

інструменти державного та 

ринкового регулювання діяльності в 

сфері фінансів, банківської справи 

та страхування. 

ПР08. Застосовувати спеціалізовані 

інформаційні системи, сучасні 

фінансові технології та програмні 

продукти.  

ПР09. Формувати і аналізувати 

фінансову звітність та правильно 

інтерпретувати отриману 

інформацію.  

Лекції, 

практичні, 

проблемні 

заняття, 

командна 

робота, аналіз 

ситуаційних 

вправ, аналіз 

критичних 

випадків 

Освітній 

ступінь 

бакалавр,  

3 курс,  

5 семестр 

072 «Фінанси, 

банківська справа 

та страхування» 

Повинні знати та 

розуміти 

економічні 

категорії, закони, 

причинно-

наслідкові та 

функціональні 

зв’язки, які 

існують між 

процесами та 

явищами на різних 

рівнях 

економічних 

систем. 



ПР10. Ідентифікувати джерела та 

розуміти методологію визначення і 

методи отримання економічних 

даних, збирати та аналізувати 

необхідну фінансову інформацію, 

розраховувати показники, що 

характеризують стан фінансових 

систем.  

ПР11. Володіти методичним 

інструментарієм здійснення 

контрольних функцій у сфері 

фінансів, банківської справи та 

страхування 

ПР14. Вміти абстрактно мислити, 

застосовувати аналіз та синтез для 

виявлення ключових характеристик 

фінансових систем, а також 

особливостей поведінки їх суб’єктів. 

ПР18. Демонструвати базові 

навички креативного та критичного 

мислення у дослідженнях та 

професійному спілкуванні. 

ПР20. Виконувати функціональні 

обов’язки в групі, пропонувати 

обґрунтовані фінансові рішення.  

ПР21. Розуміти вимоги до 

діяльності за спеціальністю, 

зумовлені необхідністю 

забезпечення сталого розвитку 

України, її зміцнення як 

демократичної, соціальної, правової 

держави. 

1.  Фінансів і 

кредиту / 

Г. П. Мартин

юк 

 

Державний 

фінансовий 

моніторинг 

ЗК08. Здатність до пошуку, 

оброблення та аналізу 

інформації з різних джерел. 

СК03. Здатність до 

діагностики стану 

ПР04. Знати механізм 

функціонування державних 

фінансів, у т.ч. бюджетної та 

податкової систем, фінансів 

суб’єктів господарювання, фінансів 

Лекції, 

практичні, 

командна 

робота, аналіз 

ситуаційних 

Освітній 

ступінь 

бакалавр, 3 

курс, 5 

семестр 

072 «Фінанси, 

банківська справа 

та страхування» 

Повинні знати та 

розуміти 

економічні 

категорії, закони, 

причинно-



фінансових систем 

(державні фінанси, у тому 

числі бюджетна та 

податкова системи, фінанси 

суб’єктів господарювання, 

фінанси домогосподарств, 

фінансові ринки, 

банківська система та 

страхування). 

СК07. Здатність складати 

та аналізувати фінансову 

звітність. 

домогосподарств, фінансових 

ринків, банківської системи та 

страхування. 

ПР05. Володіти методичним 

інструментарієм діагностики стану 

фінансових систем  

ПР06. Застосовувати відповідні 

економіко-математичні методи та 

моделі для вирішення фінансових 

задач.  

ПР07. Розуміти принципи, методи та 

інструменти державного та 

ринкового регулювання діяльності в 

сфері фінансів, банківської справи 

та страхування. 

ПР08. Застосовувати спеціалізовані 

інформаційні системи, сучасні 

фінансові технології та програмні 

продукти.  

ПР09. Формувати і аналізувати 

фінансову звітність та правильно 

інтерпретувати отриману 

інформацію.  

ПР10. Ідентифікувати джерела та 

розуміти методологію визначення і 

методи отримання економічних 

даних, збирати та аналізувати 

необхідну фінансову інформацію, 

розраховувати показники, що 

характеризують стан фінансових 

систем.  

ПР11. Володіти методичним 

інструментарієм здійснення 

контрольних функцій у сфері 

фінансів, банківської справи та 

страхування 

ПР14. Вміти абстрактно мислити, 

застосовувати аналіз та синтез для 

вправ  наслідкові та 

функціональні 

зв’язки, які 

існують між 

процесами та 

явищами на різних 

рівнях 

економічних 

систем. 



виявлення ключових характеристик 

фінансових систем, а також 

особливостей поведінки їх суб’єктів. 

ПР18. Демонструвати базові 

навички креативного та критичного 

мислення у дослідженнях та 

професійному спілкуванні. 

ПР20. Виконувати функціональні 

обов’язки в групі, пропонувати 

обґрунтовані фінансові рішення.  

ПР21. Розуміти вимоги до 

діяльності за спеціальністю, 

зумовлені необхідністю 

забезпечення сталого розвитку 

України, її зміцнення як 

демократичної, соціальної, правової 

держави. 

1.  Фінансів і 

кредиту / 

Г. П. Мартин

юк 

 

Фінансова 

звітність 

підприємств 

ЗК08. Здатність до пошуку, 

оброблення та аналізу 

інформації з різних джерел. 

СК03. Здатність до 

діагностики стану 

фінансових систем 

(державні фінанси, у тому 

числі бюджетна та 

податкова системи, фінанси 

суб’єктів господарювання, 

фінанси домогосподарств, 

фінансові ринки, 

банківська система та 

страхування). 

СК07. Здатність складати 

та аналізувати фінансову 

звітність. 

ПР04. Знати механізм 

функціонування державних 

фінансів, у т.ч. бюджетної та 

податкової систем, фінансів 

суб’єктів господарювання, фінансів 

домогосподарств, фінансових 

ринків, банківської системи та 

страхування. 

ПР05. Володіти методичним 

інструментарієм діагностики стану 

фінансових систем  

ПР06. Застосовувати відповідні 

економіко-математичні методи та 

моделі для вирішення фінансових 

задач.  

ПР07. Розуміти принципи, методи та 

інструменти державного та 

ринкового регулювання діяльності в 

сфері фінансів, банківської справи 

та страхування. 

Лекції, 

практичні, 

проблемні 

заняття, 

командна 

робота, аналіз 

ситуаційних 

вправ, аналіз 

критичних 

випадків 

Освітній 

ступінь 

бакалавр, 3 

курс 5 

семестр 

072 «Фінанси, 

банківська справа 

та страхування» 

Без обмежень. 



ПР08. Застосовувати спеціалізовані 

інформаційні системи, сучасні 

фінансові технології та програмні 

продукти.  

ПР09. Формувати і аналізувати 

фінансову звітність та правильно 

інтерпретувати отриману 

інформацію.  

ПР10. Ідентифікувати джерела та 

розуміти методологію визначення і 

методи отримання економічних 

даних, збирати та аналізувати 

необхідну фінансову інформацію, 

розраховувати показники, що 

характеризують стан фінансових 

систем.  

ПР11. Володіти методичним 

інструментарієм здійснення 

контрольних функцій у сфері 

фінансів, банківської справи та 

страхування 

ПР14. Вміти абстрактно мислити, 

застосовувати аналіз та синтез для 

виявлення ключових характеристик 

фінансових систем, а також 

особливостей поведінки їх суб’єктів. 

ПР18. Демонструвати базові 

навички креативного та критичного 

мислення у дослідженнях та 

професійному спілкуванні. 

ПР20. Виконувати функціональні 

обов’язки в групі, пропонувати 

обґрунтовані фінансові рішення.  

ПР21. Розуміти вимоги до 

діяльності за спеціальністю, 

зумовлені необхідністю 

забезпечення сталого розвитку 

України, її зміцнення як 



демократичної, соціальної, правової 

держави. 

1.  Фінансів і 

кредиту / 

Г. П. Мартин

юк 

 

Міжнародні 

стандарти 

фінансової 

звітності 

ЗК08. Здатність до пошуку, 

оброблення та аналізу 

інформації з різних джерел. 

СК03. Здатність до 

діагностики стану 

фінансових систем 

(державні фінанси, у тому 

числі бюджетна та 

податкова системи, фінанси 

суб’єктів господарювання, 

фінанси домогосподарств, 

фінансові ринки, 

банківська система та 

страхування). 

СК07. Здатність складати 

та аналізувати фінансову 

звітність. 

ПР04. Знати механізм 

функціонування державних 

фінансів, у т.ч. бюджетної та 

податкової систем, фінансів 

суб’єктів господарювання, фінансів 

домогосподарств, фінансових 

ринків, банківської системи та 

страхування. 

ПР05. Володіти методичним 

інструментарієм діагностики стану 

фінансових систем  

ПР06. Застосовувати відповідні 

економіко-математичні методи та 

моделі для вирішення фінансових 

задач.  

ПР07. Розуміти принципи, методи та 

інструменти державного та 

ринкового регулювання діяльності в 

сфері фінансів, банківської справи 

та страхування. 

ПР08. Застосовувати спеціалізовані 

інформаційні системи, сучасні 

фінансові технології та програмні 

продукти.  

ПР09. Формувати і аналізувати 

фінансову звітність та правильно 

інтерпретувати отриману 

інформацію.  

ПР10. Ідентифікувати джерела та 

розуміти методологію визначення і 

методи отримання економічних 

даних, збирати та аналізувати 

необхідну фінансову інформацію, 

розраховувати показники, що 

характеризують стан фінансових 

Лекції, 

практичні, 

проблемні 

заняття, 

командна 

робота, аналіз 

ситуаційних 

вправ, аналіз 

критичних 

випадків 

Освітній 

ступінь 

магістр, 2 

курс 3 

семестр 

 

072 «Фінанси, 

банківська справа 

та страхування» 

Повинні знати 

особливості 

формування 

фінансової 

звітності 



систем.  

ПР11. Володіти методичним 

інструментарієм здійснення 

контрольних функцій у сфері 

фінансів, банківської справи та 

страхування 

ПР14. Вміти абстрактно мислити, 

застосовувати аналіз та синтез для 

виявлення ключових характеристик 

фінансових систем, а також 

особливостей поведінки їх суб’єктів. 

ПР18. Демонструвати базові 

навички креативного та критичного 

мислення у дослідженнях та 

професійному спілкуванні. 

ПР20. Виконувати функціональні 

обов’язки в групі, пропонувати 

обґрунтовані фінансові рішення.  

ПР21. Розуміти вимоги до 

діяльності за спеціальністю, 

зумовлені необхідністю 

забезпечення сталого розвитку 

України, її зміцнення як 

демократичної, соціальної, правової 

держави. 

1.  Фінансів і 

кредиту / І.В. 

Абрамова 

 

Фінанси 

зарубіжних 

корпорацій 

ЗК08. Здатність до пошуку, 

оброблення та аналізу 

інформації з різних джерел. 

СК03. Здатність до 

діагностики стану 

фінансових систем 

(державні фінанси, у тому 

числі бюджетна та 

податкова системи, фінанси 

суб’єктів господарювання, 

фінанси домогосподарств, 

фінансові ринки, 

ПР04. Знати механізм 

функціонування державних 

фінансів, у т.ч. бюджетної та 

податкової систем, фінансів 

суб’єктів господарювання, фінансів 

домогосподарств, фінансових 

ринків, банківської системи та 

страхування. 

ПР05. Володіти методичним 

інструментарієм діагностики стану 

фінансових систем  

ПР06. Застосовувати відповідні 

Лекції, 

практичні, 

проблемні 

заняття, 

командна 

робота, аналіз 

ситуаційних 

вправ, аналіз 

критичних 

випадків 

Освітній 

ступінь 

бакалавр 3 

курс, 5 

семестр 

072 «Фінанси, 

банківська справа 

та страхування» 

Повинні знати та 

розуміти 

економічні 

категорії, закони, 

причинно-

наслідкові та 

функціональні 

зв’язки, які 

існують між 

процесами та 

явищами на різних 

рівнях 



банківська система та 

страхування). 

СК07. Здатність складати 

та аналізувати фінансову 

звітність. 

економіко-математичні методи та 

моделі для вирішення фінансових 

задач.  

ПР07. Розуміти принципи, методи та 

інструменти державного та 

ринкового регулювання діяльності в 

сфері фінансів, банківської справи 

та страхування. 

ПР08. Застосовувати спеціалізовані 

інформаційні системи, сучасні 

фінансові технології та програмні 

продукти.  

ПР09. Формувати і аналізувати 

фінансову звітність та правильно 

інтерпретувати отриману 

інформацію.  

ПР10. Ідентифікувати джерела та 

розуміти методологію визначення і 

методи отримання економічних 

даних, збирати та аналізувати 

необхідну фінансову інформацію, 

розраховувати показники, що 

характеризують стан фінансових 

систем.  

ПР11. Володіти методичним 

інструментарієм здійснення 

контрольних функцій у сфері 

фінансів, банківської справи та 

страхування 

ПР14. Вміти абстрактно мислити, 

застосовувати аналіз та синтез для 

виявлення ключових характеристик 

фінансових систем, а також 

особливостей поведінки їх суб’єктів. 

ПР18. Демонструвати базові 

навички креативного та критичного 

мислення у дослідженнях та 

професійному спілкуванні. 

економічних 

систем. 



ПР20. Виконувати функціональні 

обов’язки в групі, пропонувати 

обґрунтовані фінансові рішення.  

ПР21. Розуміти вимоги до 

діяльності за спеціальністю, 

зумовлені необхідністю 

забезпечення сталого розвитку 

України, її зміцнення як 

демократичної, соціальної, правової 

держави. 

1. с Фінансів і 

кредиту / І.В. 

Абрамова 

 

Фінансова 

діяльність 

корпорацій 

ЗК08. Здатність до пошуку, 

оброблення та аналізу 

інформації з різних джерел. 

СК03. Здатність до 

діагностики стану 

фінансових систем 

(державні фінанси, у тому 

числі бюджетна та 

податкова системи, фінанси 

суб’єктів господарювання, 

фінанси домогосподарств, 

фінансові ринки, 

банківська система та 

страхування). 

СК07. Здатність складати 

та аналізувати фінансову 

звітність. 

ПР04. Знати механізм 

функціонування державних 

фінансів, у т.ч. бюджетної та 

податкової систем, фінансів 

суб’єктів господарювання, фінансів 

домогосподарств, фінансових 

ринків, банківської системи та 

страхування. 

ПР05. Володіти методичним 

інструментарієм діагностики стану 

фінансових систем  

ПР06. Застосовувати відповідні 

економіко-математичні методи та 

моделі для вирішення фінансових 

задач.  

ПР07. Розуміти принципи, методи та 

інструменти державного та 

ринкового регулювання діяльності в 

сфері фінансів, банківської справи 

та страхування. 

ПР08. Застосовувати спеціалізовані 

інформаційні системи, сучасні 

фінансові технології та програмні 

продукти.  

ПР09. Формувати і аналізувати 

фінансову звітність та правильно 

інтерпретувати отриману 

Лекції, 

практичні, 

проблемні 

заняття, 

командна 

робота, аналіз 

ситуаційних 

вправ, аналіз 

критичних 

випадків 

Освітній 

ступінь 

бакалавр 3 

курс, 5 

семестр 

072 «Фінанси, 

банківська справа 

та страхування» 

Повинні знати та 

розуміти 

економічні 

категорії, закони, 

причинно-

наслідкові та 

функціональні 

зв’язки, які 

існують між 

процесами та 

явищами на різних 

рівнях 

економічних 

систем. 



інформацію.  

ПР10. Ідентифікувати джерела та 

розуміти методологію визначення і 

методи отримання економічних 

даних, збирати та аналізувати 

необхідну фінансову інформацію, 

розраховувати показники, що 

характеризують стан фінансових 

систем.  

ПР11. Володіти методичним 

інструментарієм здійснення 

контрольних функцій у сфері 

фінансів, банківської справи та 

страхування 

ПР14. Вміти абстрактно мислити, 

застосовувати аналіз та синтез для 

виявлення ключових характеристик 

фінансових систем, а також 

особливостей поведінки їх суб’єктів. 

ПР18. Демонструвати базові 

навички креативного та критичного 

мислення у дослідженнях та 

професійному спілкуванні. 

ПР20. Виконувати функціональні 

обов’язки в групі, пропонувати 

обґрунтовані фінансові рішення.  

ПР21. Розуміти вимоги до 

діяльності за спеціальністю, 

зумовлені необхідністю 

забезпечення сталого розвитку 

України, її зміцнення як 

демократичної, соціальної, правової 

держави. 

1.  Фінансів і 

кредиту / 

О. Я. Стойко 

Банківські 

операції 

ЗК02. Здатність 

застосовувати знання у 

практичних ситуаціях. 

СК02. Розуміння 

ПР01. Знати та розуміти економічні 

категорії, закони, причинно-

наслідкові та функціональні зв’язки, 

які існують між процесами та 

Лекції, 

практичні, 

проблемні 

заняття, 

Освітній 

ступінь 

бакалавр, 3 

курс, 6 

072 «Фінанси, 

банківська справа 

та страхування» 

Без обмежень 



особливостей 

функціонування сучасних 

світових та національних 

фінансових систем та їх 

структури. 

СК11. Здатність 

підтримувати належний 

рівень знань та постійно 

підвищувати свою 

професійну підготовку. 

явищами на різних рівнях 

економічних систем. 

ПР02. Знати і розуміти теоретичні 

основи та принципи фінансової 

науки, особливості функціонування 

фінансових систем.   

ПР03. Визначати особливості 

функціонування сучасних світових 

та національних фінансових систем 

та їх структури. 

ПР04. Знати механізм 

функціонування державних та 

комерційних фінансів, у т.ч. 

фінансів суб’єктів господарювання, 

фінансів домогосподарств, 

фінансових ринків та соціального 

страхування.  

ПР05. Володіти методичним 

інструментарієм діагностики стану 

фінансових систем (державні 

фінанси, у т.ч. бюджетна та 

податкова системи, фінанси 

суб’єктів господарювання, фінанси 

домогосподарств, фінансові ринки, 

банківська система та страхування). 

ПР07. Розуміти принципи, методи та 

інструменти державного та 

ринкового регулювання діяльності в 

сфері фінансів, банківської справи 

та страхування. 

ПР10. Ідентифікувати джерела та 

розуміти методологію визначення і 

методи отримання економічних 

даних, збирати та аналізувати 

необхідну фінансову інформацію, 

розраховувати показники, що 

характеризують стан фінансових 

систем. 

командна 

робота, аналіз 

ситуаційних 

вправ, аналіз 

критичних 

випадків 

семестр 



ПР12. Використовувати професійну 

аргументацію для донесення 

інформації, ідей, проблем та 

способів їх вирішення до фахівців і 

нефахівців у фінансовій сфері 

діяльності. 

ПР13. Володіти загальнонауковими 

та спеціальними методами 

дослідження фінансових процесів.  

ПР14. Вміти абстрактно мислити, 

застосовувати аналіз та синтез для 

виявлення ключових характеристик 

фінансових систем, а також 

особливостей поведінки їх суб’єктів  

ПР16. Застосовувати набуті 

теоретичні знання для розв’язання 

практичних завдань та змістовно 

інтерпретувати отримані результати. 

ПР17. Визначати та планувати 

можливості особистого 

професійного розвитку.  

ПР18. Демонструвати базові 

навички креативного та критичного 

мислення у дослідженнях та 

професійному спілкуванні.  

ПР19. Виявляти навички 

самостійної роботи, гнучкого 

мислення, відкритості до нових 

знань.  

ПР21. Розуміти вимоги до 

діяльності за спеціальністю, 

зумовлені необхідністю 

забезпечення сталого розвитку 

України, її зміцнення як 

демократичної, соціальної, правової 

держави. 

2.  Фінансів і Соціальне ЗК02. Здатність ПР01. Знати та розуміти економічні Лекції, Освітній 072 “Фінанси, Без обмежень 



кредиту / 

Шубенко І. 

А. 

страхування застосовувати знання у 

практичних ситуаціях. 

СК02. Розуміння 

особливостей 

функціонування сучасних 

світових та національних 

фінансових систем та їх 

структури. 

СК11. Здатність 

підтримувати належний 

рівень знань та постійно 

підвищувати свою 

професійну підготовку. 

категорії, закони, причинно-

наслідкові та функціональні зв’язки, 

які існують між процесами та 

явищами на різних рівнях 

економічних систем. 

ПР02. Знати і розуміти теоретичні 

основи та принципи фінансової 

науки, особливості функціонування 

фінансових систем.   

ПР03. Визначати особливості 

функціонування сучасних світових 

та національних фінансових систем 

та їх структури. 

ПР04. Знати механізм 

функціонування державних та 

комерційних фінансів, у т.ч. 

фінансів суб’єктів господарювання, 

фінансів домогосподарств, 

фінансових ринків та соціального 

страхування.  

ПР05. Володіти методичним 

інструментарієм діагностики стану 

фінансових систем (державні 

фінанси, у т.ч. бюджетна та 

податкова системи, фінанси 

суб’єктів господарювання, фінанси 

домогосподарств, фінансові ринки, 

банківська система та страхування). 

ПР07. Розуміти принципи, методи та 

інструменти державного та 

ринкового регулювання діяльності в 

сфері фінансів, банківської справи 

та страхування. 

ПР10. Ідентифікувати джерела та 

розуміти методологію визначення і 

методи отримання економічних 

даних, збирати та аналізувати 

необхідну фінансову інформацію, 

практичні, 

проблемні 

заняття, 

командна 

робота, аналіз 

ситуаційних 

вправ, 

інтерактивні 

методи 

навчання 

ступінь 

бакалавр . 3 

курс, 

семестр 6 

банківська справа 

та страхування” 

 



розраховувати показники, що 

характеризують стан фінансових 

систем. 

ПР12. Використовувати професійну 

аргументацію для донесення 

інформації, ідей, проблем та 

способів їх вирішення до фахівців і 

нефахівців у фінансовій сфері 

діяльності. 

ПР13. Володіти загальнонауковими 

та спеціальними методами 

дослідження фінансових процесів.  

ПР14. Вміти абстрактно мислити, 

застосовувати аналіз та синтез для 

виявлення ключових характеристик 

фінансових систем, а також 

особливостей поведінки їх суб’єктів  

ПР16. Застосовувати набуті 

теоретичні знання для розв’язання 

практичних завдань та змістовно 

інтерпретувати отримані результати. 

ПР17. Визначати та планувати 

можливості особистого 

професійного розвитку.  

ПР18. Демонструвати базові 

навички креативного та критичного 

мислення у дослідженнях та 

професійному спілкуванні.  

ПР19. Виявляти навички 

самостійної роботи, гнучкого 

мислення, відкритості до нових 

знань.  

ПР21. Розуміти вимоги до 

діяльності за спеціальністю, 

зумовлені необхідністю 

забезпечення сталого розвитку 

України, її зміцнення як 

демократичної, соціальної, правової 



держави. 

2.  Фінансів і 

кредиту / 

І. А. Шубенк

о 

 

Пенсійна 

система 

ЗК02. Здатність 

застосовувати знання у 

практичних ситуаціях. 

СК02. Розуміння 

особливостей 

функціонування сучасних 

світових та національних 

фінансових систем та їх 

структури. 

СК11. Здатність 

підтримувати належний 

рівень знань та постійно 

підвищувати свою 

професійну підготовку. 

ПР01. Знати та розуміти економічні 

категорії, закони, причинно-

наслідкові та функціональні зв’язки, 

які існують між процесами та 

явищами на різних рівнях 

економічних систем. 

ПР02. Знати і розуміти теоретичні 

основи та принципи фінансової 

науки, особливості функціонування 

фінансових систем.   

ПР03. Визначати особливості 

функціонування сучасних світових 

та національних фінансових систем 

та їх структури. 

ПР04. Знати механізм 

функціонування державних та 

комерційних фінансів, у т.ч. 

фінансів суб’єктів господарювання, 

фінансів домогосподарств, 

фінансових ринків та соціального 

страхування.  

ПР05. Володіти методичним 

інструментарієм діагностики стану 

фінансових систем (державні 

фінанси, у т.ч. бюджетна та 

податкова системи, фінанси 

суб’єктів господарювання, фінанси 

домогосподарств, фінансові ринки, 

банківська система та страхування). 

ПР07. Розуміти принципи, методи та 

інструменти державного та 

ринкового регулювання діяльності в 

сфері фінансів, банківської справи 

та страхування. 

ПР10. Ідентифікувати джерела та 

розуміти методологію визначення і 

Лекції, 

практичні, 

проблемні 

заняття, 

командна 

робота 

Освітній 

рівень 

бакалавр,3 

курс, 6 

семестр 

072 «Фінанси, 

банківська справа 

та страхування» 

Без обмежень 



методи отримання економічних 

даних, збирати та аналізувати 

необхідну фінансову інформацію, 

розраховувати показники, що 

характеризують стан фінансових 

систем. 

ПР12. Використовувати професійну 

аргументацію для донесення 

інформації, ідей, проблем та 

способів їх вирішення до фахівців і 

нефахівців у фінансовій сфері 

діяльності. 

ПР13. Володіти загальнонауковими 

та спеціальними методами 

дослідження фінансових процесів.  

ПР14. Вміти абстрактно мислити, 

застосовувати аналіз та синтез для 

виявлення ключових характеристик 

фінансових систем, а також 

особливостей поведінки їх суб’єктів  

ПР16. Застосовувати набуті 

теоретичні знання для розв’язання 

практичних завдань та змістовно 

інтерпретувати отримані результати. 

ПР17. Визначати та планувати 

можливості особистого 

професійного розвитку.  

ПР18. Демонструвати базові 

навички креативного та критичного 

мислення у дослідженнях та 

професійному спілкуванні.  

ПР19. Виявляти навички 

самостійної роботи, гнучкого 

мислення, відкритості до нових 

знань.  

ПР21. Розуміти вимоги до 

діяльності за спеціальністю, 

зумовлені необхідністю 



забезпечення сталого розвитку 

України, її зміцнення як 

демократичної, соціальної, правової 

держави. 

3.  Фінансів і 

кредиту / 

О. М. Віленч

ук 

 

Страхові 

послуги 

ЗК02. Здатність 

застосовувати знання у 

практичних ситуаціях. 

СК02. Розуміння 

особливостей 

функціонування сучасних 

світових та національних 

фінансових систем та їх 

структури. 

СК11. Здатність 

підтримувати належний 

рівень знань та постійно 

підвищувати свою 

професійну підготовку. 

ПР01. Знати та розуміти економічні 

категорії, закони, причинно-

наслідкові та функціональні зв’язки, 

які існують між процесами та 

явищами на різних рівнях 

економічних систем. 

ПР02. Знати і розуміти теоретичні 

основи та принципи фінансової 

науки, особливості функціонування 

фінансових систем.   

ПР03. Визначати особливості 

функціонування сучасних світових 

та національних фінансових систем 

та їх структури. 

ПР04. Знати механізм 

функціонування державних та 

комерційних фінансів, у т.ч. 

фінансів суб’єктів господарювання, 

фінансів домогосподарств, 

фінансових ринків та соціального 

страхування.  

ПР05. Володіти методичним 

інструментарієм діагностики стану 

фінансових систем (державні 

фінанси, у т.ч. бюджетна та 

податкова системи, фінанси 

суб’єктів господарювання, фінанси 

домогосподарств, фінансові ринки, 

банківська система та страхування). 

ПР07. Розуміти принципи, методи та 

інструменти державного та 

ринкового регулювання діяльності в 

сфері фінансів, банківської справи 

Лекції, 

практичні, 

проблемні 

заняття, 

командна 

робота, аналіз 

ситуаційних 

вправ, 

інтерактивні 

методи 

навчання 

Освітній 

ступінь 

бакалавр . 3 

курс, 

семестр 6 

072 “Фінанси, 

банківська справа 

та страхування” 

Повинні знати 

основи теорії 

страхування, 

розуміти 

закономірності 

його розвитку як 

дієвого 

інструменту 

протидії ризикам 

природного та 

антропогенного 

характеру 



та страхування. 

ПР10. Ідентифікувати джерела та 

розуміти методологію визначення і 

методи отримання економічних 

даних, збирати та аналізувати 

необхідну фінансову інформацію, 

розраховувати показники, що 

характеризують стан фінансових 

систем. 

ПР12. Використовувати професійну 

аргументацію для донесення 

інформації, ідей, проблем та 

способів їх вирішення до фахівців і 

нефахівців у фінансовій сфері 

діяльності. 

ПР13. Володіти загальнонауковими 

та спеціальними методами 

дослідження фінансових процесів.  

ПР14. Вміти абстрактно мислити, 

застосовувати аналіз та синтез для 

виявлення ключових характеристик 

фінансових систем, а також 

особливостей поведінки їх суб’єктів  

ПР16. Застосовувати набуті 

теоретичні знання для розв’язання 

практичних завдань та змістовно 

інтерпретувати отримані результати. 

ПР17. Визначати та планувати 

можливості особистого 

професійного розвитку.  

ПР18. Демонструвати базові 

навички креативного та критичного 

мислення у дослідженнях та 

професійному спілкуванні.  

ПР19. Виявляти навички 

самостійної роботи, гнучкого 

мислення, відкритості до нових 

знань.  



ПР21. Розуміти вимоги до 

діяльності за спеціальністю, 

зумовлені необхідністю 

забезпечення сталого розвитку 

України, її зміцнення як 

демократичної, соціальної, правової 

держави. 

4.  Фінансів і 

кредиту / 

О. Я. Стойко 

 

Міжнародні 

фінансові 

організації 

ЗК02. Здатність 

застосовувати знання у 

практичних ситуаціях. 

СК02. Розуміння 

особливостей 

функціонування сучасних 

світових та національних 

фінансових систем та їх 

структури. 

СК11. Здатність 

підтримувати належний 

рівень знань та постійно 

підвищувати свою 

професійну підготовку. 

ПР01. Знати та розуміти економічні 

категорії, закони, причинно-

наслідкові та функціональні зв’язки, 

які існують між процесами та 

явищами на різних рівнях 

економічних систем. 

ПР02. Знати і розуміти теоретичні 

основи та принципи фінансової 

науки, особливості функціонування 

фінансових систем.   

ПР03. Визначати особливості 

функціонування сучасних світових 

та національних фінансових систем 

та їх структури. 

ПР04. Знати механізм 

функціонування державних та 

комерційних фінансів, у т.ч. 

фінансів суб’єктів господарювання, 

фінансів домогосподарств, 

фінансових ринків та соціального 

страхування.  

ПР05. Володіти методичним 

інструментарієм діагностики стану 

фінансових систем (державні 

фінанси, у т.ч. бюджетна та 

податкова системи, фінанси 

суб’єктів господарювання, фінанси 

домогосподарств, фінансові ринки, 

банківська система та страхування). 

ПР07. Розуміти принципи, методи та 

Лекції, 

практичні, 

проблемні 

заняття, 

командна 

робота, аналіз 

ситуаційних 

вправ, аналіз 

критичних 

випадків 

Освітній 

ступінь 

бакалавр, 3 

курс,  

6 семестр 

072 «Фінанси, 

банківська справа 

та страхування» 

Без обмежень 



інструменти державного та 

ринкового регулювання діяльності в 

сфері фінансів, банківської справи 

та страхування. 

ПР10. Ідентифікувати джерела та 

розуміти методологію визначення і 

методи отримання економічних 

даних, збирати та аналізувати 

необхідну фінансову інформацію, 

розраховувати показники, що 

характеризують стан фінансових 

систем. 

ПР12. Використовувати професійну 

аргументацію для донесення 

інформації, ідей, проблем та 

способів їх вирішення до фахівців і 

нефахівців у фінансовій сфері 

діяльності. 

ПР13. Володіти загальнонауковими 

та спеціальними методами 

дослідження фінансових процесів.  

ПР14. Вміти абстрактно мислити, 

застосовувати аналіз та синтез для 

виявлення ключових характеристик 

фінансових систем, а також 

особливостей поведінки їх суб’єктів  

ПР16. Застосовувати набуті 

теоретичні знання для розв’язання 

практичних завдань та змістовно 

інтерпретувати отримані результати. 

ПР17. Визначати та планувати 

можливості особистого 

професійного розвитку.  

ПР18. Демонструвати базові 

навички креативного та критичного 

мислення у дослідженнях та 

професійному спілкуванні.  

ПР19. Виявляти навички 



самостійної роботи, гнучкого 

мислення, відкритості до нових 

знань.  

ПР21. Розуміти вимоги до 

діяльності за спеціальністю, 

зумовлені необхідністю 

забезпечення сталого розвитку 

України, її зміцнення як 

демократичної, соціальної, правової 

держави. 

5.  Фінансів і 

кредиту / 

Н. О. Куровс

ька 

 

Міжнародні 

фінанси 

ЗК02. Здатність 

застосовувати знання у 

практичних ситуаціях. 

СК02. Розуміння 

особливостей 

функціонування сучасних 

світових та національних 

фінансових систем та їх 

структури. 

СК11. Здатність 

підтримувати належний 

рівень знань та постійно 

підвищувати свою 

професійну підготовку. 

ПР01. Знати та розуміти економічні 

категорії, закони, причинно-

наслідкові та функціональні зв’язки, 

які існують між процесами та 

явищами на різних рівнях 

економічних систем. 

ПР02. Знати і розуміти теоретичні 

основи та принципи фінансової 

науки, особливості функціонування 

фінансових систем.   

ПР03. Визначати особливості 

функціонування сучасних світових 

та національних фінансових систем 

та їх структури. 

ПР04. Знати механізм 

функціонування державних та 

комерційних фінансів, у т.ч. 

фінансів суб’єктів господарювання, 

фінансів домогосподарств, 

фінансових ринків та соціального 

страхування.  

ПР05. Володіти методичним 

інструментарієм діагностики стану 

фінансових систем (державні 

фінанси, у т.ч. бюджетна та 

податкова системи, фінанси 

суб’єктів господарювання, фінанси 

Лекції, 

практичні, 

проблемні 

заняття, 

командна 

робота, аналіз 

ситуаційних 

вправ, аналіз 

критичних 

випадків 

Освітній 

ступінь 

бакалавр, 3 

курс,  

6 семестр 

072 «Фінанси, 

банківська справа 

та страхування» 

Без обмежень 



домогосподарств, фінансові ринки, 

банківська система та страхування). 

ПР07. Розуміти принципи, методи та 

інструменти державного та 

ринкового регулювання діяльності в 

сфері фінансів, банківської справи 

та страхування. 

ПР10. Ідентифікувати джерела та 

розуміти методологію визначення і 

методи отримання економічних 

даних, збирати та аналізувати 

необхідну фінансову інформацію, 

розраховувати показники, що 

характеризують стан фінансових 

систем. 

ПР12. Використовувати професійну 

аргументацію для донесення 

інформації, ідей, проблем та 

способів їх вирішення до фахівців і 

нефахівців у фінансовій сфері 

діяльності. 

ПР13. Володіти загальнонауковими 

та спеціальними методами 

дослідження фінансових процесів.  

ПР14. Вміти абстрактно мислити, 

застосовувати аналіз та синтез для 

виявлення ключових характеристик 

фінансових систем, а також 

особливостей поведінки їх суб’єктів  

ПР16. Застосовувати набуті 

теоретичні знання для розв’язання 

практичних завдань та змістовно 

інтерпретувати отримані результати. 

ПР17. Визначати та планувати 

можливості особистого 

професійного розвитку.  

ПР18. Демонструвати базові 

навички креативного та критичного 



мислення у дослідженнях та 

професійному спілкуванні.  

ПР19. Виявляти навички 

самостійної роботи, гнучкого 

мислення, відкритості до нових 

знань.  

ПР21. Розуміти вимоги до 

діяльності за спеціальністю, 

зумовлені необхідністю 

забезпечення сталого розвитку 

України, її зміцнення як 

демократичної, соціальної, правової 

держави. 

6.  Фінансів і 

кредиту / Ю. 

Ю. Сус 

 

Фінансова 

політика 

ЗК02. Здатність 

застосовувати знання у 

практичних ситуаціях. 

СК02. Розуміння 

особливостей 

функціонування сучасних 

світових та національних 

фінансових систем та їх 

структури. 

СК11. Здатність 

підтримувати належний 

рівень знань та постійно 

підвищувати свою 

професійну підготовку. 

ПР01. Знати та розуміти економічні 

категорії, закони, причинно-

наслідкові та функціональні зв’язки, 

які існують між процесами та 

явищами на різних рівнях 

економічних систем. 

ПР02. Знати і розуміти теоретичні 

основи та принципи фінансової 

науки, особливості функціонування 

фінансових систем.   

ПР03. Визначати особливості 

функціонування сучасних світових 

та національних фінансових систем 

та їх структури. 

ПР04. Знати механізм 

функціонування державних та 

комерційних фінансів, у т.ч. 

фінансів суб’єктів господарювання, 

фінансів домогосподарств, 

фінансових ринків та соціального 

страхування.  

ПР05. Володіти методичним 

інструментарієм діагностики стану 

фінансових систем (державні 

Лекції, 

практичні, 

проблемні 

заняття, 

командна 

робота, аналіз 

ситуаційних 

вправ, аналіз 

критичних 

випадків 

Освітній 

ступінь 

бакалавр, 3 

курс, 6 

семестр 

072 «Фінанси, 

банківська справа 

та страхування2 

Без обмежень 



фінанси, у т.ч. бюджетна та 

податкова системи, фінанси 

суб’єктів господарювання, фінанси 

домогосподарств, фінансові ринки, 

банківська система та страхування). 

ПР07. Розуміти принципи, методи та 

інструменти державного та 

ринкового регулювання діяльності в 

сфері фінансів, банківської справи 

та страхування. 

ПР10. Ідентифікувати джерела та 

розуміти методологію визначення і 

методи отримання економічних 

даних, збирати та аналізувати 

необхідну фінансову інформацію, 

розраховувати показники, що 

характеризують стан фінансових 

систем. 

ПР12. Використовувати професійну 

аргументацію для донесення 

інформації, ідей, проблем та 

способів їх вирішення до фахівців і 

нефахівців у фінансовій сфері 

діяльності. 

ПР13. Володіти загальнонауковими 

та спеціальними методами 

дослідження фінансових процесів.  

ПР14. Вміти абстрактно мислити, 

застосовувати аналіз та синтез для 

виявлення ключових характеристик 

фінансових систем, а також 

особливостей поведінки їх суб’єктів  

ПР16. Застосовувати набуті 

теоретичні знання для розв’язання 

практичних завдань та змістовно 

інтерпретувати отримані результати. 

ПР17. Визначати та планувати 

можливості особистого 



професійного розвитку.  

ПР18. Демонструвати базові 

навички креативного та критичного 

мислення у дослідженнях та 

професійному спілкуванні.  

ПР19. Виявляти навички 

самостійної роботи, гнучкого 

мислення, відкритості до нових 

знань.  

ПР21. Розуміти вимоги до 

діяльності за спеціальністю, 

зумовлені необхідністю 

забезпечення сталого розвитку 

України, її зміцнення як 

демократичної, соціальної, правової 

держави. 

1.  Фінансів і 

кредиту / 

О. Я. Стойко 

 

Міжнародні 

кредитно-

розрахункові 

та валютні 

операції 

ЗК02. Здатність 

застосовувати знання у 

практичних ситуаціях.  

СК01. Здатність 

досліджувати тенденції 

розвитку економіки за 

допомогою інструментарію 

макро- та 

мікроекономічного аналізу, 

оцінювати сучасні 

економічні явища. 

СК08. Здатність 

виконувати контрольні 

функції у сфері фінансів, 

банківської справи та 

страхування. 

ПР01. Знати та розуміти економічні 

категорії, закони, причинно-

наслідкові та функціональні зв’язки, 

які існують між процесами та 

явищами на різних рівнях 

економічних систем. 

ПР02. Знати і розуміти теоретичні 

основи та принципи фінансової 

науки, особливості функціонування 

фінансових систем.   

ПР04. Знати механізм 

функціонування державних 

фінансів, у т.ч. бюджетної та 

податкової систем, фінансів 

суб’єктів господарювання, фінансів 

домогосподарств, фінансових 

ринків, банківської системи та 

страхування. 

ПР07. Розуміти принципи, методи та 

інструменти державного та 

ринкового регулювання діяльності в 

Лекції, 

практичні, 

проблемні 

заняття, 

командна 

робота, аналіз 

ситуаційних 

вправ, аналіз 

критичних 

випадків 

Освітній 

ступінь 

бакалавр, 4 

курс 7 

семестр 

072 «Фінанси, 

банківська справа 

та страхування» 

Повинні знати та 

розуміти 

економічні 

категорії, закони, 

причинно-

наслідкові та 

функціональні 

зв’язки, які 

існують між 

процесами та 

явищами на різних 

рівнях 

економічних 

систем. 



сфері фінансів, банківської справи 

та страхування. 

ПР08. Застосовувати спеціалізовані 

інформаційні системи, сучасні 

фінансові технології та програмні 

продукти.  

ПР09. Формувати і аналізувати 

фінансову звітність та правильно 

інтерпретувати отриману 

інформацію. 

ПР13. Володіти загальнонауковими 

та спеціальними методами 

дослідження фінансових процесів 

ПР14. Вміти абстрактно мислити, 

застосовувати аналіз та синтез для 

виявлення ключових характеристик 

фінансових систем, а також 

особливостей поведінки їх суб’єктів. 

ПР16. Застосовувати набуті 

теоретичні знання для розв’язання 

практичних завдань та змістовно 

інтерпретувати отримані результати. 

ПР18. Демонструвати базові 

навички креативного та критичного 

мислення у дослідженнях та 

професійному спілкуванні. 

 

1.  Фінансів і 

кредиту / 

Н. О. Куровс

ька 

 

Місцеві 

фінанси 

ЗК02. Здатність 

застосовувати знання у 

практичних ситуаціях.  

СК01. Здатність 

досліджувати тенденції 

розвитку економіки за 

допомогою інструментарію 

макро- та 

мікроекономічного аналізу, 

оцінювати сучасні 

ПР01. Знати та розуміти економічні 

категорії, закони, причинно-

наслідкові та функціональні зв’язки, 

які існують між процесами та 

явищами на різних рівнях 

економічних систем. 

ПР02. Знати і розуміти теоретичні 

основи та принципи фінансової 

науки, особливості функціонування 

фінансових систем.   

Лекції, 

практичні, 

проблемні 

заняття, 

командна 

робота, аналіз 

ситуаційних 

вправ, аналіз 

критичних 

випадків 

Освітній 

ступінь 

бакалавр, 4 

курс,  

7 семестр 

072 «Фінанси, 

банківська справа 

та страхування» 

Без обмежень 



економічні явища. 

СК08. Здатність 

виконувати контрольні 

функції у сфері фінансів, 

банківської справи та 

страхування. 

ПР04. Знати механізм 

функціонування державних 

фінансів, у т.ч. бюджетної та 

податкової систем, фінансів 

суб’єктів господарювання, фінансів 

домогосподарств, фінансових 

ринків, банківської системи та 

страхування. 

ПР07. Розуміти принципи, методи та 

інструменти державного та 

ринкового регулювання діяльності в 

сфері фінансів, банківської справи 

та страхування. 

ПР08. Застосовувати спеціалізовані 

інформаційні системи, сучасні 

фінансові технології та програмні 

продукти.  

ПР09. Формувати і аналізувати 

фінансову звітність та правильно 

інтерпретувати отриману 

інформацію. 

ПР13. Володіти загальнонауковими 

та спеціальними методами 

дослідження фінансових процесів 

ПР14. Вміти абстрактно мислити, 

застосовувати аналіз та синтез для 

виявлення ключових характеристик 

фінансових систем, а також 

особливостей поведінки їх суб’єктів. 

ПР16. Застосовувати набуті 

теоретичні знання для розв’язання 

практичних завдань та змістовно 

інтерпретувати отримані результати. 

ПР18. Демонструвати базові 

навички креативного та критичного 

мислення у дослідженнях та 

професійному спілкуванні. 

 



1.  Фінансів і 

кредиту / 

Ю. Ю. Сус 

 

Фінансовий 

моніторинг 

розвитку 

регіонів 

ЗК02. Здатність 

застосовувати знання у 

практичних ситуаціях.  

СК01. Здатність 

досліджувати тенденції 

розвитку економіки за 

допомогою інструментарію 

макро- та 

мікроекономічного аналізу, 

оцінювати сучасні 

економічні явища. 

СК08. Здатність 

виконувати контрольні 

функції у сфері фінансів, 

банківської справи та 

страхування. 

ПР01. Знати та розуміти економічні 

категорії, закони, причинно-

наслідкові та функціональні зв’язки, 

які існують між процесами та 

явищами на різних рівнях 

економічних систем. 

ПР02. Знати і розуміти теоретичні 

основи та принципи фінансової 

науки, особливості функціонування 

фінансових систем.   

ПР04. Знати механізм 

функціонування державних 

фінансів, у т.ч. бюджетної та 

податкової систем, фінансів 

суб’єктів господарювання, фінансів 

домогосподарств, фінансових 

ринків, банківської системи та 

страхування. 

ПР07. Розуміти принципи, методи та 

інструменти державного та 

ринкового регулювання діяльності в 

сфері фінансів, банківської справи 

та страхування. 

ПР08. Застосовувати спеціалізовані 

інформаційні системи, сучасні 

фінансові технології та програмні 

продукти.  

ПР09. Формувати і аналізувати 

фінансову звітність та правильно 

інтерпретувати отриману 

інформацію. 

ПР13. Володіти загальнонауковими 

та спеціальними методами 

дослідження фінансових процесів 

ПР14. Вміти абстрактно мислити, 

застосовувати аналіз та синтез для 

виявлення ключових характеристик 

фінансових систем, а також 

Лекції, 

практичні, 

проблемні 

заняття, 

командна 

робота, аналіз 

ситуаційних 

вправ, аналіз 

критичних 

випадків 

Освітній 

ступінь 

бакалавр,  

4 курс,  

7 семестр 

072 «Фінанси, 

банківська справа 

та страхування» 

Повинні знати та 

розуміти 

економічні 

категорії, закони, 

причинно-

наслідкові та 

функціональні 

зв’язки, які 

існують між 

процесами та 

явищами на різних 

рівнях 

економічних 

систем. 



особливостей поведінки їх суб’єктів. 

ПР16. Застосовувати набуті 

теоретичні знання для розв’язання 

практичних завдань та змістовно 

інтерпретувати отримані результати. 

ПР18. Демонструвати базові 

навички креативного та критичного 

мислення у дослідженнях та 

професійному спілкуванні. 

 

1.  Фінансів і 

кредиту / 

Л. В. 

Недільська 

 

Фінансово-

економічна 

безпека 

ЗК02. Здатність 

застосовувати знання у 

практичних ситуаціях.  

СК01. Здатність 

досліджувати тенденції 

розвитку економіки за 

допомогою інструментарію 

макро- та 

мікроекономічного аналізу, 

оцінювати сучасні 

економічні явища. 

СК08. Здатність 

виконувати контрольні 

функції у сфері фінансів, 

банківської справи та 

страхування. 

ПР01. Знати та розуміти економічні 

категорії, закони, причинно-

наслідкові та функціональні зв’язки, 

які існують між процесами та 

явищами на різних рівнях 

економічних систем. 

ПР02. Знати і розуміти теоретичні 

основи та принципи фінансової 

науки, особливості функціонування 

фінансових систем.   

ПР04. Знати механізм 

функціонування державних 

фінансів, у т.ч. бюджетної та 

податкової систем, фінансів 

суб’єктів господарювання, фінансів 

домогосподарств, фінансових 

ринків, банківської системи та 

страхування. 

ПР07. Розуміти принципи, методи та 

інструменти державного та 

ринкового регулювання діяльності в 

сфері фінансів, банківської справи 

та страхування. 

ПР08. Застосовувати спеціалізовані 

інформаційні системи, сучасні 

фінансові технології та програмні 

продукти.  

Лекції, 

практичні, 

проблемні 

заняття, 

командна 

робота, 

«мозковий 

штурм», аналіз 

ситуаційних 

вправ, аналіз 

критичних 

випадків 

Освітній 

ступінь 

бакалавр, 4 

курс, 7 

семестр 

072 «Фінанси, 

банківська справа 

та страхування2 

Без обмежень 



ПР09. Формувати і аналізувати 

фінансову звітність та правильно 

інтерпретувати отриману 

інформацію. 

ПР13. Володіти загальнонауковими 

та спеціальними методами 

дослідження фінансових процесів 

ПР14. Вміти абстрактно мислити, 

застосовувати аналіз та синтез для 

виявлення ключових характеристик 

фінансових систем, а також 

особливостей поведінки їх суб’єктів. 

ПР16. Застосовувати набуті 

теоретичні знання для розв’язання 

практичних завдань та змістовно 

інтерпретувати отримані результати. 

ПР18. Демонструвати базові 

навички креативного та критичного 

мислення у дослідженнях та 

професійному спілкуванні. 

 

1.  Фінансів і 

кредиту / 

Куровська Н. 

О. 

 

Публічні 

фінанси 

ЗК02. Здатність 

застосовувати знання у 

практичних ситуаціях.  

СК01. Здатність 

досліджувати тенденції 

розвитку економіки за 

допомогою інструментарію 

макро- та 

мікроекономічного аналізу, 

оцінювати сучасні 

економічні явища. 

СК08. Здатність 

виконувати контрольні 

функції у сфері фінансів, 

банківської справи та 

страхування. 

ПР01. Знати та розуміти економічні 

категорії, закони, причинно-

наслідкові та функціональні зв’язки, 

які існують між процесами та 

явищами на різних рівнях 

економічних систем. 

ПР02. Знати і розуміти теоретичні 

основи та принципи фінансової 

науки, особливості функціонування 

фінансових систем.   

ПР04. Знати механізм 

функціонування державних 

фінансів, у т.ч. бюджетної та 

податкової систем, фінансів 

суб’єктів господарювання, фінансів 

домогосподарств, фінансових 

Лекції, 

практичні, 

командна 

робота, аналіз 

ситуаційних 

вправ, аналіз 

критичних 

випадків 

бакалавр 4 

курс, 7 

семестр 

072 «Фінанси, 

банківська справа 

та страхування» 

 



ринків, банківської системи та 

страхування. 

ПР07. Розуміти принципи, методи та 

інструменти державного та 

ринкового регулювання діяльності в 

сфері фінансів, банківської справи 

та страхування. 

ПР08. Застосовувати спеціалізовані 

інформаційні системи, сучасні 

фінансові технології та програмні 

продукти.  

ПР09. Формувати і аналізувати 

фінансову звітність та правильно 

інтерпретувати отриману 

інформацію. 

ПР13. Володіти загальнонауковими 

та спеціальними методами 

дослідження фінансових процесів 

ПР14. Вміти абстрактно мислити, 

застосовувати аналіз та синтез для 

виявлення ключових характеристик 

фінансових систем, а також 

особливостей поведінки їх суб’єктів. 

ПР16. Застосовувати набуті 

теоретичні знання для розв’язання 

практичних завдань та змістовно 

інтерпретувати отримані результати. 

ПР18. Демонструвати базові 

навички креативного та критичного 

мислення у дослідженнях та 

професійному спілкуванні. 

 

1.  Фінансів і 

кредиту / 

Г. П. Мартин

юк 

 

Фінансовий 

контроль 

ЗК02. Здатність 

застосовувати знання у 

практичних ситуаціях.  

СК01. Здатність 

досліджувати тенденції 

ПР01. Знати та розуміти економічні 

категорії, закони, причинно-

наслідкові та функціональні зв’язки, 

які існують між процесами та 

явищами на різних рівнях 

Лекції, 

практичні, 

проблемні 

заняття, 

командна 

Освітній 

ступінь 

бакалавр, 4 

курс, 7 

семестр 

072 «Фінанси, 

банківська справа 

та страхування» 

Без обмежень. 



розвитку економіки за 

допомогою інструментарію 

макро- та 

мікроекономічного аналізу, 

оцінювати сучасні 

економічні явища. 

СК08. Здатність 

виконувати контрольні 

функції у сфері фінансів, 

банківської справи та 

страхування. 

економічних систем. 

ПР02. Знати і розуміти теоретичні 

основи та принципи фінансової 

науки, особливості функціонування 

фінансових систем.   

ПР04. Знати механізм 

функціонування державних 

фінансів, у т.ч. бюджетної та 

податкової систем, фінансів 

суб’єктів господарювання, фінансів 

домогосподарств, фінансових 

ринків, банківської системи та 

страхування. 

ПР07. Розуміти принципи, методи та 

інструменти державного та 

ринкового регулювання діяльності в 

сфері фінансів, банківської справи 

та страхування. 

ПР08. Застосовувати спеціалізовані 

інформаційні системи, сучасні 

фінансові технології та програмні 

продукти.  

ПР09. Формувати і аналізувати 

фінансову звітність та правильно 

інтерпретувати отриману 

інформацію. 

ПР13. Володіти загальнонауковими 

та спеціальними методами 

дослідження фінансових процесів 

ПР14. Вміти абстрактно мислити, 

застосовувати аналіз та синтез для 

виявлення ключових характеристик 

фінансових систем, а також 

особливостей поведінки їх суб’єктів. 

ПР16. Застосовувати набуті 

теоретичні знання для розв’язання 

практичних завдань та змістовно 

інтерпретувати отримані результати. 

робота, аналіз 

ситуаційних 

вправ, аналіз 

критичних 

випадків 



ПР18. Демонструвати базові 

навички креативного та критичного 

мислення у дослідженнях та 

професійному спілкуванні. 

 

1.  Фінансів і 

кредиту / І.В. 

Абрамова 

Основи 

корпоративни

х фінансів 

ЗК02. Здатність 

застосовувати знання у 

практичних ситуаціях.  

СК01. Здатність 

досліджувати тенденції 

розвитку економіки за 

допомогою інструментарію 

макро- та 

мікроекономічного аналізу, 

оцінювати сучасні 

економічні явища. 

СК08. Здатність 

виконувати контрольні 

функції у сфері фінансів, 

банківської справи та 

страхування. 

ПР01. Знати та розуміти економічні 

категорії, закони, причинно-

наслідкові та функціональні зв’язки, 

які існують між процесами та 

явищами на різних рівнях 

економічних систем. 

ПР02. Знати і розуміти теоретичні 

основи та принципи фінансової 

науки, особливості функціонування 

фінансових систем.   

ПР04. Знати механізм 

функціонування державних 

фінансів, у т.ч. бюджетної та 

податкової систем, фінансів 

суб’єктів господарювання, фінансів 

домогосподарств, фінансових 

ринків, банківської системи та 

страхування. 

ПР07. Розуміти принципи, методи та 

інструменти державного та 

ринкового регулювання діяльності в 

сфері фінансів, банківської справи 

та страхування. 

ПР08. Застосовувати спеціалізовані 

інформаційні системи, сучасні 

фінансові технології та програмні 

продукти.  

ПР09. Формувати і аналізувати 

фінансову звітність та правильно 

інтерпретувати отриману 

інформацію. 

ПР13. Володіти загальнонауковими 

Лекції, 

практичні, 

проблемні 

заняття, 

командна 

робота, аналіз 

ситуаційних 

вправ, аналіз 

критичних 

випадків 

Освітній 

ступінь 

бакалавр 4 

курс, 7 

семестр 

072 «Фінанси, 

банківська справа 

та страхування» 

Повинні знати та 

розуміти 

економічні 

категорії, закони, 

причинно-

наслідкові та 

функціональні 

зв’язки, які 

існують між 

процесами та 

явищами на різних 

рівнях 

економічних 

систем. 



та спеціальними методами 

дослідження фінансових процесів 

ПР14. Вміти абстрактно мислити, 

застосовувати аналіз та синтез для 

виявлення ключових характеристик 

фінансових систем, а також 

особливостей поведінки їх суб’єктів. 

ПР16. Застосовувати набуті 

теоретичні знання для розв’язання 

практичних завдань та змістовно 

інтерпретувати отримані результати. 

ПР18. Демонструвати базові 

навички креативного та критичного 

мислення у дослідженнях та 

професійному спілкуванні. 

 

1.  Кафедра 

аналізу і 

статистики 

ім. І.В. 

Поповича 

Паламарчук 

Т.М. 

Аналіз 

макроекономі

чних процесів 

 ЗК02. Здатність 

застосовувати знання у 

практичних ситуаціях.  

СК01. Здатність 

досліджувати тенденції 

розвитку економіки за 

допомогою інструментарію 

макро- та 

мікроекономічного аналізу, 

оцінювати сучасні 

економічні явища. 

СК03. Здатність до 

діагностики стану 

фінансових систем 

(державні фінанси, у тому 

числі бюджетна та 

податкова системи, фінанси 

суб’єктів господарювання, 

фінанси домогосподарств, 

фінансові ринки, 

банківська система та 

ПР01. Використовувати 

фундаментальні закономірності 

розвитку фінансів, банківської 

справи та страхування у поєднанні з 

дослідницькими і управлінськими 

інструментами для здійснення 

професійної та наукової діяльності.  

ПР02. Знати на рівні новітніх 

досягнень основні концепції і 

методології наукового пізнання у 

сфері фінансів, банківської справи 

та страхування.  

ПР04. Відшуковувати, обробляти, 

систематизувати та аналізувати 

інформацію, необхідну для 

вирішення професійних та наукових 

завдань в сфері фінансів, банківської 

справи та страхування.  

ПР05. Володіти методичним 

інструментарієм діагностики стану 

фінансових систем (державні 

Лекції, 

практичні 

проблемні 

заняття, 

командна 

робота, аналіз 

ситуаційних 

вправ. 

Освітній 

ступінь 

бакалавр, 4 

курс, 7 

семестр 

 

072 «Фінанси, 

банківська справа 

та страхування» 

Без обмежень 



страхування). фінанси, у т.ч. бюджетна та 

податкова системи, фінанси 

суб’єктів господарювання, фінанси 

домогосподарств, фінансові ринки, 

банківська система та страхування). 

ПР07. Розуміти принципи, методи та 

інструменти державного та 

ринкового регулювання діяльності в 

сфері фінансів, банківської справи 

та страхування. 

ПР09. Формувати і аналізувати 

фінансову звітність та правильно 

інтерпретувати отриману 

інформацію.  

ПР10. Ідентифікувати джерела та 

розуміти методологію визначення і 

методи отримання економічних 

даних, збирати та аналізувати 

необхідну фінансову інформацію, 

розраховувати показники, що 

характеризують стан фінансових 

систем.  

ПР11. Володіти методичним 

інструментарієм здійснення 

контрольних функцій у сфері 

фінансів, банківської справи та 

страхування. 

ПР13. Оцінювати ступінь складності 

завдань при плануванні діяльності 

та опрацюванні її результатів.  

ПР14. Вміти абстрактно мислити, 

застосовувати аналіз та синтез для 

виявлення ключових характеристик 

фінансових систем, а також 

особливостей поведінки їх суб’єктів 

ПР16. Застосовувати набуті 

теоретичні знання для розв’язання 

практичних завдань та змістовно 



інтерпретувати отримані результати. 

ПР18. Демонструвати базові 

навички креативного та критичного 

мислення у дослідженнях та 

професійному спілкуванні. 

ПР20. Виконувати функціональні 

обов’язки в групі, пропонувати 

обґрунтовані фінансові рішення.  

ПР21. Розуміти вимоги до 

діяльності за спеціальністю, 

зумовлені необхідністю 

забезпечення сталого розвитку 

України, її зміцнення як 

демократичної, соціальної, правової 

держави.  

 

7.  Кафедра 

міжнародних 

економічних 

відносин та 

європейської 

інтеграції 

 

Митна 

політика і 

митне 

регулювання 

 ЗК02. Здатність 

застосовувати знання у 

практичних ситуаціях.  

СК01. Здатність 

досліджувати тенденції 

розвитку економіки за 

допомогою інструментарію 

макро- та 

мікроекономічного аналізу, 

оцінювати сучасні 

економічні явища. 

СК03. Здатність до 

діагностики стану 

фінансових систем 

(державні фінанси, у тому 

числі бюджетна та 

податкова системи, фінанси 

суб’єктів господарювання, 

фінанси домогосподарств, 

фінансові ринки, 

банківська система та 

ПР01. Використовувати 

фундаментальні закономірності 

розвитку фінансів, банківської 

справи та страхування у поєднанні з 

дослідницькими і управлінськими 

інструментами для здійснення 

професійної та наукової діяльності.  

ПР02. Знати на рівні новітніх 

досягнень основні концепції і 

методології наукового пізнання у 

сфері фінансів, банківської справи 

та страхування.  

ПР04. Відшуковувати, обробляти, 

систематизувати та аналізувати 

інформацію, необхідну для 

вирішення професійних та наукових 

завдань в сфері фінансів, банківської 

справи та страхування.  

ПР05. Володіти методичним 

інструментарієм діагностики стану 

фінансових систем (державні 

Лекції, 

практичні 

проблемні 

заняття, 

командна 

робота, аналіз 

ситуаційних 

вправ. 

Освітній 

ступінь 

бакалавр, 4 

курс, 7 

семестр 

 

072 «Фінанси, 

банківська справа 

та страхування» 

Без обмежень 



страхування). фінанси, у т.ч. бюджетна та 

податкова системи, фінанси 

суб’єктів господарювання, фінанси 

домогосподарств, фінансові ринки, 

банківська система та страхування). 

ПР07. Розуміти принципи, методи та 

інструменти державного та 

ринкового регулювання діяльності в 

сфері фінансів, банківської справи 

та страхування. 

ПР09. Формувати і аналізувати 

фінансову звітність та правильно 

інтерпретувати отриману 

інформацію.  

ПР10. Ідентифікувати джерела та 

розуміти методологію визначення і 

методи отримання економічних 

даних, збирати та аналізувати 

необхідну фінансову інформацію, 

розраховувати показники, що 

характеризують стан фінансових 

систем.  

ПР11. Володіти методичним 

інструментарієм здійснення 

контрольних функцій у сфері 

фінансів, банківської справи та 

страхування. 

ПР13. Оцінювати ступінь складності 

завдань при плануванні діяльності 

та опрацюванні її результатів.  

ПР14. Вміти абстрактно мислити, 

застосовувати аналіз та синтез для 

виявлення ключових характеристик 

фінансових систем, а також 

особливостей поведінки їх суб’єктів 

ПР16. Застосовувати набуті 

теоретичні знання для розв’язання 

практичних завдань та змістовно 



інтерпретувати отримані результати. 

ПР18. Демонструвати базові 

навички креативного та критичного 

мислення у дослідженнях та 

професійному спілкуванні. 

ПР20. Виконувати функціональні 

обов’язки в групі, пропонувати 

обґрунтовані фінансові рішення.  

ПР21. Розуміти вимоги до 

діяльності за спеціальністю, 

зумовлені необхідністю 

забезпечення сталого розвитку 

України, її зміцнення як 

демократичної, соціальної, правової 

держави.  

 

1.  Фінансів і 

кредиту / І.В. 

Абрамова 

Міжнародна 

фінансова 

аналітика 

 ЗК02. Здатність 

застосовувати знання у 

практичних ситуаціях.  

СК01. Здатність 

досліджувати тенденції 

розвитку економіки за 

допомогою інструментарію 

макро- та 

мікроекономічного аналізу, 

оцінювати сучасні 

економічні явища. 

СК03. Здатність до 

діагностики стану 

фінансових систем 

(державні фінанси, у тому 

числі бюджетна та 

податкова системи, фінанси 

суб’єктів господарювання, 

фінанси домогосподарств, 

фінансові ринки, 

банківська система та 

ПР01. Використовувати 

фундаментальні закономірності 

розвитку фінансів, банківської 

справи та страхування у поєднанні з 

дослідницькими і управлінськими 

інструментами для здійснення 

професійної та наукової діяльності.  

ПР02. Знати на рівні новітніх 

досягнень основні концепції і 

методології наукового пізнання у 

сфері фінансів, банківської справи 

та страхування.  

ПР04. Відшуковувати, обробляти, 

систематизувати та аналізувати 

інформацію, необхідну для 

вирішення професійних та наукових 

завдань в сфері фінансів, банківської 

справи та страхування.  

ПР05. Володіти методичним 

інструментарієм діагностики стану 

фінансових систем (державні 

Лекції, 

практичні 

проблемні 

заняття, 

командна 

робота, аналіз 

ситуаційних 

вправ. 

Освітній 

ступінь 

бакалавр, 4 

курс, 7 

семестр 

 

072 «Фінанси, 

банківська справа 

та страхування» 

Без обмежень 



страхування). фінанси, у т.ч. бюджетна та 

податкова системи, фінанси 

суб’єктів господарювання, фінанси 

домогосподарств, фінансові ринки, 

банківська система та страхування). 

ПР07. Розуміти принципи, методи та 

інструменти державного та 

ринкового регулювання діяльності в 

сфері фінансів, банківської справи 

та страхування. 

ПР09. Формувати і аналізувати 

фінансову звітність та правильно 

інтерпретувати отриману 

інформацію.  

ПР10. Ідентифікувати джерела та 

розуміти методологію визначення і 

методи отримання економічних 

даних, збирати та аналізувати 

необхідну фінансову інформацію, 

розраховувати показники, що 

характеризують стан фінансових 

систем.  

ПР11. Володіти методичним 

інструментарієм здійснення 

контрольних функцій у сфері 

фінансів, банківської справи та 

страхування. 

ПР13. Оцінювати ступінь складності 

завдань при плануванні діяльності 

та опрацюванні її результатів.  

ПР14. Вміти абстрактно мислити, 

застосовувати аналіз та синтез для 

виявлення ключових характеристик 

фінансових систем, а також 

особливостей поведінки їх суб’єктів 

ПР16. Застосовувати набуті 

теоретичні знання для розв’язання 

практичних завдань та змістовно 



інтерпретувати отримані результати. 

ПР18. Демонструвати базові 

навички креативного та критичного 

мислення у дослідженнях та 

професійному спілкуванні. 

ПР20. Виконувати функціональні 

обов’язки в групі, пропонувати 

обґрунтовані фінансові рішення.  

ПР21. Розуміти вимоги до 

діяльності за спеціальністю, 

зумовлені необхідністю 

забезпечення сталого розвитку 

України, її зміцнення як 

демократичної, соціальної, правової 

держави.  

 

8.  Фінансів і 

кредиту / 

І. В. Абрамов

а 

 

Основи 

біржової 

діяльності 

ЗК02. Здатність 

застосовувати знання у 

практичних ситуаціях.  

СК08. Здатність 

виконувати контрольні 

функції у сфері фінансів, 

банківської справи та 

страхування.  

СК10. Здатність визначати, 

обґрунтовувати та брати 

відповідальність за 

професійні рішення. 

ПР04. Знати механізм 

функціонування державних та 

комерційних фінансів, у т.ч. 

фінансів суб’єктів господарювання, 

фінансів домогосподарств, 

фінансових ринків та соціального 

страхування.  

ПР05. Володіти методичним 

інструментарієм діагностики стану 

фінансових систем (державні 

фінанси, у т.ч. бюджетна та 

податкова системи, фінанси 

суб’єктів господарювання, фінанси 

домогосподарств, фінансові ринки, 

банківська система та страхування). 

ПР06. Застосовувати відповідні 

економіко-математичні методи та 

моделі для вирішення фінансових 

задач. 

ПР10. Ідентифікувати джерела та 

розуміти методологію визначення і 

Лекції, 

практичні 

проблемні 

заняття, 

командна 

робота, аналіз 

ситуаційних 

вправ. 

Освітній 

ступінь 

бакалавр, 4 

курс, 8 

семестр 

 

072 «Фінанси, 

банківська справа 

та страхування» 

Знати механізм 

функціонування 

державних 

фінансів, у т.ч. 

бюджетної та 

податкової систем, 

фінансів суб’єктів 

господарювання, 

фінансів 

домогосподарств, 

фінансових ринків, 

банківської 

системи та 

страхування. 



методи отримання економічних 

даних, збирати та аналізувати 

необхідну фінансову інформацію, 

розраховувати показники, що 

характеризують стан фінансових 

систем. 

ПР12. Використовувати професійну 

аргументацію для донесення 

інформації, ідей, проблем та 

способів їх вирішення до фахівців і 

нефахівців у фінансовій сфері 

діяльності. 

ПР17. Визначати та планувати 

можливості особистого 

професійного розвитку.  

ПР19. Виявляти навички 

самостійної роботи, гнучкого 

мислення, відкритості до нових 

знань.  

ПР20. Виконувати функціональні 

обов’язки в групі, пропонувати 

обґрунтовані фінансові рішення.  

ПР21. Розуміти вимоги до 

діяльності за спеціальністю, 

зумовлені необхідністю 

забезпечення сталого розвитку 

України, її зміцнення як 

демократичної, соціальної, правової 

держави.  

ПР22. Знати свої права і обов’язки 

як члена суспільства, розуміти 

цінності вільного демократичного 

суспільства, верховенства права, 

прав і свобод людини і громадянина 

в Україні. 

9.  Фінансів і 

кредиту / 

Фінансовий 

моніторинг 

ЗК02. Здатність 

застосовувати знання у 

ПР04. Знати механізм 

функціонування державних та 

Лекції, 

практичні, 

Освітній 

ступінь 

072 «Фінанси, 

банківська справа 

Повинні знати та 

розуміти 



Л. В. 

Недільська 

 

практичних ситуаціях.  

СК08. Здатність 

виконувати контрольні 

функції у сфері фінансів, 

банківської справи та 

страхування.  

СК10. Здатність визначати, 

обґрунтовувати та брати 

відповідальність за 

професійні рішення. 

комерційних фінансів, у т.ч. 

фінансів суб’єктів господарювання, 

фінансів домогосподарств, 

фінансових ринків та соціального 

страхування.  

ПР05. Володіти методичним 

інструментарієм діагностики стану 

фінансових систем (державні 

фінанси, у т.ч. бюджетна та 

податкова системи, фінанси 

суб’єктів господарювання, фінанси 

домогосподарств, фінансові ринки, 

банківська система та страхування). 

ПР06. Застосовувати відповідні 

економіко-математичні методи та 

моделі для вирішення фінансових 

задач. 

ПР10. Ідентифікувати джерела та 

розуміти методологію визначення і 

методи отримання економічних 

даних, збирати та аналізувати 

необхідну фінансову інформацію, 

розраховувати показники, що 

характеризують стан фінансових 

систем. 

ПР12. Використовувати професійну 

аргументацію для донесення 

інформації, ідей, проблем та 

способів їх вирішення до фахівців і 

нефахівців у фінансовій сфері 

діяльності. 

ПР17. Визначати та планувати 

можливості особистого 

професійного розвитку.  

ПР19. Виявляти навички 

самостійної роботи, гнучкого 

мислення, відкритості до нових 

знань.  

проблемні 

заняття, 

командна 

робота, аналіз 

ситуаційних 

вправ, аналіз 

критичних 

випадків 

бакалавр, 4 

курс,  

8 семестр 

та страхування» економічні 

категорії, закони, 

причинно-

наслідкові та 

функціональні 

зв’язки, які 

існують між 

процесами та 

явищами у сфері 

формування 

грошових потоків 



ПР20. Виконувати функціональні 

обов’язки в групі, пропонувати 

обґрунтовані фінансові рішення.  

ПР21. Розуміти вимоги до 

діяльності за спеціальністю, 

зумовлені необхідністю 

забезпечення сталого розвитку 

України, її зміцнення як 

демократичної, соціальної, правової 

держави.  

ПР22. Знати свої права і обов’язки 

як члена суспільства, розуміти 

цінності вільного демократичного 

суспільства, верховенства права, 

прав і свобод людини і громадянина 

в Україні. 

10.  Фінансів і 

кредиту / 

Г. П. Мартин

юк 

 

Фінансовий 

контролінг 

ЗК02. Здатність 

застосовувати знання у 

практичних ситуаціях.  

СК08. Здатність 

виконувати контрольні 

функції у сфері фінансів, 

банківської справи та 

страхування.  

СК10. Здатність визначати, 

обґрунтовувати та брати 

відповідальність за 

професійні рішення. 

ПР04. Знати механізм 

функціонування державних та 

комерційних фінансів, у т.ч. 

фінансів суб’єктів господарювання, 

фінансів домогосподарств, 

фінансових ринків та соціального 

страхування.  

ПР05. Володіти методичним 

інструментарієм діагностики стану 

фінансових систем (державні 

фінанси, у т.ч. бюджетна та 

податкова системи, фінанси 

суб’єктів господарювання, фінанси 

домогосподарств, фінансові ринки, 

банківська система та страхування). 

ПР06. Застосовувати відповідні 

економіко-математичні методи та 

моделі для вирішення фінансових 

задач. 

ПР10. Ідентифікувати джерела та 

розуміти методологію визначення і 

Лекції, 

практичні, 

проблемні 

заняття, 

командна 

робота, аналіз 

ситуаційних 

вправ, аналіз 

критичних 

випадків 

Освітній 

ступінь 

бакалавр, 4 

курс, 8 

семестр 

072 «Фінанси, 

банківська справа 

та страхування» 

Без обмежень. 



методи отримання економічних 

даних, збирати та аналізувати 

необхідну фінансову інформацію, 

розраховувати показники, що 

характеризують стан фінансових 

систем. 

ПР12. Використовувати професійну 

аргументацію для донесення 

інформації, ідей, проблем та 

способів їх вирішення до фахівців і 

нефахівців у фінансовій сфері 

діяльності. 

ПР17. Визначати та планувати 

можливості особистого 

професійного розвитку.  

ПР19. Виявляти навички 

самостійної роботи, гнучкого 

мислення, відкритості до нових 

знань.  

ПР20. Виконувати функціональні 

обов’язки в групі, пропонувати 

обґрунтовані фінансові рішення.  

ПР21. Розуміти вимоги до 

діяльності за спеціальністю, 

зумовлені необхідністю 

забезпечення сталого розвитку 

України, її зміцнення як 

демократичної, соціальної, правової 

держави.  

ПР22. Знати свої права і обов’язки 

як члена суспільства, розуміти 

цінності вільного демократичного 

суспільства, верховенства права, 

прав і свобод людини і громадянина 

в Україні. 

11.  Фінансів і 

кредиту / Д. 

Податковий 

контроль 

ЗК02. Здатність 

застосовувати знання у 

ПР04. Знати механізм 

функціонування державних та 

Лекції, 

практичні, 

Освітній 

ступінь 

072 «Фінанси, 

банківська справа 

Повинні знати та 

розуміти 



І. Дема 

 

практичних ситуаціях.  

СК08. Здатність 

виконувати контрольні 

функції у сфері фінансів, 

банківської справи та 

страхування.  

СК10. Здатність визначати, 

обґрунтовувати та брати 

відповідальність за 

професійні рішення. 

комерційних фінансів, у т.ч. 

фінансів суб’єктів господарювання, 

фінансів домогосподарств, 

фінансових ринків та соціального 

страхування.  

ПР05. Володіти методичним 

інструментарієм діагностики стану 

фінансових систем (державні 

фінанси, у т.ч. бюджетна та 

податкова системи, фінанси 

суб’єктів господарювання, фінанси 

домогосподарств, фінансові ринки, 

банківська система та страхування). 

ПР06. Застосовувати відповідні 

економіко-математичні методи та 

моделі для вирішення фінансових 

задач. 

ПР10. Ідентифікувати джерела та 

розуміти методологію визначення і 

методи отримання економічних 

даних, збирати та аналізувати 

необхідну фінансову інформацію, 

розраховувати показники, що 

характеризують стан фінансових 

систем. 

ПР12. Використовувати професійну 

аргументацію для донесення 

інформації, ідей, проблем та 

способів їх вирішення до фахівців і 

нефахівців у фінансовій сфері 

діяльності. 

ПР17. Визначати та планувати 

можливості особистого 

професійного розвитку.  

ПР19. Виявляти навички 

самостійної роботи, гнучкого 

мислення, відкритості до нових 

знань.  

вирішення 

ситуаційних 

завдань 

бакалавр, 4 

курс, 8 

семестр 

та страхування» економічні 

категорії, закони, 

причинно-

наслідкові та 

функціональні 

зв’язки, які 

існують між 

процесами та 

явищами на різних 

рівнях 

економічних 

систем. 

 Повинні володіти 

загальнонауковими 

та спеціальними 

методами 

податкового 

контролю 



ПР20. Виконувати функціональні 

обов’язки в групі, пропонувати 

обґрунтовані фінансові рішення.  

ПР21. Розуміти вимоги до 

діяльності за спеціальністю, 

зумовлені необхідністю 

забезпечення сталого розвитку 

України, її зміцнення як 

демократичної, соціальної, правової 

держави.  

ПР22. Знати свої права і обов’язки 

як члена суспільства, розуміти 

цінності вільного демократичного 

суспільства, верховенства права, 

прав і свобод людини і громадянина 

в Україні. 

12.  Фінансів і 

кредиту / 

Л. В. 

Недільська 

 

Дью 

ділідженс 

ЗК02. Здатність 

застосовувати знання у 

практичних ситуаціях.  

СК08. Здатність 

виконувати контрольні 

функції у сфері фінансів, 

банківської справи та 

страхування.  

СК10. Здатність визначати, 

обґрунтовувати та брати 

відповідальність за 

професійні рішення. 

ПР04. Знати механізм 

функціонування державних та 

комерційних фінансів, у т.ч. 

фінансів суб’єктів господарювання, 

фінансів домогосподарств, 

фінансових ринків та соціального 

страхування.  

ПР05. Володіти методичним 

інструментарієм діагностики стану 

фінансових систем (державні 

фінанси, у т.ч. бюджетна та 

податкова системи, фінанси 

суб’єктів господарювання, фінанси 

домогосподарств, фінансові ринки, 

банківська система та страхування). 

ПР06. Застосовувати відповідні 

економіко-математичні методи та 

моделі для вирішення фінансових 

задач. 

ПР10. Ідентифікувати джерела та 

розуміти методологію визначення і 

Лекції, 

практичні, 

проблемні 

заняття, 

командна 

робота, аналіз 

ситуаційних 

вправ, аналіз 

критичних 

випадків 

Освітній 

ступінь 

бакалавр, 4 

курс, 8 

семестр 

 

 

072 «Фінанси, 

банківська справа 

та страхування» 

Повинні знати та 

розуміти 

економічні 

категорії, закони, 

причинно-

наслідкові та 

функціональні 

зв’язки, які 

існують між 

процесами та 

явищами на різних 

рівнях 

економічних 

систем. 



методи отримання економічних 

даних, збирати та аналізувати 

необхідну фінансову інформацію, 

розраховувати показники, що 

характеризують стан фінансових 

систем. 

ПР12. Використовувати професійну 

аргументацію для донесення 

інформації, ідей, проблем та 

способів їх вирішення до фахівців і 

нефахівців у фінансовій сфері 

діяльності. 

ПР17. Визначати та планувати 

можливості особистого 

професійного розвитку.  

ПР19. Виявляти навички 

самостійної роботи, гнучкого 

мислення, відкритості до нових 

знань.  

ПР20. Виконувати функціональні 

обов’язки в групі, пропонувати 

обґрунтовані фінансові рішення.  

ПР21. Розуміти вимоги до 

діяльності за спеціальністю, 

зумовлені необхідністю 

забезпечення сталого розвитку 

України, її зміцнення як 

демократичної, соціальної, правової 

держави.  

ПР22. Знати свої права і обов’язки 

як члена суспільства, розуміти 

цінності вільного демократичного 

суспільства, верховенства права, 

прав і свобод людини і громадянина 

в Україні. 

13.  Фінансів і 

кредиту / 

Фінансова 

інфра-

ЗК02. Здатність 

застосовувати знання у 

ПР04. Знати механізм 

функціонування державних та 

Лекції, 

практичні, 

Освітній 

ступінь 

072 «Фінанси, 

банківська справа 

Повинні знати та 

розуміти 



О. Я. Стойко 

 

структура практичних ситуаціях.  

СК08. Здатність 

виконувати контрольні 

функції у сфері фінансів, 

банківської справи та 

страхування.  

СК10. Здатність визначати, 

обґрунтовувати та брати 

відповідальність за 

професійні рішення. 

комерційних фінансів, у т.ч. 

фінансів суб’єктів господарювання, 

фінансів домогосподарств, 

фінансових ринків та соціального 

страхування.  

ПР05. Володіти методичним 

інструментарієм діагностики стану 

фінансових систем (державні 

фінанси, у т.ч. бюджетна та 

податкова системи, фінанси 

суб’єктів господарювання, фінанси 

домогосподарств, фінансові ринки, 

банківська система та страхування). 

ПР06. Застосовувати відповідні 

економіко-математичні методи та 

моделі для вирішення фінансових 

задач. 

ПР10. Ідентифікувати джерела та 

розуміти методологію визначення і 

методи отримання економічних 

даних, збирати та аналізувати 

необхідну фінансову інформацію, 

розраховувати показники, що 

характеризують стан фінансових 

систем. 

ПР12. Використовувати професійну 

аргументацію для донесення 

інформації, ідей, проблем та 

способів їх вирішення до фахівців і 

нефахівців у фінансовій сфері 

діяльності. 

ПР17. Визначати та планувати 

можливості особистого 

професійного розвитку.  

ПР19. Виявляти навички 

самостійної роботи, гнучкого 

мислення, відкритості до нових 

знань.  

проблемні 

заняття, 

командна 

робота, аналіз 

ситуаційних 

вправ, аналіз 

критичних 

випадків 

бакалавр, 4 

курс, 8 

семестр 

 

та страхування» економічні 

категорії, закони, 

причинно-

наслідкові та 

функціональні 

зв’язки, які 

існують між 

процесами та 

явищами на різних 

рівнях 

економічних 

систем. 



ПР20. Виконувати функціональні 

обов’язки в групі, пропонувати 

обґрунтовані фінансові рішення.  

ПР21. Розуміти вимоги до 

діяльності за спеціальністю, 

зумовлені необхідністю 

забезпечення сталого розвитку 

України, її зміцнення як 

демократичної, соціальної, правової 

держави.  

ПР22. Знати свої права і обов’язки 

як члена суспільства, розуміти 

цінності вільного демократичного 

суспільства, верховенства права, 

прав і свобод людини і громадянина 

в Україні. 

14.  Фінансів і 

кредиту / Л. 

В. Сус 

Держава на 

фінансовому 

ринку 

ЗК02. Здатність 

застосовувати знання у 

практичних ситуаціях.  

СК08. Здатність 

виконувати контрольні 

функції у сфері фінансів, 

банківської справи та 

страхування.  

СК10. Здатність визначати, 

обґрунтовувати та брати 

відповідальність за 

професійні рішення. 

ПР04. Знати механізм 

функціонування державних та 

комерційних фінансів, у т.ч. 

фінансів суб’єктів господарювання, 

фінансів домогосподарств, 

фінансових ринків та соціального 

страхування.  

ПР05. Володіти методичним 

інструментарієм діагностики стану 

фінансових систем (державні 

фінанси, у т.ч. бюджетна та 

податкова системи, фінанси 

суб’єктів господарювання, фінанси 

домогосподарств, фінансові ринки, 

банківська система та страхування). 

ПР06. Застосовувати відповідні 

економіко-математичні методи та 

моделі для вирішення фінансових 

задач. 

ПР10. Ідентифікувати джерела та 

розуміти методологію визначення і 

Лекції, 

практичні, 

проблемні 

заняття, 

командна 

робота, аналіз 

ситуаційних 

вправ, аналіз 

критичних 

випадків 

Освітній 

ступінь 

бакалавр, 4 

курс, 8 

семестр 

072 «Фінанси, 

банківська справа 

та страхування2 

Повинні знати та 

розуміти 

економічні 

категорії, закони, 

причинно-

наслідкові та 

функціональні 

зв’язки, які 

існують між 

процесами та 

явищами у сфері 

фінансового ринку 



методи отримання економічних 

даних, збирати та аналізувати 

необхідну фінансову інформацію, 

розраховувати показники, що 

характеризують стан фінансових 

систем. 

ПР12. Використовувати професійну 

аргументацію для донесення 

інформації, ідей, проблем та 

способів їх вирішення до фахівців і 

нефахівців у фінансовій сфері 

діяльності. 

ПР17. Визначати та планувати 

можливості особистого 

професійного розвитку.  

ПР19. Виявляти навички 

самостійної роботи, гнучкого 

мислення, відкритості до нових 

знань.  

ПР20. Виконувати функціональні 

обов’язки в групі, пропонувати 

обґрунтовані фінансові рішення.  

ПР21. Розуміти вимоги до 

діяльності за спеціальністю, 

зумовлені необхідністю 

забезпечення сталого розвитку 

України, її зміцнення як 

демократичної, соціальної, правової 

держави.  

ПР22. Знати свої права і обов’язки 

як члена суспільства, розуміти 

цінності вільного демократичного 

суспільства, верховенства права, 

прав і свобод людини і громадянина 

в Україні. 

15.          

16.  Бухгалтер- Бухгалтерськи СК06. Здатність ПР08. Застосовувати спеціалізовані Лекції, бакалавр, (072) Фінанси, Заява студента 



ського 

обліку, 

оподаткуванн

я і аудиту 

й облік і аудит 

в фінансово-

кредитних 

установах  

застосовувати сучасне 

інформаційне та 

програмне забезпечення 

для отримання та обробки 

даних у сфері фінансів, 

банківської справи та 

страхування.  

СК07. Здатність складати 

та аналізувати фінансову 

звітність.  

СК08. Здатність 

виконувати контрольні 

функції у сфері фінансів, 

банківської справи та 

страхування. 

інформаційні системи, сучасні 

фінансові технології та програмні 

продукти.  

ПР09. Формувати і аналізувати 

фінансову звітність та правильно 

інтерпретувати отриману 

інформацію.  

ПР10. Ідентифікувати джерела та 

розуміти методологію визначення і 

методи отримання економічних 

даних, збирати та аналізувати 

необхідну фінансову інформацію, 

розраховувати показники, що 

характеризують стан фінансових 

систем.  

ПР11. Володіти методичним 

інструментарієм здійснення 

контрольних функцій у сфері 

фінансів, банківської справи та 

страхування. 

практики, 

проблемні 

заняття 

курс 4, І 

семестр 

банківська справа 

та страхування 

17.  Бухгалтер-

ського 

обліку, 

оподаткуванн

я і аудиту 

Бухгалтерськи

й облік і аудит 

в державній 

казначейській 

служби 

СК06. Здатність 

застосовувати сучасне 

інформаційне та 

програмне забезпечення 

для отримання та обробки 

даних у сфері фінансів, 

банківської справи та 

страхування.  

СК07. Здатність складати 

та аналізувати фінансову 

звітність.  

СК08. Здатність 

виконувати контрольні 

функції у сфері фінансів, 

банківської справи та 

страхування. 

ПР08. Застосовувати спеціалізовані 

інформаційні системи, сучасні 

фінансові технології та програмні 

продукти.  

ПР09. Формувати і аналізувати 

фінансову звітність та правильно 

інтерпретувати отриману 

інформацію.  

ПР10. Ідентифікувати джерела та 

розуміти методологію визначення і 

методи отримання економічних 

даних, збирати та аналізувати 

необхідну фінансову інформацію, 

розраховувати показники, що 

характеризують стан фінансових 

систем.  

ПР11. Володіти методичним 

Лекції, 

практики, 

проблемні 

заняття 

бакалавр, 

курс 4, ІІ 

семестр 

(072) Фінанси, 

банківська справа 

та страхування 

Заява студента 



інструментарієм здійснення 

контрольних функцій у сфері 

фінансів, банківської справи та 

страхування. 

18.  Кафедра 

КТіМС/ д.т.н. 

Черепанська 

І.Ю. 

Основи систем 

штучного 

інтелекту у 

фінансовій 

діяльності 

ЗК 05. Навички 

використання 

інформаційних та 

комунікаційних 

технологій. 

У результаті вивчення навчальної 

дисципліни студент повинен знати : 

основні поняття та визначення в 

галузі штучного інтелекту; 

проблеми створення та 

використання штучного інтелекту; 

основні елементи систем штучного 

інтелекту; основні моделі 

представлення інформації у 

елементах систем штучного 

інтелекту; вміти: формалізовано 

описувати інформацію відповідно 

до особливостей систем штучного 

інтелекту та проблемної галузі; 

вирішувати задачі розпізнавання 

образів за допомого елементів 

систем штучного інтелекту; навчати 

інтелектуальні системи; визначати 

структуру системи штучного 

інтелекту відповідно до поставленої 

задачі. 

лекції, 

лабораторні, 

семінари 

Бакалавр, 

семестр 8 

072 – “Фінанси, 

банківська справа 

та страхування” 

Вивчення 

дисципліни 

базується на знанні 

таких 

загальноосвітніх та 

загально-технічних 

дисциплін як вища 

математика, теорія 

ймовірності, 

основи 

інформатики. 

19.  Кафедра 

КТіМС/ 

Николюк О. 

М. 

Бізнес-

моделювання 

ЗК01. Здатність до 

абстрактного мислення, 

аналізу та синтезу. 

ЗК02. Здатність 

застосовувати знання у 

практичних ситуаціях. 

 

знати основні типи бізнес-моделей 

підприємства, які 

використовуються для прийняття 

управлінських рішень і 

розв’язання прикладних проблем 

обліку та менеджменту; знати 

методологію системного аналізу 

бізнес-систем; знати технологію 

моделювання соціальн о-

економічних процесів; вміння 

обґрунтовувати вибір типу бізнес-

моделей для вирішення 

Лекції, лекції 

проблемного 

характеру, 

лабораторні 

роботи, 

семінар-

дискусія, 

семінар за 

технологією 

мозкового 

штурму 

Бакалавр, 

семестр 5 

або 6 

072 – Фінанси, 

банківська справа 

та страхування 

Навички роботи в 

середовищі 

MS Excel, базові 

знання з дисциплін 

Мікроекономіка/Ек

ономіка 

підприємства 



прикладних бізнес-задач; вміння 

будувати прогнози фінансово-

економічних показників; вміння 

виявляти чинники, які мають 

найбільший вплив на результати 

діяльності підприємства; вміння 

будувати бізнес-моделі стартап 

проектів; навички роботи з 

програмними продуктами SPSS 

Statistics, BPwin (AllFusion Process 

Modeler), Statistica 

20.  Для здобувачів вищої освіти інших спеціальностей університету 

21.  Фінансів і 

кредиту / 

О. М. Віленч

ук 

 

Страхові 

послуги 

ЗК01. Здатність до 

абстрактного мислення, 

аналізу та синтезу 

ЗК06. Здатність проведення 

досліджень на 

відповідному рівні  

ЗК07. Здатність вчитися і 

оволодівати сучасними 

знаннями 

ЗК08. Здатність до пошуку, 

оброблення та аналізу 

інформації з різних джерел  

ЗК10. Здатність працювати 

у команді 

ПР04. Знати механізм 

функціонування державних 

фінансів, у т.ч. бюджетної та 

податкової систем, фінансів 

суб’єктів господарювання, фінансів 

домогосподарств, фінансових 

ринків, банківської системи та 

страхування.  

ПР07. Розуміти принципи, методи та 

інструменти державного та 

ринкового регулювання діяльності в 

сфері фінансів, банківської справи 

та страхування.  

ПР12. Використовувати професійну 

аргументацію для донесення 

інформації, ідей, проблем та 

способів їх вирішення до фахівців і 

нефахівців у фінансовій сфері 

діяльності. 

Лекції, 

практичні, 

проблемні 

заняття, 

командна 

робота, аналіз 

ситуаційних 

вправ, 

інтерактивні 

методи 

навчання 

Освітній 

ступінь 

бакалавр . 3 

курс, 

семестр 6 

051 Економіка 

Усі спеціальності 

галузі знань 07 

Управління та 

адміністрування  

281 Публічне 

управління та 

адміністрування 

292 Міжнародні 

економічні 

відносини 

Без обмежень 

22.  Фінансів і 

кредиту / 

О. Я. Стойко 

 

Банківські 

операції 

ЗК02. Здатність 

застосовувати знання у 

практичних ситуаціях. 

ЗК06. Здатність проведення 

досліджень на відповідному 

рівні. 

ПР07. Розуміти принципи, методи та 

інструменти державного та 

ринкового регулювання діяльності в 

сфері фінансів, банківської справи та 

страхування. 

ПР16. Застосовувати набуті 

Лекції, 

практичні, 

проблемні 

заняття, 

командна 

робота, аналіз 

Освітній 

ступінь 

бакалавр, 4 

курс 

Усі спеціальності 

галузі знань 07 

Управління та 

адміністрування 

Без обмежень 



ЗК08. Здатність до пошуку, 

оброблення та аналізу 

інформації з різних джерел. 

ЗК10. Здатність працювати 

у команді. 

ЗК12 Здатність працювати 

автономно. 

теоретичні знання для розв’язання 

практичних завдань та змістовно 

інтерпретувати отримані результати. 

ПР13. Володіти загальнонауковими 

та спеціальними методами 

дослідження фінансових процесів.  

ПР14. Вміти абстрактно мислити, 

застосовувати аналіз та синтез для 

виявлення ключових характеристик 

фінансових систем, а також 

особливостей поведінки їх суб’єктів. 

ситуаційних 

вправ, аналіз 

критичних 

випадків 

23.  Фінансів і 

кредиту / 

Л. В. 

Недільська 

 

Вартісно-

орієнтоване 

управління 

фінансами 

суб'єктів 

господарюван

ня 

ЗК01. Здатність до 

абстрактного мислення, 

аналізу та синтезу. 

ЗК3. Здатність проведення 

досліджень на відповідному 

рівні.  

ЗК4. Вміння виявляти, 

ставити та вирішувати 

проблеми. 

ЗК5. Здатність приймати 

обґрунтовані рішення. 

ЗК10. Здатність генерувати 

нові ідеї (креативність). 

ПР01. Використовувати 

фундаментальні закономірності 

розвитку фінансів, банківської 

справи та страхування у поєднанні з 

дослідницькими і управлінськими 

інструментами для здійснення 

професійної та наукової діяльності.  

ПР09. Застосовувати управлінські 

навички у сфері фінансів, 

банківської справи та страхування  

ПР10. Здійснювати діагностику і 

моделювання фінансової діяльності 

суб’єктів господарювання. 

ПР12. Обґрунтувати вибір варіантів 

управлінських рішень у сфері 

фінансів, банківської справи та 

страхування та оцінювати їх 

ефективність з урахуванням цілей, 

наявних обмежень, законодавчих та 

етичних аспектів.  

ПР14. Обгрунтовувати актуальність 

досліджень, можливість досягнення 

поставлених цілей з урахуванням 

наявних ресурсів, висувати гіпотези, 

аргументувати висновки за 

результатами досліджень 

Лекції, 

практичні, 

проблемні 

заняття, 

командна 

робота, аналіз 

ситуаційних 

вправ, аналіз 

критичних 

випадків 

Освітній 

ступінь 

магістр 

Усі спеціальності 

галузі знань 07 

Управління та 

адміністрування 

Без обмежень 



24.  Фінансів і 

кредиту / 

Л. В. 

Недільська 

 

Дью ділідженс ЗК01. Здатність до 

абстрактного мислення, 

аналізу та синтезу. 

ЗК06. Здатність проведення 

досліджень на відповідному 

рівні. 

ЗК08. Здатність до пошуку, 

оброблення та аналізу 

інформації з різних джерел. 

ЗК10. Здатність працювати 

у команді. 

ЗК12 Здатність працювати 

автономно. 

ПР05. Володіти методичним 

інструментарієм діагностики стану 

фінансових систем  

ПР10. Ідентифікувати джерела та 

розуміти методологію визначення і 

методи отримання економічних 

даних, збирати та аналізувати 

необхідну фінансову інформацію, 

розраховувати показники, що 

характеризують стан фінансових 

систем.  

ПР13. Володіти загальнонауковими 

та спеціальними методами 

дослідження фінансових процесів.  

ПР14. Вміти абстрактно мислити, 

застосовувати аналіз та синтез для 

виявлення ключових характеристик 

фінансових систем, а також 

особливостей поведінки їх суб’єктів. 

 

Лекції, 

практичні, 

проблемні 

заняття, 

командна 

робота, аналіз 

ситуаційних 

вправ, аналіз 

критичних 

випадків 

Освітній 

ступінь 

магістр 

051 Економіка 

Усі спеціальності 

галузі знань 07 

Управління та 

адміністрування  

281 Публічне 

управління та 

адміністрування 

292 Міжнародні 

економічні 

відносини 

Без обмежень 

25.  Фінансів і 

кредиту / 

О. Я. Стойко 

 

Міжнародні 

кредитно-

розрахункові 

та валютні 

операції 

ЗК01. Здатність до 

абстрактного мислення, 

аналізу та синтезу. 

ЗК02. Здатність 

застосовувати знання у 

практичних ситуаціях.  

ЗК08. Здатність до пошуку, 

оброблення та аналізу 

інформації з різних джерел. 

ЗК10. Здатність працювати 

у команді. 

ЗК12 Здатність працювати 

автономно. 

ПР03. Визначати особливості 

функціонування сучасних світових 

та національних фінансових систем 

та їх структури. 

ПР04. Знати механізм 

функціонування державних фінансів, 

у т.ч. бюджетної та податкової 

систем, фінансів суб’єктів 

господарювання, фінансів 

домогосподарств, фінансових ринків, 

банківської системи та страхування. 

ПР07. Розуміти принципи, методи та 

інструменти державного та 

ринкового регулювання діяльності в 

сфері фінансів, банківської справи та 

страхування. 

ПР16. Застосовувати набуті 

Лекції, 

практичні, 

проблемні 

заняття, 

командна 

робота, аналіз 

ситуаційних 

вправ, аналіз 

критичних 

випадків 

Освітній 

ступінь 

бакалавр, 4 

курс 

Усі спеціальності 

галузі знань 07 

Управління та 

адміністрування  

292 Міжнародні 

економічні 

відносини 

Без обмежень 



теоретичні знання для розв’язання 

практичних завдань та змістовно 

інтерпретувати отримані результати. 

26.  Фінансів і 

кредиту / 

Г. П. Мартин

юк 

 

Міжнародні 

стандарти 

фінансової 

звітності 

ЗК1. Здатність до 

абстрактного мислення, 

аналізу та синтезу. 

ЗК3. Здатність проведення 

досліджень на відповідному 

рівні. 

ЗК4. Вміння виявляти, 

ставити та вирішувати 

проблеми. 

ЗК5. Здатність приймати 

обґрунтовані рішення. 

ЗК7. Здатність мотивувати 

людей та рухатися до 

спільної мети. 

ЗК8. Здатність працювати в 

міжнародному контексті. 

ЗК9. Здатність діяти на 

основі етичних міркувань 

(мотивів). 

ПР01. Використовувати 

фундаментальні закономірності 

розвитку фінансів, банківської 

справи 

та страхування у поєднанні з 

дослідницькими і управлінськими 

інструментами для здійснення 

професійної та наукової діяльності. 

ПР02. Знати на рівні новітніх 

досягнень основні концепції і 

методології наукового пізнання у 

сфері фінансів, банківської справи та 

страхування. 

ПР03. Здійснювати адаптацію та 

модифікацію існуючих наукових 

підходів і методів до 

конкретних ситуацій професійної 

діяльності. 

ПР04. Відшуковувати, обробляти, 

систематизувати та аналізувати 

інформацію, необхідну для 

вирішення професійних та наукових 

завдань в сфері фінансів, банківської 

справи та 

страхування. 

ПР09. Застосовувати управлінські 

навички у сфері фінансів, 

банківської справи та страхування. 

ПР10. Здійснювати діагностику і 

моделювання фінансової діяльності 

суб’єктів господарювання. 

ПР13. Оцінювати ступінь складності 

завдань при плануванні діяльності та 

опрацюванні її результатів. 

Лекції, 

практичні, 

проблемні 

заняття, 

командна 

робота, аналіз 

ситуаційних 

вправ, аналіз 

критичних 

випадків 

Освітній 

ступінь 

магістр 

051 Економіка 

Усі спеціальності 

галузі знань 07 

Управління та 

адміністрування  

281 Публічне 

управління та 

адміністрування 

292 Міжнародні 

економічні 

відносини 

Без обмежень. 



27.  Фінансів і 

кредиту / 

Н. О. Куровсь

ка 

 

Міжнародні 

фінанси 

ЗК06. Здатність проведення 

досліджень на відповідному 

рівні  

ЗК07. Здатність вчитися і 

оволодівати сучасними 

знаннями.  

ЗК08. Здатність до пошуку, 

оброблення та аналізу 

інформації з різних джерел.  

ЗК09. Здатність бути 

критичним і 

самокритичним.  

ЗК10. Здатність працювати 

у команді.  

ЗК12. Здатність працювати 

автономно. 

ПР02. Знати і розуміти теоретичні 

основи та принципи фінансової 

науки, особливості функціонування 

фінансових систем.  

ПР03. Визначати особливості 

функціонування сучасних світових 

та національних фінансових систем 

та їх структури.  

ПР07. Розуміти принципи, методи та 

інструменти державного та 

ринкового регулювання діяльності в 

сфері фінансів, банківської справи та 

страхування.  

ПР14. Вміти абстрактно мислити, 

застосовувати аналіз та синтез для 

виявлення ключових характеристик 

фінансових систем, а також 

особливостей поведінки їх суб’єктів.  

Лекції, 

практичні, 

проблемні 

заняття, 

командна 

робота, аналіз 

ситуаційних 

вправ, аналіз 

критичних 

випадків 

Освітній 

ступінь 

бакалавр 

051 Економіка 

Усі спеціальності 

галузі знань 07 

Управління та 

адміністрування  

281 Публічне 

управління та 

адміністрування 

292 Міжнародні 

економічні 

відносини 

Без обмежень 

28.  Фінансів і 

кредиту / 

О. Я. Стойко 

 

Міжнародні 

фінансові 

організації 

ЗК06. Здатність проведення 

досліджень на відповідному 

рівні  

ЗК07. Здатність вчитися і 

оволодівати сучасними 

знаннями.  

ЗК08. Здатність до пошуку, 

оброблення та аналізу 

інформації з різних джерел.  

ЗК09. Здатність бути 

критичним і 

самокритичним.  

ЗК10. Здатність працювати 

у команді.  

ЗК12. Здатність працювати 

автономно. 

ПР02. Знати і розуміти теоретичні 

основи та принципи фінансової 

науки, особливості функціонування 

фінансових систем.   

ПР03. Визначати особливості 

функціонування сучасних світових 

та національних фінансових систем 

та їх структури.   

ПР07. Розуміти принципи, методи та 

інструменти державного та 

ринкового регулювання діяльності в 

сфері фінансів, банківської справи та 

страхування.   

ПР14. Вміти абстрактно мислити, 

застосовувати аналіз та синтез для 

виявлення ключових характеристик 

фінансових систем, а також 

особливостей поведінки їх суб’єктів.  

Лекції, 

практичні, 

проблемні 

заняття, 

командна 

робота, аналіз 

ситуаційних 

вправ, аналіз 

критичних 

випадків 

Освітній 

ступінь 

бакалавр 

051 Економіка 

Усі спеціальності 

галузі знань 07 

Управління та 

адміністрування  

281 Публічне 

управління та 

адміністрування 

292 Міжнародні 

економічні 

відносини 

Без обмежень 

29.  Фінансів і Місцеві ЗК01. Здатність до ПР01. Знати та розуміти економічні Лекції, Освітній 051 Економіка Без обмежень 



кредиту / 

Н. О. Куровсь

ка 

 

фінанси абстрактного мислення, 

аналізу та синтезу.  

ЗК02. Здатність 

застосовувати знання у 

практичних ситуаціях.  

ЗК03. Здатність планувати 

та управляти часом.  

ЗК06. Здатність проведення 

досліджень на відповідному 

рівні  

ЗК10. Здатність працювати 

у команді.  

ЗК12 Здатність працювати 

автономно 

категорії, закони, причинно-

наслідкові та функціональні зв’язки, 

які існують між процесами та 

явищами на різних рівнях 

економічних систем.  

ПР02. Знати і розуміти теоретичні 

основи та принципи фінансової 

науки, особливості функціонування 

фінансових систем.  

ПР04. Знати механізм 

функціонування державних фінансів, 

у т.ч. бюджетної та податкової 

систем, фінансів суб’єктів 

господарювання, фінансів 

домогосподарств, фінансових ринків, 

банківської системи та страхування.  

ПР05. Володіти методичним 

інструментарієм діагностики стану 

фінансових систем (державні 

фінанси, у т.ч. бюджетна та 

податкова системи, фінанси 

суб’єктів господарювання, фінанси 

домогосподарств, фінансові ринки, 

банківська система та страхування).  

практичні, 

проблемні 

заняття, 

командна 

робота, аналіз 

ситуаційних 

вправ, аналіз 

критичних 

випадків 

ступінь 

бакалавр, 2-

4 курс,  

4-8 семестр 

Усі спеціальності 

галузі знань 07 

Управління та 

адміністрування  

281 Публічне 

управління та 

адміністрування 

292 Міжнародні 

економічні 

відносини 

30.  Фінансів і 

кредиту / Д. 

І. Дема 

 

Оподаткуванн

я суб’єктів 

підприємництв

а 

ЗК1. Здатність до 

абстрактного мислення, 

аналізу та синтезу. 

ЗК4. Вміння виявляти, 

ставити та вирішувати 

проблеми. 

ЗК5. Здатність приймати 

обґрунтовані рішення. 

ПР01. Використовувати 

фундаментальні закономірності 

розвитку фінансів, банківської 

справи 

та страхування у поєднанні з 

дослідницькими і управлінськими 

інструментами для здійснення 

професійної та наукової діяльності. 

ПР04. Відшуковувати, обробляти, 

систематизувати та аналізувати 

інформацію, необхідну для 

вирішення професійних та наукових 

завдань в сфері фінансів, банківської 

Лекції, 

практичні, 

командна 

робота, аналіз 

ситуаційних 

вправ 

Освітній 

ступінь 

магістр 

 

051 Економіка 

Усі спеціальності 

галузі знань 07 

Управління та 

адміністрування  

281 Публічне 

управління та 

адміністрування 

292 Міжнародні 

економічні 

відносини 

Без обмежень 



справи та 

страхування. 

31.  Фінансів і 

кредиту / І.В. 

Абрамова 

Основи 

корпоративних 

фінансів 

ЗК01. Здатність до 

абстрактного мислення, 

аналізу та синтезу. 

ЗК02. Здатність 

застосовувати знання у 

практичних ситуаціях.  

ЗК03. Здатність планувати 

та управляти часом.  

ЗК05. Навички 

використання 

інформаційних та 

комунікаційних технологій.  

ЗК06. Здатність проведення 

досліджень на відповідному 

рівні. 

ЗК07. Здатність вчитися і 

оволодівати сучасними 

знаннями.  

ЗК08. Здатність до пошуку, 

оброблення та аналізу 

інформації з різних джерел.  

ЗК09. Здатність бути 

критичним і 

самокритичним. ЗК10. 

Здатність працювати у 

команді.  

ЗК11. Здатність 

спілкуватися з 

представниками інших 

професій груп різного рівня 

(з експертами з інших 

галузей знань/видів 

економічної діяльності).  

ЗК12 Здатність працювати 

автономно. 

ПР04. Знати механізм 

функціонування державних фінансів, 

у т.ч. бюджетної та податкової 

систем, фінансів суб’єктів 

господарювання, фінансів 

домогосподарств, фінансових ринків, 

банківської системи та страхування.  

ПР05. Володіти методичним 

інструментарієм діагностики стану 

фінансових систем (державні 

фінанси, у т.ч. бюджетна та 

податкова системи, фінанси 

суб’єктів господарювання, фінанси 

домогосподарств, фінансові ринки, 

банківська система та страхування).  

ПР07. Розуміти принципи, методи та 

інструменти державного та 

ринкового регулювання діяльності в 

сфері фінансів, банківської справи та 

страхування.  

ПР08. Застосовувати спеціалізовані 

інформаційні системи, сучасні 

фінансові технології та програмні 

продукти.  

ПР10. Ідентифікувати джерела та 

розуміти методологію визначення і 

методи отримання економічних 

даних, збирати та аналізувати 

необхідну фінансову інформацію, 

розраховувати показники, що 

характеризують стан фінансових 

систем.  

ПР12. Використовувати професійну 

аргументацію для донесення 

інформації, ідей, проблем та 

Лекції, 

практичні, 

проблемні 

заняття, 

командна 

робота, аналіз 

ситуаційних 

вправ, аналіз 

критичних 

випадків 

Освітній 

ступінь 

бакалавр  

Спеціальності 

галузі знань 07 

«Управління та 

адміністрування» 

Без обмежень 



способів їх вирішення до фахівців і 

нефахівців у фінансовій сфері 

діяльності. 

ПР14. Вміти абстрактно мислити, 

застосовувати аналіз та синтез для 

виявлення ключових характеристик 

фінансових систем, а також 

особливостей поведінки їх суб’єктів.  

ПР17. Визначати та планувати 

можливості особистого 

професійного розвитку. ПР18. 

Демонструвати базові навички 

креативного та критичного мислення 

у дослідженнях та професійному 

спілкуванні.  

ПР19. Виявляти навички самостійної 

роботи, гнучкого мислення, 

відкритості до нових знань. ПР20. 

Виконувати функціональні обов’язки 

в групі, пропонувати обґрунтовані 

фінансові рішення.  

 

 Фінансів і 

кредиту / 

Л. В. 

Недільська 

 

Основи 

фінансово-

економічного 

моніторингу 

ЗК01. Здатність до 

абстрактного мислення, 

аналізу та синтезу. 

ЗК06. Здатність проведення 

досліджень на відповідному 

рівні. 

ЗК08. Здатність до пошуку, 

оброблення та аналізу 

інформації з різних джерел. 

ЗК10. Здатність працювати 

у команді. 

ЗК12 Здатність працювати 

автономно. 

ПР05. Володіти методичним 

інструментарієм діагностики стану 

фінансових систем  

ПР10. Ідентифікувати джерела та 

розуміти методологію визначення і 

методи отримання економічних 

даних, збирати та аналізувати 

необхідну фінансову інформацію, 

розраховувати показники, що 

характеризують стан фінансових 

систем.  

ПР13. Володіти загальнонауковими 

та спеціальними методами 

дослідження фінансових процесів.  

ПР14. Вміти абстрактно мислити, 

Лекції, 

практичні, 

проблемні 

заняття, 

командна 

робота, аналіз 

ситуаційних 

вправ, аналіз 

критичних 

випадків 

Освітній 

ступінь 

бакалавр,  

 

051 Економіка 

Усі спеціальності 

галузі знань 07 

Управління та 

адміністрування  

281 Публічне 

управління та 

адміністрування 

292 Міжнародні 

економічні 

відносини 

Без обмежень 



застосовувати аналіз та синтез для 

виявлення ключових характеристик 

фінансових систем, а також 

особливостей поведінки їх суб’єктів. 

 Фінансів і 

кредиту / 

І. А. Шубенк

о 

 

Пенсійна 

система 

ЗК02 Здатність 

застосовувати знання у 

практичних ситуаціях 

ЗК07. Здатність вчитися і 

оволодівати сучасними 

знаннями. 

ЗК10. Здатність працювати 

у команді. 

ЗК11. Здатність 

спілкуватися з 

представниками інших 

професій груп різного рівня 

(з експертами з інших 

галузей знань/видів 

економічної діяльності). 

ЗК13. Здатність реалізувати 

свої права і обов’язки як 

члена суспільства, 

усвідомлювати цінності 

громадянського (вільного 

демократичного) 

суспільства та необхідність 

його сталого розвитку, 

верховенства права, прав і 

свобод людини і 

громадянина в Україні. 

ПР01. Знати та розуміти економічні 

категорії, закони, причинно-

наслідкові та 

функціональні зв’язки, які існують 

між процесами та явищами на різних 

рівнях 

економічних систем. 

ПР04. Знати механізм 

функціонування державних фінансів, 

у т.ч. бюджетної та податкової 

систем, фінансів суб’єктів 

господарювання, фінансів 

домогосподарств, фінансових ринків, 

банківської системи та страхування.  

ПР05. Володіти методичним 

інструментарієм діагностики стану 

фінансових систем (державні 

фінанси, у т.ч. бюджетна та 

податкова системи, фінанси 

суб’єктів господарювання, фінанси 

домогосподарств, фінансові ринки, 

банківська система та страхування). 

ПР10. Ідентифікувати джерела та 

розуміти методологію визначення і 

методи отримання економічних 

даних, збирати та аналізувати 

необхідну фінансову інформацію, 

розраховувати показники, що 

характеризують стан фінансових 

систем. 

ПР12. Використовувати професійну 

аргументацію для донесення 

інформації, ідей, проблем та 

Лекції, 

практичні, 

проблемні 

заняття, 

командна 

робота 

Освітній 

рівень 

бакалавр 

051 Економіка 

Усі спеціальності 

галузі знань 07 

Управління та 

адміністрування  

281 Публічне 

управління та 

адміністрування 

292 Міжнародні 

економічні 

відносини 

Без обмежень 



способів їх вирішення до фахівців і 

нефахівців у фінансовій сфері 

діяльності. 

ПР14. Вміти абстрактно мислити, 

застосовувати аналіз та синтез для 

виявлення ключових характеристик 

фінансових систем, а також 

особливостей поведінки їх суб’єктів. 

ПР16. Застосовувати набуті 

теоретичні знання для розв’язання 

практичних завдань та змістовно 

інтерпретувати отримані результати.  

 

 Фінансів і 

кредиту / Д. 

І. Дема 

 

Податкова 

грамотність 

ЗК01. Здатність до 

абстрактного мислення, 

аналізу та синтезу. 

ЗК08. Здатність до пошуку, 

оброблення та аналізу 

інформації з різних джерел. 

ЗК10. Здатність працювати 

у команді. 

ЗК12 Здатність працювати 

автономно. 

ПР07. Розуміти принципи, методи та 

інструменти державного та 

ринкового регулювання діяльності в 

сфері фінансів, банківської справи та 

страхування. 

ПР08. Застосовувати спеціалізовані 

інформаційні системи, сучасні 

фінансові технології та програмні 

продукти.  

ПР10. Ідентифікувати джерела та 

розуміти методологію визначення і 

методи отримання економічних 

даних, збирати та аналізувати 

необхідну фінансову інформацію, 

розраховувати показники, що 

характеризують стан фінансових 

систем.  

ПР14. Вміти абстрактно мислити, 

застосовувати аналіз та синтез для 

виявлення ключових характеристик 

фінансових систем, а також 

особливостей поведінки їх суб’єктів. 

 

Лекції, 

практичні, 

проблемні 

заняття, 

командна 

робота, аналіз 

ситуаційних 

вправ, аналіз 

критичних 

випадків 

Освітній 

ступінь 

бакалавр 

Для всіх 

спеціальностей 

Без обмежень. 

 Фінансів і Управління ЗК1. Здатність до ПР01. Використовувати Лекції, Освітній 051 Економіка Без обмежень 



кредиту / 

Л. В. 

Недільська 

 

фінансовими 

ризиками 

абстрактного мислення, 

аналізу та синтезу.  

ЗК3. Здатність проведення 

досліджень на відповідному 

рівні.  

ЗК4. Вміння виявляти, 

ставити та вирішувати 

проблеми. 

ЗК5. Здатність приймати 

обґрунтовані рішення. 

ЗК10. Здатність генерувати 

нові ідеї (креативність). 

фундаментальні закономірності 

розвитку фінансів, банківської 

справи та страхування у поєднанні з 

дослідницькими і управлінськими 

інструментами для здійснення 

професійної та наукової діяльності. 

ПР02. Знати на рівні новітніх 

досягнень основні концепції і 

методології наукового пізнання у 

сфері фінансів, банківської справи та 

страхування. 

ПР03. Здійснювати адаптацію та 

модифікацію існуючих наукових 

підходів і методів до конкретних 

ситуацій професійної діяльності. 

ПР04. Відшуковувати, обробляти, 

систематизувати та аналізувати 

інформацію, необхідну для 

вирішення професійних та наукових 

завдань в сфері фінансів, банківської 

справи та страхування.  

ПР09. Застосовувати управлінські 

навички у сфері фінансів, 

банківської справи та страхування. 

ПР10. Здійснювати діагностику і 

моделювання фінансової діяльності 

суб’єктів господарювання. 

ПР12. Обґрунтувати вибір варіантів 

управлінських рішень у сфері 

фінансів, банківської справи та 

страхування та оцінювати їх 

ефективність з урахуванням цілей, 

наявних обмежень, законодавчих та 

етичних аспектів. 

ПР13. Оцінювати ступінь складності 

завдань при плануванні діяльності та 

опрацюванні її результатів. 

практичні, 

проблемні 

заняття, 

командна 

робота, 

«мозковий 

штурм», аналіз 

ситуаційних 

вправ, аналіз 

критичних 

випадків 

ступінь 

магістр 

Усі спеціальності 

галузі знань 07 

Управління та 

адміністрування  

281 Публічне 

управління та 

адміністрування 

292 Міжнародні 

економічні 

відносини 



32.  Фінансів і 

кредиту / 

І. А. Шубенк

о 

 

Фінансова 

грамотність 

ЗК02 Здатність 

застосовувати знання у 

практичних ситуаціях 

ЗК07. Здатність вчитися і 

оволодівати сучасними 

знаннями. 

ЗК10. Здатність працювати 

у команді. 

ЗК11. Здатність 

спілкуватися з 

представниками інших 

професій груп різного рівня 

(з експертами з інших 

галузей знань/видів 

економічної діяльності). 

ЗК13. Здатність реалізувати 

свої права і обов’язки як 

члена суспільства, 

усвідомлювати цінності 

громадянського (вільного 

демократичного) 

суспільства та необхідність 

його сталого розвитку, 

верховенства права, прав і 

свобод людини і 

громадянина в Україні. 

ПР01. Знати та розуміти економічні 

категорії, закони, причинно-

наслідкові та функціональні зв’язки, 

які існують між процесами та 

явищами на різних рівнях 

економічних систем. 

ПР04. Знати механізм 

функціонування державних та 

комерційних фінансів, у т.ч. з 

податкової систем, фінансів 

суб’єктів господарювання, фінансів 

домогосподарств, фінансових ринків, 

банківської системи та страхування.  

ПР10. Ідентифікувати джерела та 

розуміти методологію визначення і 

методи отримання економічних 

даних, збирати та аналізувати 

необхідну фінансову інформацію, 

розраховувати показники, що 

характеризують стан фінансових 

систем. 

ПР12. Використовувати професійну 

аргументацію для донесення 

інформації, ідей, проблем та 

способів їх вирішення до фахівців і 

нефахівців у фінансовій сфері 

діяльності. 

ПР14. Вміти абстрактно мислити, 

застосовувати аналіз та синтез для 

виявлення ключових характеристик 

фінансових систем, а також 

особливостей поведінки їх суб’єктів. 

ПР16. Застосовувати набуті 

теоретичні знання для розв’язання 

практичних завдань та змістовно 

інтерпретувати отримані результати.  

Лекції, 

практичні, 

проблемні 

заняття, 

командна 

робота 

Освітній 

рівень 

бакалавр, 2 

- 4 курс 

Для будь-яких 

спеціальностей 

Без обмежень 

33.  Фінансів і Фінансова ЗК01. Здатність до ПР08. Застосовувати спеціалізовані Лекції, Освітній 051 Економіка Без обмежень. 



кредиту / 

Г. П. Мартин

юк 

 

звітність 

підприємств 

абстрактного мислення, 

аналізу та синтезу. 

ЗК06. Здатність проведення 

досліджень на відповідному 

рівні. 

ЗК08. Здатність до пошуку, 

оброблення та аналізу 

інформації з різних джерел. 

ЗК10. Здатність працювати 

у команді. 

ЗК11. Здатність 

спілкуватися з 

представниками інших 

професій груп різного рівня 

(з експертами з інших 

галузей знань/видів 

економічної діяльності). 

ЗК12 Здатність працювати 

автономно. 

інформаційні системи, сучасні 

фінансові технології та програмні 

продукти.  

ПР09. Формувати і аналізувати 

фінансову звітність та правильно 

інтерпретувати отриману 

інформацію. ПР10. Ідентифікувати 

джерела та розуміти методологію 

визначення і методи отримання 

економічних даних, збирати та 

аналізувати необхідну фінансову 

інформацію, розраховувати 

показники, що характеризують стан 

фінансових систем.  

ПР14. Вміти абстрактно мислити, 

застосовувати аналіз та синтез для 

виявлення ключових характеристик 

фінансових систем, а також 

особливостей поведінки їх суб’єктів. 

практичні, 

проблемні 

заняття, 

командна 

робота, аналіз 

ситуаційних 

вправ, аналіз 

критичних 

випадків 

ступінь 

бакалавр, 4 

курс 

Усі спеціальності 

галузі знань 07 

Управління та 

адміністрування  

281 Публічне 

управління та 

адміністрування 

292 Міжнародні 

економічні 

відносини 

 Фінансів і 

кредиту / І.В. 

Абрамова 

 

Фінансова 

діяльність 

корпорацій 

ЗК01. Здатність до 

абстрактного мислення, 

аналізу та синтезу. 

ЗК02. Здатність 

застосовувати знання у 

практичних ситуаціях.  

ЗК03. Здатність планувати 

та управляти часом.  

ЗК05. Навички 

використання 

інформаційних та 

комунікаційних технологій.  

ЗК06. Здатність проведення 

досліджень на відповідному 

рівні. 

ЗК07. Здатність вчитися і 

оволодівати сучасними 

знаннями.  

ПР04. Знати механізм 

функціонування державних фінансів, 

у т.ч. бюджетної та податкової 

систем, фінансів суб’єктів 

господарювання, фінансів 

домогосподарств, фінансових ринків, 

банківської системи та страхування.  

ПР07. Розуміти принципи, методи та 

інструменти державного та 

ринкового регулювання діяльності в 

сфері фінансів, банківської справи та 

страхування.  

ПР10. Ідентифікувати джерела та 

розуміти методологію визначення і 

методи отримання економічних 

даних, збирати та аналізувати 

необхідну фінансову інформацію, 

розраховувати показники, що 

Лекції, 

практичні, 

проблемні 

заняття, 

командна 

робота, аналіз 

ситуаційних 

вправ, аналіз 

критичних 

випадків 

Освітній 

ступінь 

бакалавр 3-

4 курс 

Спеціальності 

галузі знань 07 

«Управління та 

адміністрування» 

Повинні знати та 

розуміти 

економічні 

категорії, закони, 

причинно-

наслідкові та 

функціональні 

зв’язки, які існують 

між процесами та 

явищами на різних 

рівнях економічних 

систем. 



ЗК08. Здатність до пошуку, 

оброблення та аналізу 

інформації з різних джерел.  

ЗК09. Здатність бути 

критичним і 

самокритичним. ЗК10. 

Здатність працювати у 

команді.  

ЗК11. Здатність 

спілкуватися з 

представниками інших 

професій груп різного рівня 

(з експертами з інших 

галузей знань/видів 

економічної діяльності).  

ЗК12 Здатність працювати 

автономно. 

характеризують стан фінансових 

систем.  

ПР12. Використовувати професійну 

аргументацію для донесення 

інформації, ідей, проблем та 

способів їх вирішення до фахівців і 

нефахівців у фінансовій сфері 

діяльності. 

ПР14. Вміти абстрактно мислити, 

застосовувати аналіз та синтез для 

виявлення ключових характеристик 

фінансових систем, а також 

особливостей поведінки їх суб’єктів.  

ПР17. Визначати та планувати 

можливості особистого 

професійного розвитку. ПР18. 

Демонструвати базові навички 

креативного та критичного мислення 

у дослідженнях та професійному 

спілкуванні.  

ПР19. Виявляти навички самостійної 

роботи, гнучкого мислення, 

відкритості до нових знань. ПР20. 

Виконувати функціональні обов’язки 

в групі, пропонувати обґрунтовані 

фінансові рішення.  

 

34.  Фінансів і 

кредиту / 

Л. В. 

Недільська 

 

Фінансово-

економічна 

безпека 

ЗК01. Здатність до 

абстрактного мислення, 

аналізу та синтезу. 

ЗК02. Здатність 

застосовувати знання у 

практичних ситуаціях. 

ЗК06. Здатність проведення 

досліджень на відповідному 

рівні. 

ЗК08. Здатність до пошуку, 

ПР05. Володіти методичним 

інструментарієм діагностики стану 

фінансових систем  

ПР10. Ідентифікувати джерела та 

розуміти методологію визначення і 

методи отримання економічних 

даних, збирати та аналізувати 

необхідну фінансову інформацію, 

розраховувати показники, що 

характеризують стан фінансових 

Лекції, 

практичні, 

проблемні 

заняття, 

командна 

робота, 

«мозковий 

штурм», аналіз 

ситуаційних 

вправ, аналіз 

Освітній 

ступінь 

бакалавр, 4 

курс 

051 Економіка 

Усі спеціальності 

галузі знань 07 

Управління та 

адміністрування  

281 Публічне 

управління та 

адміністрування 

292 Міжнародні 

економічні 

Без обмежень 



оброблення та аналізу 

інформації з різних джерел. 

ЗК12 Здатність працювати 

автономно. 

систем.  

ПР13. Володіти загальнонауковими 

та спеціальними методами 

дослідження фінансових процесів.  

ПР14. Вміти абстрактно мислити, 

застосовувати аналіз та синтез для 

виявлення ключових характеристик 

фінансових систем, а також 

особливостей поведінки їх суб’єктів. 

ПР16. Застосовувати набуті 

теоретичні знання для розв’язання 

практичних завдань та змістовно 

інтерпретувати отримані результати. 

ПР19. Виявляти навички самостійної 

роботи, гнучкого мислення, 

відкритості до нових знань.  

ПР20. Виконувати функціональні 

обов’язки в групі, пропонувати 

обґрунтовані фінансові рішення. 

критичних 

випадків 

відносини 

35.  Фінансів і 

кредиту / 

Л. В. 

Недільська 

 

Фінансовий 

моніторинг 

ЗК01. Здатність до 

абстрактного мислення, 

аналізу та синтезу. 

ЗК06. Здатність проведення 

досліджень на відповідному 

рівні. 

ЗК08. Здатність до пошуку, 

оброблення та аналізу 

інформації з різних джерел. 

ЗК10. Здатність працювати 

у команді. 

ЗК12 Здатність працювати 

автономно. 

ПР05. Володіти методичним 

інструментарієм діагностики стану 

фінансових систем  

ПР10. Ідентифікувати джерела та 

розуміти методологію визначення і 

методи отримання економічних 

даних, збирати та аналізувати 

необхідну фінансову інформацію, 

розраховувати показники, що 

характеризують стан фінансових 

систем.  

ПР13. Володіти загальнонауковими 

та спеціальними методами 

дослідження фінансових процесів.  

ПР14. Вміти абстрактно мислити, 

застосовувати аналіз та синтез для 

виявлення ключових характеристик 

фінансових систем, а також 

Лекції, 

практичні, 

проблемні 

заняття, 

командна 

робота, аналіз 

ситуаційних 

вправ, аналіз 

критичних 

випадків 

Освітній 

ступінь 

бакалавр, 3-

4 курс,  

6-8 семестр 

051 Економіка 

Усі спеціальності 

галузі знань 07 

Управління та 

адміністрування  

281 Публічне 

управління та 

адміністрування 

292 Міжнародні 

економічні 

відносини 

Повинні знати та 

розуміти 

економічні 

категорії, закони, 

причинно-

наслідкові та 

функціональні 

зв’язки, які існують 

між процесами та 

явищами у сфері 

формування 

грошових потоків 



особливостей поведінки їх суб’єктів. 

36.  Фінансів і 

кредиту / Ю. 

Ю. Сус 

 

Фінансовий 

моніторинг 

розвитку 

регіонів 

ЗК01. Здатність до 

абстрактного мислення, 

аналізу та синтезу. 

ЗК06. Здатність проведення 

досліджень на відповідному 

рівні. 

ЗК08. Здатність до пошуку, 

оброблення та аналізу 

інформації з різних джерел. 

ЗК10. Здатність працювати 

у команді. 

ЗК12 Здатність працювати 

автономно. 

ПР05. Володіти методичним 

інструментарієм діагностики стану 

фінансових систем  

ПР10. Ідентифікувати джерела та 

розуміти методологію визначення і 

методи отримання економічних 

даних, збирати та аналізувати 

необхідну фінансову інформацію, 

розраховувати показники, що 

характеризують стан фінансових 

систем.  

ПР13. Володіти загальнонауковими 

та спеціальними методами 

дослідження фінансових процесів.  

ПР14. Вміти абстрактно мислити, 

застосовувати аналіз та синтез для 

виявлення ключових характеристик 

фінансових систем, а також 

особливостей поведінки їх суб’єктів. 

Лекції, 

практичні, 

проблемні 

заняття, 

командна 

робота, аналіз 

ситуаційних 

вправ, аналіз 

критичних 

випадків 

Освітній 

ступінь 

бакалавр,  

4 курс,  

78 семестр 

051 Економіка 

Усі спеціальності 

галузі знань 07 

Управління та 

адміністрування  

281 Публічне 

управління та 

адміністрування 

292 Міжнародні 

економічні 

відносини 

Повинні знати та 

розуміти 

економічні 

категорії, закони, 

причинно-

наслідкові та 

функціональні 

зв’язки, які існують 

між процесами та 

явищами на різних 

рівнях економічних 

систем. 

Кафедра бухгалтерського обліку, оподаткування і аудиту 

37.  Бухгалтер-

ського 

обліку, 

оподаткуванн

я і аудиту 

Бухгалтерськи

й облік і аудит 

в управлінні  

СК10. Здатність 

використовувати сучасні 

джерела економічної, 

соціальної, управлінської, 

облікової інформації для 

складання службових 

документів та аналітичних 

звітів. 

17. Виконувати міждисциплінарний 

аналіз соціально-економічних явищ і 

проблем в однієї або декількох 

професійних сферах з врахуванням 

ризиків та можливих соціально-

економічних наслідків. 

Лекції, 

практики, 

проблемні 

заняття 

бакалавр, 

курс 4, І 

семестр  

(051) Економіка 

Заява студента 

38.  Бухгалтер-

ського 

обліку, 

оподаткуванн

я і аудиту 

Бухгалтерськи

й облік і аудит 

в управлінні 

2. Здатність аналізувати 

результати діяльності 

організації, зіставляти їх з 

факторами впливу 

зовнішнього та 

внутрішнього середовища. 

8. Здатність планувати 

діяльність організації та 

6. Виявляти навички пошуку, 

збирання та аналізу інформації, 

розрахунку показників для 

обґрунтування управлінських 

рішень. 

12. Оцінювати правові, соціальні та 

економічні наслідки функціонування 

організації. 

Лекції, 

практики, 

проблемні 

заняття 

бакалавр, 

курс 4, І 

семестр  

(073) Менеджмент 

Заява студента 



управляти часом. 

12. Здатність аналізувати й 

структурувати проблеми 

організації, формувати 

обґрунтовані рішення. 

39.  Бухгалтер-

ського 

обліку, 

оподаткуванн

я і аудиту 

Бухгалтерськи

й облік і аудит 

збутової 

діяльності 

СК11. Здатність аналізувати 

поведінку ринкових 

суб’єктів та визначати 

особливості 

функціонування ринків. 

СК13. Здатність планування 

і провадження ефективної 

маркетингової діяльності 

ринкового суб’єкта в 

кросфункціональному 

розрізі. 

Р4. Збирати та аналізувати необхідну 

інформацію, розраховувати 

економічні та маркетингові 

показники, обґрунтовувати 

управлінські рішення на основі 

використання необхідного 

аналітичного й методичного 

інструментарію. 

Р6. Визначати функціональні області 

маркетингової діяльності ринкового 

суб’єкта та їх взаємозв’язки в 

системі управління, розраховувати 

відповідні показники, які 

характеризують результативність 

такої діяльності. 

Лекції, 

практики, 

проблемні 

заняття 

бакалавр  

(075) Маркетинг 

Заява студента 

40.  Бухгалтер-

ського 

обліку, 

оподаткуванн

я і аудиту 

Бухгалтерськи

й облік і аудит 

в торгівельної 

та біржової 

діяльність 

СК 8. Здатність 

застосовувати основи 

обліку та оподаткування в 

підприємницькій, 

торговельній, біржовій 

діяльності. 

СК 10. Здатність до бізнес-

планування, оцінювання 

кон'юнктури ринків і 

результатів діяльності у 

сфері підприємництва, 

торгівлі та біржової 

практики з урахуванням 

ризиків. 

18. Знати основи обліку та 

оподаткування в підприємницькій, 

торговельній і біржовій діяльності.  

20. Знати основи бізнес-планування, 

оцінювання кон’юнктури ринків та 

результатів діяльності 

підприємницьких, торговельних і 

біржових структур з урахуванням 

ризиків 

Лекції, 

практики, 

проблемні 

заняття 

магістр, 

курс 1, ІІ 

семестр 

(076) 

Підприємництво, 

торгівля та біржова 

діяльність 

Заява студента 

41.  Бухгалтер-

ського 

обліку, 

Бухгалтерськи

й облік та 

аудит в 

ФК 9. Вміння правильно 

застосовувати нормативно-

правові акти, здатність 

РН 11. Здатність застосовувати 

нормативно-правові акти, 

реалізовувати норми права в 

Лекції, 

практики, 

проблемні 

магістр, 

курс 1, ІІ 

семестр 

(081) Право 

Заява студента 



оподаткуванн

я і аудиту 

забезпеченні 

правової 

діяльності  

пропонувати вирішення 

проблем правового 

регулювання, включаючи 

подолання юридичної 

невизначеності. 

практичній діяльності. заняття 

42.  Бухгалтер-

ського 

обліку, 

оподаткуванн

я і аудиту 

Бухгалтерськи

й облік, аудит і 

оподаткування 

екологічної 

діяльності 

К12. Здатність 

застосовувати нові підходи 

до аналізу та прогнозування 

складних явищ, критичного 

осмислення проблем у 

професійній діяльності. 

К15. Здатність до 

організації робіт, 

пов’язаних з оцінкою 

екологічного стану, 

захистом довкілля та 

оптимізацією 

природокористування, в 

умовах неповної інформації 

та суперечливих вимог 

ПР11. Уміти використовувати 

сучасні інформаційні ресурси з 

питань екології, 

природокористування та захисту 

довкілля. 

ПР13. Уміти оцінювати потенційний 

вплив техногенних об’єктів та 

господарської діяльності на 

довкілля. 

ПР15. Оцінювати екологічні ризики 

за умов недостатньої інформації та 

суперечливих вимог. 

Лекції, 

практики, 

проблемні 

заняття 

магістр, 

курс 1, ІІ 

семестр 

(101) Екологія 

Заява студента 

43.  Бухгалтер-

ського 

обліку, 

оподаткуванн

я і аудиту 

Бухгалтерськи

й облік, 

оподаткування 

та аудит 

природних 

ресурсів 

К21. Здатність до 

планування, організації та 

проведення досліджень і 

підготовки звітності. 

ПР01. Збирати, обробляти та 

аналізувати інформацію в області 

наук про Землю. 

Лекції, 

практики, 

проблемні 

заняття 

бакалавр, 

курс 4, ІІ 

семестр (103) Науки про 

Землю 

Заява студента 

44.  

Бухгалтер-

ського 

обліку, 

оподаткуванн

я і аудиту 

Комп’ютери-

зовані 

програми  

обліку та 

аудиту в 

управлінні 

СК8. Здатність проектувати 

та розробляти програмне 

забезпечення із 

застосуванням різних 

парадигм програмування: 

узагальненого, об’єктно-

орієнтованого, 

функціонального, 

логічного, з відповідними 

моделями, методами й 

алгоритмами обчислень, 

ПР9. Розробляти програмні моделі 

предметних середовищ, вибирати 

парадигму програмування з позицій 

зручності та якості застосування для 

реалізації методів та алгоритмів 

розв’язання задач в галузі 

комп’ютерних наук 

Лекції, 

практики, 

проблемні 

заняття 

бакалавр, 

курс 4, ІІ 

семестр 

(122) Комп'ютерні 

науки 

Заява студента 



структурами даних і 

механізмами управління 

45.  

Бухгалтер-

ського 

обліку, 

оподаткуванн

я і аудиту 

Комп’ютери-

зовані 

програми  

обліку та 

аудиту в 

управлінні 

КС 10. Здатність вибору, 

проектування, розгортання, 

інтегрування, управління, 

адміністрування та 

супроводжування 

інформаційних систем, 

технологій та 

інфокомунікацій, сервісів та 

інфраструктури організації. 

ПР 5. Аргументувати вибір 

програмних та технічних засобів для 

створення інформаційних систем та 

технологій на основі аналізу їх 

властивостей, призначення і 

технічних характеристик з 

урахуванням вимог до системи і 

експлуатаційних умов; мати навички 

налагодження та тестування 

програмних і технічних засобів 

інформаційних систем та технологій. 

ПР 6. Демонструвати знання 

сучасного рівня технологій 

інформаційних систем, практичні 

навички програмування та 

використання прикладних і 

спеціалізованих комп’ютерних 

систем та середовищ з метою їх 

запровадження у професійній 

діяльності. 

ПР 7. Обґрунтовувати вибір 

технічної структури та розробляти 

відповідне програмне забезпечення, 

що входить до складу інформаційних 

систем та технологій. 

Лекції, 

практики, 

проблемні 

заняття 

 (126) Інформаційні 

системи та 

технології 

Заява студента 

46.  Бухгалтер-

ського 

обліку, 

оподаткуванн

я і аудиту 

Бухгалтерськи

й облік і аудит 

на 

підприємствах 

машинобудува

ння  

За нормами стандарту  За нормами стандарту Лекції, 

практики, 

проблемні 

заняття 

бакалавр, 

курс 4, ІІ 

семестр (133) Галузеве 

машинобудування 

Заява студента 

47.  Бухгалтер-

ського 

обліку, 

оподаткуванн

Бухгалтерськи

й облік і аудит 

в 

електрообслуг

КФ-2 Спеціалізовані 

концептуальні знання 

роботи системи 

електропостачання, 

РП-5: Здатність проводити 

економічне обґрунтовувати 

інженерних рішень та інженерної 

діяльності. 

Лекції, 

практики, 

проблемні 

заняття 

магістр, 

курс 1, ІІ 

семестр 

(141) 

Електроенергетика

, електротехніка та 

електромеханіка 

Заява студента 



я і аудиту овуванні, 

виробництві і 

використанні 

електроенергії 

здатність досліджувати та 

впроваджувати 

енергозберігаючі 

технології. 

КФ-6 Здатність 

використовувати існуючі 

засоби обліку та 

регулювання 

енерговикористанням, 

оволодівати новими, 

обґрунтовувати 

необхідність впровадження 

та впроваджувати їх. 

РП-9: Спеціалізовані концептуальні 

знання роботи системи 

електропостачання, здатність 

працювати в системі, впроваджувати 

енергозберігаючі технології. 

РП-11: Розв’язання складних задач в 

ході роботи системи управління 

виробництвом, розподілом і 

споживанням електроенергії, 

здатність використовувати сучасні 

інформаційні технології, цифрові 

засоби; 

48.  Бухгалтер-

ського 

обліку, 

оподаткуванн

я і аудиту 

Бухгалтерськи

й облік і аудит 

процесів 

захисту 

навколишньог

о середовища 

СК01. Здатність 

контролювати й оцінювати 

екологічні ризики впливу 

техногенних об’єктів і 

господарської діяльності на 

довкілля.  

СК03. Здатність планувати, 

проектувати та 

контролювати параметри 

роботи окремих видів 

обладнання, техніки і 

технологій захисту 

навколишнього середовища.  

СК06. Здатність 

контролювати й оцінювати 

ефективність 

природоохоронних заходів 

та застосовуваних 

технологій 

ПР06. Здійснювати аналіз соціо-

економіко-екологічного стану 

підприємств, населених пунктів, 

районів, областей та розробляти 

стратегії їх сталого розвитку. 

ПР10. Оцінювати вплив 

промислових об’єктів на навколишнє 

середовище, наслідки інженерної 

діяльності на довкілля і пов’язану з 

цим відповідальність за прийняті 

рішення, планувати і проводити 

прикладні дослідження з проблем 

впливу промислових об’єктів на 

навколишнє середовище. 

Лекції, 

практики, 

проблемні 

заняття 

магістр, 

курс 1, ІІ 

семестр 

(183) Технології 

захисту 

навколишнього 

середовища 

Заява студента 

49.  Бухгалтер-

ського 

обліку, 

оподаткуванн

я і аудиту 

Бухгалтерськи

й облік і аудит 

в рослинництві  

ФК 2. Вміти розробляти 

соціально-економічну суть 

підприємництва та його 

складові, систему 

фінансового 

РН 11. Знати принципи управління 

персоналом та ресурсами, основні 

підходи до прийняття рішень.  

РН 13. Володіти основами 

бізнесового проектування і 

Лекції, 

практики, 

проблемні 

заняття 

магістр, 

курс 1, ІІ 

семестр (201) Агрономія 

Заява студента 



обслуговування, 

капіталовкладення і заходи 

щодо використання 

біржових операцій для 

забезпечення страхування 

цінових ризиків, пов’язаних 

з вирощуванням і 

реалізацією 

сільськогосподарської 

продукції. 

ФК 3. Вміти на основі 

набутих знань, розумінь та 

сучасних інформаційних 

технологій надавати 

сільгоспвиробникам дорадчі 

послуги. 

маркетингового оцінювання 

виконання і впровадження 

інноваційних розробок 

50.  Бухгалтер-

ського 

обліку, 

оподаткуванн

я і аудиту 

Бухгалтерськи

й облік і аудит 

в садівництві 

та 

виноградарстві 

ФК 2. Здатність 

застосовувати нові підходи 

для аналізу та 

прогнозування складних 

явищ, критичного 

осмислення і самостійного 

вирішення проблем у 

професійній діяльності. 

ФК 8. Здатність 

використовувати 

інноваційні процеси в 

агропромисловому 

комплексі при проектуванні 

та реалізації екологічно-

безпечних, економічно-

ефективних технологій 

виробництва плодоовочевої 

продукції та винограду. 

РН 4. Знати правові та етичні норми 

для оцінки професійної діяльності, 

розробки та реалізації економічно-

значущих виробничих і 

дослідницьких проектів. 

РН 11. Знати принципи управління 

персоналом та ресурсами, основні 

підходи до прийняття рішень.  

РН 13. Володіти основами 

бізнесового проектування і 

маркетингового оцінювання 

виконання і впровадження 

інноваційних розробок 

Лекції, 

практики, 

проблемні 

заняття 

магістр, 

курс 1, ІІ 

семестр 

(203) Садівництво 

та виноградарство 

Заява студента 

51.  Бухгалтер-

ського 

обліку, 

Бухгалтерськи

й облік і аудит 

виробництва і 

ФК 2. Здатність 

організовувати 

підприємницьку діяльність 

РН 5. Усвідомлювати особливості 

функціонування підприємств з 

виробництва та переробки продукції 

Лекції, 

практики, 

проблемні 

магістр, 

курс 1, ІІ 

семестр  

(204) Технологія 

виробництва і 

переробки 

Заява студента 



оподаткуванн

я і аудиту 

переробки 

продукції 

тваринництва 

в підприємствах з 

виробництва та переробки 

продукції тваринництва 

різних форм власності. 

ФК 5.Здатність 

організовувати і 

контролювати діловодство 

та документообіг в 

установах різних типів і 

форм власності. 

тваринництва у сучасних умовах 

господарювання та демонструвати 

розуміння їх ринкового 

позиціонування. 

РН 3. Здатність складати бізнес-план 

підприємства з виробництва 

продукції тваринництва, 

прогнозувати ринкове середовище 

продуктів тваринництва, розробляти 

стратегії виробничо-фінансової 

діяльності, маркетингу та 

менеджменту у 

сільськогосподарському 

виробництві, організовувати і 

контролювати діловодство та 

документообіг в установах різних 

типів і форм власності. 

заняття продукції 

тваринництва 

52.  Бухгалтер-

ського 

обліку, 

оподаткуванн

я і аудиту 

Бухгалтерськи

й облік, аудит 

та 

оподаткування 

в лісовому 

господарстві 

ФК8. Здатність вирішувати 

поставлені завдання з 

інвентаризації лісів, 

оцінювати лісові ресурси та 

продукцію. 

ФК11. Здатність 

використовувати вихідні 

дані для вибору та 

обґрунтування ефективних 

господарських і 

організаційно-

управлінських рішень. 

ЗНФ10. Особливості організації та 

ведення лісового господарства, 

терміни та визначення 

лісогосподарської діяльності, 

технологічні аспекти розроблення 

нормативної документації. 

Лекції, 

практики, 

проблемні 

заняття 

бакалавр, 

курс 4, І 

семестр  

(205) Лісове 

господарство 

Заява студента 

53.  Бухгалтер-

ського 

обліку, 

оподаткуванн

я і аудиту 

Бухгалтерськи

й облік і аудит 

в рибному 

господарстві 

12. Здатність здійснювати 

технологічні процеси, 

забезпечення матеріально-

технічними, трудовими, 

інформаційними і 

фінансовими ресурсами.  

13. Здатність аналізувати 

господарську діяльність, 

13. Знати та розуміти елементи 

рибництва (гідроекології, 

гідротехніки з основами 

проектування рибницьких 

підприємств, генетики, розведення та 

селекції, годівлі риб, іхтіопатології, 

економіки рибницьких підприємств). 

Лекції, 

практики, 

проблемні 

заняття 

магістр, 

курс 1, ІІ 

семестр  
(207) Водні 

біоресурси та 

аквакультура 

Заява студента 



проводити облік 

матеріальних цінностей, 

основних засобів, 

реалізацію продукції 

аквакультури.  

14. Здатність складати 

кошториси та оцінювати 

економічну ефективність 

проектів, управляти 

рибогосподарськими 

колективами, планувати 

виробництво та реалізацію 

продукції аквакультури. 

54.  Бухгалтер-

ського 

обліку, 

оподаткуванн

я і аудиту 

Бухгалтерськи

й облік і аудит 

в 

машиновикори

стуванні та 

технічному 

сервісі 

СК 5. Здатність вирішувати 

оптимізаційні задачі для 

ефективного 

машиновикористування в 

рослинництві, 

тваринництві, зберіганні і 

транспортуванні 

сільськогосподарської 

продукції. 

СК 8. Здатність 

використовувати методи 

управління й планування 

матеріальних та пов’язаних 

з ними інформаційних і 

фінансових потоків на 

основі системного підходу 

та економічних компромісів 

для підвищення 

конкурентоспроможності 

підприємств. 

СК 14. Здатність 

використовувати 

нормативно-законодавчу 

базу з метою правового 

РН 5. Приймати оптимальні та 

обґрунтовані управлінські рішення 

для забезпечення прибутковості 

підприємства; володіти навичками у 

регулюванні зовнішньоекономічної 

торгівлі на аграрних підприємствах. 

РН 17. Створювати і оптимізувати 

інноваційні технікотехнологічні 

системи в рослинництві, 

тваринництві, зберіганні, переробній 

галузі і технічному сервісі. 

Лекції, 

практики, 

проблемні 

заняття 

магістр, 

курс 1, ІІ 

семестр  

(208) 

Агроінженерія 

Заява студента 



захисту розроблюваних 

об’єктів та їх нормативно 

обґрунтованого введення в 

господарський обіг, 

спрямовуючи отриманий 

прибуток на підвищення 

добробуту суспільства. 

55.  Бухгалтер-

ського 

обліку, 

оподаткуванн

я і аудиту 

Бухгалтерськи

й облік і аудит 

у 

ветеринарних 

аптеках та 

лікувальних 

закладах 

СК 14. Здатність розробляти 

стратегії виробничо-

фінансової діяльності, 

маркетингу та менеджменту 

у ветеринарній медицині.  

СК 17. Здатність 

організовувати і 

контролювати діловодство 

та документообіг в 

установах різних типів і 

форм власності. 

РН 9. Узагальнювати показники 

економічного розвитку та відомості 

щодо ефективності роботи 

ветеринарних фахівців різного 

підпорядкування.  

РН 10. Готувати облікову звітність 

під час планування, організації та 

здійснення фахової діяльності. 

Лекції, 

практики, 

проблемні 

заняття 

магістр, 

курс 1, ІІ 

семестр  

(211) Ветеринарна 

медицина 

Заява студента 

56.  Бухгалтер-

ського 

обліку, 

оподаткуванн

я і аудиту 

Бухгалтерськи

й облік і аудит 

в сфері 

туристичної 

діяльності 

К18. Здатність аналізувати 

діяльність суб’єктів 

індустрії туризму на всіх 

рівнях управління 

К30. Здатність працювати з 

документацією та 

здійснювати розрахункові 

операції суб’єктом 

туристичного бізнесу 

ПР10. Розуміти принципи, процеси і 

технології організації роботи 

суб’єкта туристичного бізнесу та 

окремих його підсистем 

(адміністративноуправлінська, 

соціально-психологічна, економічна, 

техніко-технологічна). 

Лекції, 

практики, 

проблемні 

заняття 

магістр, 

курс 1, ІІ 

семестр 

(242) Туризм 

Заява студента 

57.  Бухгалтер-

ського 

обліку, 

оподаткуванн

я і аудиту 

Бухгалтерськи

й облік і аудит 

в управлінні 

доходами і 

видатками 

територіальни

х громад 

СК 2. Здатність 

демонструвати розуміння 

особливостей сфер 

застосування планування і 

прогнозування соціально 

економічних явищ і 

процесів. 

СК 9. Здатність до 

формування пропозицій 

покращення ефективності 

РН 8. Усвідомлювати особливості 

функціонування організацій 

(установ) публічного сектору у 

сучасних умовах господарювання та 

демонструвати розуміння їх 

ринкового позиціонування. 

РН 17. Здатність до аналізу і синтезу 

соціально-значущих проблем і 

процесів на рівні держави, регіону, 

галузі, міста, громади та інших 

Лекції, 

практики, 

проблемні 

заняття 

магістр, 

курс 1, ІІ 

семестр 

(281) Публічне 

управління та 

адміністрування 

Заява студента 



функціонування 

територіальних 

адміністративних одиниць. 

СК 11. Здатність 

застосовувати інформаційні 

технології в сферах 

публічного управління. 

об’єктів управління. 

РН 39. Здійснювати аналіз ринків на 

шляху до комерціалізації об’єкта 

господарської діяльності як об’єкта 

права інтелектуальної власності. РН 

40. Визначати економічну 

ефективність комерціалізації об’єкта 

господарської діяльності як об’єкта 

права інтелектуальної власності. 

58.  Бухгалтер-

ського 

обліку, 

оподаткуванн

я і аудиту 

Бухгалтерськи

й облік, аудит і 

оподаткування  

6. Здатність аналізувати 

міжнародні ринки товарів і 

послуг, інструменти та 

принципи регулювання 

міжнародної торгівлі.  

7. Здатність аналізувати 

теорії та механізми 

реалізації міжнародних 

валютно-фінансових і 

кредитних відносин. 

12. Здатність 

використовувати 

нормативно-розпорядчі 

документи та довідкові 

матеріали при здійсненні 

професійної діяльності у 

сфері міжнародних 

економічних відносин. 

9. Розуміти і вміти застосовувати, 

відповідно до інших вимог освітньої 

програми, сучасні теорії та методи 

розв’язання спеціалізованих 

складних задач і практичних 

проблем у сфері міжнародної 

торгівлі товарами та послугами, 

міжнародного руху капіталу, 

міжнародних валютно-фінансових та 

кредитних відносин, мобільності 

людських ресурсів, міжнародного 

трансферу технологій. 

13. Підбирати і вміло застосовувати 

аналітичний інструментарій 

дослідження стану та перспектив 

розвитку окремих сегментів 

міжнародних ринків товарів і послуг 

з використанням сучасних знань про 

методи, форми й інструменти 

регулювання міжнародної торгівлі. 

24. Обґрунтовувати вибір і 

застосовувати інформаційно-

аналітичний інструментарій, 

економіко-статистичні методи 

обчислення, складні техніки аналізу 

та методи моніторингу кон’юнктури 

світових ринків. 

Лекції, 

практики, 

проблемні 

заняття 

бакалавр, 

курс 4, І 

семестр  

(292) Міжнародні 

економічні 

відносини 

Заява студента 

Кафедра комп’ютерних технологій і моделювання систем 



59.  Кафедра 

КТіМС/ 

Бродський 

Ю. Б. 

Економіко – 

математичні 

методи і 

моделі 

Здатність до аналізу та 

синтезу як інструментарію 

виявлення проблем та 

прийняття рішень для їх 

розв’язання на основі 

логічних аргументів та 

перевірених фактів. 

Навички використання 

сучасних інформаційних та 

комунікаційних технологій. 

Здатність використовувати 

математичні методи для 

розв’язання прикладних 

економічних завдань в 

сфері економіки. 

Здатність здійснення 

аналізу ефективності 

діяльності підприємства із 

застосуванням 

спеціалізованих 

інформаційних систем і 

комп’ютерних технологій. 

Застосовувати спеціалізовані 

інформаційні системи і комп’ютерні 

технології для економічного аналізу 

та прийняття господарських рішень. 

Володіти загальнонауковими 

та спеціальними методами 

дослідження економічних явищ і 

процесів на підприємстві. 

Аналізувати розвиток 

економічних систем і моделей на 

національному та міжнаціональному 

рівнях з урахуванням професійного 

світогляду. 

 

Лекції, 

лабораторні 

заняття, 

практичні 

Бакалавр, 3 

курс 

051 «Економіка» базові знання з 

дисциплін: 

Інформатика, 

Економічна теорія, 

Вища математика 

та теорія 

ймовірностей, 

Мікроекономіка, 

Макроекономіка 

60.  Кафедра 

КТіМС/ 

Бродський 

Ю. Б. 

Комп’ютерне 

моделювання в 

економіці 

Здатність до аналізу та 

синтезу як інструментарію 

виявлення проблем та 

прийняття рішень для їх 

розв’язання на основі 

логічних аргументів та 

перевірених фактів. 

Навички використання 

сучасних інформаційних та 

комунікаційних технологій. 

Здатність використовувати 

математичні методи для 

розв’язання прикладних 

економічних завдань в 

сфері економіки. 

Застосовувати спеціалізовані 

інформаційні системи і комп’ютерні 

технології для економічного аналізу 

та прийняття господарських рішень. 

Володіти загальнонауковими 

та спеціальними методами 

дослідження економічних явищ і 

процесів на підприємстві. 

Аналізувати розвиток 

економічних систем і моделей на 

національному та міжнаціональному 

рівнях з урахуванням професійного 

світогляду. 

 

Лекції, 

лабораторні 

заняття, 

практичні 

Бакалавр, 3 

курс 

051 «Економіка» базові знання з 

дисциплін: 

Інформатика, 

Економічна теорія, 

Вища математика 

та теорія 

ймовірностей, 

Мікроекономіка, 

Макроекономіка 



Здатність здійснення 

аналізу ефективності 

діяльності підприємства із 

застосуванням 

спеціалізованих 

інформаційних систем і 

комп’ютерних технологій. 

61.  Кафедра 

КТіМС/ 

Бродський 

Ю. Б. 

Моделювання 

економічних 

процесів 

Здатність до аналізу та 

синтезу як інструментарію 

виявлення проблем та 

прийняття рішень для їх 

розв’язання на основі 

логічних аргументів та 

перевірених фактів. 

Навички використання 

сучасних інформаційних та 

комунікаційних технологій. 

Здатність використовувати 

математичні методи для 

розв’язання прикладних 

економічних завдань в 

сфері економіки. 

Здатність здійснення 

аналізу ефективності 

діяльності підприємства із 

застосуванням 

спеціалізованих 

інформаційних систем і 

комп’ютерних технологій. 

Застосовувати спеціалізовані 

інформаційні системи і комп’ютерні 

технології для економічного аналізу 

та прийняття господарських рішень. 

Володіти загальнонауковими 

та спеціальними методами 

дослідження економічних явищ і 

процесів на підприємстві. 

Аналізувати розвиток 

економічних систем і моделей на 

національному та міжнаціональному 

рівнях з урахуванням професійного 

світогляду. 

 

Лекції, 

лабораторні 

заняття, 

практичні 

Бакалавр, 2 

курс 

051 «Економіка» базові знання з 

дисциплін: 

Інформатика, 

Економічна теорія, 

Вища математика 

та теорія 

ймовірностей, 

Мікроекономіка, 

Макроекономіка 

62.  Кафедра 

КТіМС/ 

Бродський 

Ю. Б. 

Моделювання 

в економіці 

Здатність до аналізу та 

синтезу як інструментарію 

виявлення проблем та 

прийняття рішень для їх 

розв’язання на основі 

логічних аргументів та 

перевірених фактів. 

Навички використання 

Застосовувати спеціалізовані 

інформаційні системи і комп’ютерні 

технології для економічного аналізу 

та прийняття господарських рішень. 

Володіти загальнонауковими 

та спеціальними методами 

дослідження економічних явищ і 

процесів на підприємстві. 

Лекції, 

лабораторні 

заняття, 

практичні 

Бакалавр, 3 

курс 

051 «Економіка» базові знання з 

дисциплін: 

Інформатика, 

Економічна теорія, 

Вища математика 

та теорія 

ймовірностей, 

Мікроекономіка, 



сучасних інформаційних та 

комунікаційних технологій. 

Здатність використовувати 

математичні методи для 

розв’язання прикладних 

економічних завдань в 

сфері економіки. 

Здатність здійснення 

аналізу ефективності 

діяльності підприємства із 

застосуванням 

спеціалізованих 

інформаційних систем і 

комп’ютерних технологій. 

Аналізувати розвиток 

економічних систем і моделей на 

національному та міжнаціональному 

рівнях з урахуванням професійного 

світогляду. 

 

Макроекономіка 

63.  Кафедра 

КТіМС/ 

Бродський 

Ю. Б. 

Моделювання 

та 

оптимізаційні 

моделі 

Здатність до аналізу та 

синтезу як інструментарію 

виявлення проблем та 

прийняття рішень для їх 

розв’язання на основі 

логічних аргументів та 

перевірених фактів. 

Навички використання 

сучасних інформаційних та 

комунікаційних технологій. 

Здатність використовувати 

математичні методи для 

розв’язання прикладних 

економічних завдань в 

сфері економіки. 

Здатність здійснення 

аналізу ефективності 

діяльності підприємства із 

застосуванням 

спеціалізованих 

інформаційних систем і 

комп’ютерних технологій. 

Застосовувати спеціалізовані 

інформаційні системи і комп’ютерні 

технології для економічного аналізу 

та прийняття господарських рішень. 

Володіти загальнонауковими 

та спеціальними методами 

дослідження економічних явищ і 

процесів на підприємстві. 

Аналізувати розвиток 

економічних систем і моделей на 

національному та міжнаціональному 

рівнях з урахуванням професійного 

світогляду. 

 

Лекції, 

лабораторні 

заняття, 

практичні 

Бакалавр, 3 

курс 

051 «Економіка» базові знання з 

дисциплін: 

Інформатика, 

Економічна теорія, 

Вища математика 

та теорія 

ймовірностей, 

Мікроекономіка, 

Макроекономіка 

64.  Кафедра Інтегровані Здатність використовувати Застосовувати сучасні інформаційні Лекції, Магістр, 2 051 «Економіка» Базові знання 



КТіМС/ 

Лапін А. В. 

системи 

управління 

підприємством 

сучасні інформаційні 

технології, методи та 

прийоми дослідження 

економічних та соціальних 

процесів, адекватні 

встановленим потребам 

дослідження. 

технології та спеціалізоване 

програмне забезпечення у соціально-

економічних дослідженнях та в 

управлінні соціально-економічними 

системами. 

 

лабораторні 

заняття, 

практичні 

курс інформаційних 

технологій 

65.  Кафедра 

КТіМС/ 

Лапін А. В. 

Інформаційні 

системи в 

економічній 

діяльності 

підприємства 

Здатність використовувати 

сучасні інформаційні 

технології, методи та 

прийоми дослідження 

економічних та соціальних 

процесів, адекватні 

встановленим потребам 

дослідження. 

Застосовувати сучасні інформаційні 

технології та спеціалізоване 

програмне забезпечення у соціально-

економічних дослідженнях та в 

управлінні соціально-економічними 

системами. 

 

Лекції, 

лабораторні 

заняття, 

практичні 

Магістр, 2 

курс 

051 «Економіка» Базові знання 

інформаційних 

технологій 

66.  Кафедра 

КТіМС/ 

Лапін А. В. 

Інформаційні 

системи 

управління 

підприємством 

Здатність використовувати 

сучасні інформаційні 

технології, методи та 

прийоми дослідження 

економічних та соціальних 

процесів, адекватні 

встановленим потребам 

дослідження. 

Застосовувати сучасні інформаційні 

технології та спеціалізоване 

програмне забезпечення у соціально-

економічних дослідженнях та в 

управлінні соціально-економічними 

системами. 

 

Лекції, 

лабораторні 

заняття, 

практичні 

Магістр, 2 

курс 

051 «Економіка» Базові знання 

інформаційних 

технологій 

67.  Кафедра 

КТіМС/ 

Лапін А. В. 

Корпоративні 

інформаційні 

системи 

Здатність використовувати 

сучасні інформаційні 

технології, методи та 

прийоми дослідження 

економічних та соціальних 

процесів, адекватні 

встановленим потребам 

дослідження. 

Застосовувати сучасні інформаційні 

технології та спеціалізоване 

програмне забезпечення у соціально-

економічних дослідженнях та в 

управлінні соціально-економічними 

системами. 

 

Лекції, 

лабораторні 

заняття, 

практичні 

Магістр, 2 

курс 

051 «Економіка» Базові знання 

інформаційних 

технологій 

68.  Кафедра 

КТіМС/ 

Лапін А. В. 

Офісні 

інформаційні 

системи на 

підприємстві 

Здатність використовувати 

сучасні інформаційні 

технології, методи та 

прийоми дослідження 

економічних та соціальних 

процесів, адекватні 

Застосовувати сучасні інформаційні 

технології та спеціалізоване 

програмне забезпечення у соціально-

економічних дослідженнях та в 

управлінні соціально-економічними 

системами. 

Лекції, 

лабораторні 

заняття, 

практичні 

Магістр, 2 

курс 

051 «Економіка» Базові знання 

інформаційних 

технологій 



встановленим потребам 

дослідження. 

 

69.  Кафедра 

КТіМС/ 

Лапін А. В. 

Автоматизація 

роботи 

суб'єктів 

господаріванн

я на базі 1С 

"Підприємство

" 

Здатність застосовувати 

комп’ютерні технології та 

програмне забезпечення з 

обробки даних для 

вирішення економічних 

завдань, аналізу інформації 

та підготовки аналітичних 

звітів 

Використовувати інформаційні та 

комунікаційні технології для 

вирішення соціально-економічних 

завдань, підготовки та 

представлення аналітичних звітів. 

Лекції, 

лабораторні 

заняття, 

практичні 

бакалавр 

1стн 

051 «Економіка» Базові знання 

інформаційних 

технологій 

70.  Кафедра 

КТіМС/ 

Лапін А. В. 

Електронна 

комерція, 1С 

"Підприємство

" 

Здатність застосовувати 

комп’ютерні технології та 

програмне забезпечення з 

обробки даних для 

вирішення економічних 

завдань, аналізу інформації 

та підготовки аналітичних 

звітів 

Використовувати інформаційні та 

комунікаційні технології для 

вирішення соціально-економічних 

завдань, підготовки та 

представлення аналітичних звітів. 

Лекції, 

лабораторні 

заняття, 

практичні 

бакалавр 

1стн 

051 «Економіка» Базові знання 

інформаційних 

технологій 

71.  Кафедра 

КТіМС/ 

Лапін А. В. 

Електронний 

бізнес 

Здатність застосовувати 

комп’ютерні технології та 

програмне забезпечення з 

обробки даних для 

вирішення економічних 

завдань, аналізу інформації 

та підготовки аналітичних 

звітів 

Використовувати інформаційні та 

комунікаційні технології для 

вирішення соціально-економічних 

завдань, підготовки та 

представлення аналітичних звітів. 

Лекції, 

лабораторні 

заняття, 

практичні 

бакалавр 

1стн 

051 «Економіка» Базові знання 

інформаційних 

технологій 

72.  Кафедра 

КТіМС/ 

Лапін А. В. 

Інформаційні 

технології в 

діяльності 

підприємств 

Здатність застосовувати 

комп’ютерні технології та 

програмне забезпечення з 

обробки даних для 

вирішення економічних 

завдань, аналізу інформації 

та підготовки аналітичних 

звітів 

Використовувати інформаційні та 

комунікаційні технології для 

вирішення соціально-економічних 

завдань, підготовки та 

представлення аналітичних звітів. 

Лекції, 

лабораторні 

заняття, 

практичні 

бакалавр 

1стн 

051 «Економіка» Базові знання 

інформаційних 

технологій 

73.  Кафедра 

КТіМС/ 

Лапін А. В. 

Організація 

електронного 

документообіг

Здатність застосовувати 

комп’ютерні технології та 

програмне забезпечення з 

Використовувати інформаційні та 

комунікаційні технології для 

вирішення соціально-економічних 

Лекції, 

лабораторні 

заняття, 

бакалавр 

1стн 

051 «Економіка» Базові знання 

інформаційних 

технологій 



у на 

підприємстві 

обробки даних для 

вирішення економічних 

завдань, аналізу інформації 

та підготовки аналітичних 

звітів 

завдань, підготовки та 

представлення аналітичних звітів. 

практичні 

74.  Кафедра 

КТіМС/ 

Молодецька 

К. В. 

Динамічні 

моделі в 

економіці 

Здатність вчитися та бути 

готовим до засвоєння та 

застосування набутих знань. 

Здатність працювати 

самостійно та в команді з 

урахуванням вимог 

професійної дисципліни, 

планування та управління 

часом. 

Здатність діяти на основі 

етичних міркувань 

(мотивів). 

Здатність спілкуватися 

державною та іноземними 

мовами як усно, так і 

письмово.  

Навички використання 

сучасних інформаційних та 

комунікаційних технологій.  

Навички забезпечення 

еколого-економічної 

рівноваги.  

Здатність презентувати 

результати проведених 

досліджень. 

знати та розуміти економічні 

процеси та явища, що відбуваються 

на різних рівнях економічних 

систем; знати місце і значення 

економічної діяльності бізнес-

одиниць у вирішенні проблем 

розвитку глобальної економічної 

системи; формувати, аналізувати та 

інтерпретувати фінансову, 

управлінську, податкову і 

статистичну інформацію 

підприємств, установ, організацій 

для прийняття управлінських 

рішень; володіти методичним 

інструментарієм оцінки 

господарської діяльності 

підприємств; використовувати 

теоретичні, організаційні та 

методичні засади економічного 

розвитку; визначати напрями 

підвищення ефективності 

використання стратегічного 

потенціалу на рівні держави та 

підприємств різних організаційно-

правових форм власності; 

застосовувати спеціалізовані 

інформаційні системи і комп’ютерні 

технології для економічного аналізу 

та прийняття господарських рішень; 

розуміти вимоги до діяльності за 

спеціальністю, зумовлені 

необхідністю забезпечення сталого 

Лекції, лекції 

проблемного 

характеру, 

практичні 

заняття 

Магістр, 2 

курс 

051 «Економіка» Базові знання з 

дисциплін 

Мікроекономіка/Ек

ономіка 

підприємства, 

Інформатика, 

Економіко-

математичне 

моделювання 



розвитку економіки України, її 

зміцнення як демократичної, 

соціальної, правової держави. 

75.  Кафедра 

КТіМС/ 

Молодецька 

К. В. 

Комп'ютерне 

моделювання 

динамічних 

бізнес-систем 

Здатність вчитися та бути 

готовим до засвоєння та 

застосування набутих знань. 

Здатність працювати 

самостійно та в команді з 

урахуванням вимог 

професійної дисципліни, 

планування та управління 

часом. 

Здатність діяти на основі 

етичних міркувань 

(мотивів). 

Здатність спілкуватися 

державною та іноземними 

мовами як усно, так і 

письмово.  

Навички використання 

сучасних інформаційних та 

комунікаційних технологій.  

Навички забезпечення 

еколого-економічної 

рівноваги.  

Здатність презентувати 

результати проведених 

досліджень. 

знати та розуміти економічні 

процеси та явища, що відбуваються 

на різних рівнях економічних 

систем; знати місце і значення 

економічної діяльності бізнес-

одиниць у вирішенні проблем 

розвитку глобальної економічної 

системи; формувати, аналізувати та 

інтерпретувати фінансову, 

управлінську, податкову і 

статистичну інформацію 

підприємств, установ, організацій 

для прийняття управлінських 

рішень; володіти методичним 

інструментарієм оцінки 

господарської діяльності 

підприємств; використовувати 

теоретичні, організаційні та 

методичні засади економічного 

розвитку; визначати напрями 

підвищення ефективності 

використання стратегічного 

потенціалу на рівні держави та 

підприємств різних організаційно-

правових форм власності; 

застосовувати спеціалізовані 

інформаційні системи і комп’ютерні 

технології для економічного аналізу 

та прийняття господарських рішень; 

розуміти вимоги до діяльності за 

спеціальністю, зумовлені 

необхідністю забезпечення сталого 

розвитку економіки України, її 

зміцнення як демократичної, 

Лекції, лекції 

проблемного 

характеру, 

практичні 

заняття 

Магістр, 2 

курс 

051 «Економіка» Базові знання з 

дисциплін 

Мікроекономіка/Ек

ономіка 

підприємства, 

Інформатика, 

Економіко-

математичне 

моделювання 



соціальної, правової держави. 

76.  Кафедра 

КТіМС/ 

Молодецька 

К. В. 

Математичне 

моделювання 

динамічних 

систем  

Здатність вчитися та бути 

готовим до засвоєння та 

застосування набутих знань. 

Здатність працювати 

самостійно та в команді з 

урахуванням вимог 

професійної дисципліни, 

планування та управління 

часом. 

Здатність діяти на основі 

етичних міркувань 

(мотивів). 

Здатність спілкуватися 

державною та іноземними 

мовами як усно, так і 

письмово.  

Навички використання 

сучасних інформаційних та 

комунікаційних технологій.  

Навички забезпечення 

еколого-економічної 

рівноваги.  

Здатність презентувати 

результати проведених 

досліджень. 

знати та розуміти економічні 

процеси та явища, що відбуваються 

на різних рівнях економічних 

систем; знати місце і значення 

економічної діяльності бізнес-

одиниць у вирішенні проблем 

розвитку глобальної економічної 

системи; формувати, аналізувати та 

інтерпретувати фінансову, 

управлінську, податкову і 

статистичну інформацію 

підприємств, установ, організацій 

для прийняття управлінських 

рішень; володіти методичним 

інструментарієм оцінки 

господарської діяльності 

підприємств; використовувати 

теоретичні, організаційні та 

методичні засади економічного 

розвитку; визначати напрями 

підвищення ефективності 

використання стратегічного 

потенціалу на рівні держави та 

підприємств різних організаційно-

правових форм власності; 

застосовувати спеціалізовані 

інформаційні системи і комп’ютерні 

технології для економічного аналізу 

та прийняття господарських рішень; 

розуміти вимоги до діяльності за 

спеціальністю, зумовлені 

необхідністю забезпечення сталого 

розвитку економіки України, її 

зміцнення як демократичної, 

соціальної, правової держави. 

Лекції, лекції 

проблемного 

характеру, 

практичні 

заняття 

Магістр, 2 

курс 

051 «Економіка» Базові знання з 

дисциплін 

Мікроекономіка/Ек

ономіка 

підприємства, 

Інформатика, 

Економіко-

математичне 

моделювання 

77.  Кафедра Моделювання Здатність вчитися та бути знати та розуміти економічні Лекції, лекції Магістр, 2 051 «Економіка» Базові знання з 



КТіМС/ 

Молодецька 

К. В. 

економічної 

динаміки 

готовим до засвоєння та 

застосування набутих знань. 

Здатність працювати 

самостійно та в команді з 

урахуванням вимог 

професійної дисципліни, 

планування та управління 

часом. 

Здатність діяти на основі 

етичних міркувань 

(мотивів). 

Здатність спілкуватися 

державною та іноземними 

мовами як усно, так і 

письмово.  

Навички використання 

сучасних інформаційних та 

комунікаційних технологій.  

Навички забезпечення 

еколого-економічної 

рівноваги.  

Здатність презентувати 

результати проведених 

досліджень. 

процеси та явища, що відбуваються 

на різних рівнях економічних 

систем; знати місце і значення 

економічної діяльності бізнес-

одиниць у вирішенні проблем 

розвитку глобальної економічної 

системи; формувати, аналізувати та 

інтерпретувати фінансову, 

управлінську, податкову і 

статистичну інформацію 

підприємств, установ, організацій 

для прийняття управлінських 

рішень; володіти методичним 

інструментарієм оцінки 

господарської діяльності 

підприємств; використовувати 

теоретичні, організаційні та 

методичні засади економічного 

розвитку; визначати напрями 

підвищення ефективності 

використання стратегічного 

потенціалу на рівні держави та 

підприємств різних організаційно-

правових форм власності; 

застосовувати спеціалізовані 

інформаційні системи і комп’ютерні 

технології для економічного аналізу 

та прийняття господарських рішень; 

розуміти вимоги до діяльності за 

спеціальністю, зумовлені 

необхідністю забезпечення сталого 

розвитку економіки України, її 

зміцнення як демократичної, 

соціальної, правової держави. 

проблемного 

характеру, 

практичні 

заняття 

курс дисциплін 

Мікроекономіка/Ек

ономіка 

підприємства, 

Інформатика, 

Економіко-

математичне 

моделювання 

78.  Кафедра 

КТіМС/ 

Молодецька 

Моделювання 

трансформацій

них процесів в 

Здатність вчитися та бути 

готовим до засвоєння та 

застосування набутих знань. 

знати та розуміти економічні 

процеси та явища, що відбуваються 

на різних рівнях економічних 

Лекції, лекції 

проблемного 

характеру, 

Магістр, 2 

курс 

051 «Економіка» Базові знання з 

дисциплін 

Мікроекономіка/Ек



К. В. економіці Здатність працювати 

самостійно та в команді з 

урахуванням вимог 

професійної дисципліни, 

планування та управління 

часом. 

Здатність діяти на основі 

етичних міркувань 

(мотивів). 

Здатність спілкуватися 

державною та іноземними 

мовами як усно, так і 

письмово.  

Навички використання 

сучасних інформаційних та 

комунікаційних технологій.  

Навички забезпечення 

еколого-економічної 

рівноваги.  

Здатність презентувати 

результати проведених 

досліджень. 

систем; знати місце і значення 

економічної діяльності бізнес-

одиниць у вирішенні проблем 

розвитку глобальної економічної 

системи; формувати, аналізувати та 

інтерпретувати фінансову, 

управлінську, податкову і 

статистичну інформацію 

підприємств, установ, організацій 

для прийняття управлінських 

рішень; володіти методичним 

інструментарієм оцінки 

господарської діяльності 

підприємств; використовувати 

теоретичні, організаційні та 

методичні засади економічного 

розвитку; визначати напрями 

підвищення ефективності 

використання стратегічного 

потенціалу на рівні держави та 

підприємств різних організаційно-

правових форм власності; 

застосовувати спеціалізовані 

інформаційні системи і комп’ютерні 

технології для економічного аналізу 

та прийняття господарських рішень; 

розуміти вимоги до діяльності за 

спеціальністю, зумовлені 

необхідністю забезпечення сталого 

розвитку економіки України, її 

зміцнення як демократичної, 

соціальної, правової держави. 

практичні 

заняття 

ономіка 

підприємства, 

Інформатика, 

Економіко-

математичне 

моделювання 

79.  Кафедра 

КТіМС/ 

Бродський 

Ю. Б. 

Моделювання 

та 

оптимізаційні 

моделі 

Здатність до аналізу та 

синтезу як інструментарію 

виявлення проблем та 

прийняття рішень для їх 

розв’язання на основі 

Застосовувати спеціалізовані 

інформаційні системи і комп’ютерні 

технології для економічного аналізу 

та прийняття господарських рішень. 

Володіти загальнонауковими 

Лекції, 

лабораторні 

заняття, 

практичні 

Бакалавр, 3 

курс 

051 «Економіка» базові знання з 

дисциплін: 

Інформатика, 

Економічна теорія, 

Вища математика 



логічних аргументів та 

перевірених фактів. 

Навички використання 

сучасних інформаційних та 

комунікаційних технологій. 

Здатність використовувати 

математичні методи для 

розв’язання прикладних 

економічних завдань в 

сфері економіки. 

Здатність здійснення 

аналізу ефективності 

діяльності підприємства із 

застосуванням 

спеціалізованих 

інформаційних систем і 

комп’ютерних технологій. 

та спеціальними методами 

дослідження економічних явищ і 

процесів на підприємстві. 

Аналізувати розвиток 

економічних систем і моделей на 

національному та міжнаціональному 

рівнях з урахуванням професійного 

світогляду. 

 

та теорія 

ймовірностей, 

Мікроекономіка, 

Макроекономіка 

80.  Кафедра 

КТіМС/ 

Николюк О. 

М. 

Системний 

аналіз в 

економіці 

Здатність вчитися та бути 

готовим до засвоєння та 

застосування набутих знань.  

Здатність до аналізу та 

синтезу як інструментарію 

виявлення проблем та 

прийняття рішень для їх 

розв’язання на основі 

логічних аргументів та 

перевірених фактів.  

Здатність працювати 

самостійно та в команді з 

урахуванням вимог 

професійної дисципліни, 

планування та управління 

часом.  

Цінування та повага 

різноманітності та 

мультикультурності.  

Здатність діяти на основі 

Знати та розуміти економічні 

категорії, закони, принципи, 

чинники, причинно-наслідкові та 

функціональні зв’язки, які існують 

між процесами та явищами на різних 

рівнях економічних систем. Знати 

місце і значення економічної 

діяльності у вирішенні проблем 

розвитку національної системи. 

Знати сутність економічних процесів 

та розуміти їх роль і місце в 

господарській діяльності. 

Формувати, аналізувати та 

інтерпретувати фінансову, 

управлінську, податкову і 

статистичну інформацію 

підприємств, установ, організацій. 

Володіти інструментарієм оцінки 

господарської діяльності 

підприємств. Знати механізм 

Лекції, лекції 

проблемного 

характеру, 

лабораторні 

роботи, 

семінар-

дискусія, 

семінар за 

технологією 

мозкового 

штурму 

Бакалавр, 3 

курс, 

семестр 7 

051 «Економіка» Навички роботи в 

середовищі 

MS Excel, базові 

знання з дисциплін 

Мікроекономіка, 

Економіка 

підприємства, 

Економіко-

математичні 

методи і моделі 

(Оптимізаційні 

методи та моделі, 

Економетрика) 



етичних міркувань 

(мотивів).  

Здатність бути критичним 

та самокритичним.  

Здатність до гнучкого 

мислення та компетентного 

застосування набутих знань 

в широкому діапазоні 

практичної роботи за фахом 

та повсякденному житті.  

Здатність спілкуватися 

державною та іноземними 

мовами як усно, так і 

письмово. 

Здатність обробляти 

інформацію для 

ефективного управління 

діяльністю підприємства. 

забезпечення якості продукції. 

Обґрунтовувати напрями зростання 

ефективність господарської 

діяльності підприємств. 

Використовувати теоретичні, 

організаційні та методичні засади 

економічного розвитку. Визначати 

напрями підвищення ефективності 

використання економічного 

потенціалу на рівні держави та 

підприємств різних організаційно-

правових форм власності. 

Усвідомлювати особливості 

функціонування підприємств у 

сучасних умовах господарювання. 

Володіти загальнонауковими та 

спеціальними методами дослідження 

економічних явищ і процесів на 

підприємстві. Аналізувати розвиток 

економічних систем і моделей на 

національному та міжнаціональному 

рівнях з урахуванням професійного 

світогляду. Розуміти вимоги до 

діяльності за спеціальністю, 

зумовлені необхідністю 

забезпечення сталого розвитку 

економіки України, її зміцнення як 

демократичної, соціальної, правової 

держави. 

 

81.  Кафедра 

КТіМС/ 

Николюк О. 

М. 

Економетрія ЗК 1. Прагнути працювати 

відповідально на благо 

суспільства і займати 

активну громадянську 

позицію.  

ЗК 2. Здатність володіти 

культурою мислення, знати 

застосовувати набуті теоретичні 

знання для розв’язання практичних 

завдань управлінської діяльності; 

демонструвати навички самостійної 

роботи, гнучкого мислення, 

відкритості до нових знань, бути 

критичним і самокритичним, а також 

Лекції, лекції 

проблемного 

характеру, 

лабораторні 

роботи, 

семінар-

дискусія, 

 073 “Менеджмент” 

 

Навички роботи в 

середовищі 

MS Excel, базові 

знання з дисциплін 

Мікроекономіка/Ек

ономіка 

підприємства 



закони розвитку природи і 

суспільства, застосовувати 

ці знання у професійній 

діяльності; аналізувати і 

оцінювати 

соціальноекономічні явища 

і процеси.  

ЗК 3. Здатність і готовність 

до особистісного й 

професійного навчання та 

самовдосконалення, 

саморозвитку, 

саморегуляції, 

самоорганізації, 

самоконтролю, до 

розширення меж своїх 

професійно-практичних 

знань.  

ЗК 4. Здатність брати участь 

у розробці управлінських 

рішень і нести 

відповідальність за 

реалізацію цих рішень у 

межах своїх посадових 

обов'язків, уміння 

оцінювати наслідки рішень.  

ЗК 5. Здатність до адаптації, 

креативності, генерування 

ідей та дій у новій ситуації.  

ЗК 6. Здатність здійснювати 

усну і письмову 

комунікацію професійного 

спрямування державною та 

іноземною мовами.  

ЗК 7. Здатність володіти 

основними способами і 

засобами інформаційної 

взаємодії, одержання, 

знати зміст та етапи побудови 

економетричних моделей; основні 

типи економетричних моделей та 

напрямки їх практичного 

застосування у менеджменті; методи 

обробки та аналізу статистичних 

даних; типи і особливості 

економетричних моделей; процедуру 

побудови економетричних моделей 

та перевірки їх якості; методичні 

основи аналізу взаємозв’язків між 

економічними об’єктами процесами 

та явищами; методику 

прогнозування розвитку 

економічних систем; методичні 

засади оцінки ризиків; вміти 

обирати типи економетричних 

моделей для вирішення прикладних 

економічних проблем; будувати і 

досліджувати економетричні моделі 

для вирішення економічних 

проблем; використовувати 

комп’ютерні інформаційні технології 

для обробки та аналізу статистичних 

даних; аналізувати причинно-

наслідкові зв’язки між економічними 

об’єктами. 

 

семінар за 

технологією 

мозкового 

штурму 



зберігання, переробки, 

інтерпретації інформації, 

працювати з 

інформаційнокомунікаційни

ми технологіями; здатність 

до сприйняття і 

методичного узагальнення 

інформації, постановки 

мети та вибору шляхів її 

досягнення.  

ЗК 8. Здатність критично 

оцінювати інформацію, 

переоцінювати 

накопичений досвід і 

конструктивно ухвалювати 

рішення на основі 

узагальнення інформації; 

здатність до критичного 

аналізу своїх можливостей. 

 

82.  Кафедра 

КТіМС/ 

Николюк О. 

М. 

Бізнес-

моделювання 

СК 1. Здатність 

досліджувати тенденції 

розвитку економіки за 

допомогою 

інструментарію макро- та 

мікроекономічного 

аналізу, робити 

узагальнення стосовно 

оцінки прояву окремих 

явищ, які властиві 

сучасним процесам в 

економіці. 

СК 3. Здатність 

використовувати 

математичний 

інструментарій для 

дослідження економічних 

знати основні типи бізнес-моделей 

підприємства, які використовуються 

для прийняття управлінських рішень 

і розв’язання прикладних проблем 

обліку та менеджменту; знати 

методологію системного аналізу 

бізнес-систем; знати технологію 

моделювання соціально-економічних 

процесів; вміння обґрунтовувати 

вибір типу бізнес-моделей для 

вирішення прикладних бізнес-задач; 

вміння будувати прогнози 

фінансово-економічних показників; 

вміння виявляти чинники, які мають 

найбільший вплив на результати 

діяльності підприємства; вміння 

будувати бізнес-моделі стартап 

Лекції, лекції 

проблемного 

характеру, 

лабораторні 

роботи, 

семінар-

дискусія, 

семінар за 

технологією 

мозкового 

штурму 

Бакалавр, 

семестр 5 

або 6 

071 – Облік та 

оподаткування 

Навички роботи в 

середовищі 

MS Excel, базові 

знання з дисциплін 

Мікроекономіка/Ек

ономіка 

підприємства 



процесів, розв’язання 

прикладних економічних 

та оптимізаційних 

завдань в сфері обліку, 

аудиті та оподаткуванні. 

СК 6. Здатність 

проводити аналіз 

господарської діяльності 

підприємства та 

фінансовий аналіз з 

метою прийняття 

управлінських рішень. 

СК 8. Здатність 

застосовувати та формувати 

інформаційну підтримку 

управління підприємством з 

використанням сучасного 

технічного та методичного 

інструментарію. 

проектів; навички роботи з 

програмними продуктами SPSS 

Statistics, BPwin (AllFusion Process 

Modeler), Statistica 

83.  Кафедра 

КТіМС/ 

Николюк О. 

М. 

Статистичне 

моделювання 

ЗК 1. Прагнути 

працювати відповідально 

на благо суспільства і 

займати активну 

громадянську позицію.  

ЗК 2. Здатність володіти 

культурою мислення, 

знати закони розвитку 

природи і суспільства, 

застосовувати ці знання у 

професійній діяльності; 

аналізувати і оцінювати 

соціально-економічні 

явища і процеси.  

ЗК 3. Здатність і 

готовність до 

особистісного й 

професійного навчання та 

застосовувати набуті теоретичні 

знання для розв’язання 

практичних завдань 

управлінської діяльності; 

демонструвати навички 

самостійної роботи, гнучкого 

мислення, відкритості до нових 

знань, бути критичним і 

самокритичним, а також знати 

зміст та етапи побудови 

економетричних моделей; 

основні типи економетричних 

моделей та напрямки їх 

практичного застосування у 

менеджменті; методи обробки та 

аналізу статистичних даних; 

типи і особливості 

економетричних моделей; 

Лекції, лекції 

проблемного 

характеру, 

лабораторні 

роботи, 

семінар-

дискусія, 

семінар за 

технологією 

мозкового 

штурму 

Бакалавр, 

семестр 4 

073 “Менеджмент” Навички роботи в 

середовищі 

MS Excel, базові 

знання з дисциплін 

Мікроекономіка/Ек

ономіка 

підприємства 



самовдосконалення, 

саморозвитку, 

саморегуляції, 

самоорганізації, 

самоконтролю, до 

розширення меж своїх 

професійно-практичних 

знань.  

ЗК 4. Здатність брати 

участь у розробці 

управлінських рішень і 

нести відповідальність за 

реалізацію цих рішень у 

межах своїх посадових 

обов'язків, уміння 

оцінювати наслідки 

рішень.  

ЗК 5. Здатність до 

адаптації, креативності, 

генерування ідей та дій у 

новій ситуації.  

ЗК 6. Здатність 

здійснювати усну і 

письмову комунікацію 

професійного 

спрямування державною 

та іноземною мовами.  

ЗК 7. Здатність володіти 

основними способами і 

засобами інформаційної 

взаємодії, одержання, 

зберігання, переробки, 

інтерпретації інформації, 

працювати з 

інформаційнокомунікацій

ними технологіями; 

здатність до сприйняття і 

методичного 

процедуру побудови 

економетричних моделей та 

перевірки їх якості; методичні 

основи аналізу взаємозв’язків 

між економічними об’єктами 

процесами та явищами; 

методику прогнозування 

розвитку економічних систем; 

методичні засади оцінки 

ризиків; вміти обирати типи 

економетричних моделей для 

вирішення прикладних 

економічних проблем; будувати 

і досліджувати економетричні 

моделі для вирішення 

економічних проблем; 

використовувати комп’ютерні 

інформаційні технології для 

обробки та аналізу статистичних 

даних; аналізувати причинно-

наслідкові зв’язки між 

економічними об’єктами. 

 



узагальнення інформації, 

постановки мети та 

вибору шляхів її 

досягнення.  

ЗК 8. Здатність критично 

оцінювати інформацію, 

переоцінювати 

накопичений досвід і 

конструктивно 

ухвалювати рішення на 

основі узагальнення 

інформації; здатність до 

критичного аналізу своїх 

можливостей.  

ЗК 9. Здатність володіти 

навичками самостійної, 

творчої роботи; 

організувати свою працю. 

 

84.  Кафедра 

КТіМС/ 

Николюк О. 

М. 

Економетричні 

методи та 

моделі 

ЗК 1. Прагнути 

працювати відповідально 

на благо суспільства і 

займати активну 

громадянську позицію.  

ЗК 2. Здатність володіти 

культурою мислення, 

знати закони розвитку 

природи і суспільства, 

застосовувати ці знання у 

професійній діяльності; 

аналізувати і оцінювати 

соціально-економічні 

явища і процеси.  

ЗК 3. Здатність і 

готовність до 

особистісного й 

професійного навчання та 

застосовувати набуті теоретичні 

знання для розв’язання 

практичних завдань 

управлінської діяльності; 

демонструвати навички 

самостійної роботи, гнучкого 

мислення, відкритості до нових 

знань, бути критичним і 

самокритичним, а також знати 

зміст та етапи побудови 

економетричних моделей; 

основні типи економетричних 

моделей та напрямки їх 

практичного застосування у 

менеджменті; методи обробки та 

аналізу статистичних даних; 

типи і особливості 

економетричних моделей; 

Лекції, лекції 

проблемного 

характеру, 

лабораторні 

роботи, 

семінар-

дискусія, 

семінар за 

технологією 

мозкового 

штурму 

Бакалавр, 

семестр 4 

073 “Менеджмент” Навички роботи в 

середовищі 

MS Excel, базові 

знання з дисциплін 

Мікроекономіка/Ек

ономіка 

підприємства 



самовдосконалення, 

саморозвитку, 

саморегуляції, 

самоорганізації, 

самоконтролю, до 

розширення меж своїх 

професійно-практичних 

знань.  

ЗК 4. Здатність брати 

участь у розробці 

управлінських рішень і 

нести відповідальність за 

реалізацію цих рішень у 

межах своїх посадових 

обов'язків, уміння 

оцінювати наслідки 

рішень.  

ЗК 5. Здатність до 

адаптації, креативності, 

генерування ідей та дій у 

новій ситуації.  

ЗК 6. Здатність 

здійснювати усну і 

письмову комунікацію 

професійного 

спрямування державною 

та іноземною мовами.  

ЗК 7. Здатність володіти 

основними способами і 

засобами інформаційної 

взаємодії, одержання, 

зберігання, переробки, 

інтерпретації інформації, 

працювати з 

інформаційнокомунікацій

ними технологіями; 

здатність до сприйняття і 

методичного 

процедуру побудови 

економетричних моделей та 

перевірки їх якості; методичні 

основи аналізу взаємозв’язків 

між економічними об’єктами 

процесами та явищами; 

методику прогнозування 

розвитку економічних систем; 

методичні засади оцінки 

ризиків; вміти обирати типи 

економетричних моделей для 

вирішення прикладних 

економічних проблем; будувати 

і досліджувати економетричні 

моделі для вирішення 

економічних проблем; 

використовувати комп’ютерні 

інформаційні технології для 

обробки та аналізу статистичних 

даних; аналізувати причинно-

наслідкові зв’язки між 

економічними об’єктами. 

 



узагальнення інформації, 

постановки мети та 

вибору шляхів її 

досягнення.  

ЗК 8. Здатність критично 

оцінювати інформацію, 

переоцінювати 

накопичений досвід і 

конструктивно 

ухвалювати рішення на 

основі узагальнення 

інформації; здатність до 

критичного аналізу своїх 

можливостей.  

ЗК 9. Здатність володіти 

навичками самостійної, 

творчої роботи; 

організувати свою працю. 

 

85.  Кафедра 

КТіМС/ 

Лапін Андрій 

Валерійович 

Інформаційні 

системи в 

менеджменті 

ЗК 7. Здатність володіти 

основними способами і 

засобами інформаційної 

взаємодії, одержання, 

зберігання, переробки, 

інтерпретації інформації, 

працювати з 

інформаційно-

комунікаційними 

технологіями; здатність 

до сприйняття і 

методичного 

узагальнення інформації, 

постановки мети та 

вибору шляхів її 

досягнення.  

ЗК 8. Здатність критично 

оцінювати інформацію, 

Виявляти навички пошуку, 

збирання та аналізу інформації, 

розрахунку показників для 

обґрунтування управлінських 

рішень, а також знати: 

проблеми інформатизації 

суспільства; інформаційні 

технології, які застосовуються 

в установах; задачі, які 

розв’язуються установою; 

теоретичні основи організації 

та функціонування 

інформаційних систем в 

економіці взагалі та у 

менеджменті зокрема; методи, 

програмний інструментарій та 

комп’ютерні технології, що 

орієнтовані на підтримку 

лекції, 

лабораторні, 

командна 

робота, 

проблемні 

заняття 

Бакалавр, 

семестр 5 

073 “Менеджмент” Базові знання 

інформаційних 

технологій 



переоцінювати 

накопичений досвід і 

конструктивно ухвалювати 

рішення на основі 

узагальнення інформації; 

здатність до критичного 

аналізу своїх можливостей. 

прийняття рішень; особливості 

розв’язання управлінських задач 

із врахуванням сучасної 

практики діяльності 

менеджерів; вміти 

класифікувати інформаційні 

системи; дати всебічну 

характеристику інформаційним 

системам, що функціонують в 

установах різного типу; 

застосовувати різні види 

сучасних інформаційних 

технологій для обробки 

управлінської інформації в 

практичній діяльності; 

оцінювати якість пакетів 

прикладних програм з обробки 

управлінської інформації, 

порівнювати їх з аналогами; 

застосовувати методи, 

програмний інструментарій та 

комп’ютерні технології, що 

орієнтовані на підтримку 

прийняття рішень, для 

розв’язування управлінських 

задач; проводити аналіз 

одержаних результатів. 

 

86.  Кафедра 

КТіМС/ 

Лапін Андрій 

Валерійович 

Інформаційні 

системи в 

адмініструван

ні 

ЗК 7. Здатність володіти 

основними способами і 

засобами інформаційної 

взаємодії, одержання, 

зберігання, переробки, 

інтерпретації інформації, 

працювати з 

інформаційно-

комунікаційними 

Виявляти навички пошуку, 

збирання та аналізу інформації, 

розрахунку показників для 

обґрунтування управлінських 

рішень, а також знати: проблеми 

інформатизації суспільства; 

інформаційні технології, які 

застосовуються в установах; 

задачі, які розв’язуються 

лекції, 

лабораторні, 

командна 

робота, 

проблемні 

заняття 

Бакалавр, 

семестр 5 

073 “Менеджмент” Базові знання 

інформаційних 

технологій 



технологіями; здатність 

до сприйняття і 

методичного 

узагальнення інформації, 

постановки мети та 

вибору шляхів її 

досягнення.  

ЗК 8. Здатність критично 

оцінювати інформацію, 

переоцінювати 

накопичений досвід і 

конструктивно ухвалювати 

рішення на основі 

узагальнення інформації; 

здатність до критичного 

аналізу своїх можливостей. 

установою; теоретичні основи 

організації та функціонування 

інформаційних систем в економіці 

взагалі та у менеджменті 

зокрема; методи, програмний 

інструментарій та комп’ютерні 

технології, що орієнтовані на 

підтримку прийняття рішень; 

особливості розв’язання 

управлінських задач із врахуванням 

сучасної практики діяльності 

менеджерів; вміти класифікувати 

інформаційні системи; дати 

всебічну характеристику 

інформаційним системам, що 

функціонують в установах різного 

типу; застосовувати різні види 

сучасних інформаційних 

технологій для обробки 

управлінської інформації в 

практичній діяльності; оцінювати 

якість пакетів прикладних 

програм з обробки управлінської 

інформації, порівнювати їх з 

аналогами; застосовувати 

методи, програмний 

інструментарій та комп’ютерні 

технології, що орієнтовані на 

підтримку прийняття рішень, для 

розв’язування управлінських задач; 

проводити аналіз одержаних 

результатів. 

87.  Кафедра 

КТіМС/ 

Лапін Андрій 

Валерійович 

Інформаційні 

системи в 

адмініструван

ні 

ЗК 7. Здатність володіти 

основними способами і 

засобами інформаційної 

взаємодії, одержання, 

зберігання, переробки, 

Виявляти навички пошуку, 

збирання та аналізу інформації, 

розрахунку показників для 

обґрунтування управлінських 

рішень, а також знати: проблеми 

лекції, 

лабораторні, 

командна 

робота, 

проблемні 

Бакалавр, 

семестр 5 

073 “Менеджмент” Базові знання 

інформаційних 

технологій 



інтерпретації інформації, 

працювати з 

інформаційно-

комунікаційними 

технологіями; здатність 

до сприйняття і 

методичного 

узагальнення інформації, 

постановки мети та 

вибору шляхів її 

досягнення.  

ЗК 8. Здатність критично 

оцінювати інформацію, 

переоцінювати 

накопичений досвід і 

конструктивно ухвалювати 

рішення на основі 

узагальнення інформації; 

здатність до критичного 

аналізу своїх можливостей. 

інформатизації суспільства; 

інформаційні технології, які 

застосовуються в установах; 

задачі, які розв’язуються 

установою; теоретичні основи 

організації та функціонування 

інформаційних систем в економіці 

взагалі та у менеджменті 

зокрема; методи, програмний 

інструментарій та комп’ютерні 

технології, що орієнтовані на 

підтримку прийняття рішень; 

особливості розв’язання 

управлінських задач із врахуванням 

сучасної практики діяльності 

менеджерів; вміти класифікувати 

інформаційні системи; дати 

всебічну характеристику 

інформаційним системам, що 

функціонують в установах різного 

типу; застосовувати різні види 

сучасних інформаційних 

технологій для обробки 

управлінської інформації в 

практичній діяльності; оцінювати 

якість пакетів прикладних 

програм з обробки управлінської 

інформації, порівнювати їх з 

аналогами; застосовувати 

методи, програмний 

інструментарій та комп’ютерні 

технології, що орієнтовані на 

підтримку прийняття рішень, для 

розв’язування управлінських задач; 

проводити аналіз одержаних 

результатів. 

заняття 

88.  Кафедра Інформаційні ЗК 7. Здатність володіти Виявляти навички пошуку, лекції, Бакалавр, 073 “Менеджмент” Базові знання 



КТіМС/ 

Лапін Андрій 

Валерійович 

системи в 

управлінні 

бізнесом 

основними способами і 

засобами інформаційної 

взаємодії, одержання, 

зберігання, переробки, 

інтерпретації інформації, 

працювати з 

інформаційно-

комунікаційними 

технологіями; здатність 

до сприйняття і 

методичного 

узагальнення інформації, 

постановки мети та 

вибору шляхів її 

досягнення.  

ЗК 8. Здатність критично 

оцінювати інформацію, 

переоцінювати 

накопичений досвід і 

конструктивно ухвалювати 

рішення на основі 

узагальнення інформації; 

здатність до критичного 

аналізу своїх можливостей. 

збирання та аналізу інформації, 

розрахунку показників для 

обґрунтування управлінських 

рішень, а також знати: проблеми 

інформатизації суспільства; 

інформаційні технології, які 

застосовуються в установах; 

задачі, які розв’язуються 

установою; теоретичні основи 

організації та функціонування 

інформаційних систем в економіці 

взагалі та у менеджменті 

зокрема; методи, програмний 

інструментарій та комп’ютерні 

технології, що орієнтовані на 

підтримку прийняття рішень; 

особливості розв’язання 

управлінських задач із врахуванням 

сучасної практики діяльності 

менеджерів; вміти класифікувати 

інформаційні системи; дати 

всебічну характеристику 

інформаційним системам, що 

функціонують в установах різного 

типу; застосовувати різні види 

сучасних інформаційних 

технологій для обробки 

управлінської інформації в 

практичній діяльності; оцінювати 

якість пакетів прикладних 

програм з обробки управлінської 

інформації, порівнювати їх з 

аналогами; застосовувати 

методи, програмний 

інструментарій та комп’ютерні 

технології, що орієнтовані на 

підтримку прийняття рішень, для 

розв’язування управлінських задач; 

лабораторні, 

командна 

робота, 

проблемні 

заняття 

семестр 5 інформаційних 

технологій 



проводити аналіз одержаних 

результатів. 

89.  Кафедра 

КТіМС/ 

Грінчук Інна 

Олексіївна 

Інформаційні 

технології та 

економічна 

інформатика 

Здатність застосовувати 

знання у практичних 

ситуаціях. 

Знання та розуміння 

предметної області та 

розуміння професійної 

діяльності. 

Навички використання 

інформаційних і 

комунікаційних 

технологій. 

Здатність вчитися і 

оволодівати сучасними 

знаннями. 

Володіти сучасним рівнем 

інформаційної та комп’ютерної 

культури, мати практичні 

навички роботи на сучасній 

комп’ютерній техніці. Виявляти 

навички пошуку, збирання та 

аналізу інформації, розрахунку 

показників для обґрунтування 

управлінських рішень, а також 

вміти використовувати навички 

роботи із сучасними програмними 

продуктами у своїй навчальній та 

практичній діяльності; 

акумулювати, зберігати, 

обробляти інформацію за 

допомогою комп’ютера як засобу 

управління інформаційними 

потоками. розробляти алгоритми 

та обирати програмні продукти 

для розв’язання задач 

економічного характеру; 

аналізувати результати 

розв’язання за допомогою ПК 

економічних задач та надавати їх 

економічну інтерпретацію; 

використовувати для розв’язання 

економічних задач сучасні 

технічні засоби та інформаційні 

технології. 

лекції, 

лабораторні, 

командна 

робота, 

проблемні 

заняття 

Бакалавр, 

семестр 2 

073 “Менеджмент” Початкові знання з 

інформатики 

90.  Кафедра 

КТіМС/ 

Грінчук Інна 

Олексіївна 

Інформаційні 

технології в 

економіці 

Здатність застосовувати 

знання у практичних 

ситуаціях. 

Знання та розуміння 

предметної області та 

розуміння професійної 

Володіти сучасним рівнем 

інформаційної та комп’ютерної 

культури, мати практичні 

навички роботи на сучасній 

комп’ютерній техніці. Виявляти 

навички пошуку, збирання та 

лекції, 

лабораторні, 

командна 

робота, 

проблемні 

заняття 

Бакалавр, 

семестр 2 

073 “Менеджмент” Початкові знання з 

інформатики 



діяльності. 

Навички використання 

інформаційних і 

комунікаційних 

технологій. 

Здатність вчитися і 

оволодівати сучасними 

знаннями. 

аналізу інформації, розрахунку 

показників для обґрунтування 

управлінських рішень, а також 

вміти використовувати навички 

роботи із сучасними програмними 

продуктами у своїй навчальній та 

практичній діяльності; 

акумулювати, зберігати, 

обробляти інформацію за 

допомогою комп’ютера як засобу 

управління інформаційними 

потоками. розробляти алгоритми 

та обирати програмні продукти 

для розв’язання задач 

економічного характеру; 

аналізувати результати 

розв’язання за допомогою ПК 

економічних задач та надавати їх 

економічну інтерпретацію; 

використовувати для розв’язання 

економічних задач сучасні 

технічні засоби та інформаційні 

технології. 

91.  Кафедра 

КТіМС/ 

Грінчук Інна 

Олексіївна 

Інформаційні 

технології в 

менеджменті 

Здатність застосовувати 

знання у практичних 

ситуаціях. 

Знання та розуміння 

предметної області та 

розуміння професійної 

діяльності. 

Навички використання 

інформаційних і 

комунікаційних 

технологій. 

Здатність вчитися і 

оволодівати сучасними 

знаннями. 

Володіти сучасним рівнем 

інформаційної та комп’ютерної 

культури, мати практичні 

навички роботи на сучасній 

комп’ютерній техніці. Виявляти 

навички пошуку, збирання та 

аналізу інформації, розрахунку 

показників для обґрунтування 

управлінських рішень, а також 

вміти використовувати навички 

роботи із сучасними програмними 

продуктами у своїй навчальній та 

практичній діяльності; 

акумулювати, зберігати, 

лекції, 

лабораторні, 

командна 

робота, 

проблемні 

заняття 

Бакалавр, 

семестр 2 

073 “Менеджмент” Початкові знання з 

інформатики 



обробляти інформацію за 

допомогою комп’ютера як засобу 

управління інформаційними 

потоками. розробляти алгоритми 

та обирати програмні продукти 

для розв’язання задач 

економічного характеру; 

аналізувати результати 

розв’язання за допомогою ПК 

економічних задач та надавати їх 

економічну інтерпретацію; 

використовувати для розв’язання 

економічних задач сучасні 

технічні засоби та інформаційні 

технології. 

1.  Кафедра 

КТіМС/ 

Николюк Оль

га Миколаївн

а 

Бізнес-

моделювання 

ЗК 05. Навички 

використання 

інформаційних та 

комунікаційних технологій. 

знати основні типи бізнес-

моделей підприємства, які 

використовуються для прийняття 

управлінських рішень і 

розв’язання прикладних проблем 

обліку та менеджменту; знати 

методологію системного аналізу 

бізнес-систем; знати технологію 

моделювання соціально-

економічних процесів; вміння 

обґрунтовувати вибір типу бізнес-

моделей для вирішення 

прикладних бізнес-задач; вміння 

будувати прогнози фінансово-

економічних показників; вміння 

виявляти чинники, які мають 

найбільший вплив на результати 

діяльності підприємства; вміння 

будувати бізнес-моделі стартап 

проектів; навички роботи з 

програмними продуктами SPSS 

Statistics, BPwin (AllFusion Process 

Лекції, лекції 

проблемного 

характеру, 

лабораторні 

роботи, 

семінар-

дискусія, 

семінар за 

технологією 

мозкового 

штурму 

Бакалавр, 

семестр 5 

або 6 

073 

“Менеджмент”, 

«Менеджмент 

охорони здоров’я» 

Навички роботи в 

середовищі 

MS Excel, базові 

знання з дисциплін 

Мікроекономіка/Ек

ономіка 

підприємства 



Modeler), Statistica 

2.          

92.          

93.          

94.          

3.  Кафедра 

КТіМС/ д.т.н. 

Черепанська 

І.Ю. 

Основи систем 

штучного 

інтелекту у 

фінансовій 

діяльності 

ЗК 05. Навички 

використання 

інформаційних та 

комунікаційних технологій. 

У результаті вивчення 

навчальної дисципліни студент 

повинен знати : основні поняття 

та визначення в галузі штучного 

інтелекту; проблеми створення 

та використання штучного 

інтелекту; основні елементи 

систем штучного інтелекту; 

основні моделі представлення 

інформації у елементах систем 

штучного інтелекту; вміти: 

формалізовано описувати 

інформацію відповідно до 

особливостей систем штучного 

інтелекту та проблемної галузі; 

вирішувати задачі розпізнавання 

образів за допомого елементів 

систем штучного інтелекту; 

навчати інтелектуальні системи; 

визначати структуру системи 

штучного інтелекту відповідно до 

поставленої задачі. 

 

Лекції, лекції 

проблемного 

характеру, 

лабораторні 

роботи, 

семінар-

дискусія, 

семінар за 

технологією 

мозкового 

штурму 

Бакалавр, 

семестр 8 

072 – “Фінанси, 

банківська справа 

та страхування” 

Вивчення 

дисципліни 

базується на знанні 

таких 

загальноосвітніх та 

загально-технічних 

дисциплін як вища 

математика, теорія 

ймовірності, 

основи 

інформатики. 

1.  Кафедра 

КТіМС/ 

Николюк Оль

га Миколаївн

а 

Основи систем 

штучного 

інтелекту у 

фінансовій 

діяльності 

ЗК01. Здатність до 

абстрактного мислення, 

аналізу та синтезу. 

ЗК02. Здатність 

застосовувати знання у 

практичних ситуаціях. 

СК01. Здатність 

досліджувати тенденції 

розвитку економіки за 

знати основні типи бізнес-

моделей підприємства, які 

використовуються для 

прийняття управлінських 

рішень і розв’язання 

прикладних проблем обліку та 

менеджменту; знати 

методологію системного аналізу 

бізнес-систем; знати технологію 

Лекції, лекції 

проблемного 

характеру, 

лабораторні 

роботи, 

семінар-

дискусія, 

семінар за 

технологією 

Бакалавр, 

семестр 5-6 

072 – “Фінанси, 

банківська справа 

та страхування” 

Навички роботи в 

середовищі 

MS Excel, базові 

знання з дисциплін 

Мікроекономіка/Ек

ономіка 

підприємства 



допомогою 

інструментарію макро- та 

мікроекономічного 

аналізу, оцінювати 

сучасні економічні 

явища. 

СК04. Здатність 

застосовувати економіко-

математичні методи та 

моделі для вирішення 

фінансових задач. 

СК06. Здатність 

застосовувати сучасне 

інформаційне та програмне 

забезпечення для отримання 

та обробки даних у сфері 

фінансів, банківської справи 

та страхування. 

моделювання соціально-

економічних процесів; вміння 

обґрунтовувати вибір типу 

бізнес-моделей для вирішення 

прикладних бізнес-задач; вміння 

будувати прогнози фінансово-

економічних показників; вміння 

виявляти чинники, які мають 

найбільший вплив на результати 

діяльності підприємства; вміння 

будувати бізнес-моделі стартап 

проектів; навички роботи з 

програмними продуктами SPSS 

Statistics, BPwin (AllFusion 

Process Modeler), Statistica 

 

 

 

мозкового 

штурму 

2.  Кафедра 

КТіМС/ 

Николюк Оль

га Миколаївн

а 

Основи систем 

штучного 

інтелекту у 

фінансовій 

діяльності 

ЗК01. Здатність до 

абстрактного мислення, 

аналізу та синтезу. 

ЗК02. Здатність 

застосовувати знання у 

практичних ситуаціях. 

СК01. Здатність 

досліджувати тенденції 

розвитку економіки за 

допомогою 

інструментарію макро- та 

мікроекономічного 

аналізу, оцінювати 

сучасні економічні 

явища. 

СК04. Здатність 

застосовувати економіко-

математичні методи та 

моделі для вирішення 

знати основні типи бізнес-

моделей підприємства, які 

використовуються для 

прийняття управлінських 

рішень і розв’язання 

прикладних проблем обліку та 

менеджменту; знати 

методологію системного аналізу 

бізнес-систем; знати технологію 

моделювання соціально-

економічних процесів; вміння 

обґрунтовувати вибір типу 

бізнес-моделей для вирішення 

прикладних бізнес-задач; вміння 

будувати прогнози фінансово-

економічних показників; вміння 

виявляти чинники, які мають 

найбільший вплив на результати 

діяльності підприємства; вміння 

Лекції, лекції 

проблемного 

характеру, 

лабораторні 

роботи, 

семінар-

дискусія, 

семінар за 

технологією 

мозкового 

штурму 

Бакалавр, 

семестр 5-6 

072 – “Фінанси, 

банківська справа 

та страхування” 

Навички роботи в 

середовищі 

MS Excel, базові 

знання з дисциплін 

Мікроекономіка/Ек

ономіка 

підприємства 



фінансових задач. 

СК06. Здатність 

застосовувати сучасне 

інформаційне та програмне 

забезпечення для отримання 

та обробки даних у сфері 

фінансів, банківської справи 

та страхування. 

будувати бізнес-моделі стартап 

проектів; навички роботи з 

програмними продуктами SPSS 

Statistics, BPwin (AllFusion 

Process Modeler), Statistica 

 

 

 

3.  Кафедра 

КТіМС/ 

Николюк Оль

га Миколаївн

а 

Економетрика ЗК 1. Здатність вчитися та 

бути готовим до 

засвоєння та застосування 

набутих знань.  

ЗК 2. Здатність до аналізу 

та синтезу як 

інструментарію 

виявлення проблем та 

прийняття рішень для їх 

розв’язання на основі 

логічних аргументів та 

перевірених фактів.  

ЗК 3. Здатність 

працювати самостійно та 

в команді з урахуванням 

вимог професійної 

дисципліни, планування 

та управління часом.  

ЗК 4. Здатність виявляти 

ініціативу та 

підприємливість.  

ЗК 5. Здатність діяти на 

основі етичних міркувань 

(мотивів).  

ЗК 6. Здатність бути 

критичним та 

самокритичним.  

ЗК 7. Здатність до 

гнучкого мислення та 

Використовувати базові 

знання з підприємництва, торгівлі 

і біржової діяльності й уміння 

критичного мислення, аналізу та 

синтезу в професійних цілях. 

Застосовувати набуті знання для 

виявлення, постановки та 

вирішення завдань за різних 

практичних ситуацій в 

підприємницькій, торговельній та 

біржовій діяльності. Вміти 

збирати, обробляти, 

систематизовувати і 

узагальнювати інформацію у сфері 

підприємництва, торгівлі та 

біржової діяльності. Вміти 

аналізувати внутрішнє та зовнішнє 

середовище діяльності 

підприємства, розробляти 

стратегічні плани, бізнес-плани, 

інноваційно-інвестиційні проекти. 

Використовувати знання форм 

взаємодії суб’єктів ринкових 

відносин для забезпечення 

діяльності підприємницьких, 

торговельних та біржових 

структур. РН 8. Розуміти 

організаційно-економічний 

механізм управління 

Лекції, лекції 

проблемного 

характеру, 

лабораторні 

роботи, 

семінар-

дискусія, 

семінар за 

технологією 

мозкового 

штурму 

Бакалавр, 

семестр 3 

076 

“Підприємництв

о, торгівля та 

біржова 

діяльність” 

Навички роботи в 

середовищі 

MS Excel, базові 

знання з дисциплін 

Мікроекономіка/Ек

ономіка 

підприємства 



компетентного 

застосування набутих 

знань в широкому 

діапазоні практичної 

роботи за фахом та 

повсякденному житті.  

ЗК 8. Здатність 

спілкуватися державною 

та іноземними мовами як 

усно, так і письмово.  

ЗК 9. Навички 

використання сучасних 

інформаційних та 

комунікаційних 

технологій. 

ЗК 11. Здатність 

презентувати результати 

проведених досліджень. 

СК 4. Здатність аналізувати 

та обробляти аналітичні 

дані для прийняття 

управлінських рішень щодо 

здійснення 

підприємницької, 

комерційної та біржової 

діяльності. 

підприємством, вміти 

обґрунтовувати та приймати 

ефективні управлінські рішення. 

Виявляти ініціативу, самостійність 

та підприємливість в різних 

ситуаціях. Застосовувати 

інноваційні підходи в 

підприємницькій, торговельній та 

біржовій діяльності. Володіти 

навиками реалізації товарознавчо-

комерційних завдань щодо 

асортименту і якості товарів. 

Вміти оцінювати якість товарів та 

послуг, створювати та 

вдосконалювати товари та послуги 

з метою кращого задоволення 

потреб споживачів. Вміти 

працювати як самостійно, так і в 

команді, бути відповідальним у 

роботі, проявляти професійну 

повагу до етичних принципів, 

демонструвати повагу до 

індивідуального та культурного 

різноманіття.  

РН 20. Аналізувати розвиток 

системи і моделей підприємництва 

на національному та 

міжнаціональному рівнях з 

урахуванням професійного 

світогляду. Розуміти вимоги до 

діяльності за спеціальністю, 

зумовлені необхідністю 

забезпечення збалансованого 

розвитку України, її зміцнення як 

демократичної, соціальної, 

правової держави. 

4.  Кафедра Бізнес- ЗК 2. Здатність до аналізу знати основні типи бізнес- Лекції, лекції Бакалавр, 076 Навички роботи в 



КТіМС/ 

Николюк Оль

га Миколаївн

а 

моделювання та синтезу як 

інструментарію 

виявлення проблем та 

прийняття рішень для їх 

розв’язання на основі 

логічних аргументів та 

перевірених фактів. 

ЗК 9. Навички 

використання сучасних 

інформаційних та 

комунікаційних 

технологій. 

СК 2. Здатність 

формувати й обробляти 

необхідні інформаційні 

дані для ефективного 

управління діяльністю 

підприємства. 

СК 3. Здатність обирати 

та використовувати 

відповідні методи, 

інструментарій для 

обґрунтування рішень 

щодо створення, 

функціонування 

підприємницьких, 

торговельних і біржових 

структур. СК 4. Здатність 

аналізувати та обробляти 

аналітичні дані для 

прийняття управлінських 

рішень щодо здійснення 

підприємницької, 

комерційної та біржової 

діяльності. 

СК 7. Здатність 

розробляти бізнес-плани 

реалізації 

моделей підприємства, які 

використовуються для прийняття 

управлінських рішень і 

розв’язання прикладних проблем 

обліку та менеджменту; знати 

методологію системного аналізу 

бізнес-систем; знати технологію 

моделювання соціально-

економічних процесів; вміння 

обґрунтовувати вибір типу бізнес-

моделей для вирішення 

прикладних бізнес-задач; вміння 

будувати прогнози фінансово-

економічних показників; вміння 

виявляти чинники, які мають 

найбільший вплив на результати 

діяльності підприємства; вміння 

будувати бізнес-моделі стартап 

проектів; навички роботи з 

програмними продуктами SPSS 

Statistics, BPwin (AllFusion Process 

Modeler), Statistica 

проблемного 

характеру, 

лабораторні 

роботи, 

семінар-

дискусія, 

семінар за 

технологією 

мозкового 

штурму 

семестр 5 

або 6 

“Підприємництв

о, торгівля та 

біржова 

діяльність” 

середовищі 

MS Excel, базові 

знання з дисциплін 

Мікроекономіка/Ек

ономіка 

підприємства 



підприємницьких ідей та 

інвестиційних проектів.  

СК 8. Здатність управляти 

проектами, проводити 

ресурсне обґрунтування 

реалізації завдань. 

5.  Кафедра 

КТіМС/ д.т.н. 

Черепанська 

І.Ю. 

Основи систем 

штучного 

інтелекту в 

управлінні 

бізнесом 

ЗК 9. Навички 

використання сучасних 

інформаційних та 

комунікаційних технологій 

У результаті вивчення 

навчальної дисципліни студент 

повинен знати : основні поняття 

та визначення в галузі штучного 

інтелекту; проблеми створення 

та використання штучного 

інтелекту; основні елементи 

систем штучного інтелекту; 

основні моделі представлення 

інформації у елементах систем 

штучного інтелекту; вміти: 

формалізовано описувати 

інформацію відповідно до 

особливостей систем штучного 

інтелекту та проблемної галузі; 

вирішувати задачі розпізнавання 

образів за допомого елементів 

систем штучного інтелекту; 

навчати інтелектуальні системи; 

визначати структуру системи 

штучного інтелекту відповідно до 

поставленої задачі. 

лекції, 

лабораторні, 

семінари 

Бакалавр, 

семестр 8 

076 

“Підприємництв

о, торгівля та 

біржова 

діяльність” 

Вивчення 

дисципліни 

базується на знанні 

таких 

загальноосвітніх та 

загально-технічних 

дисциплін як вища 

математика, теорія 

ймовірності, 

основи 

інформатики. 

6.  Кафедра 

КТіМС/ 

Маєвський 

Олександр 

Володимиров

ич 

Комп’ютерне 

моделювання 

процесів в 

екології 

Здатність до ефективних 

комунікацій та до 

представлення складної 

комплексної інформації у 

стислій формі усно та 

письмово, 

використовуючи 

інформаційно-

комунікаційні технології 

Знати фундаментальні 

розділи математики в об'ємі, 

необхідному для володіння 

математичним апаратом для 

обробки інформації і аналізу даних 

та моделюванню процесів в 

екології і природокористуванні. 

Знати фундаментальні розділи 

фізики, хімії і біології, технічні і 

лекції, 

лабораторні, 

семінари 

Бакалавр, 

семестр 8 

101 «Екологія» Вивчення 

дисципліни 

базується на знанні 

таких 

загальноосвітніх та 

загально-технічних 

дисциплін як вища 

математика, теорія 

ймовірності, 



та відповідні технічні 

терміни. Здатність до 

комунікаційної взаємодії 

в господарській 

діяльності – знання і 

розуміння предметної 

області і професії. 

Фахові компетентності: 

Уміння прогнозувати 

стан окремих складових 

навколишнього 

природного середовища, 

у т.ч. – із використанням 

методів математичного 

моделювання. 

Здатність організовувати 

та здійснювати 

лабораторні та польові 

дослідження об’єктів / 

складових 

навколишнього 

природного середовища у 

адекватний та безпечний 

спосіб ( у тому числі із 

використанням 

інформаційних 

технологій). 

Здатність збирати, 

інтегрувати, обробляти, 

аналізувати та оцінювати 

екологічну інформацію з 

різних джерел (у тому числі 

із використанням 

інформаційно-

комунікаційних 

технологій). 

програмні засоби реалізації 

інформаційних технологій. Вміти 

використовувати програмні засоби 

і роботу в комп'ютерних мережах, 

уміти створювати бази даних і 

використовувати ресурси 

Інтернету, володіти ГІС- 

технологіями, використовувати 

професійні знання в області 

екології і природокористування. 

основи 

інформатики. 

7.  Кафедра Комп’ютерна Здатність до ефективних Знати фундаментальні Лекції, Бакалавр, 103 «Науки про Базові знання з 



КТіМС/ 

Бродський 

Юрій 

Борисович 

обробка даних 

та інформації 

комунікацій та до 

представлення складної 

комплексної інформації 

у стислій формі усно та 

письмово, 

використовуючи 

інформаційно-

комунікаційні технології 

та відповідні технічні 

терміни. Здатність до 

комунікаційної взаємодії 

в господарській 

діяльності – знання і 

розуміння предметної 

області і професії. 

Збір, реєстрація і аналіз 

даних за допомогою 

відповідних методів і 

технологічних засобів у 

польових і лабораторних 

умовах. 

Здатність застосовувати 

кількісні методи при 

дослідженні геосфер. 

Самостійно досліджувати 

природні об’єкти та 

процеси (у відповідності до 

спеціалізації) в польових і 

лабораторних умовах, 

описувати, аналізувати, 

документувати і звітувати 

про результати. 

розділи математики в об'ємі, 

необхідному для володіння 

математичним апаратом для 

обробки інформації і аналізу даних 

та моделюванню процесів в 

екології і природокористуванні. 

Знати фундаментальні розділи 

фізики, хімії і біології, технічні і 

програмні засоби реалізації 

інформаційних технологій. Вміти 

використовувати програмні засоби 

і роботу в комп'ютерних мережах, 

уміти створювати бази даних і 

використовувати ресурси 

Інтернету, володіти ГІС- 

технологіями, використовувати 

професійні знання в області 

екології і природокористування. 

лекції 

проблемног

о характеру, 

практичні 

заняття, 

лабораторні 

заняття 

семестр 4 Землю» дисциплін 

Інформаційні 

технології, вища 

математика, 

геофізика, основи 

екології, еволюція 

біосфери Землі. 

8.  Кафедра 

КТіМС/ 

Николюк Оль

га Миколаївн

а 

Обробка даних 

мовою R 

ЗК1. Здатність до 

абстрактного мислення, 

аналізу та синтезу.  

ЗК2. Здатність 

застосовувати знання у 

навички використовувати 

знання закономірностей 

випадкових явищ, їх властивостей 

та операцій над ними, моделей 

випадкових процесів та сучасних 

Лекції, 

лекції 

проблемног

о характеру, 

лабораторні 

Бакалавр, 

семестр 5 

122 

“Комп’ютерні 

науки” 

Знання положень 

теорії ймовірності 

та математичної 

статистики, 

практичні навички 



практичних ситуаціях.  

ЗК3. Знання та розуміння 

предметної області та 

розуміння професійної 

діяльності. 

ЗК7. Здатність до 

пошуку, оброблення та 

аналізу інформації з 

різних джерел. 

ЗК11. Здатність приймати 

обґрунтовані рішення. 

СК1. Здатність до 

математичного 

формулювання та 

досліджування 

неперервних та 

дискретних 

математичних моделей, 

обґрунтовування вибору 

методів і підходів для 

розв’язування 

теоретичних і прикладних 

задач у галузі 

комп’ютерних наук, 

аналізу та 

інтерпретування  

СК2. Здатність до 

виявлення статистичних 

закономірностей 

недетермінованих явищ, 

застосування методів 

обчислювального 

інтелекту, зокрема 

статистичної, 

нейромережевої та 

нечіткої обробки даних, 

методів машинного 

навчання та генетичного 

програмних середовищ для 

розв’язування задач статистичної 

обробки даних і побудови 

прогнозних моделей. 

роботи роботи з 

математично 

орієнтовними 

програмними 

продуктами 

(зокрема, MS Excel) 



програмування тощо. 

СК5. Здатність здійснювати 

формалізований опис задач 

дослідження операцій в 

організаційно-технічних і 

соціально-економічних 

системах різного 

призначення, визначати їх 

оптимальні розв’язки, 

будувати моделі 

оптимального управління з 

урахуванням змін 

економічної ситуації, 

оптимізувати процеси 

управління в системах 

різного призначення та 

рівня ієрархії. 

9.  Кафедра 

КТіМС/ 

Николюк Оль

га Миколаївн

а 

Теорія 

прийняття 

рішень 

ЗК1. Здатність до 

абстрактного мислення, 

аналізу та синтезу.  

ЗК2. Здатність 

застосовувати знання у 

практичних ситуаціях.  

ЗК3. Знання та розуміння 

предметної області та 

розуміння професійної 

діяльності.  

ЗК7. Здатність до 

пошуку, оброблення та 

аналізу інформації з 

різних джерел. ЗК8. 

Здатність генерувати нові 

ідеї (креативність). ЗК9. 

Здатність працювати в 

команді.  

ЗК11. Здатність приймати 

обґрунтовані рішення.  

Використовувати знання 

закономірностей випадкових 

явищ, їх властивостей та операцій 

над ними, моделей випадкових 

процесів та сучасних програмних 

середовищ для розв’язування 

задач статистичної обробки даних 

і побудови прогнозних моделей. 

Лекції, 

лекції 

проблемног

о характеру, 

лабораторні 

роботи 

Бакалавр, 

семестр 5 

122 

“Комп’ютерні 

науки” 

Практичні навички 

роботи з 

математично 

орієнтовними 

програмними 

продуктами, знання 

вищої математики, 

теорії ймовірності, 

математичної 

статистики 



СК1. Здатність до 

математичного 

формулювання та 

досліджування 

неперервних та 

дискретних 

математичних моделей, 

обґрунтовування вибору 

методів і підходів для 

розв’язування 

теоретичних і прикладних 

задач у галузі 

комп’ютерних наук, 

аналізу та 

інтерпретування. 

СК2. Здатність до 

виявлення статистичних 

закономірностей 

недетермінованих явищ, 

застосування методів 

обчислювального 

інтелекту, зокрема 

статистичної, 

нейромережевої та 

нечіткої обробки даних, 

методів машинного 

навчання та генетичного 

програмування тощо. 

СК5. Здатність здійснювати 

формалізований опис задач 

дослідження операцій в 

організаційно-технічних і 

соціально-економічних 

системах різного 

призначення, визначати їх 

оптимальні розв’язки, 

будувати моделі 

оптимального управління з 



урахуванням змін 

економічної ситуації, 

оптимізувати процеси 

управління в системах 

різного призначення та 

рівня ієрархії 

10.  Кафедра 

КТіМС/ 

Николюк Оль

га Миколаївн

а 

Управління 

проєктами 

інформаційних 

технологій 

ЗК1. Здатність до 

абстрактного мислення, 

аналізу та синтезу.  

ЗК2. Здатність 

застосовувати знання у 

практичних ситуаціях.  

ЗК3. Знання та розуміння 

предметної області та 

розуміння професійної 

діяльності.  

ЗК4. Здатність 

спілкуватися державною 

мовою як усно, так і 

письмово.  

ЗК5. Здатність 

спілкуватися іноземною 

мовою.  

ЗК6. Здатність вчитися й 

оволодівати сучасними 

знаннями.  

ЗК7. Здатність до 

пошуку, оброблення та 

аналізу інформації з 

різних джерел. ЗК8. 

Здатність генерувати нові 

ідеї (креативність). ЗК9. 

Здатність працювати в 

команді.  

ЗК10. Здатність бути 

критичним і 

самокритичним.  

Проектувати, розробляти та 

аналізувати алгоритми розв’язання 

обчислювальних та логічних 

задач, оцінювати ефективність та 

складність  алгоритмів на основі 

застосування формальних моделей 

алгоритмів та обчислюваних 

функцій; Володіти навичками 

управління життєвим циклом 

програмного забезпечення, 

продуктів і сервісів інформаційних 

технологій відповідно до вимог і 

обмежень замовника, вміти 

розробляти проектну 

документацію (техніко-економічне 

обґрунтування, технічне завдання, 

бізнес-план, угоду, договір, 

контракт) 

Лекції, 

лекції 

проблемног

о характеру, 

лабораторні 

роботи 

Бакалавр, 

семестр 7 

122 

“Комп’ютерні 

науки” 

Практичні навички 

роботи з 

математично 

орієнтовними 

програмними 

продуктами, знання 

положень та 

принципів теорії 

прийняття рішень, 

основ економіки 

та/або 

менеджменту 



ЗК11. Здатність приймати 

обґрунтовані рішення.  

ЗК12. Здатність 

оцінювати та 

забезпечувати якість 

виконуваних робіт.  

ЗК13. Здатність діяти на 

основі етичних 

міркувань. 

СК9. Здатність реалізувати 

багаторівневу 

обчислювальну модель на 

основі архітектури клієнт-

сервер, включаючи бази 

даних, знань і сховища 

даних, виконувати 

розподілену обробку 

великих наборів даних на 

кластерах стандартних 

серверів для забезпечення 

обчислювальних потреб 

користувачів, у тому числі 

на хмарних сервісах. 

11.  Кафедра 

КТіМС/ 

Николюк Оль

га Миколаївн

а 

Цифрова 

економіка 

ЗК1. Здатність до 

абстрактного мислення, 

аналізу та синтезу.  

ЗК6. Здатність вчитися й 

оволодівати сучасними 

знаннями.  

ЗК7. Здатність до 

пошуку, оброблення та 

аналізу інформації з 

різних джерел. ЗК8. 

Здатність генерувати нові 

ідеї (креативність). 

ЗК9. Здатність працювати 

в команді.  

Застосовувати знання 

основних форм і законів 

абстрактно-логічного мислення, 

основ методології наукового 

пізнання, форм і методів 

вилучення, аналізу, обробки та 

синтезу інформації в предметній 

області комп'ютерних наук. 

Лекції, 

лекції 

проблемног

о характеру, 

лабораторні 

роботи 

Бакалавр, 

семестр 6 

122 

“Комп’ютерні 

науки” 

Базові знання 

економіки та 

менеджменту, 

практичні навички 

роботи з 

математично 

орієнтовними 

програмними 

продуктами 



ЗК10. Здатність бути 

критичним і 

самокритичним.  

ЗК11. Здатність приймати 

обґрунтовані рішення.  

ЗК12. Здатність 

оцінювати та 

забезпечувати якість 

виконуваних робіт.  

ЗК13. Здатність діяти на 

основі етичних 

міркувань.  

ЗК14. Здатність реалізувати 

свої права і обов’язки як 

члена суспільства, 

усвідомлювати цінності 

громадянського (вільного 

демократичного) 

суспільства та необхідність 

його сталого розвитку, 

верховенства права, прав і 

свобод людини і 

громадянина в Україні. 

12.  Кафедра 

КТіМС/ 

Бродський 

Юрій 

Борисович 

Математичне 

програмування 

Здатність до математичного 

формулювання та 

досліджування неперервних 

та дискретних 

математичних моделей, 

обґрунтовування вибору 

методів і підходів для 

розв’язування теоретичних і 

прикладних задач у галузі 

комп’ютерних наук, аналізу 

та інтерпретування. 

Застосовувати знання 

основних форм і законів 

абстрактно-логічного мислення, 

основ методології наукового 

пізнання, форм і методів 

вилучення, аналізу, обробки та 

синтезу інформації в предметній 

області комп'ютерних наук. 

Використовувати сучасний 

математичний апарат 

неперервного та дискретного 

аналізу, лінійної алгебри, 

аналітичної геометрії, в 

професійній діяльності для 

Лекції, 

лекції 

проблемног

о характеру, 

практичні 

заняття, 

лабораторні 

заняття 

Бакалавр, 

семестр 4 

122 

“Комп’ютерні 

науки” 

Базові знання з 

дисциплін 

Інформаційні 

технології, Вища 

математика, Теорія 

ймовірностей і 

математична 

статистика 



розв’язання задач теоретичного та 

прикладного характеру в процесі 

проектування та реалізації об’єктів 

інформатизації. 

13.  Кафедра 

КТіМС/ 

Бродський 

Юрій 

Борисович 

Теорія 

інформації та 

кодування 

Здатність до пошуку, 

оброблення та аналізу 

інформації з різних 

джерел. 

Здатність до 

математичного 

формулювання та 

досліджування 

неперервних та 

дискретних 

математичних моделей, 

обґрунтовування вибору 

методів і підходів для 

розв’язування 

теоретичних і 

прикладних задач у 

галузі комп’ютерних 

наук, аналізу та 

інтерпретування. 

Здатність забезпечити 

організацію 

обчислювальних 

процесів в 

інформаційних системах 

різного призначення з 

урахуванням 

архітектури, 

конфігурування, 

показників 

результативності 

функціонування 

операційних систем і 

системного програмного 

Застосовувати знання 

основних форм і законів 

абстрактно-логічного мислення, 

основ методології наукового 

пізнання, форм і методів 

вилучення, аналізу, обробки та 

синтезу інформації в предметній 

області комп'ютерних наук. 

Використовувати сучасний 

математичний апарат 

неперервного та дискретного 

аналізу, лінійної алгебри, 

аналітичної геометрії, в 

професійній діяльності для 

розв’язання задач теоретичного та 

прикладного характеру в процесі 

проектування та реалізації об’єктів 

інформатизації. 

Використовувати знання 

закономірностей випадкових 

явищ, їх властивостей та операцій 

над ними, моделей випадкових 

процесів та сучасних програмних 

середовищ для розв’язування 

задач статистичної обробки даних 

і побудови прогнозних моделей. 

Розуміти концепцію 

інформаційної безпеки, принципи 

безпечного проектування 

програмного забезпечення, 

забезпечувати безпеку 

комп’ютерних мереж в умовах 

неповноти та невизначеності 

Лекції, 

лекції 

проблемног

о характеру, 

практичні 

заняття, 

лабораторні 

заняття 

Бакалавр, 

семестр 6 

122 

“Комп’ютерні 

науки” 

Базові знання з 

дисциплін 

Інформаційні 

технології, Теорія 

ймовірностей і 

математична 

статистика, 

Комп'ютерна 

дискретна 

математика , 

Архітектура 

комп'ютерних 

систем 



забезпечення. 

Здатність до розробки 

мережевого програмного 

забезпечення, що 

функціонує на основі різних 

топологій структурованих 

кабельних систем, 

використовує комп’ютерні 

системи і мережі передачі 

даних та аналізує якість 

роботи комп’ютерних 

мереж. 

вихідних даних. 

 

1.  Кафедра 

КТіМС/ 

Ковбасюк 

Сергій 

Валентинов

ич 

Теорія 

інформації та 

кодування 

ЗК7. Здатність до 

пошуку, оброблення та 

аналізу інформації з 

різних джерел. 

ЗК9. Здатність 

працювати в команді. 

ЗК11. Здатність 

приймати обґрунтовані 

рішення. 

СК3. Здатність до 

логічного мислення, 

побудови логічних 

висновків, 

використання 

формальних мов і 

моделей алгоритмічних 

обчислень, 

проектування, 

розроблення й аналізу 

алгоритмів, оцінювання 

їх ефективності та 

складності, 

розв’язності та 

ПР1. Застосовувати 

знання основних форм і 

законів абстрактно-логічного 

мислення, основ методології 

наукового пізнання, форм і 

методів вилучення, аналізу, 

обробки та синтезу 

інформації в предметній 

області комп'ютерних наук. 

ПР7. Розуміти принципи 

моделювання організаційно-

технічних систем і операцій; 

використовувати методи 

дослідження операцій, 

розв’язання одно– та 

багатокритеріальних 

оптимізаційних задач 

лінійного, цілочисельного, 

нелінійного, стохастичного 

програ-мування. 

ПР8. Використовувати 

методологію системного 

аналізу об’єктів, процесів і 

Лекції, 

практичні, 

семінар-

дискусія 

Бакалавр,  

8  семестр 

122 

“Комп’ютерні 

науки” 

Базові знання з 

дисциплін 

спеціальності 

«Комп'ютерні 

науки» 



нерозв’язності 

алгоритмічних проблем 

для адекватного 

моделювання 

предметних областей і 

створення програмних 

та інформаційних 

систем. 

СК5. Здатність 

здійснювати 

формалізований опис 

задач дослідження 

операцій в 

організаційно-

технічних і соціально-

економічних системах 

різного призначення, 

визначати їх 

оптимальні розв’язки, 

будувати моделі 

оптимального 

управління з 

урахуванням змін 

економічної ситуації, 

оптимізувати процеси 

управління в системах 

різного призначення та 

рівня ієрархії. 

СК6. Здатність до 

системного мислення, 

застосування методології 

системного аналізу для 

дослідження складних 

проблем різної природи, 

систем для задач аналізу, 

прогнозування, управління та 

проектування динамічних 

процесів в 

макроекономічних, 

технічних, технологічних і 

фінансових об’єктах. 
 



методів формалізації та 

розв’язування системних 

задач, що мають 

суперечливі цілі, 

невизначеності та ризики. 
1.  Кафедра 

КТіМС/ 

Черепанська 

І.Ю. 

Теорія 

інформації та 

кодування 

Здатність розв’язувати 

складні спеціалізовані 

задачі та практичні 

проблеми у галузі 

комп’ютерних наук або у 

процесі навчання, що 

передбачає застосування 

теорій і методів 

комп’ютерних наук, 

інформаційних технологій 

та характеризується 

комплексністю й 

невизначеністю умов. 

знати: основні показники 

надійності, що є складовими 

показника якості енергетичних 

систем та їх елементів, 

показники взаємозамінності, 

системи стандартизації та 

види стандартів, методики, 

засоби та способи визначення 

показників надійності, шляхи 

та способи підвищення 

надійності енергетичних 

систем та їх елементів у 

відповідності до міжнародних 

стандартів якості; вміти: 

розраховувати надійність та 

визначати якість елементів та 

енергетичних систем; 

вживати заходи щодо 

підвищення надійності та 

якості елементів та 

енергетичних систем 

відповідно до державних та 

міжнародних стандартів 

якості. 
 

лекції, 

лабораторн

і, семінари 

Бакалавр,  

5-6 семестр 

122 

“Комп’ютерні 

науки” 

Вивчення 

дисципліни 

базується на 

знанні таких 

загальноосвітніх 

та загально-

технічних 

дисциплін як 

вища математика, 

теорія 

ймовірності, 

основи 

інформатики. 

1.  Кафедра 

КТіМС/ 

Черепанська 

І.Ю. 

Основи 

робототехнік

и 

ЗК 8. Знання в галузі 

інформатики й сучасних 

технологій; навички 

розробки і використання 

знати: загальну будову, 

технічні та точнісні 

характеристики промислових 

роботів і маніпуляторів, поняття 

зони обслуговування, 

лекції, 

лабораторн

і, семінари 

Бакалавр,  

4 семестр 

122 

“Комп’ютерні 

науки” 

Вивчення 

дисципліни 

базується на 

знанні таких 



програмних засобів і 

навички роботи в 

комп’ютерних мережах, 

уміння створювати бази 

даних і використовувати 

інтернет-ресурси. 

маневреності, кута сервісу, типи 

маніпуляційних систем; вміти 

визначати зони обслуговування, 

маневреність, точнісні 

характеристики промислових 

роботів; складати керуючі 

програми та виконувати 

формалізацію кінематичних 

можливостей маніпуляційних 

систем промислових роботів. 

 

загальноосвітніх 

та загально-

технічних 

дисциплін як 

вища математика, 

теорія 

ймовірності, 

основи 

інформатики, 

програмування. 

1.  Кафедра 

КТіМС/ 

Черепанська 

І.Ю. 

Основи теорії 

керування 

ЗК 8. Знання в галузі 

інформатики й сучасних 

технологій; навички 

розробки і використання 

програмних засобів і 

навички роботи в 

комп’ютерних мережах, 

уміння створювати бази 

даних і використовувати 

інтернет-ресурси. 

знати: загальні принципи 

системної організації; сучасні 

методи теорії автоматичного 

керування; поняття стійкості, 

керованості та 

спостережуваності, 

інваріантності та чутливості 

систем керування; математичні 

моделі об’єктів та систем 

керування; особливості 

формалізованого опису 

інформаційних (цифрових) систем 

керування; принципи програмної 

реалізації алгоритмів керування в 

інформаційно-комп’ютерних 

системах; 

вміти користуватись 

сучасними методами теорії 

керування для аналізу та синтезу 

систем автоматичного керування 

технічних, біологічних 

економічних тощо систем; 

використовувати класичний 

математичний апарат та його 

новітні напрямки в розвитку 

методів теорії автоматичного 

лекції, 

лабораторн

і, семінари 

Бакалавр,  

3семестр 

122 

“Комп’ютерні 

науки” 

Вивчення 

дисципліни 

базується на 

знанні таких 

загальноосвітніх 

та загально-

технічних 

дисциплін як 

вища математика, 

теорія 

ймовірності, 

основи 

інформатики, 

програмування. 



керування; використовувати 

новітні досягнення в розвитку 

обчислювальної техніки та 

інформаційних технологій для 

вдосконалення методів теорії 

автоматичного керування. 

 

1.  Кафедра 

КТіМС/ 

Сазонов А. 

Ю. 

Теорія і 

методи 

розпізнання 

образів 

ЗК 8. Знання в галузі 

інформатики й сучасних 

технологій; навички 

розробки і використання 

програмних засобів і 

навички роботи в 

комп’ютерних мережах, 

уміння створювати бази 

даних і використовувати 

інтернет-ресурси. 

знати: основні поняття та 

визначення; проблеми створення 

та використання систем 

машинного зору; основн іелементи 

візуальних систем; основні 

методи обробки зображень; 

вміти: обирати технічні засоби 

візуальних систем; розробляти 

алгоритмічно-програмне 

забезпечення для підвищення 

якості візуальної інформації; 

вирішувати задачі порівняння 

двомірних зображень та 

детектування об’єктів на них; 

вирішувати задачі розпізнавання 

зображень; вирішувати задачі 

пошуку площин в хмарах точок; 

вирішувати задачі пошуку 

об’єктів на тримірних сценах за 

даними камер глибини та систем 

стереозору. 

 

лекції, 

лабораторн

і, семінари 

Бакалавр,  

 

122 

“Комп’ютерні 

науки” 

Вивчення 

дисципліни 

базується на 

знанні таких 

загальноосвітніх 

та загально-

технічних 

дисциплін як 

вища математика, 

теорія 

ймовірності, 

основи 

інформатики, 

програмування. 

1.  Кафедра 

КТіМС/ 

Черепанська 

І.Ю. 

Теорія 

складних 

систем 

ЗК 8. Знання в галузі 

інформатики й сучасних 

технологій; навички 

розробки і використання 

програмних засобів і 

навички роботи в 

комп’ютерних мережах, 

уміння створювати бази 

знати: поняття складних 

систем,основні поняття складних 

систем; підходи та принципи 

побудови складних технічних 

систем; вміти формалізовано 

описувати елементи складних 

систем, визначати їх внутрішні 

та зовнішні взаємозв’язки, 

лекції, 

лабораторн

і, семінари 

Бакалавр,  

 

122 

“Комп’ютерні 

науки” 

Вивчення 

дисципліни 

базується на 

знанні таких 

загальноосвітніх 

та загально-

технічних 

дисциплін як 



даних і використовувати 

інтернет-ресурси. 

застосовувати принципи 

синергетичної інтеграції, 

емерджентності та ін. до 

побудови та моделювання 

складних систем, виконувати 

аналіз, синтез, моделювання та 

верифікацію скиданих систем. 

вища математика, 

теорія 

ймовірності, 

основи 

інформатики, 

програмування. 

1.  Кафедра 

КТіМС/ 

Черепанська 

І.Ю. 

Технології 

штучного 

інтелекту 

Здатність проектувати та 

розробляти програмне 

забезпечення із 

застосуванням різних 

парадигм програмування: 

узагальненого, об’єктно-

орієнтованого, 

функціонального, 

логічного, з відповідними 

моделями, методами й 

алгоритмами обчислень, 

структурами даних і 

механізмами управління. 

знати: особливості 

застосування штучного інтелекту 

у сучасних господарсько-

виробничих системах, гнучких 

комп’ютерно-інтегрованих 

системах, екосистемах, 

фінансових, банківських, біржових 

та ін. структурах; особливості 

застосування експертних систем, 

штучних нейронних мереж та 

нечіткої логіки у гнучких 

комп`ютерно-інтегрованих 

системах, сучасних господарсько-

виробничих системах, 

екосистемах, фінансових, 

банківських, біржових та ін. 

структурах; моделі подання 

знань; методи математичного 

моделювання та управління 

складними гнучкими комп’ютерно-

інтегрованими системами тощо; 

гібридні інтелектуальні системи; 

загальні основи моделювання 

складних комп’ютерно-

інтегрованих систем; вміти 

працювати із штучними 

нейронними мережами; 

створювати гібридні 

інтелектуальні системи; 

моделювати складні 

лекції, 

лабораторн

і, семінари 

Магістр,  

 

122 

«Комп’ютерні 

науки» 

126 – 

Інформаційні 

системи та 

технології 

Вивчення 

дисципліни 

базується на 

знанні таких 

загальноосвітніх 

та загально-

технічних 

дисциплін як 

вища математика, 

теорія 

ймовірності, 

основи 

інформатики, 

програмування. 



комп’ютерно-інтегровані 

системи із використанням 

штучного інтелекту. 

1.  Кафедра 

КТіМС/ 

Черепанська 

І.Ю. 

Надійність, 

стандартизаці

я та 

управління 

якістю 

інформаційни

х систем 

Здатність проектувати та 

розробляти програмне 

забезпечення із 

застосуванням різних 

парадигм програмування: 

узагальненого, об’єктно-

орієнтованого, 

функціонального, 

логічного, з відповідними 

моделями, методами й 

алгоритмами обчислень, 

структурами даних і 

механізмами управління. 

знати: основні показники 

надійності, що є складовими 

показника якості енергетичних 

систем та їх елементів, 

показники взаємозамінності, 

системи стандартизації та 

види стандартів, методики, 

засоби та способи визначення 

показників надійності, шляхи 

та способи підвищення 

надійності енергетичних 

систем та їх елементів у 

відповідності до міжнародних 

стандартів якості; вміти: 

розраховувати надійність та 

визначати якість елементів та 

енергетичних систем; 

вживати заходи щодо 

підвищення надійності та 

якості елементів та 

енергетичних систем 

відповідно до державних та 

міжнародних стандартів 

якості. 
 

лекції, 

лабораторн

і, семінари 

Бакалавр, 

5-6 сем  

 

126 – 

Інформаційні 

системи та 

технології 

Вивчення 

дисципліни 

базується на 

знанні таких 

загальноосвітніх 

та загально-

технічних 

дисциплін як 

вища математика, 

теорія 

ймовірності, 

основи 

інформатики, 

програмування. 

1.  Кафедра 

КТіМС/ 

Ковбасюк С. 

В. 

Методи 

наукових 

досліджень 

Організація і здійснення 

наукових досліджень на 

базі отриманої фахової 

підготовки;  виявлення 

проблеми, формування 

завдання та його 

вирішення з 

вміти формувати мету, 

завдання, гіпотези наукового 

дослідження, обирати і 

застосовувати методи 

дослідження у відповідності до 

сформованих задач 

дослідження; вміти виконувати 

лекції, 

лабораторн

і, семінари 

Бакалавр, 

7-8 сем  

 

122 

«Комп’ютерні 

науки» 

126 – 

Інформаційні 

системи та 

Базові знання з 

дисциплін 

спеціальності 

«Комп'ютерні 

науки» 



використанням 

відповідних методів 

наукових досліджень. 

постановку експерименту та 

опрацьовувати результати 

експерименту за допомогою 

математичних та імовірнісно-

статистичних методів; вміти 

аналізувати, описувати та 

оформлювати результати 

наукових досліджень у 

відповідності до діючих 

нормативів і стандартів у галузі 

науки і техніки. 

технології 

1.  Кафедра 

КТіМС/ 

Ковбасюк С. 

В. 

Системи 

підтримки 

прийняття 

рішень 

Здатність застосовувати, 

впроваджувати та 

експлуатувати сучасні 

інформаційні системи і 

технології  (підтримки 

прийняття рішень, 

інтелектуального аналізу 

даних) у різних галузях 

людської діяльності, 

національної економіки 

та виробництва 

вміти виділяти об'єкт і 

предмет дослідження в 

проблемній області прийняття 

рішень; вміти виконувати 

аналіз проблеми і представляти 

її у виді сукупності 

слабоформалізованих задач; 

вміти формулювати мету 

використання СППР; вміти 

формулювати задачі підтримки 

прийняття рішень з 

використанням СППР на основі 

парадигми системного підходу;  

вміти використовувати існуючі 

інформаційні ресурси Інтернет 

для вирішення задач 

використання СППР; вміти 

виконувати оформлення 

отриманих результатів з 

прийняття рішень з 

використанням СППР. 

Лекції, 

лабораторн

і роботи,  

практичні, 

семінар-

дискусія 

Бакалавр,  

8 сем  

 

122 

«Комп’ютерні 

науки» 

126 – 

Інформаційні 

системи та 

технології 

Знання і навички 

у галузях теорії 

оброблення 

інформації, 

системного 

аналізу, 

менеджменту, 

теорії управління 

1.  Кафедра 

КТіМС/ 
Математичні 

методи 

Здатність до 

математичного 
Використовувати 

математичні пакети та 

лекції, 

лабораторн

Бакалавр,  

4  сем  

122 

«Комп’ютерні 

Базові знання з 

дисциплін 



Тимонін Ю. 

О. 

дослідження 

операцій 

формулювання та 

досліджування 

неперервних та 

дискретних 

математичних моделей, 

обґрунтовування вибору 

методів і підходів для 

розв’язування 

теоретичних і 

прикладних задач у галузі 

комп’ютерних наук, 

аналізу та 

інтерпретування. 

розробляти програми 

реалізації чисельних методів 

при розв’язуванні інженерних 

задач; оцінювати 

ефективність чисельних 

методів, зокрема збіжність, 

стійкість і трудомісткість 

реалізації; застосовувати 

методи, які базуються на 

теоретико-множинних 

уявленнях, математичній 

логіці, графах та інших 

розділах математики для 

аналізу, дослідження 

управлінських завдань і 

моделювання об'єктів 

дослідження. 
 

і  науки» 

126 – 

Інформаційні 

системи та 

технології 

спеціальності 

«Комп'ютерні 

науки» 

1.  Кафедра 

КТіМС/   
Черепанська  

І. Ю. 

Елементи 

теорії систем 

штучного 

інтелекту 

Здатність розв’язувати 

складні спеціалізовані 

задачі та вирішувати 

практичні проблеми в 

області інформаційних 

систем та технологій або 

у процесі навчання, що 

передбачає застосування 

певних теорій та методів 

відповідної науки і 

характеризується 

комплексністю та 

невизначеністю умов. 

знати : основні поняття 

та визначення в галузі 

штучного інтелекту; проблеми 

створення та використання 

штучного інтелекту; основні 

елементи систем штучного 

інтелекту; основні моделі 

представлення інформації у 

елементах систем штучного 

інтелекту; вміти: 

формалізовано описувати 

інформацію відповідно до 

особливостей систем 

штучного інтелекту та 

проблемної галузі; вирішувати 

задачі розпізнавання образів за 

лекції, 

лабораторн

і, семінари 

Бакалавр, 6 

сем  

 

126 – 

Інформаційні 

системи та 

технології 

Вивчення 

дисципліни 

базується на 

знанні таких 

загальноосвітніх 

та загально-

технічних 

дисциплін як 

вища математика, 

теорія 

ймовірності, 

основи 

інформатики. 



допомого елементів систем 

штучного інтелекту; навчати 

інтелектуальні системи; 

визначати структуру системи 

штучного інтелекту відповідно 

до поставленої задачі. 
2.          

3.          

4.          

Кафедра суспільних наук 

5.  Кафедра 

суспільних 

наук, 

Шевченко 

О. М.. 

Соціологія Здатність до 

безперервного та 

активного навчання, 

самоосвіти, постійного 

підвищення 

кваліфікації. Здатність 

до абстрактного 

мислення, аналізу та 

синтезу. Здатність до 

міжособистісного 

спілкування; уміння 

працювати в команді, 

мотивувати людей та 

досягати спільної мети; 

розуміння та повага до 

різноманітності та 

мультикультурності. 

Здатність діяти з 

урахуванням соціальної 

відповідальності та 

громадянських 

зобов’язань, з повагою 

ставитися до права й 

закону. Здатність 

визначати, 

знати: теоретичні принципи 

та методологічні основи 

соціології як науки про 

суспільство, соціальні 

спільності, соціальні 

інститути та соціальні 

відносини; спеціальні 

соціологічні теорії і перш за 

все соціологію праці як 

основу організації і 

управління виробництвом у 

нових умовах 

господарювання; розвиток 

найважливіших інститутів, 

необхідних для створення 

відкритого, демократичного 

суспільства; необхідність 

проведення реконструкцій 

економічних інститутів 

суспільства і нових 

соціально-економічних 

відносин у ринкових умовах 

та загострення екологічних 

проблем; методику і техніку 

проведення соціологічних 

лекції, 

практичні, 

командна 

робота, 

проблемні 

заняття 

бакалавр Всі спеціальності Без обмежень 



формулювати та 

розв’язувати проблеми, 

аналізувати соціально-

значущі процеси та 

приймати обґрунтовані 

рішення. Здатність 

розуміти значення 

інформації в сучасному 

суспільстві, 

відповідально 

ставитися до питань 

інформаційної безпеки. 

Уміння знаходити, 

обробляти та 

аналізувати 

інформацію з 

різноманітних джерел; 

здатність 

використовувати 

інформаційно-

комунікативні 

технології. Здатність 

спілкуватися із 

нeспeціaлістaми, 

включаючи 

формування навичок до 

правової 

просвітницької 

діяльності. Навички 

міжособистісної 

взаємодії. 

досліджень. 

вміти: аналізувати і робити 

правильні висновки з тих 

соціальних явищ, процесів і 

подій, які відбуваються у 

суспільстві і конкретному 

колективі; у галузі трудової 

діяльності уміти давати 

початок новим зв’язкам і 

процесам, які є об’єктивною 

необхідністю у сфері праці; 

робити правильні висновки із 

результатів соціологічних 

досліджень та вміло їх 

використовувати у реальному 

практичному житті по 

наступному вдосконаленню 

управління економікою, 

здійсненню соціальної 

політики; використовувати 

нові форми і методи роботи з 

людьми, які сприяли б 

створенню оптимального 

мікроклімату у колективах, 

успішному вирішенню 

конфліктних ситуацій. 

 

1.  Кафедра 

суспільних 

наук, 

Психологія Знання та розуміння 

предметної галузі, 

професії; основних 

знати: теоретико-

методологічну основу загальної 

психології; етапи становлення 

лекції, 

практичні, 

командна 

бакалавр Всі спеціальності Без обмежень 



Шевченко 

О. М.. 

концепцій, базових 

категорій. Здатність до 

безперервного та 

активного навчання, 

самоосвіти, постійного 

підвищення 

кваліфікації. Здатність 

до абстрактного 

мислення, аналізу та 

синтезу. Здатність до 

міжособистісного 

спілкування; розуміння 

та повага до 

різноманітності та 

мультикультурності. 

Здатність діяти з 

урахуванням соціальної 

відповідальності та 

громадянських 

зобов’язань, з повагою 

ставитися до права й 

закону. Уміння 

знаходити, обробляти 

та аналізувати 

інформацію з 

різноманітних джерел; 

здатність 

використовувати 

інформаційно-

комунікативні 

технології. Здатність 

спілкуватися із 

нeспeціaлістaми, 

включаючи 

психології як окремої науки; 

дослідницькі методи загальної 

психології; психічні процеси, 

стани і властивості людини; 

характеристики людської 

особистості та їхній прояв у 

різних видах діяльності; 

індивідуально-психологічні 

якості та властивості 

особистості. 

вміти: вільно використовувати 

термінологічний апарат 

загальної психології; 

застосовувати у практичній 

діяльності основні методи 

дослідження загальної 

психології (спостереження, 

опитування й експеримент); 

уміти визначати (діагностувати) 

характеристики та особливості 

прояву різних психічних 

процесів, станів і властивостей 

людини залежно від ситуації та 

обставин;  розрізняти 

індивідуально-психологічні 

якості та властивості, а також 

характеристики особистості, з 

метою найефективнішої 

взаємодії у різних видах 

діяльності.. 

 

робота, 

проблемні 

заняття 



формування навичок до 

правової 

просвітницької 

діяльності. 
1.  Кафедра 

суспільних 

наук, 

Шевченко 

О. М.. 

Конфліктоло

гія 

Здатність до 

безперервного та 

активного навчання, 

самоосвіти, постійного 

підвищення 

кваліфікації. Здатність 

до абстрактного 

мислення, аналізу та 

синтезу. Здатність до 

міжособистісного 

спілкування; уміння 

працювати в команді, 

мотивувати людей та 

досягати спільної мети; 

розуміння та повага до 

різноманітності та 

мультикультурності. 

Здатність діяти з 

урахуванням соціальної 

відповідальності та 

громадянських 

зобов’язань, з повагою 

ставитися до права й 

закону. Здатність 

визначати, 

формулювати та 

розв’язувати проблеми, 

аналізувати соціально-

значущі процеси та 

приймати обґрунтовані 

знати: базові поняття та 

концепції сучасної теоретичної 

конфліктології; розумітися на 

поточному стані теоретичних 

дебатів у межах дисципліни; 

алгоритм проведення ділових 

переговорів, культуру 

організації та оформлення 

комерційних контрактів, 

особливості ведення ділових 

переговорів із зарубіжними 

партнерами, види конфліктів та 

методи їх вирішення, етапи 

переговорного процесу, 

стратегії та тактичні прийоми 

ведення переговорів. 

вміти: виявляти причини 

виникнення конфліктів, 

визначати типи та ознаки їх 

проявів; проводити діагностику 

конфліктів, обирати адекватний 

стиль поведінки у конфлікті; 

використовувати технології 

управління конфліктами; 

правильно використовувати 

стратегію та тактики ведення 

переговорів; виявляти витоки й 

причини сучасних конфліктів 

на різних рівнях аналізу; 

критично осмислювати основні 

лекції, 

практичні, 

командна 

робота, 

проблемні 

заняття 

бакалавр Всі спеціальності Без обмежень 



рішення. Здатність 

розуміти значення 

інформації в сучасному 

суспільстві, 

відповідально 

ставитися до питань 

інформаційної безпеки. 

Уміння знаходити, 

обробляти та 

аналізувати 

інформацію з 

різноманітних джерел; 

здатність 

використовувати 

інформаційно-

комунікативні 

технології. Здатність 

спілкуватися із 

нeспeціaлістaми, 

включаючи 

формування навичок до 

правової 

просвітницької 

діяльності. Навички 

міжособистісної 

взаємодії. 

підходи до врегулювання 

конфліктів різних типів; 

застосовувати наукові підходи 

та методи для аналізу 

конфліктів. 

 

1.  Кафедра 

суспільних 

наук, 

Шевчук С. 

Ф. 

Логіка ЗК3. Здатність до 

абстрактного, 

креативного правового 

мислення, аналізу та 

синтезу. 

ЗК4 Здатність 

спілкуватись рідною 

мовою, вміння 

Здатність демонструвати 

знання та навики, набуті у 

процесі навчання, 

професійної діяльності, 

включаючи знання  сучасних 

досягнень прикладних, 

галузевих та міжгалузевих 

юридичних наук, 

Лекції, 

практичні, 

семінар, 

проблемні 

заняття 

Бакалавр, 

другий 

курс 

Право -081 Без обмежень 



правильно логічно 

будувати своє усне й 

писемне мовлення. 

 ЗК7 Здатність 

визначати, 

формулювати та 

вирішувати проблеми, 

аналізувати соціально-

значимі процеси та 

приймати обґрунтовані 

рішення. 

ЗК9 Уміти 

знаходити, обробляти 

та аналізувати 

інформацію з різних 

джерел, здатність 

використовувати 

інформаційно-

комунікативні 

технології. 

 

здійснювати критичне 

осмислення основних теорій, 

принципів, методів і понять 

юридичної науки.  

 

1.  Кафедра 

суспільних 

наук, 

Мельничук 

І. А. 

Політологія Здатність до 

самостійного аналізу 

викладеного матеріалу 

та інформації із 

зовнішніх джерел 

шляхом використання 

методів критичного 

мислення, 

екстраполяції та 

наукового 

прогнозуваня; 

самостійного 

опрацювання 

знати: теоретичні принципи 

та методологічні основи 

політології як науки про 

суспільство, політичні, 

економічні та соціальні 

спільності, інститути і 

відносини; філософські, 

політичні та економічні теорії 

різних історичних циклів 

розвитку пюдства; 

психологію та соціологію 

праці на різних рівнях  

функціонування держави і 

Лекції, 

практичні, 

семінар, 

проблемні 

заняття 

Бакалавр,  Усі спеціальності Без обмежень 



запропонованої 

викладачем 

літератури; пошуку 

додаткових баз 

наукових даних з 

предмету викладання.  

 Привиття навичок 

абстрактного 

мислення, аналізу та 

синтезу.; вміння 

робити остаточні 

узагальнені висновки; 

Здатність до 

міжособистісного 

спілкування; уміння 

працювати в команді, 

брати участь у 

дискусіїї; ділових 

іграх та досягати 

спільної мети;  

Здатність до 

розуміння та поваги 

поліетнічності; 

багатомовності, 

мультикультурності.та 

конфесійного 

розмаїття політичного 

поля України.  

Здатність діяти з 

урахуванням 

соціальної 

відповідальності та 

громадянських 

зобов’язань гідного 

соціуму  
 

як основу організації і 

управління виробництвом у 

нових умовах 

господарювання; розвиток 

найважливіших інститутів, 

необхідних для створення 

відкритого, демократичного 

суспільства; необхідність 

проведення реконструкцій 

економічних інститутів 

суспільства і нових 

соціально-економічних 

відносин у ринкових умовах 

та загострення екологічних 

проблем; методику і техніку 

проведення соціологічних 

досліджень. 

вміти: аналізувати і робити 

аргументовані висновки зі 

спостереження явищ, 

процесів і подій, які 

відбуваються у суспільстві і 

конкретному колективі; у 

галузі трудової діяльності 

уміти давати початок новим 

зв’язкам і процесам, які є 

об’єктивною необхідністю у 

сфері праці; ставити цілі по 

наступному вдосконаленню 

управління економікою, 

здійсненню соціальної 

політики; використовувати 



члена громадянського 

суспільства, з повагою 

ставитися до 

Конституції України, 

діючих норм права й 

закону.загалом.  

Здатність визначати, 

формулювати та 

розв’язувати 

проблеми, аналізувати 

соціально-значущі 

процеси та приймати 

самостійні 

обґрунтовані рішення.  

Здатність розуміти 

значення інформації в 

сучасному суспільстві, 

відповідально 

ставитися до питань 

інформаційної 

безпеки.  

Уміння  враховувати 

інтереси різних 

соціальних груп та 

елементів держави, 

знаходити баланс між 

ними; 

Здатність 

використовувати на 

практиці політичні 

технології.  Вміння 

спілкуватися з 

непідготовленим 

співрозмовником. 

нові форми і методи роботи з 

людьми, які сприяли б 

створенню оптимального 

мікро- та макроклімату у 

соціальних спільнотах, 

успішному вирішенню 

конфліктних ситуацій. 

 



використовуючи 

отримані на заняттях 

знання з гуманітарних 

дисциплін по   

патріотичному, 

історико-

культурноїму, 

правовому та ін. 

аспектах 

просвітницької 

діяльності.  

Вміння виховувати у 

собі та 

використовувати у 

побуті повагу до 

співрозмовника, 

гендерну і вікову 

толерантність, навички 

міжособистісної і 

групової взаємодії. 
1.          

2.          

 



КАТАЛОГ ВИБІРКОВИХ ДИСЦИПЛІН 

Факультет обліку та фінансів 

 
 Кафедра / 

викладач, 

якої буде 

викладати 

дисципліну 

НАЗВА 

дисципліни 

Назва загальної 

компетентності, на 

розвиток якої 

спрямована 

дисципліна 

Результати 

навчання 

Які методи 

викладання 

пропонуються  

Освітній 

рівень та 

курс, 

семестр 

Спеціальність, для 

якої пропонується 

дисципліна 

Вхідні вимоги до 

студентів, які 

хочуть обрати 

дисципліну 

1.  Фінансів і 

кредиту / 

І. А. Шубенк

о 

Бюджетний 

менеджмент 

ЗК1. Здатність до 

абстрактного 

мислення, аналізу та 

синтезу. 

ЗК3. Здатність 

проведення 

досліджень на 

відповідному рівні. 

ЗК4. Вміння виявляти, 

ставити та вирішувати 

проблеми. 

ЗК6. Навички 

міжособистісної 

взаємодії 

ЗК10. Здатність 

генерувати нові ідеї 

(креативність). 

ПР01. Використовувати 

фундаментальні закономірності 

розвитку фінансів, банківської 

справи та страхування у поєднанні з 

дослідницькими і управлінськими 

інструментами для здійснення 

професійної та наукової діяльності. 

ПР03. Здійснювати адаптацію та 

модифікацію існуючих наукових 

підходів і методів до 

конкретних ситуацій професійної 

діяльності. 

ПР04. Відшуковувати, обробляти, 

систематизувати та аналізувати 

інформацію, необхідну для 

вирішення професійних та наукових 

завдань в сфері фінансів, банківської 

справи та 

страхування. 

ПР06. Доступно і аргументовано 

представляти результати досліджень 

усно і письмово, брати участь у 

фахових дискусіях. 

ПР14. Обґрунтовувати актуальність 

досліджень, можливість досягнення 

поставлених цілей з урахуванням 

наявних ресурсів, висувати гіпотези, 

аргументувати висновки за 

Лекції, 

практичні, 

проблемні 

заняття, 

семінари, 

командна 

робота 

Освітній 

рівень 

магістр, 1 

курс 2 

семестр 

072 «Фінанси, 

банківська справа 

та страхування» 

Повинні знати та 

розуміти 

економічні 

категорії, закони, 

причинно-

наслідкові та 

функціональні 

зв’язки, які 

існують у 

бюджетній сфері 



результатами досліджень. 

 

2.  Фінансів і 

кредиту / 

Л. В. 

Недільська 

Вартісно-

орієнтоване 

управління 

фінансами 

суб'єктів 

господарюван

ня 

ЗК01. Здатність до 

абстрактного 

мислення, аналізу та 

синтезу. 

ЗК3. Здатність 

проведення 

досліджень на 

відповідному рівні.  

ЗК4. Вміння виявляти, 

ставити та вирішувати 

проблеми. 

ЗК5. Здатність 

приймати обґрунтовані 

рішення. 

ЗК10. Здатність 

генерувати нові ідеї 

(креативність). 

ПР01. Використовувати 

фундаментальні закономірності 

розвитку фінансів, банківської 

справи та страхування у поєднанні з 

дослідницькими і управлінськими 

інструментами для здійснення 

професійної та наукової діяльності.  

ПР09. Застосовувати управлінські 

навички у сфері фінансів, 

банківської справи та страхування  

ПР10. Здійснювати діагностику і 

моделювання фінансової діяльності 

суб’єктів господарювання. 

ПР12. Обґрунтувати вибір варіантів 

управлінських рішень у сфері 

фінансів, банківської справи та 

страхування та оцінювати їх 

ефективність з урахуванням цілей, 

наявних обмежень, законодавчих та 

етичних аспектів.  

ПР14. Обгрунтовувати актуальність 

досліджень, можливість досягнення 

поставлених цілей з урахуванням 

наявних ресурсів, висувати гіпотези, 

аргументувати висновки за 

результатами досліджень 

 

Лекції, 

практичні, 

проблемні 

заняття, 

командна 

робота, аналіз 

ситуаційних 

вправ, аналіз 

критичних 

випадків 

Освітній 

ступінь 

магістр, 2 

курс 3 

семестр 

072 «Фінанси, 

банківська справа 

та страхування» 

Повинні знати та 

розуміти 

економічні 

категорії, закони, 

причинно-

наслідкові та 

функціональні 

зв’язки, які 

існують між 

процесами та 

явищами у сфері 

фінансової 

діяльності 

суб’єктів 

господарювання. 

3.  Фінансів і 

кредиту / 

Г. П. Мартин

юк 

Державний 

фінансовий 

контроль 

ЗК1. Здатність до 

абстрактного 

мислення, аналізу та 

синтезу. 

ЗК4. Здатність 

виявляти, ставити та 

вирішувати проблеми. 

ЗК5. Здатність 

ПР04. Відшуковувати, обробляти, 

систематизувати та аналізувати 

інформацію, необхідну для 

вирішення професійних та наукових 

завдань в сфері фінансів, банківської 

справи та страхування 

ПР07. Вирішувати етичні дилеми з 

опорою на норми закону, етичні 

Лекції, 

практичні, 

вирішення 

ситуаційних 

завдань, 

тестування 

Освітній 

ступінь 

магістр, 1 

курс 2 

семестр 

 

072 «Фінанси, 

банківська справа 

та страхування» 

 

Вміти оцінювати 

дієвість наукового, 

аналітичного 

 і методичного 

інструментарію 

для обґрунтування 

 управлінських 

рішень у сфері 



приймати обґрунтовані 

рішення. 

принципи та загальнолюдські 

цінності.  

ПР09. Застосовувати управлінські 

навички у сфері фінансів, 

банківської справи та страхування… 

ПР12. Обґрунтувати вибір варіантів 

управлінських рішень у сфері 

фінансів, банківської справи та 

страхування та оцінювати їх 

ефективність з урахуванням цілей, 

наявних обмежень, законодавчих та 

етичних аспектів 

фінансів, 

банківської 

 справи та 

страхування 

4.  Фінансів і 

кредиту / Ю. 

Ю. Сус 

Інвестиційно-

інноваційний 

менеджмент 

ЗК1. Здатність до 

абстрактного 

мислення, аналізу та 

синтезу.  

ЗК2. Здатність 

спілкуватися 

іноземною мовою. 

ЗК3. Здатність 

проведення 

досліджень на 

відповідному рівні.  

ЗК4. Вміння виявляти, 

ставити та вирішувати 

проблеми. 

ЗК7. Здатність 

мотивувати людей та 

рухатися до спільної 

мети. 

ЗК8. Здатність 

працювати в 

міжнародному 

контексті. 

ЗК10. Здатність 

генерувати нові ідеї 

(креативність). 

ПР04. Відшуковувати, обробляти, 

систематизувати та аналізувати 

інформацію, необхідну для 

вирішення професійних та наукових 

завдань в сфері фінансів, банківської 

справи та страхування. 

ПР05. Вільно спілкуватися 

іноземною мовою усно і письмово з 

професійних та наукових питань, 

презентувати і обговорювати 

результати досліджень. 

ПР08. Вміти застосовувати 

інноваційні підходи у сфері 

фінансів, банківської справи та 

страхування та управляти ними. 

ПР11. Застосовувати поглиблені 

знання в сфері фінансового, 

банківського та страхового 

менеджменту для прийняття рішень. 

Лекції, 

практичні, 

командна 

робота, 

розв’язання 

складних 

спеціалізовани

х завдань та 

практичних 

проблем в ході 

професійної 

діяльності 

Освітній 

ступінь 

магістр, 2 

курс 3 

семестр 

 

072 Фінанси, 

банківська справа 

та страхування  

 

Мати теоретичні 

знання зі сфери 

інвестування 



5.  Фінансів і 

кредиту / Д. 

І. Дема 

Міжнародне 

оподаткуванн

я 

ЗК01. Здатність до 

абстрактного 

мислення, аналізу та 

синтезу.  

ЗК02. Здатність 

застосовувати знання у 

практичних ситуаціях.  

ЗК04. Здатність 

спілкуватися 

іноземною мовою.  

ЗК08. Здатність 

працювати в 

міжнародному 

контекті. 

ПР01. Використовувати 

фундаментальні закономірності 

розвитку фінансів, банківської 

справи та страхування у поєднанні з 

дослідницькими і управлінськими 

інструментами для здійснення 

професійної та наукової діяльності 

ПР05. Вільно спілкуватися 

іноземною мовою усно і письмово з 

професійних та наукових питань, 

презентувати і обговорювати 

результати досліджень. 

 

Лекції, 

практичні, 

вирішення 

ситуаційних 

завдань. 

Освітній 

ступінь 

магістр, 1 

курс 2 

семестр 

 

072 «Фінанси, 

банківська справа 

та страхування» 

Повинні знати та 

розуміти 

економічні 

категорії, закони, 

причинно-

наслідкові та 

функціональні 

зв’язки, які 

існують між 

процесами та 

явищами у сфері 

оподаткування 

6.  Фінансів і 

кредиту / 

Г. П. Мартин

юк 

 

Міжнародні 

стандарти 

фінансової 

звітності 

ЗК1. Здатність до 

абстрактного 

мислення, аналізу та 

синтезу. 

ЗК3. Здатність 

проведення 

досліджень на 

відповідному рівні. 

ЗК4. Вміння виявляти, 

ставити та вирішувати 

проблеми. 

ЗК5. Здатність 

приймати обґрунтовані 

рішення. 

ЗК7. Здатність 

мотивувати людей та 

рухатися до спільної 

мети. 

ЗК8. Здатність 

працювати в 

міжнародному 

контексті. 

ЗК9. Здатність діяти на 

ПР01. Використовувати 

фундаментальні закономірності 

розвитку фінансів, банківської 

справи 

та страхування у поєднанні з 

дослідницькими і управлінськими 

інструментами для здійснення 

професійної та наукової діяльності. 

ПР02. Знати на рівні новітніх 

досягнень основні концепції і 

методології наукового пізнання у 

сфері фінансів, банківської справи 

та страхування. 

ПР03. Здійснювати адаптацію та 

модифікацію існуючих наукових 

підходів і методів до 

конкретних ситуацій професійної 

діяльності. 

ПР04. Відшуковувати, обробляти, 

систематизувати та аналізувати 

інформацію, необхідну для 

вирішення професійних та наукових 

завдань в сфері фінансів, банківської 

Лекції, 

практичні, 

проблемні 

заняття, 

командна 

робота, аналіз 

ситуаційних 

вправ, аналіз 

критичних 

випадків 

Освітній 

ступінь 

магістр, 2 

курс 3 

семестр 

 

072 «Фінанси, 

банківська справа 

та страхування» 

Повинні знати 

особливості 

формування 

фінансової 

звітності 



основі етичних 

міркувань (мотивів). 

справи та 

страхування. 

ПР09. Застосовувати управлінські 

навички у сфері фінансів, 

банківської справи та страхування. 

ПР10. Здійснювати діагностику і 

моделювання фінансової діяльності 

суб’єктів господарювання. 

ПР13. Оцінювати ступінь складності 

завдань при плануванні діяльності 

та опрацюванні її результатів. 

7.  Фінансів і 

кредиту / Д. 

І. Дема 

 

Оподаткуванн

я суб’єктів 

підприємницт

ва 

ЗК1. Здатність до 

абстрактного 

мислення, аналізу та 

синтезу. 

ЗК4. Вміння виявляти, 

ставити та вирішувати 

проблеми. 

ЗК5. Здатність 

приймати обґрунтовані 

рішення. 

ПР01. Використовувати 

фундаментальні закономірності 

розвитку фінансів, банківської 

справи 

та страхування у поєднанні з 

дослідницькими і управлінськими 

інструментами для здійснення 

професійної та наукової діяльності. 

ПР04. Відшуковувати, обробляти, 

систематизувати та аналізувати 

інформацію, необхідну для 

вирішення професійних та наукових 

завдань в сфері фінансів, банківської 

справи та 

страхування. 

Лекції, 

практичні, 

командна 

робота, аналіз 

ситуаційних 

вправ 

Магістр, 1 

курс, 2 

семестр 

072 «Фінанси, 

банківська справа 

та страхування» 

Без обмежень 

 

8.  Фінансів і 

кредиту / 

О. М. Віленч

ук 

 

Основи 

актуарних 

розрахунків 

ЗК1. Здатність до 

абстрактного 

мислення, аналізу та 

синтезу 

ЗК3. Здатність 

проведення 

досліджень на 

відповідному рівні 

ЗК4. Вміння виявляти, 

ставити та вирішувати 

проблеми 

ПР09. Застосовувати управлінські 

навички у сфері фінансів, 

банківської справи та страхування. 

ПР11. Застосовувати поглиблені 

знання в сфері фінансового, 

банківського та страхового 

менеджменту для прийняття рішень.  

ПР12.Обґрунтовувати вибір 

варіантів управлінських рішень у 

сфері фінансів, банківської справи 

та страхування та оцінювати їх 

Лекції, 

практичні, 

проблемні 

заняття, 

командна 

робота, аналіз 

ситуаційних 

вправ, 

інтерактивні 

методи 

навчання 

Освітній 

ступінь 

магістр. 2 

курс, 3 

семестр 

072 “Фінанси, 

банківська справа 

та страхування” 

Повинні знати 

закономірності 

функціонування 

ринку страхових 

послуг, розуміти 

особливості 

організації 

фінансової 

діяльності 

страхових 

компаній 



ЗК5. Здатність 

приймати обґрунтовані 

рішення 

ЗК7. Здатність 

мотивувати людей та 

рухатися до спільної 

мети. 

ефективність з урахуванням цілей, 

наявних обмежень, законодавчих та 

етичних аспектів 

9.  Фінансів і 

кредиту / Д. 

І. Дема 

 

Податковий 

менеджмент 

ЗК1. Здатність до 

абстрактного 

мислення, аналізу та 

синтезу. 

ЗК4. Вміння виявляти, 

ставити та вирішувати 

проблеми. 

ЗК5. Здатність 

приймати обґрунтовані 

рішення 

ЗК10. Здатність 

генерувати нові ідеї 

(креативність). 

ПР01. Використовувати 

фундаментальні закономірності 

розвитку фінансів, банківської 

справи 

та страхування у поєднанні з 

дослідницькими і управлінськими 

інструментами для здійснення 

професійної та наукової діяльності. 

ПР03. Здійснювати адаптацію та 

модифікацію існуючих наукових 

підходів і методів до 

конкретних ситуацій професійної 

діяльності. 

ПР06. Доступно і аргументовано 

представляти результати досліджень 

усно і письмово, брати 

участь у фахових дискусіях. 

ПР12. Обґрунтувати вибір варіантів 

управлінських рішень у сфері 

фінансів, банківської справи 

та страхування та оцінювати їх 

ефективність з урахуванням цілей, 

наявних обмежень, 

законодавчих та етичних аспектів. 

Лекції, 

практичні, 

командна 

робота, аналіз 

ситуаційних 

вправ 

Магістр, 1 

курс, 2 

семестр 

072 «Фінанси, 

банківська справа 

та страхування» 

Повинні знати та 

розуміти 

економічні 

категорії, закони, 

причинно-

наслідкові та 

функціональні 

зв’язки, які 

існують між 

процесами та 

явищами у сфері 

оподаткування 

10.  Фінансів і 

кредиту / 

О. М. Віленч

ук 

 

Страховий 

маркетинг 

ЗК1. Здатність до 

абстрактного 

мислення, аналізу та 

синтезу 

ЗК3. Здатність 

проведення 

ПР09. Застосовувати управлінські 

навички у сфері фінансів, 

банківської справи та страхування. 

ПР11. Застосовувати поглиблені 

знання в сфері фінансового, 

банківського та страхового 

Лекції, 

практичні, 

проблемні 

заняття, 

командна 

робота, аналіз 

Освітній 

ступінь 

магістр. 1 

курс, 2 

семестр 

072 “Фінанси, 

банківська справа 

та страхування” 

Повинні знати 

закономірності 

функціонування 

ринку страхових 

послуг, 

усвідомлювати 



досліджень на 

відповідному рівні 

ЗК4. Вміння виявляти, 

ставити та вирішувати 

проблеми 

ЗК5. Здатність 

приймати обґрунтовані 

рішення 

ЗК6. Навички 

міжособистісної 

взаємодії 

ЗК7. Здатність 

мотивувати людей та 

рухатися до спільної 

мети 

ЗК10. Здатність 

генерувати нові ідеї 

(креативність) 

менеджменту для прийняття рішень.  

ПР12.Обґрунтовувати вибір 

варіантів управлінських рішень у 

сфері фінансів, банківської справи 

та страхування та оцінювати їх 

ефективність з урахуванням цілей, 

наявних обмежень, законодавчих та 

етичних аспектів 

 

ситуаційних 

вправ, 

інтерактивні 

методи 

навчання 

страхові інтереси 

стейкхолдерів 

ринку та 

реалізовувати 

можливості щодо 

їх збалансування  

11.  Фінансів і 

кредиту / І.В. 

Абрамова 

Торгівля 

цінними 

паперами 

ЗК1. Здатність до 

абстрактного 

мислення, аналізу та 

синтезу.  

ЗК3. Здатність 

проведення 

досліджень на 

відповідному рівні.  

ЗК4. Вміння виявляти, 

ставити та вирішувати 

проблеми.  

ЗК5. Здатність 

приймати обґрунтовані 

рішення.   

ПР01. Використовувати 

фундаментальні закономірності 

розвитку фінансів, банківської 

справи та страхування у поєднанні з 

дослідницькими і управлінськими 

інструментами для здійснення 

професійної та наукової діяльності.  

ПР02. Знати на рівні новітніх 

досягнень основні концепції і 

методології наукового пізнання у 

сфері фінансів, банківської справи 

та страхування.  

ПР03. Здійснювати адаптацію та 

модифікацію існуючих наукових 

підходів і методів до конкретних 

ситуацій професійної діяльності.  

ПР04. Відшуковувати, обробляти, 

систематизувати та аналізувати 

інформацію, необхідну для 

Лекції, 

практичні 

проблемні 

заняття, 

командна 

робота, аналіз 

ситуаційних 

вправ. 

Освітній 

ступінь 

магістр, 2 

курс 3 

семестр 

 

072 «Фінанси, 

банківська справа 

та страхування» 

Знати основи 

функціонування 

фінансів, 

банківської справи 

ти страхування. 



вирішення професійних та наукових 

завдань в сфері фінансів, банківської 

справи та страхування.  

ПР06. Доступно і аргументовано 

представляти результати досліджень 

усно і письмово, брати участь у 

фахових дискусіях.  

ПР08. Вміти застосовувати 

інноваційні підходи у сфері 

фінансів, банківської справи та 

страхування та управляти ними.  

ПР13. Оцінювати ступінь складності 

завдань при плануванні діяльності 

та опрацюванні її результатів.  

 

12.  Фінансів і 

кредиту / 

Л. В. 

Недільська 

 

Управління 

фінансовими 

ризиками 

ЗК1. Здатність до 

абстрактного 

мислення, аналізу та 

синтезу.  

ЗК3. Здатність 

проведення 

досліджень на 

відповідному рівні.  

ЗК4. Вміння виявляти, 

ставити та вирішувати 

проблеми. 

ЗК5. Здатність 

приймати обґрунтовані 

рішення. 

ЗК10. Здатність 

генерувати нові ідеї 

(креативність). 

ПР01. Використовувати 

фундаментальні закономірності 

розвитку фінансів, банківської 

справи та страхування у поєднанні з 

дослідницькими і управлінськими 

інструментами для здійснення 

професійної та наукової діяльності. 

ПР02. Знати на рівні новітніх 

досягнень основні концепції і 

методології наукового пізнання у 

сфері фінансів, банківської справи 

та страхування. 

ПР03. Здійснювати адаптацію та 

модифікацію існуючих наукових 

підходів і методів до конкретних 

ситуацій професійної діяльності. 

ПР04. Відшуковувати, обробляти, 

систематизувати та аналізувати 

інформацію, необхідну для 

вирішення професійних та наукових 

завдань в сфері фінансів, банківської 

справи та страхування.  

Лекції, 

практичні, 

проблемні 

заняття, 

командна 

робота, 

«мозковий 

штурм», аналіз 

ситуаційних 

вправ, аналіз 

критичних 

випадків 

Освітній 

ступінь 

магістр, 1 

курс 2 

семестр 

072 «Фінанси, 

банківська справа 

та страхування» 

Без обмежень 



ПР09. Застосовувати управлінські 

навички у сфері фінансів, 

банківської справи та страхування. 

ПР10. Здійснювати діагностику і 

моделювання фінансової діяльності 

суб’єктів господарювання. 

ПР12. Обґрунтувати вибір варіантів 

управлінських рішень у сфері 

фінансів, банківської справи та 

страхування та оцінювати їх 

ефективність з урахуванням цілей, 

наявних обмежень, законодавчих та 

етичних аспектів. 

ПР13. Оцінювати ступінь складності 

завдань при плануванні діяльності 

та опрацюванні її результатів. 

13.  Фінансів і 

кредиту / 

Н. О. Куровс

ька 

 

Управління 

фінансовою 

санацією 

підприємства 

ЗК1. Здатність до 

абстрактного 

мислення, аналізу та 

синтезу.  

ЗК4. Вміння виявляти, 

ставити та вирішувати 

проблеми. 

ЗК5. Здатність 

приймати обґрунтовані 

рішення. 

ЗК7. Здатність 

мотивувати людей та 

рухатися до спільної 

мети.  

ЗК10. Здатність 

генерувати нові ідеї 

(креативність). 

ПР01. Використовувати 

фундаментальні закономірності 

розвитку фінансів, банківської 

справи та страхування у поєднанні з 

дослідницькими і управлінськими 

інструментами для здійснення 

професійної та наукової діяльності. 

ПР02. Знати на рівні новітніх 

досягнень основні концепції і 

методології наукового пізнання у 

сфері фінансів, банківської справи 

та страхування. 

ПР03. Здійснювати адаптацію та 

модифікацію існуючих наукових 

підходів і методів до конкретних 

ситуацій професійної діяльності. 

Лекції, 

практичні, 

проблемні 

заняття, 

командна 

робота, аналіз 

ситуаційних 

вправ, аналіз 

критичних 

випадків 

Освітній 

ступінь 

магістр, 2 

курс 3 

семестр 

 

072 «Фінанси, 

банківська справа 

та страхування» 

Повинні знати та 

розуміти 

економічні 

категорії, закони, 

причинно-

наслідкові та 

функціональні 

зв’язки, які 

існують між 

процесами та 

явищами на різних 

рівнях 

економічних 

систем. 

14.  Фінансів і 

кредиту / 

О. Я. Стойко 

 

Фінансове 

посередництв

о 

ЗК1. Здатність до 

абстрактного 

мислення, аналізу та 

синтезу.  

ПР02. Знати на рівні новітніх 

досягнень основні концепції і 

методології наукового пізнання у 

сфері фінансів, банківської справи 

Лекції, 

практичні, 

проблемні 

заняття, 

Освітній 

ступінь 

магістр, 1 

курс 2 

072 «Фінанси, 

банківська справа 

та страхування» 

Повинні 

використовувати 

фундаментальні 

закономірності 



ЗК3. Здатність 

проведення 

досліджень на 

відповідному рівні.  

ЗК4. Вміння виявляти, 

ставити та вирішувати 

проблеми. 

 ЗК5. Здатність 

приймати обґрунтовані 

рішення. 

та страхування.  

ПР04. Відшуковувати, обробляти, 

систематизувати та аналізувати 

інформацію, необхідну для 

вирішення професійних та наукових 

завдань в сфері фінансів, банківської 

справи та страхування. 

ПР08. Вміти застосовувати 

інноваційні підходи у сфері 

фінансів, банківської справи та 

страхування та управляти ними. 

ПР11. Застосовувати поглиблені 

знання в сфері фінансового, 

банківського та страхового 

менеджменту для прийняття рішень.  

ПР15. Презентувати результати 

власних досліджень зокрема, 

шляхом підготовки наукових 

публікацій і виступів на наукових 

заходах. 

командна 

робота, аналіз 

ситуаційних 

вправ, аналіз 

критичних 

випадків 

семестр розвитку фінансів, 

банківської справи 

та страхування у 

поєднанні з 

дослідницькими і 

управлінськими 

інструментами для 

здійснення 

професійної та 

наукової 

діяльності. 

15.  Фінансів і 

кредиту / І.В. 

Абрамова 

 

Фондова 

біржа та 

операції з 

цінними 

паперами 

ЗК1. Здатність до 

абстрактного 

мислення, аналізу та 

синтезу.  

ЗК3. Здатність 

проведення 

досліджень на 

відповідному рівні.  

ЗК4. Вміння виявляти, 

ставити та вирішувати 

проблеми.  

ЗК5. Здатність 

приймати обґрунтовані 

рішення.  

ПР01. Використовувати 

фундаментальні закономірності 

розвитку фінансів, банківської 

справи та страхування у поєднанні з 

дослідницькими і управлінськими 

інструментами для здійснення 

професійної та наукової діяльності.  

ПР02. Знати на рівні новітніх 

досягнень основні концепції і 

методології наукового пізнання у 

сфері фінансів, банківської справи 

та страхування.  

ПР03. Здійснювати адаптацію та 

модифікацію існуючих наукових 

підходів і методів до конкретних 

ситуацій професійної діяльності.  

ПР04. Відшуковувати, обробляти, 

Лекції, 

практичні 

проблемні 

заняття, 

командна 

робота, аналіз 

ситуаційних 

вправ. 

Магістр, 1 

курс, 2 

семестр 

072 «Фінанси, 

банківська справа 

та страхування» 

Знати основи 

функціонування 

фінансів, 

банківської справи 

ти страхування. 



систематизувати та аналізувати 

інформацію, необхідну для 

вирішення професійних та наукових 

завдань в сфері фінансів, банківської 

справи та страхування.  

ПР06. Доступно і аргументовано 

представляти результати досліджень 

усно і письмово, брати участь у 

фахових дискусіях.  

ПР08. Вміти застосовувати 

інноваційні підходи у сфері 

фінансів, банківської справи та 

страхування та управляти ними.  

ПР13. Оцінювати ступінь складності 

завдань при плануванні діяльності 

та опрацюванні її результатів.  

Для здобувачів вищої освіти інших спеціальностей університету 
 Кафедра / 

викладач, 

якої буде 

викладати 

дисципліну 

НАЗВА 

дисципліни 

Назва загальної 

компетентності, на 

розвиток якої 

спрямована дисципліна 

Результати 

навчання 

Які методи 

викладання 

пропонуються  

Освітній 

рівень та 

курс, 

семестр 

Спеціальність, для 

якої пропонується 

дисципліна 

Вхідні вимоги до 

студентів, які хочуть 

обрати дисципліну 

16.  Фінансів і 

кредиту / 

Л. В. 

Недільська 

 

Вартісно-

орієнтоване 

управління 

фінансами 

суб'єктів 

господарюван

ня 

ЗК01. Здатність до 

абстрактного мислення, 

аналізу та синтезу. 

ЗК3. Здатність 

проведення досліджень 

на відповідному рівні.  

ЗК4. Вміння виявляти, 

ставити та вирішувати 

проблеми. 

ЗК5. Здатність 

приймати обґрунтовані 

рішення. 

ЗК10. Здатність 

генерувати нові ідеї 

(креативність). 

ПР01. Використовувати 

фундаментальні закономірності 

розвитку фінансів, банківської 

справи та страхування у поєднанні з 

дослідницькими і управлінськими 

інструментами для здійснення 

професійної та наукової діяльності.  

ПР09. Застосовувати управлінські 

навички у сфері фінансів, 

банківської справи та страхування  

ПР10. Здійснювати діагностику і 

моделювання фінансової діяльності 

суб’єктів господарювання. 

ПР12. Обґрунтувати вибір варіантів 

управлінських рішень у сфері 

Лекції, 

практичні, 

проблемні 

заняття, 

командна 

робота, аналіз 

ситуаційних 

вправ, аналіз 

критичних 

випадків 

Освітній 

ступінь 

магістр 

Усі спеціальності 

галузі знань 07 

Управління та 

адміністрування 

Повинні знати та 

розуміти економічні 

категорії, закони, 

причинно-наслідкові 

та функціональні 

зв’язки, які існують 

між процесами та 

явищами у сфері 

фінансової 

діяльності суб’єктів 

господарювання. 



фінансів, банківської справи та 

страхування та оцінювати їх 

ефективність з урахуванням цілей, 

наявних обмежень, законодавчих та 

етичних аспектів.  

ПР14. Обгрунтовувати актуальність 

досліджень, можливість досягнення 

поставлених цілей з урахуванням 

наявних ресурсів, висувати гіпотези, 

аргументувати висновки за 

результатами досліджень 

17.  Фінансів і 

кредиту / 

Л. В. 

Недільська 

 

Дью ділідженс ЗК01. Здатність до 

абстрактного мислення, 

аналізу та синтезу. 

ЗК06. Здатність 

проведення досліджень 

на відповідному рівні. 

ЗК08. Здатність до 

пошуку, оброблення та 

аналізу інформації з 

різних джерел. 

ЗК10. Здатність 

працювати у команді. 

ЗК12 Здатність 

працювати автономно. 

ПР05. Володіти методичним 

інструментарієм діагностики стану 

фінансових систем  

ПР10. Ідентифікувати джерела та 

розуміти методологію визначення і 

методи отримання економічних 

даних, збирати та аналізувати 

необхідну фінансову інформацію, 

розраховувати показники, що 

характеризують стан фінансових 

систем.  

ПР13. Володіти загальнонауковими 

та спеціальними методами 

дослідження фінансових процесів.  

ПР14. Вміти абстрактно мислити, 

застосовувати аналіз та синтез для 

виявлення ключових характеристик 

фінансових систем, а також 

особливостей поведінки їх суб’єктів. 

 

Лекції, 

практичні, 

проблемні 

заняття, 

командна 

робота, аналіз 

ситуаційних 

вправ, аналіз 

критичних 

випадків 

Освітній 

ступінь 

магістр 

051 Економіка 

Усі спеціальності 

галузі знань 07 

Управління та 

адміністрування  

281 Публічне 

управління та 

адміністрування 

292 Міжнародні 

економічні 

відносини 

Повинні знати та 

розуміти економічні 

категорії, закони, 

причинно-наслідкові 

та функціональні 

зв’язки, які існують 

між процесами та 

явищами на різних 

рівнях економічних 

систем. 

18.  Фінансів і 

кредиту / 

Г. П. Мартин

юк 

 

Міжнародні 

стандарти 

фінансової 

звітності 

ЗК1. Здатність до 

абстрактного мислення, 

аналізу та синтезу. 

ЗК3. Здатність 

проведення досліджень 

на відповідному рівні. 

ПР01. Використовувати 

фундаментальні закономірності 

розвитку фінансів, банківської 

справи 

та страхування у поєднанні з 

дослідницькими і управлінськими 

Лекції, 

практичні, 

проблемні 

заняття, 

командна 

робота, аналіз 

Освітній 

ступінь 

магістр 

051 Економіка 

Усі спеціальності 

галузі знань 07 

Управління та 

адміністрування  

281 Публічне 

Без обмежень. 



ЗК4. Вміння виявляти, 

ставити та вирішувати 

проблеми. 

ЗК5. Здатність 

приймати обґрунтовані 

рішення. 

ЗК7. Здатність 

мотивувати людей та 

рухатися до спільної 

мети. 

ЗК8. Здатність 

працювати в 

міжнародному 

контексті. 

ЗК9. Здатність діяти на 

основі етичних 

міркувань (мотивів). 

інструментами для здійснення 

професійної та наукової діяльності. 

ПР02. Знати на рівні новітніх 

досягнень основні концепції і 

методології наукового пізнання у 

сфері фінансів, банківської справи та 

страхування. 

ПР03. Здійснювати адаптацію та 

модифікацію існуючих наукових 

підходів і методів до 

конкретних ситуацій професійної 

діяльності. 

ПР04. Відшуковувати, обробляти, 

систематизувати та аналізувати 

інформацію, необхідну для 

вирішення професійних та наукових 

завдань в сфері фінансів, банківської 

справи та 

страхування. 

ПР09. Застосовувати управлінські 

навички у сфері фінансів, 

банківської справи та страхування. 

ПР10. Здійснювати діагностику і 

моделювання фінансової діяльності 

суб’єктів господарювання. 

ПР13. Оцінювати ступінь складності 

завдань при плануванні діяльності та 

опрацюванні її результатів. 

ситуаційних 

вправ, аналіз 

критичних 

випадків 

управління та 

адміністрування 

292 Міжнародні 

економічні 

відносини 

19.  Фінансів і 

кредиту / Д. 

І. Дема 

 

Оподаткуванн

я суб’єктів 

підприємницт

ва 

ЗК1. Здатність до 

абстрактного мислення, 

аналізу та синтезу. 

ЗК4. Вміння виявляти, 

ставити та вирішувати 

проблеми. 

ЗК5. Здатність 

приймати обґрунтовані 

рішення. 

ПР01. Використовувати 

фундаментальні закономірності 

розвитку фінансів, банківської 

справи 

та страхування у поєднанні з 

дослідницькими і управлінськими 

інструментами для здійснення 

професійної та наукової діяльності. 

ПР04. Відшуковувати, обробляти, 

Лекції, 

практичні, 

командна 

робота, аналіз 

ситуаційних 

вправ 

Освітній 

ступінь 

магістр 

 

051 Економіка 

Усі спеціальності 

галузі знань 07 

Управління та 

адміністрування  

281 Публічне 

управління та 

адміністрування 

292 Міжнародні 

Повинні знати та 

розуміти економічні 

категорії, закони, 

причинно-наслідкові 

та функціональні 

зв’язки, які існують 

між процесами та 

явищами на різних 

рівнях економічних 



систематизувати та аналізувати 

інформацію, необхідну для 

вирішення професійних та наукових 

завдань в сфері фінансів, банківської 

справи та 

страхування. 

економічні 

відносини 

систем 

20.  Фінансів і 

кредиту / 

Л. В. 

Недільська 

 

Управління 

фінансовими 

ризиками 

ЗК1. Здатність до 

абстрактного мислення, 

аналізу та синтезу.  

ЗК3. Здатність 

проведення досліджень 

на відповідному рівні.  

ЗК4. Вміння виявляти, 

ставити та вирішувати 

проблеми. 

ЗК5. Здатність 

приймати обґрунтовані 

рішення. 

ЗК10. Здатність 

генерувати нові ідеї 

(креативність). 

ПР01. Використовувати 

фундаментальні закономірності 

розвитку фінансів, банківської 

справи та страхування у поєднанні з 

дослідницькими і управлінськими 

інструментами для здійснення 

професійної та наукової діяльності. 

ПР02. Знати на рівні новітніх 

досягнень основні концепції і 

методології наукового пізнання у 

сфері фінансів, банківської справи та 

страхування. 

ПР03. Здійснювати адаптацію та 

модифікацію існуючих наукових 

підходів і методів до конкретних 

ситуацій професійної діяльності. 

ПР04. Відшуковувати, обробляти, 

систематизувати та аналізувати 

інформацію, необхідну для 

вирішення професійних та наукових 

завдань в сфері фінансів, банківської 

справи та страхування.  

ПР09. Застосовувати управлінські 

навички у сфері фінансів, 

банківської справи та страхування. 

ПР10. Здійснювати діагностику і 

моделювання фінансової діяльності 

суб’єктів господарювання. 

ПР12. Обґрунтувати вибір варіантів 

управлінських рішень у сфері 

фінансів, банківської справи та 

Лекції, 

практичні, 

проблемні 

заняття, 

командна 

робота, 

«мозковий 

штурм», аналіз 

ситуаційних 

вправ, аналіз 

критичних 

випадків 

Освітній 

ступінь 

магістр 

051 Економіка 

Усі спеціальності 

галузі знань 07 

Управління та 

адміністрування  

281 Публічне 

управління та 

адміністрування 

292 Міжнародні 

економічні 

відносини 

Без обмежень 



страхування та оцінювати їх 

ефективність з урахуванням цілей, 

наявних обмежень, законодавчих та 

етичних аспектів. 

ПР13. Оцінювати ступінь складності 

завдань при плануванні діяльності та 

опрацюванні її результатів. 

Кафедра бухгалтерського обліку, оподаткування і аудиту 

21.  Бухгалтер-

ського 

обліку, 

оподаткуван

ня і аудиту 

Бухгалтерськи

й облік і аудит 

в торгівельної 

та біржової 

діяльність 

СК 8. Здатність 

застосовувати основи 

обліку та 

оподаткування в 

підприємницькій, 

торговельній, біржовій 

діяльності. 

СК 10. Здатність до 

бізнес-планування, 

оцінювання 

кон'юнктури ринків і 

результатів діяльності у 

сфері підприємництва, 

торгівлі та біржової 

практики з 

урахуванням ризиків. 

18. Знати основи обліку та 

оподаткування в підприємницькій, 

торговельній і біржовій діяльності.  

20. Знати основи бізнес-планування, 

оцінювання кон’юнктури ринків та 

результатів діяльності 

підприємницьких, торговельних і 

біржових структур з урахуванням 

ризиків 

Лекції, 

практики, 

проблемні 

заняття 

магістр, 

курс 1, ІІ 

семестр 

(076) 

Підприємництво, 

торгівля та біржова 

діяльність 

Заява студента 

22.  Бухгалтер-

ського 

обліку, 

оподаткуван

ня і аудиту 

Бухгалтерськи

й облік та 

аудит в 

забезпеченні 

правової 

діяльності  

ФК 9. Вміння 

правильно 

застосовувати 

нормативно-правові 

акти, здатність 

пропонувати вирішення 

проблем правового 

регулювання, 

включаючи подолання 

юридичної 

невизначеності. 

РН 11. Здатність застосовувати 

нормативно-правові акти, 

реалізовувати норми права в 

практичній діяльності. 

Лекції, 

практики, 

проблемні 

заняття 

магістр, 

курс 1, ІІ 

семестр 

(081) Право 

Заява студента 

23.  Бухгалтер-

ського 

Бухгалтерськи

й облік, аудит 

К12. Здатність 

застосовувати нові 

ПР11. Уміти використовувати 

сучасні інформаційні ресурси з 

Лекції, 

практики, 

магістр, 

курс 1, ІІ 
(101) Екологія 

Заява студента 



обліку, 

оподаткуван

ня і аудиту 

і 

оподаткування 

екологічної 

діяльності 

підходи до аналізу та 

прогнозування 

складних явищ, 

критичного осмислення 

проблем у професійній 

діяльності. 

К15. Здатність до 

організації робіт, 

пов’язаних з оцінкою 

екологічного стану, 

захистом довкілля та 

оптимізацією 

природокористування, 

в умовах неповної 

інформації та 

суперечливих вимог 

питань екології, 

природокористування та захисту 

довкілля. 

ПР13. Уміти оцінювати потенційний 

вплив техногенних об’єктів та 

господарської діяльності на 

довкілля. 

ПР15. Оцінювати екологічні ризики 

за умов недостатньої інформації та 

суперечливих вимог. 

проблемні 

заняття 
семестр 

24.  

Бухгалтер-

ського 

обліку, 

оподаткуван

ня і аудиту 

Комп’ютери-

зовані 

програми  

обліку та 

аудиту в 

управлінні 

КС 10. Здатність 

вибору, проектування, 

розгортання, 

інтегрування, 

управління, 

адміністрування та 

супроводжування 

інформаційних систем, 

технологій та 

інфокомунікацій, 

сервісів та 

інфраструктури 

організації. 

ПР 5. Аргументувати вибір 

програмних та технічних засобів для 

створення інформаційних систем та 

технологій на основі аналізу їх 

властивостей, призначення і 

технічних характеристик з 

урахуванням вимог до системи і 

експлуатаційних умов; мати навички 

налагодження та тестування 

програмних і технічних засобів 

інформаційних систем та технологій. 

ПР 6. Демонструвати знання 

сучасного рівня технологій 

інформаційних систем, практичні 

навички програмування та 

використання прикладних і 

спеціалізованих комп’ютерних 

систем та середовищ з метою їх 

запровадження у професійній 

діяльності. 

ПР 7. Обґрунтовувати вибір 

Лекції, 

практики, 

проблемні 

заняття 

 (126) Інформаційні 

системи та 

технології 

Заява студента 



технічної структури та розробляти 

відповідне програмне забезпечення, 

що входить до складу інформаційних 

систем та технологій. 

25.  Бухгалтер-

ського 

обліку, 

оподаткуван

ня і аудиту 

Бухгалтерськи

й облік і аудит 

в 

електрообслуг

овуванні, 

виробництві і 

використанні 

електроенергії 

КФ-2 Спеціалізовані 

концептуальні знання 

роботи системи 

електропостачання, 

здатність досліджувати 

та впроваджувати 

енергозберігаючі 

технології. 

КФ-6 Здатність 

використовувати 

існуючі засоби обліку 

та регулювання 

енерговикористанням, 

оволодівати новими, 

обґрунтовувати 

необхідність 

впровадження та 

впроваджувати їх. 

РП-5: Здатність проводити 

економічне обґрунтовувати 

інженерних рішень та інженерної 

діяльності. 

РП-9: Спеціалізовані концептуальні 

знання роботи системи 

електропостачання, здатність 

працювати в системі, впроваджувати 

енергозберігаючі технології. 

РП-11: Розв’язання складних задач в 

ході роботи системи управління 

виробництвом, розподілом і 

споживанням електроенергії, 

здатність використовувати сучасні 

інформаційні технології, цифрові 

засоби; 

Лекції, 

практики, 

проблемні 

заняття 

магістр, 

курс 1, ІІ 

семестр 

(141) 

Електроенергетика

, електротехніка та 

електромеханіка 

Заява студента 

26.  Бухгалтер-

ського 

обліку, 

оподаткуван

ня і аудиту 

Бухгалтерськи

й облік і аудит 

процесів 

захисту 

навколишньог

о середовища 

СК01. Здатність 

контролювати й 

оцінювати екологічні 

ризики впливу 

техногенних об’єктів і 

господарської 

діяльності на довкілля.  

СК03. Здатність 

планувати, проектувати 

та контролювати 

параметри роботи 

окремих видів 

обладнання, техніки і 

технологій захисту 

навколишнього 

ПР06. Здійснювати аналіз соціо-

економіко-екологічного стану 

підприємств, населених пунктів, 

районів, областей та розробляти 

стратегії їх сталого розвитку. 

ПР10. Оцінювати вплив 

промислових об’єктів на навколишнє 

середовище, наслідки інженерної 

діяльності на довкілля і пов’язану з 

цим відповідальність за прийняті 

рішення, планувати і проводити 

прикладні дослідження з проблем 

впливу промислових об’єктів на 

навколишнє середовище. 

Лекції, 

практики, 

проблемні 

заняття 

магістр, 

курс 1, ІІ 

семестр 

(183) Технології 

захисту 

навколишнього 

середовища 

Заява студента 



середовища.  

СК06. Здатність 

контролювати й 

оцінювати 

ефективність 

природоохоронних 

заходів та 

застосовуваних 

технологій 

27.  Бухгалтер-

ського 

обліку, 

оподаткуван

ня і аудиту 

Бухгалтерськи

й облік і аудит 

в 

рослинництві  

ФК 2. Вміти 

розробляти соціально-

економічну суть 

підприємництва та його 

складові, систему 

фінансового 

обслуговування, 

капіталовкладення і 

заходи щодо 

використання біржових 

операцій для 

забезпечення 

страхування цінових 

ризиків, пов’язаних з 

вирощуванням і 

реалізацією 

сільськогосподарської 

продукції. 

ФК 3. Вміти на основі 

набутих знань, 

розумінь та сучасних 

інформаційних 

технологій надавати 

сільгоспвиробникам 

дорадчі послуги. 

РН 11. Знати принципи управління 

персоналом та ресурсами, основні 

підходи до прийняття рішень.  

РН 13. Володіти основами 

бізнесового проектування і 

маркетингового оцінювання 

виконання і впровадження 

інноваційних розробок 

Лекції, 

практики, 

проблемні 

заняття 

магістр, 

курс 1, ІІ 

семестр 

(201) Агрономія 

Заява студента 

28.  Бухгалтер-

ського 

обліку, 

Бухгалтерськи

й облік і аудит 

в садівництві 

ФК 2. Здатність 

застосовувати нові 

підходи для аналізу та 

РН 4. Знати правові та етичні норми 

для оцінки професійної діяльності, 

розробки та реалізації економічно-

Лекції, 

практики, 

проблемні 

магістр, 

курс 1, ІІ 

семестр 

(203) Садівництво 

та виноградарство 

Заява студента 



оподаткуван

ня і аудиту 
та 

виноградарств

і 

прогнозування 

складних явищ, 

критичного осмислення 

і самостійного 

вирішення проблем у 

професійній діяльності. 

ФК 8. Здатність 

використовувати 

інноваційні процеси в 

агропромисловому 

комплексі при 

проектуванні та 

реалізації екологічно-

безпечних, економічно-

ефективних технологій 

виробництва 

плодоовочевої 

продукції та винограду. 

значущих виробничих і 

дослідницьких проектів. 

РН 11. Знати принципи управління 

персоналом та ресурсами, основні 

підходи до прийняття рішень.  

РН 13. Володіти основами 

бізнесового проектування і 

маркетингового оцінювання 

виконання і впровадження 

інноваційних розробок 

заняття 

29.  Бухгалтер-

ського 

обліку, 

оподаткуван

ня і аудиту 

Бухгалтерськи

й облік і аудит 

виробництва і 

переробки 

продукції 

тваринництва 

ФК 2. Здатність 

організовувати 

підприємницьку 

діяльність в 

підприємствах з 

виробництва та 

переробки продукції 

тваринництва різних 

форм власності. 

ФК 5.Здатність 

організовувати і 

контролювати 

діловодство та 

документообіг в 

установах різних типів і 

форм власності. 

РН 5. Усвідомлювати особливості 

функціонування підприємств з 

виробництва та переробки продукції 

тваринництва у сучасних умовах 

господарювання та демонструвати 

розуміння їх ринкового 

позиціонування. 

РН 3. Здатність складати бізнес-план 

підприємства з виробництва 

продукції тваринництва, 

прогнозувати ринкове середовище 

продуктів тваринництва, розробляти 

стратегії виробничо-фінансової 

діяльності, маркетингу та 

менеджменту у 

сільськогосподарському 

виробництві, організовувати і 

контролювати діловодство та 

документообіг в установах різних 

Лекції, 

практики, 

проблемні 

заняття 

магістр, 

курс 1, ІІ 

семестр  

(204) Технологія 

виробництва і 

переробки 

продукції 

тваринництва 

Заява студента 



типів і форм власності. 

30.  Бухгалтер-

ського 

обліку, 

оподаткуван

ня і аудиту 

Бухгалтерськи

й облік і аудит 

в рибному 

господарстві 

12. Здатність 

здійснювати 

технологічні процеси, 

забезпечення 

матеріально-

технічними, трудовими, 

інформаційними і 

фінансовими 

ресурсами.  

13. Здатність 

аналізувати 

господарську 

діяльність, проводити 

облік матеріальних 

цінностей, основних 

засобів, реалізацію 

продукції 

аквакультури.  

14. Здатність складати 

кошториси та 

оцінювати економічну 

ефективність проектів, 

управляти 

рибогосподарськими 

колективами, 

планувати виробництво 

та реалізацію продукції 

аквакультури. 

13. Знати та розуміти елементи 

рибництва (гідроекології, 

гідротехніки з основами 

проектування рибницьких 

підприємств, генетики, розведення та 

селекції, годівлі риб, іхтіопатології, 

економіки рибницьких підприємств). 

Лекції, 

практики, 

проблемні 

заняття 

магістр, 

курс 1, ІІ 

семестр  

(207) Водні 

біоресурси та 

аквакультура 

Заява студента 

31.  Бухгалтер-

ського 

обліку, 

оподаткуван

ня і аудиту 

Бухгалтерськи

й облік і аудит 

в 

машиновикор

истуванні та 

технічному 

сервісі 

СК 5. Здатність 

вирішувати 

оптимізаційні задачі 

для ефективного 

машиновикористування 

в рослинництві, 

тваринництві, 

зберіганні і 

РН 5. Приймати оптимальні та 

обґрунтовані управлінські рішення 

для забезпечення прибутковості 

підприємства; володіти навичками у 

регулюванні зовнішньоекономічної 

торгівлі на аграрних підприємствах. 

РН 17. Створювати і оптимізувати 

інноваційні технікотехнологічні 

Лекції, 

практики, 

проблемні 

заняття 

магістр, 

курс 1, ІІ 

семестр  
(208) 

Агроінженерія 

Заява студента 



транспортуванні 

сільськогосподарської 

продукції. 

СК 8. Здатність 

використовувати 

методи управління й 

планування 

матеріальних та 

пов’язаних з ними 

інформаційних і 

фінансових потоків на 

основі системного 

підходу та економічних 

компромісів для 

підвищення 

конкурентоспроможнос

ті підприємств. 

СК 14. Здатність 

використовувати 

нормативно-

законодавчу базу з 

метою правового 

захисту розроблюваних 

об’єктів та їх 

нормативно 

обґрунтованого 

введення в 

господарський обіг, 

спрямовуючи 

отриманий прибуток на 

підвищення добробуту 

суспільства. 

системи в рослинництві, 

тваринництві, зберіганні, переробній 

галузі і технічному сервісі. 

32.  Бухгалтер-

ського 

обліку, 

оподаткуван

ня і аудиту 

Бухгалтерськи

й облік і аудит 

у 

ветеринарних 

аптеках та 

СК 14. Здатність 

розробляти стратегії 

виробничо-фінансової 

діяльності, маркетингу 

та менеджменту у 

РН 9. Узагальнювати показники 

економічного розвитку та відомості 

щодо ефективності роботи 

ветеринарних фахівців різного 

підпорядкування.  

Лекції, 

практики, 

проблемні 

заняття 

магістр, 

курс 1, ІІ 

семестр  
(211) Ветеринарна 

медицина 

Заява студента 



лікувальних 

закладах 

ветеринарній медицині.  

СК 17. Здатність 

організовувати і 

контролювати 

діловодство та 

документообіг в 

установах різних типів і 

форм власності. 

РН 10. Готувати облікову звітність 

під час планування, організації та 

здійснення фахової діяльності. 

33.  Бухгалтер-

ського 

обліку, 

оподаткуван

ня і аудиту 

Бухгалтерськи

й облік і аудит 

в сфері 

туристичної 

діяльності 

К18. Здатність 

аналізувати діяльність 

суб’єктів індустрії 

туризму на всіх рівнях 

управління 

К30. Здатність 

працювати з 

документацією та 

здійснювати 

розрахункові операції 

суб’єктом 

туристичного бізнесу 

ПР10. Розуміти принципи, процеси і 

технології організації роботи 

суб’єкта туристичного бізнесу та 

окремих його підсистем 

(адміністративноуправлінська, 

соціально-психологічна, економічна, 

техніко-технологічна). 

Лекції, 

практики, 

проблемні 

заняття 

магістр, 

курс 1, ІІ 

семестр 

(242) Туризм 

Заява студента 

34.  Бухгалтер-

ського 

обліку, 

оподаткуван

ня і аудиту 

Бухгалтерськи

й облік і аудит 

в управлінні 

доходами і 

видатками 

територіальни

х громад 

СК 2. Здатність 

демонструвати 

розуміння 

особливостей сфер 

застосування 

планування і 

прогнозування 

соціально економічних 

явищ і процесів. 

СК 9. Здатність до 

формування 

пропозицій покращення 

ефективності 

функціонування 

територіальних 

адміністративних 

одиниць. 

РН 8. Усвідомлювати особливості 

функціонування організацій 

(установ) публічного сектору у 

сучасних умовах господарювання та 

демонструвати розуміння їх 

ринкового позиціонування. 

РН 17. Здатність до аналізу і синтезу 

соціально-значущих проблем і 

процесів на рівні держави, регіону, 

галузі, міста, громади та інших 

об’єктів управління. 

РН 39. Здійснювати аналіз ринків на 

шляху до комерціалізації об’єкта 

господарської діяльності як об’єкта 

права інтелектуальної власності. РН 

40. Визначати економічну 

ефективність комерціалізації об’єкта 

Лекції, 

практики, 

проблемні 

заняття 

магістр, 

курс 1, ІІ 

семестр 

(281) Публічне 

управління та 

адміністрування 

Заява студента 



СК 11. Здатність 

застосовувати 

інформаційні 

технології в сферах 

публічного управління. 

господарської діяльності як об’єкта 

права інтелектуальної власності. 

Кафедра комп’ютерних технологій і моделювання систем 

35.  Кафедра 

КТіМС/ 

Лапін А. В. 

Інтегровані 

системи 

управління 

підприємством 

Здатність 

використовувати 

сучасні інформаційні 

технології, методи та 

прийоми дослідження 

економічних та 

соціальних процесів, 

адекватні встановленим 

потребам дослідження. 

Застосовувати сучасні інформаційні 

технології та спеціалізоване 

програмне забезпечення у соціально-

економічних дослідженнях та в 

управлінні соціально-економічними 

системами. 

 

Лекції, 

лабораторні 

заняття, 

практичні 

Магістр, 2 

курс 

051 «Економіка» Базові знання 

інформаційних 

технологій 

36.  Кафедра 

КТіМС/ 

Лапін А. В. 

Інформаційні 

системи в 

економічній 

діяльності 

підприємства 

Здатність 

використовувати 

сучасні інформаційні 

технології, методи та 

прийоми дослідження 

економічних та 

соціальних процесів, 

адекватні встановленим 

потребам дослідження. 

Застосовувати сучасні інформаційні 

технології та спеціалізоване 

програмне забезпечення у соціально-

економічних дослідженнях та в 

управлінні соціально-економічними 

системами. 

 

Лекції, 

лабораторні 

заняття, 

практичні 

Магістр, 2 

курс 

051 «Економіка» Базові знання 

інформаційних 

технологій 

37.  Кафедра 

КТіМС/ 

Лапін А. В. 

Інформаційні 

системи 

управління 

підприємством 

Здатність 

використовувати 

сучасні інформаційні 

технології, методи та 

прийоми дослідження 

економічних та 

соціальних процесів, 

адекватні встановленим 

потребам дослідження. 

Застосовувати сучасні інформаційні 

технології та спеціалізоване 

програмне забезпечення у соціально-

економічних дослідженнях та в 

управлінні соціально-економічними 

системами. 

 

Лекції, 

лабораторні 

заняття, 

практичні 

Магістр, 2 

курс 

051 «Економіка» Базові знання 

інформаційних 

технологій 

38.  Кафедра 

КТіМС/ 

Лапін А. В. 

Корпоративні 

інформаційні 

системи 

Здатність 

використовувати 

сучасні інформаційні 

технології, методи та 

Застосовувати сучасні інформаційні 

технології та спеціалізоване 

програмне забезпечення у соціально-

економічних дослідженнях та в 

Лекції, 

лабораторні 

заняття, 

практичні 

Магістр, 2 

курс 

051 «Економіка» Базові знання 

інформаційних 

технологій 



прийоми дослідження 

економічних та 

соціальних процесів, 

адекватні встановленим 

потребам дослідження. 

управлінні соціально-економічними 

системами. 

 

39.  Кафедра 

КТіМС/ 

Лапін А. В. 

Офісні 

інформаційні 

системи на 

підприємстві 

Здатність 

використовувати 

сучасні інформаційні 

технології, методи та 

прийоми дослідження 

економічних та 

соціальних процесів, 

адекватні встановленим 

потребам дослідження. 

Застосовувати сучасні інформаційні 

технології та спеціалізоване 

програмне забезпечення у соціально-

економічних дослідженнях та в 

управлінні соціально-економічними 

системами. 

 

Лекції, 

лабораторні 

заняття, 

практичні 

Магістр, 2 

курс 

051 «Економіка» Базові знання 

інформаційних 

технологій 

40.  Кафедра 

КТіМС/ 

Молодецька 

К. В. 

Динамічні 

моделі в 

економіці 

Здатність вчитися та 

бути готовим до 

засвоєння та 

застосування набутих 

знань. 

Здатність працювати 

самостійно та в команді 

з урахуванням вимог 

професійної 

дисципліни, 

планування та 

управління часом. 

Здатність діяти на 

основі етичних 

міркувань (мотивів). 

Здатність спілкуватися 

державною та 

іноземними мовами як 

усно, так і письмово.  

Навички використання 

сучасних 

інформаційних та 

комунікаційних 

знати та розуміти економічні 

процеси та явища, що відбуваються 

на різних рівнях економічних 

систем; знати місце і значення 

економічної діяльності бізнес-

одиниць у вирішенні проблем 

розвитку глобальної економічної 

системи; формувати, аналізувати та 

інтерпретувати фінансову, 

управлінську, податкову і 

статистичну інформацію 

підприємств, установ, організацій 

для прийняття управлінських 

рішень; володіти методичним 

інструментарієм оцінки 

господарської діяльності 

підприємств; використовувати 

теоретичні, організаційні та 

методичні засади економічного 

розвитку; визначати напрями 

підвищення ефективності 

використання стратегічного 

потенціалу на рівні держави та 

Лекції, лекції 

проблемного 

характеру, 

практичні 

заняття 

Магістр, 2 

курс 

051 «Економіка» Базові знання з 

дисциплін 

Мікроекономіка/Еко

номіка 

підприємства, 

Інформатика, 

Економіко-

математичне 

моделювання 



технологій.  

Навички забезпечення 

еколого-економічної 

рівноваги.  

Здатність презентувати 

результати проведених 

досліджень. 

підприємств різних організаційно-

правових форм власності; 

застосовувати спеціалізовані 

інформаційні системи і комп’ютерні 

технології для економічного аналізу 

та прийняття господарських рішень; 

розуміти вимоги до діяльності за 

спеціальністю, зумовлені 

необхідністю забезпечення сталого 

розвитку економіки України, її 

зміцнення як демократичної, 

соціальної, правової держави. 

41.  Кафедра 

КТіМС/ 

Молодецька 

К. В. 

Комп'ютерне 

моделювання 

динамічних 

бізнес-систем 

Здатність вчитися та 

бути готовим до 

засвоєння та 

застосування набутих 

знань. 

Здатність працювати 

самостійно та в команді 

з урахуванням вимог 

професійної 

дисципліни, 

планування та 

управління часом. 

Здатність діяти на 

основі етичних 

міркувань (мотивів). 

Здатність спілкуватися 

державною та 

іноземними мовами як 

усно, так і письмово.  

Навички використання 

сучасних 

інформаційних та 

комунікаційних 

технологій.  

Навички забезпечення 

знати та розуміти економічні 

процеси та явища, що відбуваються 

на різних рівнях економічних 

систем; знати місце і значення 

економічної діяльності бізнес-

одиниць у вирішенні проблем 

розвитку глобальної економічної 

системи; формувати, аналізувати та 

інтерпретувати фінансову, 

управлінську, податкову і 

статистичну інформацію 

підприємств, установ, організацій 

для прийняття управлінських 

рішень; володіти методичним 

інструментарієм оцінки 

господарської діяльності 

підприємств; використовувати 

теоретичні, організаційні та 

методичні засади економічного 

розвитку; визначати напрями 

підвищення ефективності 

використання стратегічного 

потенціалу на рівні держави та 

підприємств різних організаційно-

правових форм власності; 

Лекції, лекції 

проблемного 

характеру, 

практичні 

заняття 

Магістр, 2 

курс 

051 «Економіка» Базові знання з 

дисциплін 

Мікроекономіка/Еко

номіка 

підприємства, 

Інформатика, 

Економіко-

математичне 

моделювання 



еколого-економічної 

рівноваги.  

Здатність презентувати 

результати проведених 

досліджень. 

застосовувати спеціалізовані 

інформаційні системи і комп’ютерні 

технології для економічного аналізу 

та прийняття господарських рішень; 

розуміти вимоги до діяльності за 

спеціальністю, зумовлені 

необхідністю забезпечення сталого 

розвитку економіки України, її 

зміцнення як демократичної, 

соціальної, правової держави. 

42.  Кафедра 

КТіМС/ 

Молодецька 

К. В. 

Математичне 

моделювання 

динамічних 

систем  

Здатність вчитися та 

бути готовим до 

засвоєння та 

застосування набутих 

знань. 

Здатність працювати 

самостійно та в команді 

з урахуванням вимог 

професійної 

дисципліни, 

планування та 

управління часом. 

Здатність діяти на 

основі етичних 

міркувань (мотивів). 

Здатність спілкуватися 

державною та 

іноземними мовами як 

усно, так і письмово.  

Навички використання 

сучасних 

інформаційних та 

комунікаційних 

технологій.  

Навички забезпечення 

еколого-економічної 

рівноваги.  

знати та розуміти економічні 

процеси та явища, що відбуваються 

на різних рівнях економічних 

систем; знати місце і значення 

економічної діяльності бізнес-

одиниць у вирішенні проблем 

розвитку глобальної економічної 

системи; формувати, аналізувати та 

інтерпретувати фінансову, 

управлінську, податкову і 

статистичну інформацію 

підприємств, установ, організацій 

для прийняття управлінських 

рішень; володіти методичним 

інструментарієм оцінки 

господарської діяльності 

підприємств; використовувати 

теоретичні, організаційні та 

методичні засади економічного 

розвитку; визначати напрями 

підвищення ефективності 

використання стратегічного 

потенціалу на рівні держави та 

підприємств різних організаційно-

правових форм власності; 

застосовувати спеціалізовані 

інформаційні системи і комп’ютерні 

Лекції, лекції 

проблемного 

характеру, 

практичні 

заняття 

Магістр, 2 

курс 

051 «Економіка» Базові знання з 

дисциплін 

Мікроекономіка/Еко

номіка 

підприємства, 

Інформатика, 

Економіко-

математичне 

моделювання 



Здатність презентувати 

результати проведених 

досліджень. 

технології для економічного аналізу 

та прийняття господарських рішень; 

розуміти вимоги до діяльності за 

спеціальністю, зумовлені 

необхідністю забезпечення сталого 

розвитку економіки України, її 

зміцнення як демократичної, 

соціальної, правової держави. 

43.  Кафедра 

КТіМС/ 

Молодецька 

К. В. 

Моделювання 

економічної 

динаміки 

Здатність вчитися та 

бути готовим до 

засвоєння та 

застосування набутих 

знань. 

Здатність працювати 

самостійно та в команді 

з урахуванням вимог 

професійної 

дисципліни, 

планування та 

управління часом. 

Здатність діяти на 

основі етичних 

міркувань (мотивів). 

Здатність спілкуватися 

державною та 

іноземними мовами як 

усно, так і письмово.  

Навички використання 

сучасних 

інформаційних та 

комунікаційних 

технологій.  

Навички забезпечення 

еколого-економічної 

рівноваги.  

Здатність презентувати 

результати проведених 

знати та розуміти економічні 

процеси та явища, що відбуваються 

на різних рівнях економічних 

систем; знати місце і значення 

економічної діяльності бізнес-

одиниць у вирішенні проблем 

розвитку глобальної економічної 

системи; формувати, аналізувати та 

інтерпретувати фінансову, 

управлінську, податкову і 

статистичну інформацію 

підприємств, установ, організацій 

для прийняття управлінських 

рішень; володіти методичним 

інструментарієм оцінки 

господарської діяльності 

підприємств; використовувати 

теоретичні, організаційні та 

методичні засади економічного 

розвитку; визначати напрями 

підвищення ефективності 

використання стратегічного 

потенціалу на рівні держави та 

підприємств різних організаційно-

правових форм власності; 

застосовувати спеціалізовані 

інформаційні системи і комп’ютерні 

технології для економічного аналізу 

та прийняття господарських рішень; 

Лекції, лекції 

проблемного 

характеру, 

практичні 

заняття 

Магістр, 2 

курс 

051 «Економіка» Базові знання з 

дисциплін 

Мікроекономіка/Еко

номіка 

підприємства, 

Інформатика, 

Економіко-

математичне 

моделювання 



досліджень. розуміти вимоги до діяльності за 

спеціальністю, зумовлені 

необхідністю забезпечення сталого 

розвитку економіки України, її 

зміцнення як демократичної, 

соціальної, правової держави. 

44.  Кафедра 

КТіМС/ 

Молодецька 

К. В. 

Моделювання 

трансформацій

них процесів в 

економіці 

Здатність вчитися та 

бути готовим до 

засвоєння та 

застосування набутих 

знань. 

Здатність працювати 

самостійно та в команді 

з урахуванням вимог 

професійної 

дисципліни, 

планування та 

управління часом. 

Здатність діяти на 

основі етичних 

міркувань (мотивів). 

Здатність спілкуватися 

державною та 

іноземними мовами як 

усно, так і письмово.  

Навички використання 

сучасних 

інформаційних та 

комунікаційних 

технологій.  

Навички забезпечення 

еколого-економічної 

рівноваги.  

Здатність презентувати 

результати проведених 

досліджень. 

знати та розуміти економічні 

процеси та явища, що відбуваються 

на різних рівнях економічних 

систем; знати місце і значення 

економічної діяльності бізнес-

одиниць у вирішенні проблем 

розвитку глобальної економічної 

системи; формувати, аналізувати та 

інтерпретувати фінансову, 

управлінську, податкову і 

статистичну інформацію 

підприємств, установ, організацій 

для прийняття управлінських 

рішень; володіти методичним 

інструментарієм оцінки 

господарської діяльності 

підприємств; використовувати 

теоретичні, організаційні та 

методичні засади економічного 

розвитку; визначати напрями 

підвищення ефективності 

використання стратегічного 

потенціалу на рівні держави та 

підприємств різних організаційно-

правових форм власності; 

застосовувати спеціалізовані 

інформаційні системи і комп’ютерні 

технології для економічного аналізу 

та прийняття господарських рішень; 

розуміти вимоги до діяльності за 

спеціальністю, зумовлені 

Лекції, лекції 

проблемного 

характеру, 

практичні 

заняття 

Магістр, 2 

курс 

051 «Економіка» Базові знання з 

дисциплін 

Мікроекономіка/Еко

номіка 

підприємства, 

Інформатика, 

Економіко-

математичне 

моделювання 



необхідністю забезпечення сталого 

розвитку економіки України, її 

зміцнення як демократичної, 

соціальної, правової держави. 

45.  Кафедра 

КТіМС/ 

Николюк О. 

М. 

Економетрія ЗК 1. Прагнути 

працювати 

відповідально на благо 

суспільства і займати 

активну громадянську 

позицію.  

ЗК 2. Здатність 

володіти культурою 

мислення, знати закони 

розвитку природи і 

суспільства, 

застосовувати ці знання 

у професійній 

діяльності; аналізувати 

і оцінювати 

соціальноекономічні 

явища і процеси.  

ЗК 3. Здатність і 

готовність до 

особистісного й 

професійного навчання 

та самовдосконалення, 

саморозвитку, 

саморегуляції, 

самоорганізації, 

самоконтролю, до 

розширення меж своїх 

професійно-практичних 

знань.  

ЗК 4. Здатність брати 

участь у розробці 

управлінських рішень і 

нести відповідальність 

застосовувати набуті теоретичні 

знання для розв’язання практичних 

завдань управлінської діяльності; 

демонструвати навички самостійної 

роботи, гнучкого мислення, 

відкритості до нових знань, бути 

критичним і самокритичним, а також 

знати зміст та етапи побудови 

економетричних моделей; основні 

типи економетричних моделей та 

напрямки їх практичного 

застосування у менеджменті; методи 

обробки та аналізу статистичних 

даних; типи і особливості 

економетричних моделей; процедуру 

побудови економетричних моделей 

та перевірки їх якості; методичні 

основи аналізу взаємозв’язків між 

економічними об’єктами процесами 

та явищами; методику 

прогнозування розвитку 

економічних систем; методичні 

засади оцінки ризиків; вміти 

обирати типи економетричних 

моделей для вирішення прикладних 

економічних проблем; будувати і 

досліджувати економетричні моделі 

для вирішення економічних 

проблем; використовувати 

комп’ютерні інформаційні технології 

для обробки та аналізу статистичних 

даних; аналізувати причинно-

наслідкові зв’язки між економічними 

Лекції, лекції 

проблемного 

характеру, 

лабораторні 

роботи, 

семінар-

дискусія, 

семінар за 

технологією 

мозкового 

штурму 

 073 “Менеджмент” 

 

Навички роботи в 

середовищі 

MS Excel, базові 

знання з дисциплін 

Мікроекономіка/Еко

номіка підприємства 



за реалізацію цих 

рішень у межах своїх 

посадових обов'язків, 

уміння оцінювати 

наслідки рішень.  

ЗК 5. Здатність до 

адаптації, креативності, 

генерування ідей та дій 

у новій ситуації.  

ЗК 6. Здатність 

здійснювати усну і 

письмову комунікацію 

професійного 

спрямування 

державною та 

іноземною мовами.  

ЗК 7. Здатність 

володіти основними 

способами і засобами 

інформаційної 

взаємодії, одержання, 

зберігання, переробки, 

інтерпретації 

інформації, працювати 

з 

інформаційнокомуніка

ційними технологіями; 

здатність до 

сприйняття і 

методичного 

узагальнення 

інформації, постановки 

мети та вибору шляхів 

її досягнення.  

ЗК 8. Здатність 

критично оцінювати 

інформацію, 

переоцінювати 

об’єктами. 

 



накопичений досвід і 

конструктивно 

ухвалювати рішення на 

основі узагальнення 

інформації; здатність 

до критичного аналізу 

своїх можливостей. 

 

1.  Кафедра 

суспільних 

наук, 

Шевченко 

О. М.. 

Психологія 

управління 

Здатність вчитися та 

бути готовим до 

засвоєння та 

застосування набутих 

знань. Здатність до 

аналізу та синтезу як 

інструментарію 

виявлення проблем та 

прийняття рішень для 

їх розв’язання на основі 

логічних аргументів та 

перевірених фактів. 

Здатність працювати 

самостійно та в команді 

з урахуванням вимог 

професійної 

дисципліни, 

планування та 

управління часом. 

Цінування та повага 

різноманітності та 

мультикультурності. 

Здатність діяти на 

основі етичних 

міркувань (мотивів). 

Здатність бути 

критичним та 

знати: сутність поняття 

«управління»; об’єкт, предмет 

і завдання психології 

управління як науки; місце 

управління в соціальній 

організації; сутність 

організаційної ефективності 

та її рівні; індивідуально-

психологічні, 

психофізіологічні властивості 

особистості та їх урахування в 

системі управління; 

індивідуально-психологічні 

змінні які є основою для 

розуміння поведінки; поняття 

і види груп; групову 

динаміку; групові фактори 

ефективності трудової 

діяльності; соціально-

психологічні особливості 

прийняття рішень. 

вміти: дати визначення та 

обґрунтувати сутність 

психології управління; 

розкрити взаємозв’язок 

психології управління та 

соціальної організації; 

лекції, 

практичні, 

командна 

робота, 

проблемні 

заняття 

Магістр Всі спеціальності Без обмежень 



самокритичним. 

Здатність до гнучкого 

мислення та 

компетентного 

застосування набутих 

знань в широкому 

діапазоні практичної 

роботи за фахом та 

повсякденному житті. 

Здатність спілкуватися 

державною та 

іноземними мовами як 

усно, так і письмово 

визначати сутність, 

структуру організації; 

обґрунтовувати психологічні 

чинники індивідуальної і 

групової поведінки; 

визначати рівні 

організаційної ефективності; 

здійснювати аналіз поведінки 

особистості і групи як 

об’єктів управлінського 

впливу; визначати мотивацію 

особистості до діяльності; 

характеризувати основні 

фактори, що впливають на 

процес прийняття рішення; 

обґрунтовувати доцільність 

використання групи у процесі 

прийняття рішення. 
 

1.  Кафедра 

суспільних 

наук, 

Шевченко 

О. М.. 

Педагогіка 

та 

психологія 

вищої 

школи 

Здатність здійснювати 

діяльність на благо 

батьківщини і всього 

світу на основі 

етичних міркувань, 

соціально 

відповідально і 

свідомо.  Здатність до 

саморозвитку, 

самореалізації, 

використання 

творчого потенціалу. 

Здатність критично 

оцінювати явища, 

ситуації, діяльність 

знати: зміст основних понять 

курсу та теоретичні положення, 

які стосуються організації 

педагогічного процесу у вищій 

школі, напрямки 

психологічного 

опосередкування практики 

навчання та викладання; 

історичні та методологічні 

витоки розвитку педагогіки та 

психології вищої освіти в 

Україні та індустріально 

розвинених країнах; напрямки 

їх оптимізації; психологію 

пізнавальної діяльності та 

лекції, 

практичні, 

командна 

робота, 

проблемні 

заняття 

Доктор 

філософії 

Всі спеціальності Без обмежень 



осіб, себе; формування 

та коригування 

власного світогляду, 

розуміння принципів 

розвитку суспільства. 

Здатність до 

самоорганізації, 

самодисципліни, 

вміння працювати над 

собою і досягати 

поставлених цілей.  

Здатність працювати в 

команді та 

налагоджувати 

міжособистісну 

взаємодію при 

вирішенні 

професійних завдань; 

організовувати та 

мотивувати людей 

рухатися до спільної 

мети. Здатність 

використання 

інформаційно-

комунікаційних 

технологій для 

пошуку, обробки, 

аналізу інформації з 

різних джерел та 

розробляти достатню 

кількість 

альтернативних 

варіантів рішень. 

Здатність 

навчання, структуру 

особистості, організацію та 

методологію творчого 

мислення, психодіагностику, її 

функції та методи, критерії 

оцінки їх якості та особливості 

застосування. 

вміти: самостійно аналізувати 

та творчо реалізовувати 

заходи по розв’язанню 

проблем, що виникають у 

навчально-виховному 

процесі, пояснювати та 

формулювати соціально- та 

індивідуально-орієнтовані 

рекомендацій щодо 

вирішення реальних 

педагогічних ситуацій; 

використовувати сучасні 

психологічні методи роботи з 

першоджерелами, реферувати 

їх та коментувати, вільно 

висловлювати свої думки, 

оперувати педагогічними та 

психологічними категоріями і 

поняттями; використовувати 

педагогічні та психологічні 

методи й засоби організації 

науково-дослідницької 

роботи; здійснювати 

ефективну пізнавально-

гностичну діяльність; 

володіти навичками 

математико-статистичного 



провадження наукових 

досліджень у 

професійній 

діяльності та/або 

інноваційній 

діяльності, здатність 

генерувати нові ідеї.  

Здатність здійснювати 

комунікаційну 

діяльність в усній і 

письмовій формах 

українською та 

іноземними мовами для 

вирішення завдань 

міжособистісної і 

міжкультурної 

взаємодії 

аналізу дослідницької 

інформації, її узагальнення та 

обґрунтування.. 
 

1.  Кафедра 

суспільних 

наук, 

Мельничук 

В.В. 

Спічрайтинг ЗК01. Здатність до 

абстрактного мислення, 

аналізу і синтезу. 

ЗК07. Здатність 

вчитися і оволодівати 

сучасними знаннями.  

ЗК08. Здатність до 

пошуку, оброблення та 

аналізу інформації  

ЗК09. Здатність бути 

критичним і 

самокритичним. 

ПР18. Демонструвати базові 

навички креативного та 

критичного мислення у 

дослідженнях і професійному 

спілкуванні. 

ПР19. Виявляти навички 

самостійної роботи, гнучкого 

мислення, відкритості до нових 

знань. 
 

Лекції, 

практичні, 

семінарські 

заняття, 

проблемні 

заняття 

магістр Всі спеціальності Без обмежень 

46.          

47.          

48.          

49.          

50.          

51.          



52.          

53.          

54.          

55.          

56.          

57.          

58.          

 



КАТАЛОГ ВИБІРКОВИХ ДИСЦИПЛІН 

Факультет економіки та менедменту 

 
Кафедра / 

викладач, якої 

буде 

викладати 

дисципліну 

НАЗВА 

дисципліни 

Назва загальної 

компетентності, на розвиток 

якої спрямована дисципліна 

Результати 

навчання 

Які методи 

викладання 

пропонуються  

Освітній 

рівень та 

курс, 

семестр 

Спеціальність, для 

якої пропонується 

дисципліна 

Вхідні вимоги до 

студентів, які 

хочуть обрати 

дисципліну 

Кафедра 

суспільних 

наук 

Шевченко 

О. М., 

Махорін Г. Л. 

Соціально-

політичні 

студії 

Здатність до абстрактного 

мислення, аналізу та синтезу; 

здатність застосовувати 

знання у практичних 

ситуаціях;  

знання та розуміння 

предметної області та 

розуміння професійної 

діяльності;  

здатність реалізувати свої 

права і обов’язки як члена 

суспільства, усвідомлювати 

цінності громадянського 

(вільного демократичного) 

суспільства та необхідність 

його сталого розвитку, 

верховенства права, прав і 

свобод людини і громадянина 

в Україні. 

РН 6. Вміти працювати в 
команді, мати навички 
міжособистісної взаємодії, які 
дозволяють досягати 
професійних цілей. 
РН 9. Знати вимоги до діяльності 
за спеціальністю, зумовлені 
необхідністю забезпечення 
сталого розвитку України, її 
зміцнення як демократичної, 
соціальної і правової держави. 
РН 10. Демонструвати здатність 
діяти соціально відповідально на 
основі етичних, культурних, 
наукових цінностей і досягнень 
суспільства. 

РН 11. Володіти лідерськими 

навичками, організувати 

колективну працю, проводити 

переговори, узгоджувати інтереси 

всіх учасників з цілями та 

завданнями щодо управління 

розвитком підприємства 

Лекції, 

практичні 

Освітній 

ступінь 

бакалавр, 3 

курс, 5 

семестр 

076 

Підприємництво, 

торгівля, біржова 

діяльність 

Без обмежень 

Кафедра 

правознавств

а, Бучинська 

А.Й. – к.ю.н., 

Василенко 

Правове 

регулюванн

я біржової 

діяльності 

Здатність до 

абстрактного мислення, 

аналізу та синтезу; 

здатність застосовувати 

знання у практичних 

РН 2. Застосовувати набуті 
знання для виявлення, 
постановки та вирішення 
завдань за різних практичних 
ситуацій в підприємницькій, 

Лекції, 

практичні 

Освітній 

ступінь 

бакалавр, 3 

курс, 5 

семестр 

076 

Підприємництво, 

торгівля, біржова 

діяльність 

Без обмежень 



Л.П. – к.ю.н., 

Гордійчук 

М.В. – к.ю.н., 

Костенко 

С.О. 

ситуаціях; знання та 

розуміння предметної 

області та розуміння 

професійної діяльності; 

здатність реалізувати свої 

права і обов’язки як 

члена суспільства, 

усвідомлювати цінності 

громадянського (вільного 

демократичного) 

суспільства та 

необхідність його 

сталого розвитку, 

верховенства права, прав 

і свобод людини і 

громадянина в Україні. 

торговельній та біржовій 
діяльності. 
РН 6. Вміти працювати в 
команді, мати навички 
міжособистісної взаємодії, які 
дозволяють досягати 
професійних цілей 
РН 16. Знати нормативно-
правове забезпечення 
діяльності підприємницьких, 
торговельних та біржових 
структурі застосовувати його 
на практиці. 
 

Кафедра 

маркетингу, 

Волкова, 

І. М., Буднік 

О. М.  

Біржовий 

маркетинг 

ЗК 2. Здатність застосовувати 

отримані знання в 

практичних ситуаціях. 

ЗК 6. Здатність до пошуку, 

оброблення та аналізу 

інформації з різних джерел. 

РН 2. Застосовувати набуті 
знання для виявлення, 
постановки та вирішення завдань 
за різних практичних ситуацій в 
підприємницькій, торговельній 
та біржовій діяльності. 
РН 5. Організовувати пошук, 
самостійний відбір, якісну 
обробку інформації з різних 
джерел для формування банків 
даних у сфері підприємництва, 
торгівлі та біржової діяльності. 

Лекції, 

практичні 

Освітній 

ступінь 

бакалавр, 3 

курс, 5 

семестр 

076 

Підприємництво, 

торгівля, біржова 

діяльність 

Без обмежень 

Кафедра 

інноваційного 

підприємницт

ва та 

інвестиційної 

діяльності, 

Левківська 

Л. М. 

Організація 

та 

проектуванн

я фірми 

ЗК 1. Здатність вчитися та 

бути готовим до засвоєння 

та застосування набутих 

знань. 

ЗК 2. Здатність до аналізу 

та синтезу як 

інструментарію виявлення 

проблем та прийняття 

РН 1. Використовувати базові 
знання з підприємництва, 
торгівлі і біржової діяльності й 
уміння критичного мислення, 
аналізу та синтезу в професійних 
цілях. 
РН 2. Застосовувати набуті 
знання для виявлення, 

Лекції, 

практичні 

Освітній 

ступінь 

бакалавр, 4 

курс, 8 

семестр 

076 

Підприємництво, 

торгівля, біржова 

діяльність 

Без обмежень 



рішень для їх розв’язання 

на основі логічних 

аргументів та перевірених 

фактів. 

ЗК 4. Здатність виявляти 

ініціативу та 

підприємливість. 

ЗК 7. Здатність до гнучкого 

мислення та компетентного 

застосування набутих знань 

в широкому діапазоні 

практичної роботи за фахом 

та повсякденному житті. 

ЗК 11. Здатність 

презентувати результати 

проведених досліджень. 

постановки та вирішення завдань 
за різних практичних ситуацій в 
підприємницькій, торговельній 
та біржовій діяльності. 
РН 3. Володіти методами та 
інструментарієм для 
обґрунтування управлінських 
рішень щодо створення й 
функціонування 
підприємницьких, торговельних і 
біржових структур. 
 

Кафедра 

інноваційного 

підприємницт

ва та 

інвестиційної 

діяльності, 

Швець Т. В. 

Планування 

бізнесу та 

оцінка його 

ефективност

і 

ЗК 1. Здатність до 

абстрактного мислення, 

аналізу та синтезу. 

ЗК 2. Здатність 

застосовувати отримані 

знання в практичних 

ситуаціях. 

ЗК 8. Здатність виявляти 

ініціативу та 

підприємливість. 

РН 2. Застосовувати набуті 
знання для виявлення, 
постановки та вирішення завдань 
за різних практичних ситуацій в 
підприємницькій, торговельній 
та біржовій діяльності. 
РН 3. Володіти методами та 
інструментарієм для 
обґрунтування управлінських 
рішень щодо створення й 
функціонування 
підприємницьких, торговельних і 
біржових структур. 
РН 5. Вміти аналізувати 
внутрішнє та зовнішнє 
середовище діяльності 
підприємства, розробляти 
стратегічні плани, бізнес-плани, 
інноваційно-інвестиційні 
проекти. 
РН 19. Вміти працювати як 
самостійно, так і в команді, бути 

Лекції, 

практичні 

Освітній 

ступінь 

бакалавр, 4 

курс, 8 

семестр 

076 

Підприємництво, 

торгівля, біржова 

діяльність 

Без обмежень 



відпові¬дальним у роботі, 
проявляти професійну повагу до 
етичних принципів, 
демонструвати повагу до 
індивідуального та культурного 
різноманіття. 

Кафедра 

інноваційного 

підприємницт

ва та 

інвестиційної 

діяльності, 

Швець Т. В. 

Планування 

діяльності 

підприємств

а 

ЗК 1. Здатність до 

абстрактного мислення, 

аналізу та синтезу. 

ЗК 2. Здатність 

застосовувати отримані 

знання в практичних 

ситуаціях. 

ЗК 8. Здатність виявляти 

ініціативу та 

підприємливість. 

РН 2. Застосовувати набуті 
знання для виявлення, 
постановки та вирішення завдань 
за різних практичних ситуацій в 
підприємницькій, торговельній 
та біржовій діяльності. 
РН 3. Володіти методами та 
інструментарієм для 
обґрунтування управлінських 
рішень щодо створення й 
функціонування 
підприємницьких, торговельних і 
біржових структур. 
РН 5. Вміти аналізувати 
внутрішнє та зовнішнє 
середовище діяльності 
підприємства, розробляти 
стратегічні плани, бізнес-плани, 
інноваційно-інвестиційні 
проекти. 
РН 19. Вміти працювати як 
самостійно, так і в команді, бути 
відпові¬дальним у роботі, 
проявляти професійну повагу до 
етичних принципів, 
демонструвати повагу до 

Лекції, 

практичні 

Освітній 

ступінь 

бакалавр, 4 

курс, 8 

семестр 

076 

Підприємництво, 

торгівля, біржова 

діяльність 

Без обмежень 

Кафедра 

економіки і 

підприємницт

ва, Кільніцька 

О. С. 

Оцінка 

об’єктів 

нерухомості 

та бізнесу 

ЗК 2. Здатність 

застосовувати отримані 

знання в практичних 

ситуаціях. 

ЗК 6. Здатність до пошуку, 

оброблення та аналізу 

РН 2. Застосовувати набуті 
знання для виявлення, 
постановки та вирішення завдань 
за різних практичних ситуацій в 
підприємницькій, торговельній 
та біржовій діяльності. 

Лекції, 

практичні 

Освітній 

ступінь 

бакалавр, 

2 курс, 

4 семестр 

076 

Підприємництво, 

торгівля, біржова 

діяльність 

Без обмежень 



інформації з різних джерел. РН 5. Організовувати пошук, 
самостійний відбір, якісну 
обробку інформації з різних 
джерел для формування банків 
даних у сфері підприємництва, 
торгівлі та біржової діяльності. 
РН 6. Вміти працювати в 
команді, мати навички 
міжособистісної взаємодії, які 
дозволяють досягати 
професійних цілей 

Кафедра 

економіки і 

підприємницт

ва, Кільніцька 

О. С. 

Ціноутворен

ня на 

біржових 

ринках 

ЗК 1. Здатність до 

абстрактного мислення, 

аналізу та синтезу. 

ЗК 2. Здатність 

застосовувати отримані 

знання в практичних 

ситуаціях. 

ЗК 6. Здатність до пошуку, 

оброблення та аналізу 

інформації з різних джерел. 

РН 1. Використовувати базові 
знання з підприємництва, 
торгівлі і біржової діяльності й 
уміння критичного мислення, 
аналізу та синтезу в професійних 
цілях. 
РН 2. Застосовувати набуті 
знання для виявлення, 
постановки та вирішення завдань 
за різних практичних ситуацій в 
підприємницькій, торговельній 
та біржовій діяльності. 
РН 5. Організовувати пошук, 
самостійний відбір, якісну 
обробку інформації з різних 
джерел для формування банків 
даних у сфері підприємництва, 
торгівлі та біржової діяльності. 
РН 6. Вміти працювати в 
команді, мати навички 
міжособистісної взаємодії, які 
дозволяють досягати 
професійних цілей 

Лекції, 

практичні 

Освітній 

ступінь 

бакалавр, 

2 курс, 

4 семестр 

076 

Підприємництво, 

торгівля, біржова 

діяльність 

Без обмежень 

Кафедра 

економіки і 

підприємницт

ва, Кільніцька 

Ціноутворен

ня та цінова 

політика 

підприємств

ЗК 1. Здатність до 

абстрактного мислення, 

аналізу та синтезу. 

ЗК 2. Здатність застосовувати 

РН 1. Використовувати базові 
знання з підприємництва, 
торгівлі і біржової діяльності й 
уміння критичного мислення, 

Лекції, 

практичні 

Освітній 

ступінь 

бакалавр, 

2 курс, 

076 

Підприємництво, 

торгівля, біржова 

діяльність 

Без обмежень 



О. С. а отримані знання в 

практичних ситуаціях. 

ЗК 6. Здатність до пошуку, 

оброблення та аналізу 

інформації з різних джерел. 

аналізу та синтезу в професійних 
цілях. 
РН 2. Застосовувати набуті 
знання для виявлення, 
постановки та вирішення завдань 
за різних практичних ситуацій в 
підприємницькій, торговельній 
та біржовій діяльності. 
РН 5. Організовувати пошук, 
самостійний відбір, якісну 
обробку інформації з різних 
джерел для формування банків 
даних у сфері підприємництва, 
торгівлі та біржової діяльності. 
РН 6. Вміти працювати в 
команді, мати навички 
міжособистісної взаємодії, які 
дозволяють досягати 
професійних цілей 

4 семестр 

Комп’ютерних 

технологій і 

моделювання 

систем, 

Бродський 

Ю. Б. 

Економіко-

математичні 

методи і 

моделі 

ЗК 1. Здатність до 

абстрактного мислення, 

аналізу та синтезу. 

ЗК 2. Здатність застосовувати 

отримані знання в 

практичних ситуаціях. 

ЗК 5. Навички використання 

інформаційних і 

комунікаційних технологій. 

ЗК 6. Здатність до пошуку, 

оброблення та аналізу 

інформації з різних джерел. 

РН 1. Використовувати базові 
знання з підприємництва, 
торгівлі і біржової діяльності й 
уміння критичного мислення, 
аналізу та синтезу в професійних 
цілях. 
РН 2. Застосовувати набуті 
знання для виявлення, 
постановки та вирішення завдань 
за різних практичних ситуацій в 
підприємницькій, торговельній 
та біржовій діяльності. 
РН 4. Використовувати сучасні 
комп’ютерні і телекомунікаційні 
технології обміну та 
розповсюдження професійно 
спрямованої інформації у сфері 
підприємництва, торгівлі та 
біржової діяльності. 

Лекції, 

практичні 

Освітній 

ступінь 

бакалавр, 

2 курс, 

4 семестр 

076 

Підприємництво, 

торгівля, біржова 

діяльність 

Без обмежень 



РН 5. Організовувати пошук, 
самостійний відбір, якісну 
обробку інформації з різних 
джерел для формування банків 
даних у сфері підприємництва, 
торгівлі та біржової діяльності. 
 

Комп’ютерних 

технологій і 

моделювання 

систем, 

Бродський 

Ю. Б. 

Інформатик

а 

Здатність до пошуку, 

оброблення та аналізу 

інформації з різних джерел. 

Здатність застосовувати 

отримані знання в 

практичних ситуаціях. 

Навички використання 

інформаційних і 

комунікаційних технологій. 

Здатність до абстрактного 

мислення, аналізу та синтезу. 

РН 4. Використовувати сучасні 
комп’ютерні і телекомунікаційні 
технології обміну та 
розповсюдження професійно 
спрямованої інформації у сфері 
підприємництва, торгівлі та 
біржової діяльності. 
РН 5. Організовувати пошук, 
самостійний відбір, якісну 
обробку інформації з різних 
джерел для формування банків 
даних у сфері підприємництва, 
торгівлі та біржової діяльності. 

Лекції, 

практичні 

Освітній 

ступінь 

бакалавр, 

2 курс, 

4 семестр 

076 

Підприємництво, 

торгівля, біржова 

діяльність 

Без обмежень 

Комп’ютерних 

технологій і 

моделювання 

систем, 

Ніколюк О. М. 

Економетри

ка 

ЗК 1. Здатність до 

абстрактного мислення, 

аналізу та синтезу. 

ЗК 2. Здатність застосовувати 

отримані знання в 

практичних ситуаціях. 

ЗК 5. Навички використання 

інформаційних і 

комунікаційних технологій. 

ЗК 6. Здатність до пошуку, 

оброблення та аналізу 

інформації з різних джерел. 

РН 1. Використовувати базові 
знання з підприємництва, 
торгівлі і біржової діяльності й 
уміння критичного мислення, 
аналізу та синтезу в професійних 
цілях. 
РН 2. Застосовувати набуті 
знання для виявлення, 
постановки та вирішення завдань 
за різних практичних ситуацій в 
підприємницькій, торговельній 
та біржовій діяльності. 
РН 4. Використовувати сучасні 
комп’ютерні і телекомунікаційні 
технології обміну та 
розповсюдження професійно 
спрямованої інформації у сфері 
підприємництва, торгівлі та 

Лекції, 

практичні 

Освітній 

ступінь 

бакалавр, 

2 курс, 

4 семестр 

076 

Підприємництво, 

торгівля, біржова 

діяльність 

Без обмежень 



біржової діяльності. 
РН 5. Організовувати пошук, 
самостійний відбір, якісну 
обробку інформації з різних 
джерел для формування банків 
даних у сфері підприємництва, 
торгівлі та біржової діяльності. 

Кафедра 

фінансів і 

кредиту, 

Мартинюк 

Г. П. 

Фінансова 

звітність 

підприємств

а 

ЗК 2. Здатність застосовувати 

отримані знання в 

практичних ситуаціях. 

ЗК6. Здатність до пошуку, 

оброблення та аналізу 

інформації з різних джерел. 

СК 8. Здатність 

застосовувати основи обліку 

та оподаткування в 

підприємницькій, 

торговельній, біржовій 

діяльності. 

РН 2. Застосовувати набуті 
знання для виявлення, 
постановки та вирішення завдань 
за різних практичних ситуацій в 
підприємницькій, торговельній 
та біржовій діяльності. 
ПН5. Організовувати пошук, 
самостійний відбір, якісну 
обробку інформації з різних 
джерел для формування банків 
даних у сфері підприємництва, 
торгівлі та біржової діяльності. 
 

Лекції, 

практичні 

Освітній 

ступінь 

бакалавр, 

3 курс, 

6 семестр 

076 

Підприємництво, 

торгівля, біржова 

діяльність 

Без обмежень 

Кафедра 

фінансів і 

кредиту, 

Недільська 

Л.В. 

Фінансовий 

ринок 
ЗК1. Здатність до 

абстрактного мислення, 

аналізу та синтезу.  

ЗК2. Здатність 

застосовувати отримані 

знання в практичних 

ситуаціях. 
СК 10. Здатність до бізнес-

планування, оцінювання 

кон'юнктури ринків і 

результатів діяльності у сфері 

підприємництва, торгівлі та 

біржової практики з 

урахуванням ризиків. 

ПР01.Використовувати базові 
знання з підприємництва, 
торгівлі і біржової діяльності й 
уміння критичного мислення, 
аналізу та синтезу в професійних 
цілях  
ПР02. Застосовувати набуті 
знання для виявлення, 
постановки та вирішення завдань 
за різних практичних ситуацій в 
підприємницькій, торговельній 
та біржовій діяльності..  
ПР07.Демонструвати 
підприємливість в різних 
напрямах професійної діяльності 
та брати відповідальність за 
результати.  
ПР11. Демонструвати базові й 

Лекції, 

практичні 

Освітній 

ступінь 

бакалавр, 

3 курс, 

6 семестр 

076 

Підприємництво, 

торгівля, біржова 

діяльність 

Без обмежень 



структуровані знання у сфері 
підприємництва, торгівлі та 
біржової діяльності для 
подальшого використання на 
практиці.  
 

Кафедра 

фінансів і 

кредиту, 

Недільська 

Л.В. 

Фондовий 

та валютний 

ринок 

ЗК1. Здатність до 

абстрактного мислення, 

аналізу та синтезу. 

ЗК2. Здатність застосовувати 

отримані знання в 

практичних ситуаціях. 

СК 10. Здатність до бізнес -

планування, оцінювання 

кон'юнктури ринків і 

результатів діяльності у сфері 

підприємництва, торгівлі та 

біржової практики з 

урахуванням ризиків. 

ПР01.Використовувати базові 
знання з підприємництва, 

торгівлі і біржової діяльності й 
уміння критичного мислення, 

аналізу та синтезу в професійних 
цілях 

ПР02. Застосовувати набуті 
знання для виявлення, 

постановки та вирішення завдань 
за різних практичних ситуацій в 
підприємницькій, торговельній 

та біржовій діяльності.. 
ПР07.Демонструвати 

підприємливість в різних 
напрямах професійної діяльності 

та брати відповідальність за 
результати. 

ПР11. Демонструвати базові й 
структуровані знання у сфері 
підприємництва, торгівлі та 

біржової діяльності для 
подальшого використання на 

практиці. 
 

Лекції, 

практичні 

Освітній 

ступінь 

бакалавр, 

3 курс, 

6 семестр 

076 

Підприємництво, 

торгівля, біржова 

діяльність 

Без обмежень 

Кафедра 

інноваційного 

підприємницт

ва та 

інвестиційної 

діяльності, 

Овдіюк О. М. 

Операційн

і 

технології 

в бізнесі 

ЗК 1. Здатність до 

абстрактного мислення, 

аналізу та синтезу. 

ЗК 5. Навички 

використання 

інформаційних і 

комунікаційних технологій. 

ЗК 6. Здатність до пошуку, 

РН 1. Використовувати базові 
знання з підприємництва, 
торгівлі і біржової діяльності й 
уміння критичного мислення, 
аналізу та синтезу в професійних 
цілях. 
РН 2. Застосовувати набуті 
знання для виявлення, 

Лекції, 

практичні 

Освітній 

ступінь 

бакалавр, 

3 курс, 

6 семестр 

076 

Підприємництво, 

торгівля, біржова 

діяльність 

Без обмежень 



оброблення та аналізу 

інформації з різних джерел. 

постановки та вирішення завдань 
за різних практичних ситуацій в 
підприємницькій, торговельній 
та біржовій діяльності. 
РН 4. Використовувати сучасні 
комп’ютерні і телекомунікаційні 
технології обміну та 
розповсюдження професійно 
спрямованої інформації у сфері 
підприємництва, торгівлі та 
біржової діяльності. 
РН 12. Володіти методами та 
інструментарієм для 
обґрунтування управлінських 
рішень щодо створення й 
функціонування 
підприємницьких, торговельних і 
біржових структур. 

Кафедра 

інноваційног

о 

підприємниц

тва та 

інвестиційної 

діяльності, 

Булуй О. Г. Інтернет 

комунікаці

ї 

ЗК 1. Здатність вчитися та 

бути готовим до засвоєння та 

застосування набутих знань. 

ЗК 5. Здатність діяти на 

основі етичних міркувань 

(мотивів). 

ЗК 8. Здатність спілкуватися 

державною та іноземними 

мовами як усно, так і 

письмово. 

ЗК 9. Навички використання 

сучасних інформаційних та 

комунікаційних технологій. 

ЗК 11. Здатність 

презентувати результати 

проведених досліджень. 

РН 4. Вміти збирати, обробляти, 
систематизовувати і 
узагальнювати інформацію у 
сфері підприємництва, торгівлі 
та біржової діяльності. 
РН 6. Використовувати знання 
форм взаємодії суб’єктів 
ринкових відносин для 
забезпечення діяльності 
підприємницьких, торговельних 
та біржових структур. 
РН 10. Застосовувати 
спеціалізовані інформаційні 
системи і комп’ютерні технології 
для управління підприємством. 
РН 19. Вміти працювати як 
самостійно, так і в команді, бути 
відповідальним у роботі, 
проявляти професійну повагу до 

Лекції, 

практичні 

Освітній 

ступінь 

бакалавр, 

3 курс, 

6 семестр 

076 

Підприємництво, 

торгівля, біржова 

діяльність 

Без обмежень 



етичних принципів, 
демонструвати повагу до 
індивідуального та культурного 
різноманіття. 

Кафедра 

інноваційного 

підприємницт

ва та 

інвестиційної 

діяльності, 

Булуй О. Г 

Інформаці

йні 

системи 

торговель

ного 

підприємс

тва 

ЗК 5. Навички 

використання 

інформаційних і 

комунікаційних технологій. 

ЗК 6. Здатність до пошуку, 

оброблення та аналізу 

інформації з різних джерел. 

СК 2. Здатність обирати та 

використовувати відповідні 

методи, інструментарій для 

обґрунтування рішень щодо 

створення, функціонування 

підприємницьких, 

торговельних і біржових 

структур. 

РН 4. Використовувати 

сучасні комп’ютерні і 

телекомунікаційні технології 

обміну та розповсюдження 

професійно спрямованої 

інформації у сфері 

підприємництва, торгівлі та 

біржової діяльності. 

РН 5. Організовувати пошук, 

самостійний відбір, якісну 

обробку інформації з різних 

джерел для формування банків 

даних у сфері підприємництва, 

торгівлі та біржової 

діяльності. 

РН 12. Володіти методами та 

інструментарієм для 

обґрунтування управлінських 

рішень щодо створення й 

функціонування 

підприємницьких, 

торговельних і біржових 

структур. 

РН 13. Використовувати 

знання форм взаємодії 

суб’єктів ринкових відносин 

для забезпечення діяльності 

підприємницьких, 

торговельних та біржових 

структур. 

Лекції, 

практичні 

Освітній 

ступінь 

бакалавр, 

3 курс, 

6 семестр 

076 

Підприємництво, 

торгівля, біржова 

діяльність 

Без обмежень 



 

Кафедра 

інноваційного 

підприємницт

ва та 

інвестиційної 

діяльності, 

Овдіюк О. М. 

Управлінн

я 

продажам

и 

ЗК 1. Здатність до 

абстрактного мислення, 

аналізу та синтезу. 

ЗК 5. Навички 

використання 

інформаційних і 

комунікаційних 

технологій. 

ЗК 6. Здатність до 

пошуку, оброблення та 

аналізу інформації з 

різних джерел. 

ЗК 7. Здатність 

працювати в команді. 

ЗК 8. Здатність виявляти 

ініціативу та 

підприємливість. 

ЗК 10. Здатність діяти 

відповідально та свідомо. 

РН 1. Використовувати базові 

знання з підприємництва, 

торгівлі і біржової діяльності 

й уміння критичного 

мислення, аналізу та синтезу в 

професійних цілях. 

РН 2. Застосовувати набуті 

знання для виявлення, 

постановки та вирішення 

завдань за різних практичних 

ситуацій в підприємницькій, 

торговельній та біржовій 

діяльності. 

РН 11. Демонструвати базові й 

структуровані знання у сфері 

підприємництва, торгівлі та 

біржової діяльності для 

подальшого використання на 

практиці. 

РН 13. Використовувати 

знання форм взаємодії 

суб’єктів ринкових відносин 

для забезпечення діяльності 

підприємницьких, 

торговельних та біржових 

структур. 

РН 14. Вміти застосовувати 

інноваційні підходи в 

підприємницькій, 

торговельній та біржовій 

діяльності. 
 

Лекції, 

практичні 

Освітній 

ступінь 

бакалавр, 

3 курс, 

5 семестр 

076 

Підприємництво, 

торгівля, біржова 

діяльність 

Без обмежень 

Кафедра Методи та ЗК 1. Здатність до РН 1. Використовувати базові Лекції, Освітній 076 Без обмежень 



інноваційного 

підприємницт

ва та 

інвестиційної 

діяльності, 

Овдіюк О. М. 

моделі 

управлінсь

ких 

рішень в 

торгівельн

ій 

діяльності 

абстрактного мислення, 

аналізу та синтезу. 

ЗК 5. Навички використання 

інформаційних і 

комунікаційних технологій. 

ЗК 6. Здатність до пошуку, 

оброблення та аналізу 

інформації з різних джерел. 

ЗК 7. Здатність працювати в 

команді. 

ЗК 8. Здатність виявляти 

ініціативу та 

підприємливість. 

ЗК 10. Здатність діяти 

відповідально та свідомо 

знання з підприємництва, 
торгівлі і біржової діяльності й 
уміння критичного мислення, 
аналізу та синтезу в професійних 
цілях. 
РН 12. Володіти методами та 
інструментарієм для 
обґрунтування управлінських 
рішень щодо створення й 
функціонування 
підприємницьких, торговельних і 
біржових структур. 
РН 13. Використовувати знання 
форм взаємодії суб’єктів 
ринкових відносин для 
забезпечення діяльності 
підприємницьких, торговельних 
та біржових структур. 
РН 17 Вміти вирішувати 
професійні завдання з організації 
діяльності підприємницьких 
структур  
РН 20. Знати основи бізнес-
планування, оцінювання 
кон’юнктури ринків та 
результатів діяльності 
підприємницьких, торговельних і 
біржових структур з 
урахуванням ризиків 
 

практичні ступінь 

бакалавр, 

3 курс, 

5 семестр 

Підприємництво, 

торгівля, біржова 

діяльність 

Кафедра 

інноваційного 

підприємницт

ва та 

інвестиційної 

діяльності, 

Овдіюк О. М. 

Торгівель

на 

логістика 

ЗК 1. Здатність до 

абстрактного мислення, 

аналізу та синтезу. 

ЗК 5. Навички 

використання 

інформаційних і 

комунікаційних технологій. 

ЗК 6. Здатність до пошуку, 

РН 1. Використовувати базові 

знання з підприємництва, 

торгівлі і біржової діяльності й 

уміння критичного мислення, 

аналізу та синтезу в професійних 

цілях. 

РН 2. Застосовувати набуті 

знання для виявлення, 

Лекції, 

практичні 

Освітній 

ступінь 

бакалавр, 

3 курс, 

5 семестр 

076 

Підприємництво, 

торгівля, біржова 

діяльність 

Без обмежень 



оброблення та аналізу 

інформації з різних джерел. 

ЗК 7. Здатність працювати в 

команді. 

ЗК 8. Здатність виявляти 

ініціативу та 

підприємливість. 

ЗК 10. Здатність діяти 

відповідально та свідомо. 

постановки та вирішення завдань 

за різних практичних ситуацій в 

підприємницькій, торговельній та 

біржовій діяльності. 

РН 11. Демонструвати базові й 

структуровані знання у сфері 

підприємництва, торгівлі та 

біржової діяльності для 

подальшого використання на 

практиці. 

РН 13. Використовувати знання 

форм взаємодії суб’єктів 

ринкових відносин для 

забезпечення діяльності 

підприємницьких, торговельних 

та біржових структур. 

РН 14. Вміти застосовувати 

інноваційні підходи в 

підприємницькій, торговельній та 

біржовій діяльності. 

 

Кафедра 

інноваційного 

підприємницт

ва та 

інвестиційної 

діяльності, 

Левківська 

Л. М. 

Інфрастру

ктура 

товарного 

ринку 

СК 2. Здатність обирати 

та використовувати 

відповідні методи, 

інструментарій для 

обґрунтування рішень 

щодо створення, 

функціонування 

підприємницьких, 

торговельних і біржових 

структур. 

СК 5. Здатність 

визначати та оцінювати 

характеристики товарів і 

послуг в 

підприємницькій, 

РН 2. Застосовувати набуті 

знання для виявлення, 

постановки та вирішення 

завдань за різних практичних 

ситуацій в підприємницькій, 

торговельній та біржовій 

діяльності. 

РН 5. Організовувати пошук, 

самостійний відбір, якісну 

обробку інформації з різних 

джерел для формування банків 

даних у сфері підприємництва, 

торгівлі та біржової 

діяльності. 

РН 6. Вміти працювати в 

Лекції, 

практичні 

Освітній 

ступінь 

бакалавр, 

4 курс, 

8 семестр 

076 

Підприємництво, 

торгівля, біржова 

діяльність 

Без обмежень 



торговельній, біржовій 

діяльності.  
 

команді, мати навички 

міжособистісної взаємодії, які 

дозволяють досягати 

професійних цілей 

РН 12. Володіти методами та 

інструментарієм для 

обґрунтування управлінських 

рішень щодо створення й 

функціонування 

підприємницьких, 

торговельних і біржових 

структур 

15. Оцінювати характеристики 

товарів і послуг у 

підприємницькій, 

торговельній та біржовій 

діяльності за допомогою 

сучасних методів. 
 

Кафедра 

інноваційного 

підприємницт

ва та 

інвестиційної 

діяльності, 

Левківська 

Л. М. 

Торговель

на 

інфрастру

ктура та 

форми 

торгівлі 

ЗК 2. Здатність застосовувати 

отримані знання в 

практичних ситуаціях. 

ЗК 6. Здатність до пошуку, 

оброблення та аналізу 

інформації з різних джерел. 

ЗК 8. Здатність виявляти 

ініціативу та 

підприємливість. 

 

РН 2. Застосовувати набуті 
знання для виявлення, 
постановки та вирішення завдань 
за різних практичних ситуацій в 
підприємницькій, торговельній 
та біржовій діяльності. 
РН 7. Демонструвати 
підприємливість в різних 
напрямах професійної діяльності 
та брати відповідальність за 
результати. 
РН 11. Демонструвати базові й 
структуровані знання у сфері 
підприємництва, торгівлі та 
біржової діяльності для 
подальшого використання на 
практиці. 

Лекції, 

практичні 

Освітній 

ступінь 

бакалавр, 

4 курс, 

8 семестр 

076 

Підприємництво, 

торгівля, біржова 

діяльність 

Без обмежень 



РН 13. Використовувати знання 
форм взаємодії суб’єктів 
ринкових відносин для 
забезпечення діяльності 
підприємницьких, торговельних 
та біржових структур. 
 

Кафедра 

інноваційного 

підприємницт

ва та 

інвестиційної 

діяльності, 

Левківська 

Л. М. 

Інфрастру

ктура 

аграрного 

ринку 

ЗК 2. Здатність 

застосовувати отримані 

знання в практичних 

ситуаціях. 

ЗК 6. Здатність до пошуку, 

оброблення та аналізу 

інформації з різних джерел. 

ЗК 8. Здатність виявляти 

ініціативу та 

підприємливість. 

 

РН 2. Застосовувати набуті 
знання для виявлення, 
постановки та вирішення завдань 
за різних практичних ситуацій в 
підприємницькій, торговельній 
та біржовій діяльності. 
РН 11. Демонструвати базові й 
структуровані знання у сфері 
підприємництва, торгівлі та 
біржової діяльності для 
подальшого використання на 
практиці. 
РН 13. Використовувати знання 
форм взаємодії суб’єктів 
ринкових відносин для 
забезпечення діяльності 
підприємницьких, торговельних 
та біржових структур. 
РН 17 Вміти вирішувати 
професійні завдання з організації 
діяльності підприємницьких, 
торговельних та біржових 
структур і розв’язувати 
проблеми у кризових ситуаціях з 
урахуванням зовнішніх та 
внутрішніх впливів. 

 

Лекції, 

практичні 

Освітній 

ступінь 

бакалавр, 

4 курс, 

8 семестр 

076 

Підприємництво, 

торгівля, біржова 

діяльність 

Без обмежень 

Кафедра 

інноваційного 

підприємницт

ва та 

Просуванн

я в 

соціальни

х мережах 

ЗК 1. Здатність до 

абстрактного мислення, 

аналізу та синтезу. 

ЗК 5. Навички 

РН 1. Використовувати базові 

знання з підприємництва, 

торгівлі і біржової діяльності й 

уміння критичного мислення, 

Лекції, 

практичні 

Освітній 

ступінь 

бакалавр, 

4 курс, 

076 

Підприємництво, 

торгівля, біржова 

діяльність 

Без обмежень 



інвестиційної 

діяльності, 

Овдіюк О. М. 

використання 

інформаційних і 

комунікаційних технологій. 

ЗК 6. Здатність до пошуку, 

оброблення та аналізу 

інформації з різних джерел. 

ЗК 7. Здатність працювати в 

команді. 

ЗК 8. Здатність виявляти 

ініціативу та 

підприємливість. 

аналізу та синтезу в професійних 

цілях. 

РН 2. Застосовувати набуті 

знання для виявлення, 

постановки та вирішення завдань 

за різних практичних ситуацій в 

підприємницькій, торговельній та 

біржовій діяльності. 

РН 11. Демонструвати базові й 

структуровані знання у сфері 

підприємництва, торгівлі та 

біржової діяльності для 

подальшого використання на 

практиці. 

РН 14. Вміти застосовувати 

інноваційні підходи в 

підприємницькій, торговельній та 

біржовій діяльності. 

 

7 семестр 

Кафедра 

інноваційного 

підприємницт

ва та 

інвестиційної 

діяльності, 

Овдіюк О. М. 

Персональ

ний 

брендинг 

та бізнес-

комунікаці

ї 

ЗК 1. Здатність до 

абстрактного мислення, 

аналізу та синтезу. 

ЗК 5. Навички використання 

інформаційних і 

комунікаційних технологій. 

ЗК 6. Здатність до пошуку, 

оброблення та аналізу 

інформації з різних джерел. 

ЗК 7. Здатність працювати в 

команді. 

ЗК 8. Здатність виявляти 

ініціативу та 

підприємливість. 

РН 1. Використовувати базові 
знання з підприємництва, 
торгівлі і біржової діяльності й 
уміння критичного мислення, 
аналізу та синтезу в професійних 
цілях. 
РН 2. Застосовувати набуті 
знання для виявлення, 
постановки та вирішення завдань 
за різних практичних ситуацій в 
підприємницькій, торговельній 
та біржовій діяльності. 
РН 11. Демонструвати базові й 
структуровані знання у сфері 
підприємництва, торгівлі та 
біржової діяльності для 
подальшого використання на 
практиці. 
РН 14. Вміти застосовувати 

Лекції, 

практичні 

Освітній 

ступінь 

бакалавр, 

4 курс, 

7 семестр 

076 

Підприємництво, 

торгівля, біржова 

діяльність 

Без обмежень 



інноваційні підходи в 
підприємницькій, торговельній 
та біржовій діяльності. 

Кафедра 

інноваційного 

підприємницт

ва та 

інвестиційної 

діяльності, 

Кухарець В. В. 

Бізнес-

комунікаці

ї в сфері 

послуг 

ЗК1. Здатність вчитися та 

бути готовим до засвоєння 

та застосування набутих 

знань. 

ЗК2. Здатність до аналізу та 

синтезу як інструментарію 

виявлення проблем та 

прийняття рішень для їх 

розв’язання на основі 

логічних аргументів та 

перевірених фактів.  

ЗК3. Здатність працювати 

самостійно та в команді з 

урахуванням вимог 

професійної дисципліни, 

планування та управління 

часом.  

ЗК4. Цінування та повага 

різноманітності та 

мультикультурності.  

ЗК5. Здатність діяти на 

основі етичних міркувань 

(мотивів).  

ЗК6. Здатність бути 

критичним та 

самокритичним.  

ЗК7. Здатність до гнучкого 

мислення та компетентного 

застосування набутих знань 

в широкому діапазоні 

практичної роботи за фахом 

та повсякденному житті  

ЗК8. Здатність спілкуватися 

державною та іноземними 

мовами як усно, так і 

РН 13 Виявляти ініціативу, 

самостійність та підприємливість 

в різних ситуаціях. 

РН 14 Застосовувати 

інноваційні підходи в 

підприємницькій, торговельній та 

біржовій діяльності.  

РН 19.  Вміти працювати як 

самостійно, так і в команді, бути 

відповідальним у роботі, 

проявляти професійну повагу до 

етичних принципів, 

демонструвати повагу до 

індивідуального та культурного 

різноманіття. 

РН 22.  Розуміти вимоги до 

діяльності за спеціальністю, 

зумовлені необхідністю 

забезпечення збалансованого 

розвитку України, її зміцнення як 

демократичної, соціальної, 

правової держави. 

Лекції, 

практичні 

Освітній 

ступінь 

бакалавр, 

4 курс, 

7 семестр 

076 

Підприємництво, 

торгівля, біржова 

діяльність 

Без обмежень 



письмово 

Кафедра 

інноваційного 

підприємницт

ва та 

інвестиційної 

діяльності, 

Овдіюк О. М. 

Антикризо

ве 

управлінн

я в бізнесі 

ЗК 2. Здатність до аналізу 

та синтезу як 

інструментарію виявлення 

проблем та прийняття 

рішень для їх розв’язання 

на основі логічних 

аргументів та перевірених 

фактів. 

ЗК 3. Здатність працювати 

самостійно та в команді з 

урахуванням вимог 

професійної дисципліни, 

планування та управління 

часом. 

ЗК 4. Здатність виявляти 

ініціативу та 

підприємливість. 

ЗК 6. Здатність бути 

критичним та 

самокритичним. 

ЗК 7. Здатність до 

гнучкого мислення та 

компетентного 

застосування набутих 

знань в широкому 

діапазоні практичної 

роботи за фахом та 

повсякденному житті. 
 

ПР8. Розуміти організаційно-
економічний механізм 
управління підприємством, вміти 
обґрунтовувати та приймати 
ефективні управлінські рішення. 
ПР13. Виявляти ініціативу, 
самостійність та підприємливість 
в різних ситуаціях. 
ПР14. Застосовувати інноваційні 
підходи в підприємницькій, 
торговельній та біржовій 
діяльності. 
ПР20. Аналізувати розвиток 
системи і моделей 
підприємництва на 
національному та 
міжнаціональному рівнях з 
урахуванням професійного 
світогляду. 
ПР22. Розуміти вимоги до 
діяльності за спеціальністю, 
зумовлені необхідністю 
забезпечення збалансованого 
розвитку України, її зміцнення 
як демократичної, соціальної, 
правової держави. 

Лекції, 

практичні 

Освітній 

ступінь 

бакалавр, 

4 курс, 

7 семестр 

076 

Підприємництво, 

торгівля, біржова 

діяльність 

Без обмежень 

Кафедра 

інноваційного 

підприємницт

ва та 

інвестиційної 

Економічн

а безпека 

підприємс

тв і 

організаці

ЗК 3. Здатність працювати 

самостійно та в команді з 

урахуванням вимог 

професійної дисципліни, 

планування та управління 

РН 2. Застосовувати набуті 
знання для виявлення, 
постановки та вирішення завдань 
за різних практичних ситуацій в 
підприємницькій, торговельній 

Лекції, 

практичні 

Освітній 

ступінь 

бакалавр, 

4 курс, 

7 семестр 

076 

Підприємництво, 

торгівля, біржова 

діяльність 

Без обмежень 



діяльності, 

Овдіюк О. М. 

й часом. 

ЗК 4. Здатність виявляти 

ініціативу та 

підприємливість. 

ЗК 6. Здатність бути 

критичним та 

самокритичним. 

ЗК 7. Здатність до 

гнучкого мислення та 

компетентного 

застосування набутих 

знань в широкому 

діапазоні практичної 

роботи за фахом та 

повсякденному житті. 

 

та біржовій діяльності 
РН 12. Володіти методами та 
інструментарієм для 
обґрунтування управлінських 
рішень щодо створення й 
функціонування 
підприємницьких, торговельних і 
біржових структур. 
РН 20. Знати основи бізнес-
планування, оцінювання 
кон’юнктури ринків та 
результатів діяльності 
підприємницьких, торговельних і 
біржових структур з 
урахуванням ризиків 
 

Кафедра 

інноваційного 

підприємницт

ва та 

інвестиційної 

діяльності, 

Овдіюк О. М. 

Управлінн

я 

ризиками 

в біржовій 

діяльності 

ЗК 1. Здатність до 
абстрактного мислення, 

аналізу та синтезу. 

ЗК 2. Здатність 

застосовувати отримані 

знання в практичних 

ситуаціях. 

СК 10. Здатність до бізнес-

планування, оцінювання 

кон'юнктури ринків і 

результатів діяльності у 

сфері підприємництва, 

торгівлі та біржової 

практики з урахуванням 

ризиків. 

РН 2. Застосовувати набуті 

знання для виявлення, 

постановки та вирішення завдань 

за різних практичних ситуацій в 

підприємницькій, торговельній та 

біржовій діяльності 

РН 12. Володіти методами та 

інструментарієм для 

обґрунтування управлінських 

рішень щодо створення й 

функціонування 

підприємницьких, торговельних і 

біржових структур. 

РН 20. Знати основи бізнес-

планування, оцінювання 

кон’юнктури ринків та 

результатів діяльності 

підприємницьких, торговельних і 

біржових структур з урахуванням 
ризиків 

 

Лекції, 

практичні 

Освітній 

ступінь 

бакалавр, 

4 курс, 

7 семестр 

076 

Підприємництво, 

торгівля, біржова 

діяльність 

Без обмежень 



Кафедра 

інноваційного 

підприємницт

ва та 

інвестиційної 

діяльності, 

Кухарець В. В. 

Управлінн

я 

конфлікта

ми 

ЗК 5. Навички 

використання 

інформаційних і 

комунікаційних технологій 

ЗК 7. Здатність працювати в 

команді 

 

РН 1. Використовувати базові 

знання з підприємництва, 

торгівлі і біржової діяльності й 

уміння критичного мислення, 

аналізу та синтезу в професійних 

цілях. 

РН 6. Вміти працювати в 

команді, мати навички 

міжособистісної взаємодії, які 

дозволяють досягати 

професійних цілей. 

РН 17 Вміти вирішувати 

професійні завдання з організації 

діяльності підприємницьких, 

торговельних та біржових 

структур і розв’язувати проблеми 

у кризових ситуаціях з 

урахуванням зовнішніх та 

внутрішніх впливів. 

 
 

Лекції, 

практичні 

Освітній 

ступінь 

бакалавр, 

3 курс, 

6 семестр 

076 

Підприємництво, 

торгівля, біржова 

діяльність 

Без обмежень 

Кафедра 

інноваційного 

підприємницт

ва та 

інвестиційної 

діяльності, 

Кухарець В. В. 

Лідерство 

та 

професійн

а 

успішність 

в бізнесі 

  Лекції, 

практичні 

Освітній 

ступінь 

бакалавр, 

3 курс, 

6 семестр 

076 

Підприємництво, 

торгівля, біржова 

діяльність 

Без обмежень 

Кафедра 

інноваційного 

підприємницт

ва та 

інвестиційної 

діяльності, 

Кухарець В. В. 

Лідерство 

та 

партнерст

во в 

торгівельн

ій 

діяльності 

ЗК 5. Навички 

використання 

інформаційних і 

комунікаційних 

технологій 

ЗК 7. Здатність 

працювати в команді 

 

РН 5. Організовувати пошук, 

самостійний відбір, якісну 

обробку інформації з різних 

джерел для формування банків 

даних у сфері підприємництва, 

торгівлі та біржової діяльності. 

РН 6. Вміти працювати в 

команді, мати навички 

міжособистісної взаємодії, які 

Лекції, 

практичні 

Освітній 

ступінь 

бакалавр, 

3 курс, 

6 семестр 

076 

Підприємництво, 

торгівля, біржова 

діяльність 

Без обмежень 



дозволяють досягати 

професійних цілей. 

РН 13. Використовувати знання 

форм взаємодії суб’єктів 

ринкових відносин для 

забезпечення діяльності 

підприємницьких, торговельних 

та біржових структур 

Кафедра 

інноваційного 

підприємницт

ва та 

інвестиційної 

діяльності, 

Кухарець В. В. 

Етика 

бізнесу 

ЗК 1. Здатність до 

абстрактного мислення, 

аналізу та синтезу. 

ЗК 7. Здатність працювати в 

команді. 
 

РН 1. Використовувати базові 

знання з підприємництва, 

торгівлі і біржової діяльності й 

уміння критичного мислення, 

аналізу та синтезу в професійних 

цілях. 

РН 2. Застосовувати набуті 

знання для виявлення, 

постановки та вирішення завдань 

за різних практичних ситуацій в 

підприємницькій, торговельній та 

біржовій діяльності. 

РН 6. Вміти працювати в 

команді, мати навички 

міжособистісної взаємодії, які 

дозволяють досягати 

професійних цілей 

РН 13. Використовувати знання 

форм взаємодії суб’єктів 

ринкових відносин для 

забезпечення діяльності 

підприємницьких, торговельних 

та біржових структур. 
 

Лекції, 

практичні 

Освітній 

ступінь 

бакалавр, 

3 курс, 

6 семестр 

076 

Підприємництво, 

торгівля, біржова 

діяльність 

Без обмежень 

Кафедра 

інноваційного 

підприємницт

ва та 

інвестиційної 

Етика 

ділового 

спілкуван

ня та 

риторика 

ЗК 5. Навички використання 

інформаційних і 

комунікаційних технологій 

ЗК 7. Здатність працювати в 

команді 

РН 6. Вміти працювати в 

команді, мати навички 

міжособистісної взаємодії, які 

дозволяють досягати 

професійних цілей. 

Лекції, 

практичні 

Освітній 

ступінь 

бакалавр, 

3 курс, 

6 семестр 

076 

Підприємництво, 

торгівля, біржова 

діяльність 

Без обмежень 



діяльності, 

Кухарець В. В. 

РН 13. Використовувати знання 

форм взаємодії суб’єктів 

ринкових відносин для 

забезпечення діяльності 

підприємницьких, торговельних 

та біржових структур 

Кафедра 

інноваційного 

підприємницт

ва та 

інвестиційної 

діяльності, 

Кухарець В. В. 

Етика 

ділових 

відносин 

ЗК 5. Навички використання 

інформаційних і 

комунікаційних технологій 

ЗК 7. Здатність працювати в 

команді 

РН 1. Використовувати базові 
знання з підприємництва, 
торгівлі і біржової діяльності й 
уміння критичного мислення, 
аналізу та синтезу в професійних 
цілях. 
РН 6. Вміти працювати в 
команді, мати навички 
міжособистісної взаємодії, які 
дозволяють досягати 
професійних цілей. 
РН 13. Використовувати знання 
форм взаємодії суб’єктів 
ринкових відносин для 
забезпечення діяльності 
підприємницьких, торговельних 
та біржових структур 
 

Лекції, 

практичні 

Освітній 

ступінь 

бакалавр, 

3 курс, 

6 семестр 

076 

Підприємництво, 

торгівля, біржова 

діяльність 

Без обмежень 

Кафедра 

інноваційного 

підприємницт

ва та 

інвестиційної 

діяльності, 

Булуй О. Г 

Стартап 

проекти та 

їх 

оцінюванн

я 

ЗК 8. Здатність виявляти 

ініціативу та 

підприємливість.  

СК 4. Здатність 

застосовувати інноваційні 

підходи в діяльності 

підприємницьких, 

торговельних та біржових 

структур. 

СК 10. Здатність до бізнес-

планування, оцінювання 

кон’юнктури ринків і 

результатів діяльності у сфері 

підприємництва, торгівлі та 

РН 7. Демонструвати 

підприємливість в різних 

напрямах професійної діяльності 

та брати відповідальність за 

результати. 

РН 11. Демонструвати базові й 

структуровані знання у сфері 

підприємництва, торгівлі та 

біржової діяльності для 

подальшого використання на 

практиці. 

РН 14. Вміти застосовувати 

інноваційні підходи в 

підприємницькій, торговельній та 

Лекції, 

практичні 

Освітній 

ступінь 

бакалавр, 

3 курс, 

6 семестр 

076 

Підприємництво, 

торгівля, біржова 

діяльність 

Без обмежень 



біржової практики з 

урахуванням ризиків. 

біржовій діяльності. 

РН 20. Знати основи бізнес-

планування, оцінювання 

кон’юнктури ринків та 

результатів діяльності 

підприємницьких, торговельних і 

біржових структур з 

урахуванням ризиків. 
 

Кафедра 

інноваційного 

підприємницт

ва та 

інвестиційної 

діяльності, 

Булуй О. Г 

Технології 

розробки 

стартапів 

ЗК 8. Здатність виявляти 

ініціативу та 

підприємливість.  

СК 4. Здатність 

застосовувати інноваційні 

підходи в діяльності 

підприємницьких, 

торговельних та біржових 

структур. 

СК 10. Здатність до бізнес-

планування, оцінювання 

кон’юнктури ринків і 

результатів діяльності у сфері 

підприємництва, торгівлі та 

біржової практики з 

урахуванням ризиків. 

РН 7. Демонструвати 

підприємливість в різних 

напрямах професійної діяльності 

та брати відповідальність за 

результати. 

РН 11. Демонструвати базові й 

структуровані знання у сфері 

підприємництва, торгівлі та 

біржової діяльності для 

подальшого використання на 

практиці. 

РН 14. Вміти застосовувати 

інноваційні підходи в 

підприємницькій, торговельній та 

біржовій діяльності. 

РН 20. Знати основи бізнес-

планування, оцінювання 

кон’юнктури ринків та 

результатів діяльності 

підприємницьких, торговельних і 

біржових структур з 

урахуванням ризиків. 
 

Лекції, 

практичні 

Освітній 

ступінь 

бакалавр, 

3 курс, 

6 семестр 

076 

Підприємництво, 

торгівля, біржова 

діяльність 

Без обмежень 

Кафедра 

інноваційного 

підприємницт

ва та 

інвестиційної 

Проектни

й аналіз 

ЗК 6. Здатність до пошуку, 

оброблення та аналізу 

інформації з різних джерел. 

СК 4. Здатність 

застосовувати інноваційні 

РН 1. Використовувати базові 
знання з підприємництва, 
торгівлі і біржової діяльності й 
уміння критичного мислення, 
аналізу та синтезу в професійних 

Лекції, 

практичні 

Освітній 

ступінь 

бакалавр, 

3 курс, 

6 семестр 

076 

Підприємництво, 

торгівля, біржова 

діяльність 

Без обмежень 



діяльності, 

Булуй О. Г 

підходи в діяльності 

підприємницьких, 

торговельних та біржових 

структур. 

СК 10. Здатність до бізнес-

планування, оцінювання 

кон’юнктури ринків і 

результатів діяльності у сфері 

підприємництва, торгівлі та 

біржової практики з 

урахуванням ризиків. 

цілях. 
РН 11. Демонструвати базові й 
структуровані знання у сфері 
підприємництва, торгівлі та 
біржової діяльності для 
подальшого використання на 
практиці. 
РН 14. Вміти застосовувати 
інноваційні підходи в 
підприємницькій, торговельній та 
біржовій діяльності. 
РН 20. Знати основи бізнес-
планування, оцінювання 
кон’юнктури ринків та 
результатів діяльності 
підприємницьких, торговельних і 
біржових структур з урахуванням 
ризиків. 
 

Кафедра 

інноваційного 

підприємницт

ва та 

інвестиційної 

діяльності, 

Левківська 

Л. М. 

Аналіз і 

прогнозув

ання 

біржового 

ринку 

ЗК 2. Здатність 

застосовувати отримані 

знання в практичних 

ситуаціях. 

ЗК 6. Здатність до пошуку, 

оброблення та аналізу 

інформації з різних джерел. 

ЗК 8. Здатність виявляти 

ініціативу та 

підприємливість. 

 

РН 2. Застосовувати набуті 
знання для виявлення, 
постановки та вирішення завдань 
за різних практичних ситуацій в 
підприємницькій, торговельній 
та біржовій діяльності. 
РН 5. Організовувати пошук, 
самостійний відбір, якісну 
обробку інформації з різних 
джерел для формування банків 
даних у сфері підприємництва, 
торгівлі та біржової діяльності. 
РН 17 Вміти вирішувати 
професійні завдання з організації 
діяльності підприємницьких, 
торговельних та біржових 
структур і розв’язувати 
проблеми у кризових ситуаціях з 
урахуванням зовнішніх та 

Лекції, 

практичні 

Освітній 

ступінь 

бакалавр, 

4 курс, 

8 семестр 

076 

Підприємництво, 

торгівля, біржова 

діяльність 

Без обмежень 



внутрішніх впливів. 
РН 20. Знати основи бізнес-
планування, оцінювання 
кон’юнктури ринків та 
результатів діяльності 
підприємницьких, торговельних і 
біржових структур з 
урахуванням ризик 
 

Кафедра 

інноваційного 

підприємницт

ва та 

інвестиційної 

діяльності, 

Левківська 

Л. М. 

Брокерськ

а 

діяльність 

ЗК 2. Здатність 

застосовувати отримані 

знання в практичних 

ситуаціях. 

ЗК 6. Здатність до пошуку, 

оброблення та аналізу 

інформації з різних джерел. 

ЗК 8. Здатність виявляти 

ініціативу та 

підприємливість. 

 

РН 2. Застосовувати набуті 
знання для виявлення, 
постановки та вирішення завдань 
за різних практичних ситуацій в 
підприємницькій, торговельній 
та біржовій діяльності. 
РН 5. Організовувати пошук, 
самостійний відбір, якісну 
обробку інформації з різних 
джерел для формування банків 
даних у сфері підприємництва, 
торгівлі та біржової діяльності. 
РН 17 Вміти вирішувати 
професійні завдання з організації 
діяльності підприємницьких, 
торговельних та біржових 
структур і розв’язувати 
проблеми у кризових ситуаціях з 
урахуванням зовнішніх та 
внутрішніх впливів. 
РН 20. Знати основи бізнес-
планування, оцінювання 
кон’юнктури ринків та 
результатів діяльності 
підприємницьких, торговельних і 
біржових структур з 
урахуванням ризик 
 

Лекції, 

практичні 

Освітній 

ступінь 

бакалавр, 

4 курс, 

8 семестр 

076 

Підприємництво, 

торгівля, біржова 

діяльність 

Без обмежень 

Кафедра Організаці ЗК 2. Здатність РН 2. Застосовувати набуті Лекції, Освітній 076 Без обмежень 



інноваційного 

підприємницт

ва та 

інвестиційної 

діяльності, 

Левківська 

Л. М. 

я біржової 

діяльності 

на 

товарних 

та 

фондових 

ринках 

застосовувати отримані 

знання в практичних 

ситуаціях. 

ЗК 6. Здатність до пошуку, 

оброблення та аналізу 

інформації з різних джерел. 

ЗК 8. Здатність виявляти 

ініціативу та 

підприємливість. 

 

знання для виявлення, 
постановки та вирішення завдань 
за різних практичних ситуацій в 
підприємницькій, торговельній 
та біржовій діяльності. 
РН 5. Організовувати пошук, 
самостійний відбір, якісну 
обробку інформації з різних 
джерел для формування банків 
даних у сфері підприємництва, 
торгівлі та біржової діяльності. 
РН 17 Вміти вирішувати 
професійні завдання з організації 
діяльності підприємницьких, 
торговельних та біржових 
структур і розв’язувати 
проблеми у кризових ситуаціях з 
урахуванням зовнішніх та 
внутрішніх впливів. 
РН 20. Знати основи бізнес-
планування, оцінювання 
кон’юнктури ринків та 
результатів діяльності 
підприємницьких, торговельних і 
біржових структур з 
урахуванням ризик 
 

практичні ступінь 

бакалавр, 

4 курс, 

8 семестр 

Підприємництво, 

торгівля, біржова 

діяльність 

 

Спеціальність 242 «Туризм» 

Кафедра 

іноземних мов 

Друга іноземна 

мова (французька) 

 

ЗК10. Здатність 

спілкуватися 

державною 

мовою як усно, 

так  і письмово;  

 ЗК11. Здатність 

спілкуватися 

іноземною 

РН11. Володіти 

державною та іноземною 

(ними) мовою (мовами), 

на рівні, достатньому 

для здійснення 

професійної діяльності. 

Лекції, 

практичні 

Бакалавр,  

4 курс, 

8 семестр 

242 

«Туризм» 
 



мовою 

Кафедра 

іноземних мов 

Друга іноземна 

мова (польська, 

німецька)  

 

ЗК10. Здатність 

спілкуватися 

державною 

мовою як усно, 

так  і письмово;  

 ЗК11. Здатність 

спілкуватися 

іноземною 

мовою 

РН11. Володіти 

державною та іноземною 

(ними) мовою (мовами), 

на рівні, достатньому 

для здійснення 

професійної діяльності. 

Лекції, 

практичні 

Бакалавр,  

4 курс, 

8 семестр 

242 

«Туризм» 
 

Кафедра 

іноземних мов 

Друга іноземна 

мова 

 

ЗК10. Здатність 

спілкуватися 

державною 

мовою як усно, 

так  і письмово;  

 ЗК11. Здатність 

спілкуватися 

іноземною 

мовою 

РН11. Володіти 

державною та іноземною 

(ними) мовою (мовами), 

на рівні, достатньому 

для здійснення 

професійної діяльності. 

Лекції, 

практичні 

Бакалавр,  

4 курс, 

8 семестр 

242 

«Туризм» 
 

Кафедра 

міжнародних 

економічних 

відносин та 

європейської 

інтеграції 

Ділові 

переговори та 

етикет в туризмі 

ЗК10. Здатність 

спілкуватися 

державною 

мовою як усно, 

так  і письмово;  

 ЗК11. Здатність 

спілкуватися 

іноземною 

мовою 

РН11. Володіти 

державною та іноземною 

(ними) мовою (мовами), 

на рівні, достатньому 

для здійснення 

професійної діяльності. 

Лекції, 

практичні 

Бакалавр,  

4 курс, 

8 семестр 

242 

«Туризм» 
 

Кафедра 

міжнародних 

економічних 

відносин та 

європейської 

інтеграції 

Ділові 

переговори та 

етикет в туризмі 

ЗК10. Здатність 

спілкуватися 

державною 

мовою як усно, 

так  і письмово;  

 ЗК11. Здатність 

РН11. Володіти 

державною та іноземною 

(ними) мовою (мовами), 

на рівні, достатньому 

для здійснення 

професійної діяльності. 

Лекції, 

практичні 

Бакалавр,  

2 курс, 

4 семестр 

242 

«Туризм» 
 



спілкуватися 

іноземною 

мовою 

Кафедра 

міжнародних 

економічних 

відносин та 

європейської 

інтеграції 

Діловий етикет в 

туризмі 

ЗК10. Здатність 

спілкуватися 

державною 

мовою як усно, 

так  і письмово;  

 ЗК11. Здатність 

спілкуватися 

іноземною 

мовою 

РН11. Володіти 

державною та іноземною 

(ними) мовою (мовами), 

на рівні, достатньому 

для здійснення 

професійної діяльності. 

Лекції, 

практичні 

Бакалавр,  

2 курс, 

4 семестр 

242 

«Туризм» 
 

Кафедра 

туризму 

Лікувально-

оздоровчий 

туризм 

ЗК02. Здатність 

зберігати та 

примножувати 

моральні, 

культурні,  

наукові  цінності 

і досягнення  

суспільства на 

основі розуміння 

історії та 

закономірностей 

розвитку 

предметної 

області, її місця 

у загальній 

системі знань 

про природу і 

суспільство та у 

розвитку 

суспільства, 

техніки і 

технологій,  

РН03. Знати і розуміти 

основні форми і види 

туризму, їх поділ. 

Лекції, 

практичні 

Бакалавр,  

2 курс, 

3 семестр 

242 

«Туризм» 

Вивчення 

дисципліни 

передбачає 

попереднє вивчення 

дисциплін: 

«Інформаційні 

системи та 

технології в 

туризмі», 

«Туризмознавство». 

Здатність до 

пошуку, оброблення 

та аналізу 

інформації з різних 

джерел. 



використовувати 

різні види та  

форми рухової 

активності для 

активного 

відпочинку та 

ведення 

здорового 

способу життя. 

Кафедра 

туризму 

Лікувально-

оздоровчий 

туризм 

ЗК02. Здатність 

зберігати та 

примножувати 

моральні, 

культурні,  

наукові  цінності 

і досягнення  

суспільства на 

основі розуміння 

історії та 

закономірностей 

розвитку 

предметної 

області, її місця 

у загальній 

системі знань 

про природу і 

суспільство та у 

розвитку 

суспільства, 

техніки і 

технологій,  

використовувати 

різні види та  

форми рухової 

РН03. Знати і розуміти 

основні форми і види 

туризму, їх поділ. 

Лекції, 

практичні 

Бакалавр,  

2 курс, 

4 семестр 

242 

«Туризм» 

Вивчення 

дисципліни 

передбачає 

попереднє вивчення 

дисциплін: 

«Інформаційні 

системи та 

технології в 

туризмі», 

«Туризмознавство». 

Здатність до 

пошуку, оброблення 

та аналізу 

інформації з різних 

джерел. 



активності для 

активного 

відпочинку та 

ведення 

здорового 

способу життя. 

Кафедра 

туризму 

Менеджмент 

SPA та 

рекреаційних 

послуг  

 

 ЗК02. Здатність 

зберігати та 

примножувати 

моральні, 

культурні,  

наукові  цінності 

і досягнення  

суспільства на 

основі розуміння 

історії та 

закономірностей 

розвитку 

предметної 

області, її місця 

у загальній 

системі знань 

про природу і 

суспільство та у 

розвитку 

суспільства, 

техніки і 

технологій,  

використовувати 

різні види та  

форми рухової 

активності для 

активного 

відпочинку та 

РН03. Знати і розуміти 

основні форми і види 

туризму, їх поділ. 

 

Лекції, 

практичні 

Бакалавр,  

2 курс, 

4 семестр 

242 

«Туризм» 

Вивчення 

дисципліни 

передбачає 

попереднє 

вивчення 

дисциплін: 

«Інформаційні 

системи та 

технології в 

туризмі», 

«Туризмознавство». 

Здатність до 

пошуку, 

оброблення та 

аналізу інформації з 

різних джерел. 



ведення 

здорового 

способу життя 

Кафедра 

туризму 

Менеджмент 

SPA та 

рекреаційних 

послуг 

 

ЗК02. Здатність 

зберігати та 

примножувати 

моральні, 

культурні,  

наукові  цінності 

і досягнення  

суспільства на 

основі розуміння 

історії та 

закономірностей 

розвитку 

предметної 

області, її місця 

у загальній 

системі знань 

про природу і 

суспільство та у 

розвитку 

суспільства, 

техніки і 

технологій,  

використовувати 

різні види та  

форми рухової 

активності для 

активного 

відпочинку та 

ведення 

здорового 

способу життя. 

РН03. Знати і розуміти 

основні форми і види 

туризму, їх поділ. 

 

Лекції, 

практичні 

Бакалавр,  

2 курс, 

3 семестр 

242 

«Туризм» 

Вивчення 

дисципліни 

передбачає 

попереднє 

вивчення 

дисциплін: 

«Інформаційні 

системи та 

технології в 

туризмі», 

«Туризмознавство». 

Здатність до 

пошуку, 

оброблення та 

аналізу інформації з 

різних джерел. 



Кафедра 

туризму 

Б'юті-туризм 

 

ЗК02. Здатність 

зберігати та 

примножувати 

моральні, 

культурні,  

наукові  цінності 

і досягнення  

суспільства на 

основі розуміння 

історії та 

закономірностей 

розвитку 

предметної 

області, її місця 

у загальній 

системі знань 

про природу і 

суспільство та у 

розвитку 

суспільства, 

техніки і 

технологій,  

використовувати 

різні види та  

форми рухової 

активності для 

активного 

відпочинку та 

ведення 

здорового 

способу життя 

РН03. Знати і розуміти 

основні форми і види 

туризму, їх поділ. 

Лекції, 

практичні 

Бакалавр,  

2 курс, 

4 семестр 

242 

«Туризм» 

Вивчення 

дисципліни 

передбачає 

попереднє вивчення 

дисциплін: 

«Інформаційні 

системи та 

технології в 

туризмі», 

«Туризмознавство». 

Здатність до 

пошуку, оброблення 

та аналізу 

інформації з різних 

джерел. 

Кафедра 

туризму 

Медичний 

туризм 

ЗК02. Здатність 

зберігати та 

примножувати 

РН03. Знати і розуміти 

основні форми і види 

туризму, їх поділ. 

Лекції, 

практичні 

Бакалавр,  

2 курс, 

4 семестр 

242 

«Туризм» 

Вивчення 

дисципліни 

передбачає 



моральні, 

культурні,  

наукові  цінності 

і досягнення  

суспільства на 

основі розуміння 

історії та 

закономірностей 

розвитку 

предметної 

області, її місця 

у загальній 

системі знань 

про природу і 

суспільство та у 

розвитку 

суспільства, 

техніки і 

технологій,  

використовувати 

різні види та  

форми рухової 

активності для 

активного 

відпочинку та 

ведення 

здорового 

способу життя 

попереднє вивчення 

дисциплін: 

«Інформаційні 

системи та 

технології в 

туризмі», 

«Туризмознавство». 

Здатність до 

пошуку, оброблення 

та аналізу 

інформації з різних 

джерел. 

Кафедра 

туризму 

Рекреаційні 

ресурси України 

ЗК05. Прагнення 

до збереження 

навколишнього 

середовища 

РН05. Аналізувати 

рекреаційно-

туристичний потенціал 

території. 

Лекції, 

практичні 

Бакалавр,  

2 курс, 

3 семестр 

242 

«Туризм» 

Вивчення 

дисципліни 

передбачає 

попереднє вивчення 

дисциплін: 

«Інформаційні 



системи та 

технології в 

туризмі», 

«Туризмознавство», 

«Географія 

туризму». Здатність 

до пошуку, 

оброблення та 

аналізу інформації з 

різних джерел. 

Кафедра 

туризму 

Рекреаційні 

ресурси України 

ЗК05. Прагнення 

до збереження 

навколишнього 

середовища 

РН05. Аналізувати 

рекреаційно-

туристичний потенціал 

території. 

Лекції, 

практичні 

Бакалавр,  

2 курс, 

4 семестр 

242 

«Туризм» 

Вивчення 

дисципліни 

передбачає 

попереднє вивчення 

дисциплін: 

«Інформаційні 

системи та 

технології в 

туризмі», 

«Туризмознавство», 

«Географія 

туризму». Здатність 

до пошуку, 

оброблення та 

аналізу інформації з 

різних джерел. 

Кафедра 

туризму 

Екологія ЗК05. Прагнення 

до збереження 

навколишнього 

середовища 

РН05. Аналізувати 

рекреаційно-

туристичний потенціал 

території. 

Лекції, 

практичні 

Бакалавр,  

3 курс, 

5 семестр 

242 

«Туризм» 

Вивчення 

дисципліни 

передбачає 

попереднє вивчення 

дисциплін: 

«Інформаційні 

системи та 

технології в 



туризмі», 

«Туризмознавство», 

«Географія 

туризму». Здатність 

до пошуку, 

оброблення та 

аналізу інформації з 

різних джерел. 

Кафедра 

туризму 

Екологія ЗК05. Прагнення 

до збереження 

навколишнього 

середовища 

РН05. Аналізувати 

рекреаційно-

туристичний потенціал 

території. 

Лекції, 

практичні 

Бакалавр,  

2 курс, 

3 семестр 

242 

«Туризм» 

Вивчення 

дисципліни 

передбачає 

попереднє вивчення 

дисциплін: 

«Інформаційні 

системи та 

технології в 

туризмі», 

«Туризмознавство», 

«Географія 

туризму». Здатність 

до пошуку, 

оброблення та 

аналізу інформації з 

різних джерел. 

Кафедра 

туризму 

Туристичний 

потенціал 

України 

ЗК05. Прагнення 

до збереження 

навколишнього 

середовища 

РН05. Аналізувати 

рекреаційно-

туристичний потенціал 

території. 

Лекції, 

практичні 

Бакалавр,  

3 курс, 

6 семестр 

242 

«Туризм» 

Вивчення 

дисципліни 

передбачає 

попереднє вивчення 

дисциплін: 

«Інформаційні 

системи та 

технології в 

туризмі», 

«Туризмознавство», 



«Географія 

туризму». Здатність 

до пошуку, 

оброблення та 

аналізу інформації з 

різних джерел. 

Кафедра 

туризму 

Туристичний 

потенціал 

України 

ЗК05. Прагнення 

до збереження 

навколишнього 

середовища 

РН05. Аналізувати 

рекреаційно-

туристичний потенціал 

території. 

Лекції, 

практичні 

Бакалавр,  

3 курс, 

5 семестр 

242 

«Туризм» 

Вивчення 

дисципліни 

передбачає 

попереднє вивчення 

дисциплін: 

«Інформаційні 

системи та 

технології в 

туризмі», 

«Туризмознавство», 

«Географія 

туризму». Здатність 

до пошуку, 

оброблення та 

аналізу інформації з 

різних джерел. 

Кафедра 

туризму 

Рекреаційна 

діяльність 

об'єктів ПЗФ 

України 

ЗК05. Прагнення 

до збереження 

навколишнього 

середовища 

РН05. Аналізувати 

рекреаційно-

туристичний потенціал 

території. 

Лекції, 

практичні 

Бакалавр,  

3 курс, 

5 семестр 

242 

«Туризм» 

Вивчення 

дисципліни 

передбачає 

попереднє вивчення 

дисциплін: 

«Інформаційні 

системи та 

технології в 

туризмі», 

«Туризмознавство», 

«Географія 

туризму». Здатність 



до пошуку, 

оброблення та 

аналізу інформації з 

різних джерел. 

Кафедра 

туризму 

Рекреаційна 

діяльність 

об'єктів ПЗФ 

України 

ЗК05. Прагнення 

до збереження 

навколишнього 

середовища 

РН05. Аналізувати 

рекреаційно-

туристичний потенціал 

території. 

Лекції, 

практичні 

Бакалавр,  

2 курс, 

3 семестр 

242 

«Туризм» 

Вивчення 

дисципліни 

передбачає 

попереднє вивчення 

дисциплін: 

«Інформаційні 

системи та 

технології в 

туризмі», 

«Туризмознавство», 

«Географія 

туризму». Здатність 

до пошуку, 

оброблення та 

аналізу інформації з 

різних джерел. 

Кафедра 

туризму 

Рекреаційна 

діяльність 

об'єктів ПЗФ 

України 

ЗК05. Прагнення 

до збереження 

навколишнього 

середовища 

РН05. Аналізувати 

рекреаційно-

туристичний потенціал 

території. 

Лекції, 

практичні 

Бакалавр,  

2 курс, 

4 семестр 

242 

«Туризм» 

Вивчення 

дисципліни 

передбачає 

попереднє вивчення 

дисциплін: 

«Інформаційні 

системи та 

технології в 

туризмі», 

«Туризмознавство», 

«Географія 

туризму». Здатність 

до пошуку, 

оброблення та 



аналізу інформації з 

різних джерел. 

Кафедра 

туризму 

Організація 

проведення 

туристичних 

походів 

ЗК14. Здатність 

працювати в 

команді та 

автономно 

РН22. Професійно 

виконувати завдання в 

невизначених та 

екстремальних 

ситуаціях. 

Лекції, 

практичні 

Бакалавр,  

3 курс, 

6 семестр 

242 

«Туризм» 

Вивчення 

дисципліни 

передбачає 

попереднє вивчення 

дисциплін: 

«Рекреаційні 

комплекси світу», 

«Туризмознавство», 

«Організація 

екскурсійної 

діяльності». 

Здатність до 

пошуку, оброблення 

та аналізу 

інформації з різних 

джерел. 

Кафедра 

туризму 

Організація 

проведення 

туристичних 

походів 

ЗК14. Здатність 

працювати в 

команді та 

автономно 

РН22. Професійно 

виконувати завдання в 

невизначених та 

екстремальних 

ситуаціях. 

Лекції, 

практичні 

Бакалавр,  

3 курс, 

6 семестр 

242 

«Туризм» 

Вивчення 

дисципліни 

передбачає 

попереднє вивчення 

дисциплін: 

«Рекреаційні 

комплекси світу», 

«Туризмознавство», 

«Організація 

екскурсійної 

діяльності». 

Здатність до 

пошуку, оброблення 

та аналізу 

інформації з різних 

джерел. 



Кафедра 

туризму 

Інноваційні 

моделі 

туристичного 

обслуговування 

іноземних 

туристів 

ЗК14. Здатність 

працювати в 

команді та 

автономно 

РН22. Професійно 

виконувати завдання в 

невизначених та 

екстремальних 

ситуаціях. 

Лекції, 

практичні 

Бакалавр,  

3 курс, 

6 семестр 

242 

«Туризм» 

Вивчення 

дисципліни 

передбачає 

попереднє вивчення 

дисциплін: 

«Рекреаційні 

комплекси світу», 

«Туризмознавство», 

«Організація 

екскурсійної 

діяльності». 

Здатність до 

пошуку, оброблення 

та аналізу 

інформації з різних 

джерел. 

Кафедра 

туризму 

Управління 

персоналом та 

тайм-

менеджмент 

ЗК14. Здатність 

працювати в 

команді та 

автономно 

РН22. Професійно 

виконувати завдання в 

невизначених та 

екстремальних 

ситуаціях. 

Лекції, 

практичні 

Бакалавр,  

3 курс, 

6 семестр 

242 

«Туризм» 

Вивчення 

дисципліни 

передбачає 

попереднє вивчення 

дисциплін: 

«Рекреаційні 

комплекси світу», 

«Туризмознавство», 

«Організація 

екскурсійної 

діяльності». 

Здатність до 

пошуку, оброблення 

та аналізу 

інформації з різних 

джерел. 

Кафедра 

туризму 

Проектування та 

планування 

ЗК14. Здатність 

працювати в 

РН22. Професійно 

виконувати завдання в 

Лекції, 

практичні 

Бакалавр,  

3 курс, 

242 

«Туризм» 

Вивчення 

дисципліни 



туристичних 

маршрутів 

команді та 

автономно 

невизначених та 

екстремальних 

ситуаціях. 

5 семестр передбачає 

попереднє вивчення 

дисциплін: 

«Рекреаційні 

комплекси світу», 

«Туризмознавство», 

«Організація 

екскурсійної 

діяльності». 

Здатність до 

пошуку, оброблення 

та аналізу 

інформації з різних 

джерел. 

Кафедра 

туризму 

Проектування та 

планування 

туристичних 

маршрутів 

ЗК14. Здатність 

працювати в 

команді та 

автономно 

РН22. Професійно 

виконувати завдання в 

невизначених та 

екстремальних 

ситуаціях. 

Лекції, 

практичні 

Бакалавр,  

3 курс, 

6 семестр 

242 

«Туризм» 

Вивчення 

дисципліни 

передбачає 

попереднє вивчення 

дисциплін: 

«Рекреаційні 

комплекси світу», 

«Туризмознавство», 

«Організація 

екскурсійної 

діяльності». 

Здатність до 

пошуку, оброблення 

та аналізу 

інформації з різних 

джерел. 

Кафедра 

туризму 

Курортологія ЗК02. Здатність 

зберігати та 

примножувати 

моральні, 

РН03. Знати і розуміти 

основні форми і види 

туризму, їх поділ;  

РН09. Організовувати 

Лекції, 

практичні 

Бакалавр,  

2 курс, 

4 семестр 

242 

«Туризм» 

Вивчення 

дисципліни 

передбачає 

попереднє вивчення 



культурні,  

наукові  цінності 

і досягнення  

суспільства на 

основі розуміння 

історії та 

закономірностей 

розвитку 

предметної 

області, її місця 

у загальній 

системі знань 

про природу і 

суспільство та у 

розвитку 

суспільства, 

техніки і 

технологій,  

використовувати 

різні види та  

форми рухової 

активності для 

активного 

відпочинку та 

ведення 

здорового 

способу життя 

процес обслуговування 

споживачів туристичних 

послуг на основі 

використання сучасних 

інформаційних, 

комунікаційних і 

сервісних технологій та 

дотримання стандартів 

якості і норм безпеки. 

дисциплін: 

«Географія 

туризму», 

«Туризмознавство», 

«Організація 

екскурсійної 

діяльності». 

Здатність до 

пошуку, оброблення 

та аналізу 

інформації з різних 

джерел. 

Кафедра 

туризму 

Організація 

санаторно-

курортного 

обслуговування 

ЗК02. Здатність 

зберігати та 

примножувати 

моральні, 

культурні,  

наукові  цінності 

і досягнення  

РН03. Знати і розуміти 

основні форми і види 

туризму, їх поділ;  

РН09. Організовувати 

процес обслуговування 

споживачів туристичних 

послуг на основі 

Лекції, 

практичні 

Бакалавр,  

2 курс, 

4 семестр 

242 

«Туризм» 

Вивчення 

дисципліни 

передбачає 

попереднє вивчення 

дисциплін: 

«Географія 

туризму», 



суспільства на 

основі розуміння 

історії та 

закономірностей 

розвитку 

предметної 

області, її місця 

у загальній 

системі знань 

про природу і 

суспільство та у 

розвитку 

суспільства, 

техніки і 

технологій,  

використовувати 

різні види та  

форми рухової 

активності для 

активного 

відпочинку та 

ведення 

здорового 

способу життя 

використання сучасних 

інформаційних, 

комунікаційних і 

сервісних технологій та 

дотримання стандартів 

якості і норм безпеки. 

«Туризмознавство», 

«Організація 

екскурсійної 

діяльності». 

Здатність до 

пошуку, оброблення 

та аналізу 

інформації з різних 

джерел. 

Кафедра 

туризму 

Реабілітаційний 

туризм 

ЗК02. Здатність 

зберігати та 

примножувати 

моральні, 

культурні,  

наукові  цінності 

і досягнення  

суспільства на 

основі розуміння 

історії та 

РН03. Знати і розуміти 

основні форми і види 

туризму, їх поділ;  

РН09. Організовувати 

процес обслуговування 

споживачів туристичних 

послуг на основі 

використання сучасних 

інформаційних, 

комунікаційних і 

Лекції, 

практичні 

Бакалавр,  

2 курс, 

4 семестр 

242 

«Туризм» 

Вивчення 

дисципліни 

передбачає 

попереднє вивчення 

дисциплін: 

«Географія 

туризму», 

«Туризмознавство», 

«Організація 

екскурсійної 



закономірностей 

розвитку 

предметної 

області, її місця 

у загальній 

системі знань 

про природу і 

суспільство та у 

розвитку 

суспільства, 

техніки і 

технологій,  

використовувати 

різні види та  

форми рухової 

активності для 

активного 

відпочинку та 

ведення 

здорового 

способу життя 

сервісних технологій та 

дотримання стандартів 

якості і норм безпеки. 

діяльності». 

Здатність до 

пошуку, оброблення 

та аналізу 

інформації з різних 

джерел. 

Кафедра 

туризму 

Стратегія 

розвитку 

курортної справи 

ЗК02. Здатність 

зберігати та 

примножувати 

моральні, 

культурні,  

наукові  цінності 

і досягнення  

суспільства на 

основі розуміння 

історії та 

закономірностей 

розвитку 

предметної 

РН03. Знати і розуміти 

основні форми і види 

туризму, їх поділ;  

РН09. Організовувати 

процес обслуговування 

споживачів туристичних 

послуг на основі 

використання сучасних 

інформаційних, 

комунікаційних і 

сервісних технологій та 

дотримання стандартів 

якості і норм безпеки. 

Лекції, 

практичні 

Бакалавр,  

2 курс, 

3 семестр 

242 

«Туризм» 

Вивчення 

дисципліни 

передбачає 

попереднє вивчення 

дисциплін: 

«Географія 

туризму», 

«Туризмознавство», 

«Організація 

екскурсійної 

діяльності». 

Здатність до 

пошуку, оброблення 



області, її місця 

у загальній 

системі знань 

про природу і 

суспільство та у 

розвитку 

суспільства, 

техніки і 

технологій,  

використовувати 

різні види та  

форми рухової 

активності для 

активного 

відпочинку та 

ведення 

здорового 

способу життя 

та аналізу 

інформації з різних 

джерел. 

Кафедра 

туризму 

Стратегія 

розвитку 

курортної справи 

ЗК02. Здатність 

зберігати та 

примножувати 

моральні, 

культурні,  

наукові  цінності 

і досягнення  

суспільства на 

основі розуміння 

історії та 

закономірностей 

розвитку 

предметної 

області, її місця 

у загальній 

системі знань 

РН03. Знати і розуміти 

основні форми і види 

туризму, їх поділ;  

РН09. Організовувати 

процес обслуговування 

споживачів туристичних 

послуг на основі 

використання сучасних 

інформаційних, 

комунікаційних і 

сервісних технологій та 

дотримання стандартів 

якості і норм безпеки. 

Лекції, 

практичні 

Бакалавр,  

2 курс, 

4 семестр 

242 

«Туризм» 

Вивчення 

дисципліни 

передбачає 

попереднє вивчення 

дисциплін: 

«Географія 

туризму», 

«Туризмознавство», 

«Організація 

екскурсійної 

діяльності». 

Здатність до 

пошуку, оброблення 

та аналізу 

інформації з різних 

джерел. 



про природу і 

суспільство та у 

розвитку 

суспільства, 

техніки і 

технологій,  

використовувати 

різні види та  

форми рухової 

активності для 

активного 

відпочинку та 

ведення 

здорового 

способу життя 

Кафедра 

туризму 

Територіальний 

бренд 

менеджмент у 

туризмі 

 РН04. Пояснювати 

особливості організації 

рекреаційно-

туристичного простору;  

РН05. Аналізувати 

рекреаційно-

туристичний потенціал 

території. 

Лекції, 

практичні 

Бакалавр,  

4 курс, 

8 семестр 

242 

«Туризм» 

Вивчення 

дисципліни 

передбачає 

попереднє вивчення 

дисциплін: 

«Рекреаційні 

комплекси світу», 

«Туризмознавство», 

«Географія 

туризму». Здатність 

до пошуку, 

оброблення та 

аналізу інформації з 

різних джерел. 

Кафедра 

туризму 

Організація 

послуг 

гостинності 

ЗК09. Вміння 

виявляти, 

ставити і 

вирішувати 

проблеми 

РН09. Організовувати 

процес обслуговування 

споживачів туристичних 

послуг на основі 

використання сучасних 

Лекції, 

практичні 

Бакалавр,  

2 курс, 

3 семестр 

242 

«Туризм» 

Вивчення 

дисципліни 

передбачає 

попереднє вивчення 

дисциплін: 



інформаційних, 

комунікаційних і 

сервісних технологій та 

дотримання стандартів 

якості і норм безпеки;  

РН12. Застосовувати 

навички продуктивного 

спілкування зі 

споживачами 

туристичних послуг;  

РН18. Адекватно 

оцінювати свої знання і 

застосовувати їх в різних 

професійних ситуаціях. 

«Рекреаційні 

комплекси світу», 

«Туризмознавство», 

«Організація 

готельної справи», 

«Організація 

ресторанної справи». 

Здатність до 

пошуку, оброблення 

та аналізу 

інформації з різних 

джерел. 

Кафедра 

туризму 

Організація 

послуг 

гостинності 

ЗК09. Вміння 

виявляти, 

ставити і 

вирішувати 

проблеми 

РН09. Організовувати 

процес обслуговування 

споживачів туристичних 

послуг на основі 

використання сучасних 

інформаційних, 

комунікаційних і 

сервісних технологій та 

дотримання стандартів 

якості і норм безпеки;  

РН12. Застосовувати 

навички продуктивного 

спілкування зі 

споживачами 

туристичних послуг; 

РН18. Адекватно 

оцінювати свої знання і 

застосовувати їх в різних 

професійних ситуаціях. 

Лекції, 

практичні 

Бакалавр,  

3 курс, 

6 семестр 

242 

«Туризм» 

Вивчення 

дисципліни 

передбачає 

попереднє вивчення 

дисциплін: 

«Рекреаційні 

комплекси світу», 

«Туризмознавство», 

«Організація 

готельної справи», 

«Організація 

ресторанної справи». 

Здатність до 

пошуку, оброблення 

та аналізу 

інформації з різних 

джерел. 

Кафедра Організація ЗК09. Вміння РН09. Організовувати Лекції, Бакалавр,  242 Вивчення 



туризму послуг 

гостинності 

виявляти, 

ставити і 

вирішувати 

проблеми 

процес обслуговування 

споживачів туристичних 

послуг на основі 

використання сучасних 

інформаційних, 

комунікаційних і 

сервісних технологій та 

дотримання стандартів 

якості і норм безпеки;  

РН12. Застосовувати 

навички продуктивного 

спілкування зі 

споживачами 

туристичних послуг; 

РН18. Адекватно 

оцінювати свої знання і 

застосовувати їх в різних 

професійних ситуаціях. 

практичні 2 курс, 

4 семестр 

«Туризм» дисципліни 

передбачає 

попереднє вивчення 

дисциплін: 

«Рекреаційні 

комплекси світу», 

«Туризмознавство», 

«Організація 

готельної справи», 

«Організація 

ресторанної справи». 

Здатність до 

пошуку, оброблення 

та аналізу 

інформації з різних 

джерел. 

Кафедра 

менеджменту 

організацій і 

адміністрування 

ім. М.П. 

Поліщука 

Психологія 

лідерства 

ЗК09. Вміння 

виявляти, 

ставити і 

вирішувати 

проблеми 

РН09. Організовувати 

процес обслуговування 

споживачів туристичних 

послуг на основі 

використання сучасних 

інформаційних, 

комунікаційних і 

сервісних технологій та 

дотримання стандартів 

якості і норм безпеки;  

РН12. Застосовувати 

навички продуктивного 

спілкування зі 

споживачами 

туристичних послуг;  

РН18. Адекватно 

Лекції, 

практичні 

Бакалавр,  

2 курс, 

3 семестр 

242 

«Туризм» 
 



оцінювати свої знання і 

застосовувати їх в різних 

професійних ситуаціях. 

Кафедра 

менеджменту 

організацій і 

адміністрування 

ім. М.П. 

Поліщука 

Психологія 

лідерства 

ЗК09. Вміння 

виявляти, 

ставити і 

вирішувати 

проблеми 

РН09. Організовувати 

процес обслуговування 

споживачів туристичних 

послуг на основі 

використання сучасних 

інформаційних, 

комунікаційних і 

сервісних технологій та 

дотримання стандартів 

якості і норм безпеки;  

РН12. Застосовувати 

навички продуктивного 

спілкування зі 

споживачами 

туристичних послуг;  

РН18. Адекватно 

оцінювати свої знання і 

застосовувати їх в різних 

професійних ситуаціях. 

Лекції, 

практичні 

Бакалавр,  

4 курс, 

8 семестр 

242 

«Туризм» 
 

Кафедра 

туризму 

Світова 

індустрія 

гостинності 

ЗК09. Вміння 

виявляти, 

ставити і 

вирішувати 

проблеми 

РН09. Організовувати 

процес обслуговування 

споживачів туристичних 

послуг на основі 

використання сучасних 

інформаційних, 

комунікаційних і 

сервісних технологій та 

дотримання стандартів 

якості і норм безпеки;  

РН12. Застосовувати 

навички продуктивного 

Лекції, 

практичні 

Бакалавр,  

2 курс, 

3 семестр 

242 

«Туризм» 

Вивчення 

дисципліни 

передбачає 

попереднє вивчення 

дисциплін: 

«Рекреаційні 

комплекси світу», 

«Туризмознавство», 

«Організація 

готельної справи», 

«Організація 

ресторанної справи». 



спілкування зі 

споживачами 

туристичних послуг;  

РН18. Адекватно 

оцінювати свої знання і 

застосовувати їх в різних 

професійних ситуаціях. 

Здатність до 

пошуку, оброблення 

та аналізу 

інформації з різних 

джерел. 

Кафедра 

туризму 

Світова 

індустрія 

гостинності 

ЗК09. Вміння 

виявляти, 

ставити і 

вирішувати 

проблеми 

РН09. Організовувати 

процес обслуговування 

споживачів туристичних 

послуг на основі 

використання сучасних 

інформаційних, 

комунікаційних і 

сервісних технологій та 

дотримання стандартів 

якості і норм безпеки;  

РН12. Застосовувати 

навички продуктивного 

спілкування зі 

споживачами 

туристичних послуг;  

РН18. Адекватно 

оцінювати свої знання і 

застосовувати їх в різних 

професійних ситуаціях. 

Лекції, 

практичні 

Бакалавр,  

4 курс, 

8 семестр 

242 

«Туризм» 

Вивчення 

дисципліни 

передбачає 

попереднє вивчення 

дисциплін: 

«Рекреаційні 

комплекси світу», 

«Туризмознавство», 

«Організація 

готельної справи», 

«Організація 

ресторанної справи». 

Здатність до 

пошуку, оброблення 

та аналізу 

інформації з різних 

джерел. 

Кафедра 

менеджменту 

організацій і 

адміністрування 

ім. М.П. 

Поліщука 

Управління 

конфліктами 

ЗК09. Вміння 

виявляти, 

ставити і 

вирішувати 

проблеми 

РН09. Організовувати 

процес обслуговування 

споживачів туристичних 

послуг на основі 

використання сучасних 

інформаційних, 

комунікаційних і 

Лекції, 

практичні 

Бакалавр,  

4 курс, 

8 семестр 

242 

«Туризм» 
 



сервісних технологій та 

дотримання стандартів 

якості і норм безпеки;  

РН12. Застосовувати 

навички продуктивного 

спілкування зі 

споживачами 

туристичних послуг;  

РН18. Адекватно 

оцінювати свої знання і 

застосовувати їх в різних 

професійних ситуаціях. 

Кафедра 

туризму 

Івент-туризм ЗК13. Здатність 

планувати та 

управляти часом 

РН12. Застосовувати 

навички продуктивного 

спілкування зі 

споживачами 

туристичних послуг;  

РН14. Проявляти повагу 

до індивідуального і 

культурного 

різноманіття. 

Лекції, 

практичні 

Бакалавр,  

3 курс, 

5 семестр 

242 

«Туризм» 

Вивчення 

дисципліни 

передбачає 

попереднє вивчення 

дисциплін: 

«Туризмознавство», 

«Організація 

екскурсійної 

діяльності». 

Здатність до 

пошуку, оброблення 

та аналізу 

інформації з різних 

джерел. 

Кафедра 

туризму 

Івент-туризм ЗК13. Здатність 

планувати та 

управляти часом 

РН12. Застосовувати 

навички продуктивного 

спілкування зі 

споживачами 

туристичних послуг;  

РН14. Проявляти повагу 

до індивідуального і 

культурного 

Лекції, 

практичні 

Бакалавр,  

3 курс, 

6 семестр 

242 

«Туризм» 

Вивчення 

дисципліни 

передбачає 

попереднє вивчення 

дисциплін: 

«Туризмознавство», 

«Організація 

екскурсійної 



різноманіття. діяльності». 

Здатність до 

пошуку, оброблення 

та аналізу 

інформації з різних 

джерел. 

Кафедра 

туризму 

Анімаційні 

програми в 

туризмі 

ЗК13. Здатність 

планувати та 

управляти часом 

РН12. Застосовувати 

навички продуктивного 

спілкування зі 

споживачами 

туристичних послуг;  

РН14. Проявляти повагу 

до індивідуального і 

культурного 

різноманіття. 

Лекції, 

практичні 

Бакалавр,  

3 курс, 

6 семестр 

242 

«Туризм» 

Вивчення 

дисципліни 

передбачає 

попереднє вивчення 

дисциплін: 

«Туризмознавство», 

«Організація 

екскурсійної 

діяльності». 

Здатність до 

пошуку, оброблення 

та аналізу 

інформації з різних 

джерел. 

Кафедра 

туризму 

Географія 

світового 

господарства 

ЗК13. Здатність 

планувати та 

управляти часом 

РН12. Застосовувати 

навички продуктивного 

спілкування зі 

споживачами 

туристичних послуг;  

РН14. Проявляти повагу 

до індивідуального і 

культурного 

різноманіття. 

Лекції, 

практичні 

Бакалавр,  

3 курс, 

5 семестр 

242 

«Туризм» 

Вивчення 

дисципліни 

передбачає 

попереднє вивчення 

дисциплін: 

«Туризмознавство», 

«Географія 

туризму», 

«Економічна 

теорія». Здатність до 

пошуку, оброблення 

та аналізу 

інформації з різних 

джерел. 



Кафедра 

туризму 

Культурний, 

етнічний та 

гастрономічний 

туризм 

 

 РН03. Знати і розуміти 

основні форми і види 

туризму, їх поділ;  

РН14. Проявляти повагу 

до індивідуального і 

культурного 

різноманіття. 

Лекції, 

практичні 

Бакалавр,  

3 курс, 

6 семестр 

242 

«Туризм» 

Вивчення 

дисципліни 

передбачає 

попереднє вивчення 

дисциплін: 

«Організація 

екскурсійної 

діяльності», 

«Географія 

туризму», 

«Економічна 

теорія». Здатність до 

пошуку, оброблення 

та аналізу 

інформації з різних 

джерел. 

Кафедра 

туризму 

Організація та 

бізнес-

планування 

гастрономічних 

турів 

 

 РН03. Знати і розуміти 

основні форми і види 

туризму, їх поділ;  

РН14. Проявляти повагу 

до індивідуального і 

культурного 

різноманіття. 

Лекції, 

практичні 

Бакалавр,  

3 курс, 

6 семестр 

242 

«Туризм» 

Вивчення 

дисципліни 

передбачає 

попереднє вивчення 

дисциплін: 

«Організація 

екскурсійної 

діяльності», 

«Географія 

туризму», 

«Економічна 

теорія». Здатність до 

пошуку, оброблення 

та аналізу 

інформації з різних 

джерел. 

Кафедра 

туризму 

Кулінарна 

етнологія 
 РН03. Знати і розуміти 

основні форми і види 

Лекції, 

практичні 

Бакалавр,  

3 курс, 

242 

«Туризм» 

Вивчення 

дисципліни 



туризму, їх поділ;  

РН14. Проявляти повагу 

до індивідуального і 

культурного 

різноманіття. 

6 семестр передбачає 

попереднє вивчення 

дисциплін: 

«Організація 

екскурсійної 

діяльності», 

«Географія 

туризму», 

«Економічна 

теорія». Здатність до 

пошуку, оброблення 

та аналізу 

інформації з різних 

джерел. 

Кафедра 

туризму 

Релігійний 

туризм та 

паломництво 

 

 РН12. Застосовувати 

навички продуктивного 

спілкування зі 

споживачами 

туристичних послуг;  

РН14. Проявляти повагу 

до індивідуального і 

культурного 

різноманіття;  

РН15. Проявляти 

толерантність до 

альтернативних 

принципів та методів 

виконання професійних 

завдань. 

Лекції, 

практичні 

Бакалавр,  

3 курс, 

6 семестр 

242 

«Туризм» 

Вивчення 

дисципліни 

передбачає 

попереднє вивчення 

дисциплін: 

«Організація 

екскурсійної 

діяльності», 

«Географія 

туризму», 

«Рекреаційні 

комплекси світу». 

Здатність до 

пошуку, оброблення 

та аналізу 

інформації з різних 

джерел. 

Кафедра 

туризму 

Організація 

паломницьких 

турів 

 РН12. Застосовувати 

навички продуктивного 

спілкування зі 

Лекції, 

практичні 

Бакалавр,  

3 курс, 

6 семестр 

242 

«Туризм» 

Вивчення 

дисципліни 

передбачає 



 споживачами 

туристичних послуг;  

РН14. Проявляти повагу 

до індивідуального і 

культурного 

різноманіття;  

РН15. Проявляти 

толерантність до 

альтернативних 

принципів та методів 

виконання професійних 

завдань. 

попереднє вивчення 

дисциплін: 

«Організація 

екскурсійної 

діяльності», 

«Географія 

туризму», 

«Туризмознавство». 

Здатність до 

пошуку, оброблення 

та аналізу 

інформації з різних 

джерел. 

Кафедра 

туризму 

Релігійний 

туризм в ЄС 

 

 РН12. Застосовувати 

навички продуктивного 

спілкування зі 

споживачами 

туристичних послуг;  

РН14. Проявляти повагу 

до індивідуального і 

культурного 

різноманіття;  

РН15. Проявляти 

толерантність до 

альтернативних 

принципів та методів 

виконання професійних 

завдань. 

Лекції, 

практичні 

Бакалавр,  

3 курс, 

6 семестр 

242 

«Туризм» 

Вивчення 

дисципліни 

передбачає 

попереднє вивчення 

дисциплін: 

«Організація 

екскурсійної 

діяльності», 

«Географія 

туризму», 

«Туризмознавство». 

Здатність до 

пошуку, оброблення 

та аналізу 

інформації з різних 

джерел. 

Кафедра 

туризму 

Концепція 

розвитку 

культурно-

пізнавального 

туризму 

 РН12. Застосовувати 

навички продуктивного 

спілкування зі 

споживачами 

туристичних послуг;  

Лекції, 

практичні 

Бакалавр,  

3 курс, 

6 семестр 

242 

«Туризм» 

Вивчення 

дисципліни 

передбачає 

попереднє вивчення 

дисциплін: 



 РН14. Проявляти повагу 

до індивідуального і 

культурного 

різноманіття;  

РН15. Проявляти 

толерантність до 

альтернативних 

принципів та методів 

виконання професійних 

завдань. 

«Організація 

екскурсійної 

діяльності», 

«Географія 

туризму», 

«Рекреаційні 

комплекси світу». 

Здатність до 

пошуку, оброблення 

та аналізу 

інформації з різних 

джерел. 

Кафедра 

туризму 

Культурно-

пізнавальний 

туризм 

 

 РН12. Застосовувати 

навички продуктивного 

спілкування зі 

споживачами 

туристичних послуг;  

РН14. Проявляти повагу 

до індивідуального і 

культурного 

різноманіття;  

РН15. Проявляти 

толерантність до 

альтернативних 

принципів та методів 

виконання професійних 

завдань. 

Лекції, 

практичні 

Бакалавр,  

3 курс, 

6 семестр 

242 

«Туризм» 

Вивчення 

дисципліни 

передбачає 

попереднє вивчення 

дисциплін: 

«Організація 

екскурсійної 

діяльності», 

«Географія 

туризму», 

«Рекреаційні 

комплекси світу». 

Здатність до 

пошуку, оброблення 

та аналізу 

інформації з різних 

джерел. 

Кафедра 

туризму 

Культурно-

пізнавальний 

туризм 

 

 РН12. Застосовувати 

навички продуктивного 

спілкування зі 

споживачами 

туристичних послуг;  

Лекції, 

практичні 

Бакалавр,  

3 курс, 

5 семестр 

242 

«Туризм» 

Вивчення 

дисципліни 

передбачає 

попереднє вивчення 

дисциплін: 



РН14. Проявляти повагу 

до індивідуального і 

культурного 

різноманіття;  

РН15. Проявляти 

толерантність до 

альтернативних 

принципів та методів 

виконання професійних 

завдань. 

«Організація 

екскурсійної 

діяльності», 

«Географія 

туризму», 

«Рекреаційні 

комплекси світу». 

Здатність до 

пошуку, оброблення 

та аналізу 

інформації з різних 

джерел. 

Кафедра 

туризму 

Сільський  

туризм 

 РН03. Знати і розуміти 

основні форми і види 

туризму, їх поділ;  

РН12. Застосовувати 

навички продуктивного 

спілкування зі 

споживачами 

туристичних послуг. 

Лекції, 

практичні 

Бакалавр,  

4 курс, 

7 семестр 

242 

«Туризм» 

Вивчення 

дисципліни 

передбачає 

попереднє вивчення 

дисциплін: 

«Організація 

екскурсійної 

діяльності», 

«Географія 

туризму», 

«Туризмознавство». 

Здатність до 

пошуку, оброблення 

та аналізу 

інформації з різних 

джерел. 

Кафедра 

туризму 

Екологічний 

туризм 

 РН03. Знати і розуміти 

основні форми і види 

туризму, їх поділ;  

РН12. Застосовувати 

навички продуктивного 

спілкування зі 

Лекції, 

практичні 

Бакалавр,  

3 курс, 

5 семестр 

242 

«Туризм» 

Вивчення 

дисципліни 

передбачає 

попереднє вивчення 

дисциплін: 

«Організація 



споживачами 

туристичних послуг. 

екскурсійної 

діяльності», 

«Географія 

туризму», 

«Туризмознавство». 

Здатність до 

пошуку, оброблення 

та аналізу 

інформації з різних 

джерел. 

Кафедра 

туризму 

Екологічний 

туризм 

 РН03. Знати і розуміти 

основні форми і види 

туризму, їх поділ;  

РН12. Застосовувати 

навички продуктивного 

спілкування зі 

споживачами 

туристичних послуг. 

Лекції, 

практичні 

Бакалавр,  

4 курс, 

7 семестр 

242 

«Туризм» 

Вивчення 

дисципліни 

передбачає 

попереднє вивчення 

дисциплін: 

«Організація 

екскурсійної 

діяльності», 

«Географія 

туризму», 

«Туризмознавство». 

Здатність до 

пошуку, оброблення 

та аналізу 

інформації з різних 

джерел. 

Кафедра 

туризму 

Екологічний 

туризм 

 РН03. Знати і розуміти 

основні форми і види 

туризму, їх поділ;  

РН12. Застосовувати 

навички продуктивного 

спілкування зі 

споживачами 

туристичних послуг. 

Лекції, 

практичні 

Бакалавр,  

4 курс, 

8 семестр 

242 

«Туризм» 

Вивчення 

дисципліни 

передбачає 

попереднє вивчення 

дисциплін: 

«Організація 

екскурсійної 

діяльності», 



«Географія 

туризму», 

«Туризмознавство». 

Здатність до 

пошуку, оброблення 

та аналізу 

інформації з різних 

джерел. 

Кафедра 

туризму 

Туристичні 

ресурси та 

об'єкти 

адаптивного 

туризму 

 РН03. Знати і розуміти 

основні форми і види 

туризму, їх поділ;  

РН12. Застосовувати 

навички продуктивного 

спілкування зі 

споживачами 

туристичних послуг. 

Лекції, 

практичні 

Бакалавр,  

4 курс, 

7 семестр 

242 

«Туризм» 

Вивчення 

дисципліни 

передбачає 

попереднє вивчення 

дисциплін: 

«Організація 

екскурсійної 

діяльності», 

«Географія 

туризму», 

«Туризмознавство». 

Здатність до 

пошуку, оброблення 

та аналізу 

інформації з різних 

джерел. 

Кафедра 

туризму 

Потенціал та 

імідж 

туристичних 

регіонів світу 

 РН05. Аналізувати 

рекреаційно-

туристичний потенціал 

території;  

РН10. Розуміти 

принципи, процеси і 

технології організації 

роботи суб’єкта 

туристичного бізнесу та 

окремих його підсистем 

Лекції, 

практичні 

Бакалавр,  

3 курс, 

5 семестр 

242 

«Туризм» 

Вивчення 

дисципліни 

передбачає 

попереднє вивчення 

дисциплін: 

«Організація 

екскурсійної 

діяльності», 

«Маркетинг 

туризму», 



(адміністративно-

управлінська, соціально-

психологічна, 

економічна, техніко-

технологічна). 

«Туризмознавство». 

Здатність до 

пошуку, оброблення 

та аналізу 

інформації з різних 

джерел. 

Кафедра 

туризму 

Створення та 

просування 

туристичного 

бренду ОТГ 

 РН05. Аналізувати 

рекреаційно-

туристичний потенціал 

території;  

РН10. Розуміти 

принципи, процеси і 

технології організації 

роботи суб’єкта 

туристичного бізнесу та 

окремих його підсистем 

(адміністративно-

управлінська, соціально-

психологічна, 

економічна, техніко-

технологічна). 

Лекції, 

практичні 

Бакалавр,  

4 курс, 

8 семестр 

242 

«Туризм» 

Вивчення 

дисципліни 

передбачає 

попереднє вивчення 

дисциплін: 

«Організація 

екскурсійної 

діяльності», 

«Маркетинг 

туризму», 

«Туризмознавство». 

Здатність до 

пошуку, оброблення 

та аналізу 

інформації з різних 

джерел. 

Кафедра 

менеджменту 

організацій і 

адміністрування 

ім. М.П. 

Поліщука 

Конфліктологія ЗК09. Вміння 

виявляти, 

ставити і 

вирішувати 

проблеми 

РН09. Організовувати 

процес обслуговування 

споживачів туристичних 

послуг на основі 

використання сучасних 

інформаційних, 

комунікаційних і 

сервісних технологій та 

дотримання стандартів 

якості і норм безпеки;  

РН12. Застосовувати 

навички продуктивного 

Лекції, 

практичні 

Бакалавр,  

3 курс, 

5 семестр 

242 

«Туризм» 

Здатність до 

пошуку, оброблення 

та аналізу 

інформації з різних 

джерел. 



спілкування зі 

споживачами 

туристичних послуг;  

РН18. Адекватно 

оцінювати свої знання і 

застосовувати їх в різних 

професійних ситуаціях. 

Кафедра 

менеджменту 

організацій і 

адміністрування 

ім. М.П. 

Поліщука 

Конфліктологія ЗК09. Вміння 

виявляти, 

ставити і 

вирішувати 

проблеми 

РН09. Організовувати 

процес обслуговування 

споживачів туристичних 

послуг на основі 

використання сучасних 

інформаційних, 

комунікаційних і 

сервісних технологій та 

дотримання стандартів 

якості і норм безпеки;  

РН12. Застосовувати 

навички продуктивного 

спілкування зі 

споживачами 

туристичних послуг;  

РН18. Адекватно 

оцінювати свої знання і 

застосовувати їх в різних 

професійних ситуаціях. 

Лекції, 

практичні 

Бакалавр,  

3 курс, 

6 семестр 

242 

«Туризм» 

Здатність до 

пошуку, оброблення 

та аналізу 

інформації з різних 

джерел. 

Кафедра 

туризму 

Гастрономічний 

туризм 

 РН03. Знати і розуміти 

основні форми і види 

туризму, їх поділ;  

РН14. Проявляти повагу 

до індивідуального і 

культурного 

різноманіття. 

Лекції, 

практичні 

Бакалавр,  

3 курс, 

6 семестр 

242 

«Туризм» 

Вивчення 

дисципліни 

передбачає 

попереднє вивчення 

дисциплін: 

«Організація 

екскурсійної 

діяльності», 



«Географія 

туризму», 

«Маркетинг 

туризму». Здатність 

до пошуку, 

оброблення та 

аналізу інформації з 

різних джерел. 

Кафедра 

туризму 

Діловий туризм ЗК07. Здатність 

працювати в 

міжнародному 

контексті;  

ЗК14. Здатність 

працювати в 

команді та 

автономно 

РН01. Знати, розуміти і 

вміти використовувати 

на практиці основні 

положення туристичного 

законодавства, 

національних і 

міжнародних стандартів 

з обслуговування 

туристів;  

РН06. Застосовувати у 

практичній діяльності 

принципи і методи 

організації та технології 

обслуговування 

туристів. 

Лекції, 

практичні 

Бакалавр,  

4 курс, 

8 семестр 

242 

«Туризм» 

Вивчення 

дисципліни 

передбачає 

попереднє вивчення 

дисциплін: 

«Організація 

туристичних 

подорожей», 

«Маркетинг 

туризму», 

«Туризмознавство». 

Здатність до 

пошуку, оброблення 

та аналізу 

інформації з різних 

джерел. 

Кафедра 

туризму 

Діловий туризм ЗК07. Здатність 

працювати в 

міжнародному 

контексті;  

ЗК14. Здатність 

працювати в 

команді та 

автономно 

РН01. Знати, розуміти і 

вміти використовувати 

на практиці основні 

положення туристичного 

законодавства, 

національних і 

міжнародних стандартів 

з обслуговування 

туристів;  

РН06. Застосовувати у 

Лекції, 

практичні 

Бакалавр,  

3 курс, 

6 семестр 

242 

«Туризм» 

Вивчення 

дисципліни 

передбачає 

попереднє вивчення 

дисциплін: 

«Організація 

туристичних 

подорожей», 

«Маркетинг 

туризму», 



практичній діяльності 

принципи і методи 

організації та технології 

обслуговування 

туристів. 

«Туризмознавство». 

Здатність до 

пошуку, оброблення 

та аналізу 

інформації з різних 

джерел. 

Кафедра 

туризму 

Історія розвитку 

музеїв 

Житомирщини 

ЗК02. Здатність 

зберігати та 

примножувати 

моральні, 

культурні,  

наукові  цінності 

і досягнення  

суспільства на 

основі розуміння 

історії та 

закономірностей 

розвитку 

предметної 

області, її місця 

у загальній 

системі знань 

про природу і 

суспільство та у 

розвитку 

суспільства, 

техніки і 

технологій,  

використовувати 

різні види та  

форми рухової 

активності для 

активного 

відпочинку та 

РН02. Знати, розуміти і 

вміти використовувати 

на практиці базові 

поняття з теорії туризму, 

організації туристичного 

процесу та туристичної 

діяльності суб’єктів 

ринку туристичних 

послуг, а також 

світоглядних та 

суміжних наук;  

РН10. Розуміти 

принципи, процеси і 

технології організації 

роботи суб’єкта 

туристичного бізнесу та 

окремих його підсистем 

(адміністративно-

управлінська, соціально-

психологічна, 

економічна, техніко-

технологічна). 

Лекції, 

практичні 

Бакалавр,  

4 курс, 

8 семестр 

242 

«Туризм» 

Вивчення 

дисципліни 

передбачає 

попереднє вивчення 

дисциплін: 

«Організація 

екскурсійної 

діяльності», «Історія 

та культура 

України», 

«Туризмознавство». 

Здатність до 

пошуку, оброблення 

та аналізу 

інформації з різних 

джерел. 



ведення 

здорового 

способу життя. 

Кафедра 

менеджменту 

організацій і 

адміністрування 

ім. М.П. 

Поліщука 

Комунікаційний 

менеджмент 

ЗК12. Навички 

міжособистісної 

взаємодії 

РН06. Застосовувати у 

практичній діяльності 

принципи і методи 

організації та технології 

обслуговування 

туристів;  

РН12. Застосовувати 

навички продуктивного 

спілкування зі 

споживачами 

туристичних послуг;  

РН15. Проявляти 

толерантність до 

альтернативних 

принципів та методів 

виконання професійних 

завдань. 

Лекції, 

практичні 

Бакалавр,  

4 курс, 

8 семестр 

242 

«Туризм» 

Вивчення 

дисципліни 

передбачає 

попереднє вивчення 

дисциплін: 

«Менеджмент 

туризму», 

«Туризмознавство». 

Здатність до 

пошуку, оброблення 

та аналізу 

інформації з різних 

джерел. 

Кафедра 

туризму 

Конгресово-

виставковий 

туризм 

ЗК02. Здатність 

зберігати та 

примножувати 

моральні, 

культурні,  

наукові  цінності 

і досягнення  

суспільства на 

основі розуміння 

історії та 

закономірностей 

розвитку 

предметної 

області, її місця 

РН06. Застосовувати у 

практичній діяльності 

принципи і методи 

організації та технології 

обслуговування 

туристів;  

РН07. Розробляти, 

просувати та 

реалізовувати 

туристичний продукт;  

РН09. Організовувати 

процес обслуговування 

споживачів туристичних 

послуг на основі 

Лекції, 

практичні 

Бакалавр,  

4 курс, 

8 семестр 

242 

«Туризм» 

Вивчення 

дисципліни 

передбачає 

попереднє вивчення 

дисциплін: 

«Організація 

туристичних 

подорожей», 

«Організація 

екскурсійної 

діяльності», 

«Маркетинг 

туризму», 

«Туризмознавство». 



у загальній 

системі знань 

про природу і 

суспільство та у 

розвитку 

суспільства, 

техніки і 

технологій,  

використовувати 

різні види та  

форми рухової 

активності для 

активного 

відпочинку та 

ведення 

здорового 

способу життя. 

використання сучасних 

інформаційних, 

комунікаційних і 

сервісних технологій та 

дотримання стандартів 

якості і норм безпеки. 

Здатність до 

пошуку, оброблення 

та аналізу 

інформації з різних 

джерел. 

Кафедра 

туризму 

Методологія 

туристичного 

супроводу 

ЗК03. Здатність 

діяти соціально 

відповідально та 

свідомо 

РН09. Організовувати 

процес обслуговування 

споживачів туристичних 

послуг на основі 

використання сучасних 

інформаційних, 

комунікаційних і 

сервісних технологій та 

дотримання стандартів 

якості і норм безпеки;  

РН12. Застосовувати 

навички продуктивного 

спілкування зі 

споживачами 

туристичних послуг;  

РН14. Проявляти повагу 

до індивідуального і 

Лекції, 

практичні 

Бакалавр,  

4 курс, 

8 семестр 

242 

«Туризм» 

Вивчення 

дисципліни 

передбачає 

попереднє вивчення 

дисциплін: 

«Організація 

екскурсійної 

діяльності», 

«Організація 

туристичних 

подорожей», 

«Туризмознавство». 

Здатність до 

пошуку, оброблення 

та аналізу 

інформації з різних 

джерел. 



культурного 

різноманіття. 

Кафедра 

туризму 

Міжнародний 

туризм 

ЗК06. Здатність 

до пошуку, 

оброблення та 

аналізу 

інформації з 

різних джерел 

РН04. Пояснювати 

особливості організації 

рекреаційно-

туристичного простору;  

РН14. Проявляти повагу 

до індивідуального і 

культурного 

різноманіття;  

РН15. Проявляти 

толерантність до 

альтернативних 

принципів та методів 

виконання професійних 

завдань. 

Лекції, 

практичні 

Бакалавр,  

3 курс, 

6 семестр 

242 

«Туризм» 

Вивчення 

дисципліни 

передбачає 

попереднє вивчення 

дисциплін: 

«Міжнародний та 

регіональний ринок 

туристичних 

послуг», «Географія 

туризму», 

«Туризмознавство». 

Здатність до 

пошуку, оброблення 

та аналізу 

інформації з різних 

джерел. 

Кафедра 

туризму 

Міжнародний 

туризм 

ЗК06. Здатність 

до пошуку, 

оброблення та 

аналізу 

інформації з 

різних джерел 

РН04. Пояснювати 

особливості організації 

рекреаційно-

туристичного простору;  

РН14. Проявляти повагу 

до індивідуального і 

культурного 

різноманіття;  

РН15. Проявляти 

толерантність до 

альтернативних 

принципів та методів 

виконання професійних 

завдань. 

Лекції, 

практичні 

Бакалавр,  

3 курс, 

5 семестр 

242 

«Туризм» 

Вивчення 

дисципліни 

передбачає 

попереднє вивчення 

дисциплін: 

«Міжнародний та 

регіональний ринок 

туристичних 

послуг», «Географія 

туризму», 

«Туризмознавство». 

Здатність до 

пошуку, оброблення 

та аналізу 

інформації з різних 

джерел. 



Кафедра 

туризму 

Міжнародне 

регулювання 

туристичної 

діяльності 

ЗК03. Здатність 

діяти соціально 

відповідально та 

свідомо 

РН01. Знати, розуміти і 

вміти використовувати 

на практиці основні 

положення туристичного 

законодавства, 

національних і 

міжнародних стандартів 

з обслуговування 

туристів;  

РН16. Діяти у 

відповідності з 

принципами соціальної 

відповідальності та 

громадянської 

свідомості;  

РН21. Приймати 

обґрунтовані рішення та 

нести відповідальність за 

результати своєї 

професійної діяльності. 

Лекції, 

практичні 

Бакалавр,  

3 курс, 

6 семестр 

242 

«Туризм» 

Вивчення 

дисципліни 

передбачає 

попереднє вивчення 

дисциплін: «Правове 

регулювання 

туристичної 

діяльності», 

«Туризмознавство». 

Здатність до 

пошуку, оброблення 

та аналізу 

інформації з різних 

джерел. 

Кафедра 

туризму 

Міжнародне 

співробітництво 

України у сфері 

туризму 

ЗК03. Здатність 

діяти соціально 

відповідально та 

свідомо 

РН01. Знати, розуміти і 

вміти використовувати 

на практиці основні 

положення туристичного 

законодавства, 

національних і 

міжнародних стандартів 

з обслуговування 

туристів;  

РН16. Діяти у 

відповідності з 

принципами соціальної 

відповідальності та 

громадянської 

Лекції, 

практичні 

Бакалавр,  

3 курс, 

6 семестр 

242 

«Туризм» 

Вивчення 

дисципліни 

передбачає 

попереднє вивчення 

дисциплін: «Правове 

регулювання 

туристичної 

діяльності», 

«Стандартизація, 

сертифікація та 

ліцензування в 

туристичній 

діяльності», 

«Туризмознавство». 



свідомості;  

РН21. Приймати 

обґрунтовані рішення та 

нести відповідальність за 

результати своєї 

професійної діяльності. 

Здатність до 

пошуку, оброблення 

та аналізу 

інформації з різних 

джерел. 

Кафедра 

туризму 

Міжнародний 

релігійний 

туризм 

ЗК03. Здатність 

діяти соціально 

відповідально та 

свідомо 

РН01. Знати, розуміти і 

вміти використовувати 

на практиці основні 

положення туристичного 

законодавства, 

національних і 

міжнародних стандартів 

з обслуговування 

туристів;  

РН14. Проявляти повагу 

до індивідуального і 

культурного 

різноманіття. 

Лекції, 

практичні 

Бакалавр,  

3 курс, 

6 семестр 

242 

«Туризм» 

Вивчення 

дисципліни 

передбачає 

попереднє вивчення 

дисциплін: 

«Міжнародний та 

регіональний ринок 

туристичних 

послуг», 

«Організація 

екскурсійної 

діяльності», 

«Маркетинг 

туризму», 

«Туризмознавство». 

Здатність до 

пошуку, оброблення 

та аналізу 

інформації з різних 

джерел. 

Кафедра 

туризму 

Міжнародні 

організації в 

туризмі 

ЗК08. Навички 

використання 

інформаційних 

та 

комунікаційних 

технологій 

РН17. Управляти своїм 

навчанням з метою 

самореалізації в 

професійній туристичній 

сфері; РН18. Адекватно 

оцінювати свої знання і 

застосовувати їх в різних 

професійних ситуаціях. 

Лекції, 

практичні 

Бакалавр,  

3 курс, 

6 семестр 

242 

«Туризм» 

Вивчення 

дисципліни 

передбачає 

попереднє вивчення 

дисциплін: 

«Міжнародний та 

регіональний ринок 

туристичних 



послуг», 

«Туризмознавство». 

Здатність до 

пошуку, оброблення 

та аналізу 

інформації з різних 

джерел. 

Кафедра 

туризму 

Музеєзнавство ЗК02. Здатність 

зберігати та 

примножувати 

моральні, 

культурні,  

наукові  цінності 

і досягнення  

суспільства на 

основі розуміння 

історії та 

закономірностей 

розвитку 

предметної 

області, її місця 

у загальній 

системі знань 

про природу і 

суспільство та у 

розвитку 

суспільства, 

техніки і 

технологій,  

використовувати 

різні види та  

форми рухової 

активності для 

активного 

РН06. Застосовувати у 

практичній діяльності 

принципи і методи 

організації та технології 

обслуговування 

туристів;  

РН10. Розуміти 

принципи, процеси і 

технології організації 

роботи суб’єкта 

туристичного бізнесу та 

окремих його підсистем 

(адміністративно-

управлінська, соціально-

психологічна, 

економічна, техніко-

технологічна);  

РН12. Застосовувати 

навички продуктивного 

спілкування зі 

споживачами 

туристичних послуг. 

Лекції, 

практичні 

Бакалавр,  

4 курс, 

8 семестр 

242 

«Туризм» 

Вивчення 

дисципліни 

передбачає 

попереднє вивчення 

дисциплін: «Історія 

та культура 

Україна», 

«Організація 

екскурсійної 

діяльності», 

«Маркетинг 

туризму», 

«Туризмознавство». 

Здатність до 

пошуку, оброблення 

та аналізу 

інформації з різних 

джерел. 



відпочинку та 

ведення 

здорового 

способу життя 

Кафедра 

суспільних наук 

Ораторське 

мистецтво 

ЗК10. Здатність 

спілкуватися 

державною 

мовою як усно, 

так і письмово 

РН11. Володіти 

державною та іноземною 

(ними) мовою (мовами), 

на рівні, достатньому 

для здійснення 

професійної діяльності;  

РН12. Застосовувати 

навички продуктивного 

спілкування зі 

споживачами 

туристичних послуг; 

РН19. Аргументовано 

відстоювати свої 

погляди у розв’язанні 

професійних завдань. 

Лекції, 

практичні 

Бакалавр,  

2 курс, 

3 семестр 

242 

«Туризм» 

Здатність до 

пошуку, оброблення 

та аналізу 

інформації з різних 

джерел. 

Кафедра 

суспільних наук 

Ораторське 

мистецтво 

ЗК10. Здатність 

спілкуватися 

державною 

мовою як усно, 

так і письмово 

РН11. Володіти 

державною та іноземною 

(ними) мовою (мовами), 

на рівні, достатньому 

для здійснення 

професійної діяльності;  

РН12. Застосовувати 

навички продуктивного 

спілкування зі 

споживачами 

туристичних послуг; 

РН19. Аргументовано 

відстоювати свої 

погляди у розв’язанні 

професійних завдань. 

Лекції, 

практичні 

Бакалавр,  

4 курс, 

8 семестр 

242 

«Туризм» 

Здатність до 

пошуку, оброблення 

та аналізу 

інформації з різних 

джерел. 



Кафедра 

туризму 

Організація 

дозвілля та 

анімаційних 

послуг 

ЗК13. Здатність 

планувати та 

управляти часом 

РН12. застосовувати 

навички продуктивного 

спілкування зі 

споживачами 

туристичних послуг;  

РН14. проявляти повагу 

до індивідуального і 

культурного 

різноманіття 

Лекції, 

практичні 

Бакалавр,  

3 курс, 

6 семестр 

242 

«Туризм» 

Вивчення 

дисципліни 

передбачає 

попереднє вивчення 

дисциплін: 

«Туризмознавство», 

«Організація 

екскурсійної 

діяльності». 

Здатність до 

пошуку, оброблення 

та аналізу 

інформації з різних 

джерел. 

Кафедра 

туризму 

Організація 

послуг 

гостинності та 

харчування в 

туризмі 

 РН09. Організовувати 

процес обслуговування 

споживачів туристичних 

послуг на основі 

використання сучасних 

інформаційних, 

комунікаційних і 

сервісних технологій та 

дотримання стандартів 

якості і норм безпеки;  

РН12. Застосовувати 

навички продуктивного 

спілкування зі 

споживачами 

туристичних послуг;  

РН18. Адекватно 

оцінювати свої знання і 

застосовувати їх в різних 

професійних ситуаціях. 

Лекції, 

практичні 

Бакалавр,  

3 курс, 

5 семестр 

242 

«Туризм» 

Вивчення 

дисципліни 

передбачає 

попереднє вивчення 

дисциплін: 

«Рекреаційні 

комплекси світу», 

«Туризмознавство», 

«Організація 

готельної справи», 

«Організація 

ресторанної справи». 

Здатність до 

пошуку, оброблення 

та аналізу 

інформації з різних 

джерел. 

Кафедра Організація  РН09. Організовувати Лекції, Бакалавр,  242 Вивчення 



туризму послуг 

гостинності та 

харчування в 

туризмі 

процес обслуговування 

споживачів туристичних 

послуг на основі 

використання сучасних 

інформаційних, 

комунікаційних і 

сервісних технологій та 

дотримання стандартів 

якості і норм безпеки;  

РН12. Застосовувати 

навички продуктивного 

спілкування зі 

споживачами 

туристичних послуг;  

РН18. Адекватно 

оцінювати свої знання і 

застосовувати їх в різних 

професійних ситуаціях. 

практичні 3 курс, 

6 семестр 

«Туризм» дисципліни 

передбачає 

попереднє вивчення 

дисциплін: 

«Рекреаційні 

комплекси світу», 

«Туризмознавство», 

«Організація 

готельної справи», 

«Організація 

ресторанної справи». 

Здатність до 

пошуку, оброблення 

та аналізу 

інформації з різних 

джерел. 

Кафедра 

іноземних мов 

Перекладацька 

практика 

ЗК11. Здатність 

спілкуватися 

іноземною 

мовою 

РН11. Володіти 

державною та іноземною 

(ними) мовою (мовами), 

на рівні, достатньому 

для здійснення 

професійної діяльності;  

РН12. Застосовувати 

навички продуктивного 

спілкування зі 

споживачами 

туристичних послуг. 

Лекції, 

практичні 

Бакалавр,  

4 курс, 

8 семестр 

242 

«Туризм» 

Вивчення 

дисципліни 

передбачає 

попереднє вивчення 

дисципліни: «Ділова 

іноземна мова». 

Кафедра 

туризму 

Реклама та PR-

технології в 

туризмі 

ЗК08. Навички 

використання 

інформаційних 

та 

комунікаційних 

РН07. Розробляти, 

просувати та 

реалізовувати 

туристичний продукт;  

РН09. Організовувати 

Лекції, 

практичні 

Бакалавр,  

4 курс, 

7 семестр 

242 

«Туризм» 

Вивчення 

дисципліни 

передбачає 

попереднє вивчення 

дисциплін: 



технологій процес обслуговування 

споживачів туристичних 

послуг на основі 

використання сучасних 

інформаційних, 

комунікаційних і 

сервісних технологій та 

дотримання стандартів 

якості і норм безпеки;  

РН13. Встановлювати 

зв’язки з експертами 

туристичної та інших 

галузей. 

«Інформаційні 

системи та 

технології в 

туризмі», 

«Маркетинг 

туризму», 

«Туризмознавство». 

Кафедра 

туризму 

Соціально-

культурний 

туристичний 

сервіс 

 

ЗК12. Навички 

міжособистісної 

взаємодії 

РН06. Застосовувати у 

практичній діяльності 

принципи і методи 

організації та технології 

обслуговування 

туристів;  

РН09. Організовувати 

процес обслуговування 

споживачів туристичних 

послуг на основі 

використання сучасних 

інформаційних, 

комунікаційних і 

сервісних технологій та 

дотримання стандартів 

якості і норм безпеки;  

РН16. Діяти у 

відповідності з 

принципами соціальної 

відповідальності та 

громадянської 

Лекції, 

практичні 

Бакалавр,  

4 курс, 

8 семестр 

242 

«Туризм» 

Вивчення 

дисципліни 

передбачає 

попереднє вивчення 

дисциплін: 

«Українська мова (за 

професійним 

спрямуванням)», 

«Менеджмент 

туризму», 

«Маркетинг 

туризму», 

«Туризмознавство». 

Навички 

використання 

інформаційних та 

комунікаційних 

технологій. 



свідомості. 

Кафедра 

туризму 

Створення та 

просування 

локального 

туристичного 

бренду 

ЗК12. Навички 

міжособистісної 

взаємодії 

РН07. Розробляти, 

просувати та 

реалізовувати 

туристичний продукт; 

аналізувати рекреаційно-

туристичний потенціал 

території;  

РН10. Розуміти 

принципи, процеси і 

технології організації 

роботи суб’єкта 

туристичного бізнесу та 

окремих його підсистем 

(адміністративно-

управлінська, соціально-

психологічна, 

економічна, техніко-

технологічна). 

Лекції, 

практичні 

Бакалавр,  

4 курс, 

7 семестр 

242 

«Туризм» 

Вивчення 

дисципліни 

передбачає 

попереднє вивчення 

дисциплін: «Правове 

регулювання 

туристичної 

діяльності», 

«Маркетинг 

туризму», 

«Туризмознавство». 

Вміння виявляти, 

ставити і вирішувати 

проблеми. 

Кафедра 

туризму 

Інклюзивний 

туризм 

 

ЗК09. Вміння 

виявляти, 

ставити і 

вирішувати 

проблеми 

РН14. Проявляти повагу 

до індивідуального і 

культурного 

різноманіття;  

РН16. Діяти у 

відповідності з 

принципами соціальної 

відповідальності та 

громадянської 

свідомості;  

РН20. Виявляти 

проблемні ситуації і 

пропонувати шляхи їх 

розв’язання. 

Лекції, 

практичні 

Бакалавр,  

3 курс, 

5 семестр 

242 

«Туризм» 

Вивчення 

дисципліни 

передбачає 

попереднє вивчення 

дисциплін: 

«Організація 

екскурсійної 

діяльності», 

«Організація 

туристичних 

подорожей». 

Здатність до 

пошуку, оброблення 

та аналізу 

інформації з різних 



джерел. 

Кафедра 

туризму 

Консалтинг в 

туризмі 

ЗК04. Здатність 

до критичного 

мислення, 

аналізу і синтезу 

РН01. Знати, розуміти і 

вміти використовувати 

на практиці основні 

положення туристичного 

законодавства, 

національних і 

міжнародних стандартів 

з обслуговування 

туристів;  

РН17. Управляти своїм 

навчанням з метою 

самореалізації в 

професійній туристичній 

сфері; РН19. 

Аргументовано 

відстоювати свої 

погляди у розв’язанні 

професійних завдань;  

РН21. Приймати 

обґрунтовані рішення та 

нести відповідальність за 

результати своєї 

професійної діяльності. 

Лекції, 

практичні 

Бакалавр,  

3 курс, 

5 семестр 

242 

«Туризм» 

Вивчення 

дисципліни 

передбачає 

попереднє вивчення 

дисциплін: 

«Туризмознавство». 

Здатність до 

пошуку, оброблення 

та аналізу 

інформації з різних 

джерел. 

Кафедра 

туризму 

Управління 

гастрономічними 

дестинаціями 

ЗК09. Вміння 

виявляти, 

ставити і 

вирішувати 

проблеми;  

 ЗК12. Навички 

міжособистісної 

взаємодії 

РН04. Пояснювати 

особливості організації 

рекреаційно-

туристичного простору;  

РН09. Організовувати 

процес обслуговування 

споживачів туристичних 

послуг на основі 

використання сучасних 

інформаційних, 

Лекції, 

практичні 

Бакалавр,  

3 курс, 

6 семестр 

242 

«Туризм» 

Вивчення 

дисципліни 

передбачає 

попереднє вивчення 

дисциплін: «Правове 

регулювання 

туристичної 

діяльності», 

«Менеджмент 

туризму», 



комунікаційних і 

сервісних технологій та 

дотримання стандартів 

якості і норм безпеки;  

РН13. Встановлювати 

зв’язки з експертами 

туристичної та інших 

галузей. 

«Туризмознавство». 

Здатність до 

пошуку, оброблення 

та аналізу 

інформації з різних 

джерел. 

Кафедра 

туризму 

PR-менеджмент 

у туризмі 

ЗК13. Здатність 

планувати та 

управляти часом. 

РН10. Розуміти 

принципи, процеси і 

технології організації 

роботи суб’єкта 

туристичного бізнесу та 

окремих його підсистем 

(адміністративно-

управлінська, соціально-

психологічна, 

економічна, техніко-

технологічна);  

РН13. Встановлювати 

зв’язки з експертами 

туристичної та інших 

галузей. 

 

Лекції, 

практичні 

Бакалавр,  

4 курс, 

8 семестр 

242 

«Туризм» 

Вивчення 

дисципліни 

передбачає 

попереднє вивчення 

дисциплін: 

«Менеджментта 

маркетинг», 

«Туризмознавство». 

Здатність до 

пошуку, оброблення 

та аналізу 

інформації з різних 

джерел. 

Кафедра 

туризму 

Етногеографія  РН14. Проявляти повагу 

до індивідуального і 

культурного 

різноманіття;  

РН18. Адекватно 

оцінювати свої знання і 

застосовувати їх в різних 

професійних ситуаціях. 

Лекції, 

практичні 

Бакалавр,  

4 курс, 

8 семестр 

242 

«Туризм» 

Вивчення 

дисципліни 

передбачає 

попереднє вивчення 

дисциплін: 

«Географія 

туризму»; 

«Туризмознавство». 

Здатність до 

пошуку, оброблення 



та аналізу 

інформації з різних 

джерел. 

Кафедра 

іноземних мов 

Іноземна мова та 

переклад 

ЗК10. Здатність 

спілкуватися 

державною 

мовою як усно, 

так  і письмово;  

 ЗК11. Здатність 

спілкуватися 

іноземною 

мовою 

РН11. Володіти 

державною та іноземною 

(ними) мовою (мовами), 

на рівні, достатньому 

для здійснення 

професійної діяльності. 

Лекції, 

практичні 

Бакалавр,  

4 курс, 

8 семестр 

242 

«Туризм» 

Вивчення 

дисципліни 

передбачає 

попереднє вивчення 

дисципліни: 

«Іноземна мова (за 

професійним 

спрямуванням)». 

Кафедра 

туризму 

Інсентив туризм ЗК09. Вміння 

виявляти, 

ставити і 

вирішувати 

проблеми; 

 ЗК14. Здатність 

працювати в 

команді та 

автономно. 

РН10. Розуміти 

принципи, процеси і 

технології організації 

роботи суб’єкта 

туристичного бізнесу та 

окремих його підсистем 

(адміністративно-

управлінська, соціально-

психологічна, 

економічна, техніко-

технологічна);  

РН15. Проявляти 

толерантність до 

альтернативних 

принципів та методів 

виконання професійних 

завдань. 

Лекції, 

практичні 

Бакалавр,  

3 курс, 

6 семестр 

242 

«Туризм» 

Вивчення 

дисципліни 

передбачає 

попереднє вивчення 

дисциплін: 

«Географія 

туризму», 

«Організація 

туристських 

подорожей», 

«Туризмознавство». 

Здатність до 

пошуку, оброблення 

та аналізу 

інформації з різних 

джерел. 

Кафедра 

економічної 

теорії, 

інтелектуальної 

власності та 

Інтелектуальна 

власність 

 РН09. Організовувати 

процес обслуговування 

споживачів туристичних 

послуг на основі 

використання сучасних 

Лекції, 

практичні 

Бакалавр,  

2 курс, 

4 семестр 

242 

«Туризм» 

Здатність до 

пошуку, оброблення 

та аналізу 

інформації з різних 

джерел. 



публічного 

управління 

інформаційних, 

комунікаційних і 

сервісних технологій та 

дотримання стандартів 

якості і норм безпеки;  

РН11. Володіти 

державною та іноземною 

(ними) мовою (мовами), 

на рівні, достатньому 

для здійснення 

професійної діяльності;  

РН19. Аргументовано 

відстоювати свої 

погляди у розв’язанні 

професійних завдань. 

Кафедра 

туризму 

Спортивно-

оздоровчий 

туризм 

 

ЗК12. Навички 

міжособистісної 

взаємодії; 

  ЗК14. Здатність 

працювати в 

команді та 

автономно. 

РН07. Розробляти, 

просувати та 

реалізовувати 

туристичний продукт;  

РН09. Організовувати 

процес обслуговування 

споживачів туристичних 

послуг на основі 

використання сучасних 

інформаційних, 

комунікаційних і 

сервісних технологій та 

дотримання стандартів 

якості і норм безпеки;  

РН12. Застосовувати 

навички продуктивного 

спілкування зі 

споживачами 

туристичних послуг; 

Лекції, 

практичні 

Бакалавр,  

3 курс, 

6 семестр 

242 

«Туризм» 

Вивчення 

дисципліни 

передбачає 

попереднє вивчення 

дисциплін: 

«Організація 

екскурсійної 

діяльності», 

«Туристична 

топографія і 

знакування», 

«Організація 

туристських 

подорожей», 

«Туризмознавство». 

Здатність до 

пошуку, оброблення 

та аналізу 

інформації з різних 



навички міжособистісної 

взаємодії. 

джерел. 

Кафедра 

фінансів і 

кредиту 

Страхування у 

туризмі 
 РН01. Знати, розуміти і 

вміти використовувати 

на практиці основні 

положення туристичного 

законодавства, 

національних і 

міжнародних стандартів 

з обслуговування 

туристів;  

РН20. Виявляти 

проблемні ситуації і 

пропонувати шляхи їх 

розв’язання;  

РН21. Приймати 

обґрунтовані рішення та 

нести відповідальність за 

результати своєї 

професійної діяльності. 

Лекції, 

практичні 

Бакалавр,  

4 курс, 

8 семестр 

242 

«Туризм» 

Вивчення 

дисципліни 

передбачає 

попереднє вивчення 

дисциплін: 

«Організація 

туристських 

подорожей», 

«Туризмознавство». 

Здатність до 

пошуку, оброблення 

та аналізу 

інформації з різних 

джерел. 

Кафедра 

туризму 

Транспортні 

системи в 

туризмі 

ЗК13. Здатність 

планувати та 

управляти часом 

РН01. Знати, розуміти і 

вміти використовувати 

на практиці основні 

положення туристичного 

законодавства, 

національних і 

міжнародних стандартів 

з обслуговування 

туристів;  

РН09. Організовувати 

процес обслуговування 

споживачів туристичних 

послуг на основі 

використання сучасних 

Лекції, 

практичні 

Бакалавр,  

4 курс, 

8 семестр 

242 

«Туризм» 

Вивчення 

дисципліни 

передбачає 

попереднє вивчення 

дисциплін: «Правове 

регулювання 

туристичної 

діяльності», 

«Організація 

туристських 

подорожей», 

«Туризмознавство». 

Здатність до 

пошуку, оброблення 



інформаційних, 

комунікаційних і 

сервісних технологій та 

дотримання стандартів 

якості і норм безпеки. 

та аналізу 

інформації з різних 

джерел. 

Кафедра 

туризму 

Туристичний 

закордонний 

практикум 

ЗК07. Здатність 

працювати в 

міжнародному 

контексті  

РН11. Володіти 

державною та іноземною 

(ними) мовою (мовами), 

на рівні, достатньому 

для здійснення 

професійної діяльності;  

РН12. Застосовувати 

навички продуктивного 

спілкування зі 

споживачами 

туристичних послуг;  

РН14. Проявляти повагу 

до індивідуального і 

культурного 

різноманіття. 

Лекції, 

практичні 

Бакалавр,  

4 курс, 

8 семестр 

242 

«Туризм» 

Вивчення 

дисципліни 

передбачає 

попереднє вивчення 

дисциплін: 

«Іноземна мова (за 

професійним 

спрямуванням)», 

«Організація 

екскурсійної 

діяльності», 

«Менеджмент та 

маркетинг», 

«Організація 

туристських 

подорожей». 

Здатність до 

пошуку, оброблення 

та аналізу 

інформації з різних 

джерел. 

Кафедра 

економіки і 

підприємництва 

Ціноутворення у 

туризмі 
 РН07. Розробляти, 

просувати та 

реалізовувати 

туристичний продукт;  

РН09. Організовувати 

процес обслуговування 

споживачів туристичних 

послуг на основі 

Лекції, 

практичні 

Бакалавр,  

4 курс, 

8 семестр 

242 

«Туризм» 

Вивчення 

дисципліни 

передбачає 

попереднє вивчення 

дисциплін: 

«Туроперейтинг», 

«Менеджмент та 

маркетинг». 



використання сучасних 

інформаційних, 

комунікаційних і 

сервісних технологій та 

дотримання стандартів 

якості і норм безпеки. 

Здатність до 

пошуку, оброблення 

та аналізу 

інформації з різних 

джерел. 

Кафедра 

суспільних наук 

Туризм міських 

агломерацій 

ЗК04. Здатність 

до критичного 

мислення, 

аналізу і синтезу 

РН07. Розробляти, 

просувати та 

реалізовувати 

туристичний продукт;  

РН09. Організовувати 

процес обслуговування 

споживачів туристичних 

послуг на основі 

використання сучасних 

інформаційних, 

комунікаційних і 

сервісних технологій та 

дотримання стандартів 

якості і норм безпеки. 

Лекції, 

практичні 

Бакалавр,  

4 курс, 

8 семестр 

242 

«Туризм» 

Вивчення 

дисципліни 

передбачає 

попереднє вивчення 

дисциплін: 

«Туроперейтинг», 

«Менеджмент та 

маркетинг», 

«Туристичне 

країнознавство». 

Кафедра 

міжнародних 

економічних 

відносин та 

європейської 

інтеграції 

Ділові етикет в 

туризмі 

ЗК10. Здатність 

спілкуватися 

державною 

мовою як усно, 

так  і письмово;  

 ЗК11.Здатність 

спілкуватися 

іноземною 

мовою 

РН11. володіти 

державною та іноземною 

(ними) мовою (мовами), 

на рівні, достатньому 

для здійснення 

професійної діяльності. 

Лекції, 

практичні 

Бакалавр,  

2 курс, 

4 семестр 

242 

«Туризм» 

 

Кафедра 

туризму 

Туристична 

логістика 

ЗК13. Здатність 

планувати та 

управляти часом 

РН01. Знати, розуміти і 

вміти використовувати 

на практиці основні 

положення туристичного 

законодавства, 

Лекції, 

практичні 

Бакалавр,  

4 курс, 

8 семестр 

242 

«Туризм» 

Вивчення 

дисципліни 

передбачає 

попереднє вивчення 

дисциплін: «Правове 



національних і 

міжнародних стандартів 

з обслуговування 

туристів;  

РН09. Організовувати 

процес обслуговування 

споживачів туристичних 

послуг на основі 

використання сучасних 

інформаційних, 

комунікаційних і 

сервісних технологій та 

дотримання стандартів 

якості і норм безпеки. 

регулювання 

туристичної 

діяльності», 

«Організація 

туристських 

подорожей», 

«Туризмознавство». 

Здатність до 

пошуку, оброблення 

та аналізу 

інформації з різних 

джерел. 

Кафедра 

туризму 

Тактика, техніка 

та орієнтування 

на маршруті 

ЗК14. Здатність 

працювати в 

команді та 

автономно 

РН22. професійно 

виконувати завдання в 

невизначених та 

екстремальних 

ситуаціях. 

Лекції, 

практичні 

Бакалавр,  

3 курс, 

6 семестр 

242 

«Туризм» 

Вивчення 

дисципліни 

передбачає 

попереднє вивчення 

дисциплін: 

«Рекреаційні 

комплекси світу», 

«Туризмознавство», 

«Організація 

екскурсійної 

діяльності». 

Здатність до 

пошуку, оброблення 

та аналізу 

інформації з різних 

джерел. 

Кафедра 

туризму 

Національні 

туристичні 

організації та 

організації 

ЗК09. Вміння 

виявляти, 

ставити і 

вирішувати 

РН04. Пояснювати 

особливості організації 

рекреаційно-

туристичного простору;  

Лекції, 

практичні 

Бакалавр,  

3 курс, 

6 семестр 

242 

«Туризм» 

Вивчення 

дисципліни 

передбачає 

попереднє вивчення 



управління 

дестинаціями 

проблеми РН05. Аналізувати 

рекреаційно-

туристичний потенціал 

території. 

дисциплін: 

«Рекреаційні 

комплекси світу», 

«Туризмознавство», 

«Географія 

туризму», 

«Туристичне 

країнознавство».  

Кафедра 

туризму 

Рекреаційна 

діяльність 

об'єктів ПЗФ 

ЗК05. Прагнення 

до збереження 

навколишнього 

середовища 

РН05. Аналізувати 

рекреаційно-

туристичний потенціал 

території. 

Лекції, 

практичні 

Бакалавр,  

2 курс, 

4 семестр 

242 

«Туризм» 

Вивчення 

дисципліни 

передбачає 

попереднє вивчення 

дисциплін: 

«Інформаційні 

системи та 

технології в 

туризмі», 

«Туризмознавство», 

«Географія 

туризму». Здатність 

до пошуку, 

оброблення та 

аналізу інформації з 

різних джерел. 

Кафедра 

туризму 

Рекреаційна 

діяльність 

об'єктів ПЗФ 

ЗК05. Прагнення 

до збереження 

навколишнього 

середовища 

РН05. Аналізувати 

рекреаційно-

туристичний потенціал 

території. 

Лекції, 

практичні 

Бакалавр,  

3 курс, 

5 семестр 

242 

«Туризм» 

Вивчення 

дисципліни 

передбачає 

попереднє вивчення 

дисциплін: 

«Інформаційні 

системи та 

технології в 

туризмі», 

«Туризмознавство», 



«Географія 

туризму». Здатність 

до пошуку, 

оброблення та 

аналізу інформації з 

різних джерел. 

Кафедра 

туризму 

Політологія ЗК01. Здатність 

реалізувати свої 

права і обов’язки 

як члена 

суспільства, 

усвідомлювати 

цінності 

громадянського 

(вільного 

демократичного) 

суспільства та 

необхідність 

його сталого 

розвитку, 

верховенства 

права, прав і 

свобод людини і 

громадянина в 

Україні; 

ЗК03. Здатність 

діяти соціально 

відповідально та 

свідомо. 

РН14. Проявляти повагу 

до індивідуального і 

культурного 

різноманіття. 

РН16. Діяти у 

відповідності з 

принципами соціальної 

відповідальності та 

громадянської 

свідомості. 

Лекції, 

практичні 

Бакалавр,  

2 курс, 

4 семестр 

242 

«Туризм» 

Вивчення 

дисципліни 

передбачає 

попереднє вивчення 

дисциплін: «Історія 

та культура 

України». Здатність 

до пошуку, 

оброблення та 

аналізу інформації з 

різних джерел. 

Кафедра 

туризму 

Подієвий туризм 

 

ЗК13. Здатність 

планувати та 

управляти часом 

РН12. Застосовувати 

навички продуктивного 

спілкування зі 

споживачами 

туристичних послуг;  

Лекції, 

практичні 

Бакалавр,  

4 курс, 

7 семестр 

242 

«Туризм» 

Вивчення 

дисципліни 

передбачає 

попереднє вивчення 

дисциплін: 



РН14. Проявляти повагу 

до індивідуального і 

культурного 

різноманіття. 

«Туризмознавство», 

«Організація 

екскурсійної 

діяльності». 

Здатність до 

пошуку, оброблення 

та аналізу 

інформації з різних 

джерел. 

Кафедра 

туризму 

Правове 

регулювання в 

туристичній 

діяльності 

ЗК01. Здатність 

реалізувати свої 

права і обов’язки 

як члена 

суспільства, 

усвідомлювати 

цінності 

громадянського 

(вільного 

демократичного) 

суспільства та 

необхідність 

його сталого 

розвитку, 

верховенства 

права, прав і 

свобод людини і 

громадянина в 

Україні; 

ЗК03. Здатність 

діяти соціально 

відповідально та 

свідомо. 

РН08. Ідентифікувати 

туристичну 

документацію та вміти 

правильно нею 

користуватися. 

РН16. Діяти у 

відповідності з 

принципами соціальної 

відповідальності та 

громадянської 

свідомості. 

Лекції, 

практичні 

Бакалавр,  

2 курс, 

4 семестр 

242 

«Туризм» 

Вивчення 

дисципліни 

передбачає 

попереднє вивчення 

дисциплін: «Історія 

та культура 

України». Здатність 

до пошуку, 

оброблення та 

аналізу інформації з 

різних джерел. 

Кафедра 

туризму 

Економічний 

аналіз 

ЗК04. Здатність 

до критичного 

РН08. Ідентифікувати 

туристичну 

Лекції, 

практичні 

Бакалавр,  

3 курс, 

242 

«Туризм» 

Вивчення 

дисципліни 



турпідприємства мислення, 

аналізу і синтезу. 

ЗК08. Навички 

використання 

інформаційних 

та 

комунікаційних 

технологій. 

документацію та вміти 

правильно нею 

користуватися. 

РН20. Виявляти 

проблемні ситуації і 

пропонувати шляхи їх 

розв’язання. 

5 семестр передбачає 

попереднє вивчення 

дисциплін: 

«Менеджмент та 

маркетинг». 

Кафедра 

туризму 

Послуги з 

організації 

харчування в 

готелях 

 

ЗК09. Вміння 

виявляти, 

ставити і 

вирішувати 

проблеми. 

РН09. Організовувати 

процес обслуговування 

споживачів туристичних 

послуг на основі 

використання сучасних 

інформаційних, 

комунікаційних і 

сервісних технологій та 

дотримання стандартів 

якості і норм безпеки;  

РН12. Застосовувати 

навички продуктивного 

спілкування зі 

споживачами 

туристичних послуг;  

РН18. Адекватно 

оцінювати свої знання і 

застосовувати їх в різних 

професійних ситуаціях. 

Лекції, 

практичні 

Бакалавр,  

3 курс, 

5 семестр 

242 

«Туризм» 

Вивчення 

дисципліни 

передбачає 

попереднє вивчення 

дисциплін: 

«Рекреаційні 

комплекси світу», 

«Туризмознавство», 

«Організація 

готельної справи», 

«Організація 

ресторанної справи». 

Здатність до 

пошуку, оброблення 

та аналізу 

інформації з різних 

джерел. 

Кафедра 

туризму 

Послуги з 

організації 

харчування в 

готелях  

 

ЗК09. Вміння 

виявляти, 

ставити і 

вирішувати 

проблеми. 

РН09. Організовувати 

процес обслуговування 

споживачів туристичних 

послуг на основі 

використання сучасних 

інформаційних, 

комунікаційних і 

Лекції, 

практичні 

Бакалавр,  

3 курс, 

6 семестр 

242 

«Туризм» 

Вивчення 

дисципліни 

передбачає 

попереднє вивчення 

дисциплін: 

«Рекреаційні 

комплекси світу», 



сервісних технологій та 

дотримання стандартів 

якості і норм безпеки;  

РН12. Застосовувати 

навички продуктивного 

спілкування зі 

споживачами 

туристичних послуг;  

РН18. Адекватно 

оцінювати свої знання і 

застосовувати їх в різних 

професійних ситуаціях. 

«Туризмознавство», 

«Організація 

готельної справи», 

«Організація 

ресторанної справи». 

Здатність до 

пошуку, оброблення 

та аналізу 

інформації з різних 

джерел. 

Кафедра 

менеджменту 

організацій і 

адміністрування 

ім. М.П. 

Поліщука 

Лідерство та 

ефективні 

комунікації 

ЗК 12. Навички 

міжособистісної 

взаємодії;  

 ЗК14. Здатність 

працювати в 

команді та 

автономно 

РН12. Застосовувати 

навички продуктивного 

спілкування зі 

споживачами 

туристичних послуг;  

РН19. Аргументовано 

відстоювати свої 

погляди у розв’язанні 

професійних завдань;  

РН21. Приймати 

обґрунтовані рішення та 

нести відповідальність за 

результати своєї 

професійної діяльності. 

Лекції, 

практичні 

Бакалавр,  

4 курс, 

8 семестр 

242 

«Туризм» 

Вивчення 

дисципліни 

передбачає 

попереднє вивчення 

дисциплін: 

«Туроперейтинг», 

«Менеджмент 

туризму». 

Кафедра 

туризму 

Організація 

послуг 

харчування 

ЗК03. Здатність 

діяти соціально 

відповідально та 

свідомо 

РН09. Організовувати 

процес обслуговування 

споживачів туристичних 

послуг на основі 

використання сучасних 

інформаційних, 

комунікаційних і 

сервісних технологій та 

Лекції, 

практичні 

Бакалавр,  

3 курс, 

5 семестр 

242 

«Туризм» 

Вивчення 

дисципліни 

передбачає 

попереднє вивчення 

дисциплін: 

«Рекреаційні 

комплекси світу», 

«Туризмознавство». 



дотримання стандартів 

якості і норм безпеки;  

РН12. Застосовувати 

навички продуктивного 

спілкування зі 

споживачами 

туристичних послуг;  

РН18. Адекватно 

оцінювати свої знання і 

застосовувати їх в різних 

професійних ситуаціях. 

Кафедра 

туризму 

Туристично-

рекреаційне 

районування 

України 

ЗК06. Здатність 

до пошуку, 

оброблення та 

аналізу 

інформації з 

різних джерел 

РН04. Пояснювати 

особливості організації 

рекреаційно-

туристичного простору;  

РН05. Аналізувати 

рекреаційно-

туристичний потенціал 

території;  

РН17. Управляти своїм 

навчанням з метою 

самореалізації в 

професійній туристичній 

сфері. 

Лекції, 

практичні 

Бакалавр,  

3 курс, 

5 семестр 

242 

«Туризм» 

Вивчення 

дисципліни 

передбачає 

попереднє вивчення 

дисциплін: 

«Туризмознавство». 

Кафедра 

туризму 

Туристично-

рекреаційне 

районування 

України 

ЗК06. Здатність 

до пошуку, 

оброблення та 

аналізу 

інформації з 

різних джерел 

РН04. Пояснювати 

особливості організації 

рекреаційно-

туристичного простору;  

РН05. Аналізувати 

рекреаційно-

туристичний потенціал 

території;  

РН17. Управляти своїм 

навчанням з метою 

Лекції, 

практичні 

Бакалавр,  

2 курс, 

3 семестр 

242 

«Туризм» 

Вивчення 

дисципліни 

передбачає 

попереднє вивчення 

дисциплін: 

«Туризмознавство». 



самореалізації в 

професійній туристичній 

сфері. 

Спеціальність «Публічне управління та адміністрування» 

Кафедра 

економічної 

теорії, 

інтелектуальної 

власності та 

публічного 

управління 

1. Взаємодія 

влади та 

громадськості / 

Кафедра 

економічної 

теорії, 

інтелектуальної 

власності та 

публічного 

управління 

Здатність 

розробляти та 

реалізовувати 

суспільно 

ефективні 

стратегії 

розвитку на 

державному, 

галузевому та 

територіальному 

рівнях, 

застосовувати 

дієві механізми 

взаємодії влади 

та громадськості 

в політичній, 

економічній та 
соціальній сфері, 

приймати 

важливі рішення 

в органах 

державної влади 

та органах 

місцевого 

самоврядування, 

удосконалювати 

їх діяльність. 

знати: поняття, 

основні форми, 

принципи взаємодії 

влади та 

громадськості;  

методологічні основи 

та механізми 

суспільно-владної 

взаємодії; 

нормативно-правову 

базу та організаційні 

засади взаємодії 

влади та 

громадськості; основи 

підходи та напрями 

державної політики 

сприяння розвитку 
громадянського 

суспільства в Україні, 

можливості залучення 

громадян до 

прийняття 

управлінських 

рішень. 

вміти: аналізувати 

концепції, програми, 

політико-правові 

документи, моделі, 

факти, події, що 

Лекції, 

практичні, 

командна робота 

бакалавр Публічне 

управління 

та 

адмініструв

ання 

без обмежень 



визначають 

механізми взаємодії 

влади та 

громадськості; 

організовувати 

владно-суспільні 

комунікації та 

здійснювати 

моніторинг 

ефективності 

комунікативної 

політики держави; 

визначати шляхи і 

розробляти науково 

обґрунтовані 

управлінські рішення 

щодо удосконалення 

взаємодії влади та 

громадськості; 

залучати інститути 

громадянського 

суспільства до 

розробки та реалізації 

державної політики; 

розробляти аналітичні 

документи, 

здійснювати 

експертизу проектів 

управлінських рішень 

у сфері взаємодії 

влади та 

громадськості; 

надавати 

консультативну 



допомогу органам 

державної влади 

щодо вдосконалення 

механізму взаємодії 

суспільства та влади. 

Кафедра 

економічної 

теорії, 

інтелектуальної 

власності та 

публічного 

управління 

2. Управління 

інтелектуальним 

капіталом / 

Кафедра 

економічної 

теорії, 

інтелектуальної 

власності та 

публічного 

управління 

Формування 

знань 

методології та 

інструментарію 

управління 

інтелектуальним 

капіталом 

економічних 

процесів, які 

розвиваються в 

умовах 

трансформації 

економічної 

системи та 

переходу до 

інтелектуальної 

економіки з 

метою 

використання 

набутих знань у 

подальшій 

фаховій 

діяльності 

Знати: 

- суть та трактування 
поняття 

«інтелектуальний 

капітал», його 

складові; 

- методи оцінювання 
і управління 

інтелектуальним 

капіталом; 

- методи 
моделювання 

макроекономічних і 

мікроекономічних 

процесів в державі на 

основі управління 

інтелектуальним 

капіталом; 

- технологію 
процесу управління 

інтелектуальним 

капіталом; 

- методи і моделі 
підтримки прийняття 

рішень щодо 

формування 

інтелектуального 

капіталу в умовах 

трансформаційної 

Лекції. 

Практичні, 

командна робота 

бакалавр Публічне 

управління 

та 

адмініструв

ання 

без обмежень 



економіки. 

Вміти: 

- формулювати мету 
і задачі управління 

інтелектуальним 

капіталом; 

- здійснювати 
управління 

економічним 

об’єктом відповідно 

до сформульованої 

мети; 

- формувати 
ефективну політику 

фірми на основі 

моделей управління 

інтелектуальним 

- капіталом на мікро-
, мезо- та 

макрорівнях; 

- робити якісні, 
науково-обґрунтовані 

висновки та давати 

рекомендації щодо 

впровадження 

отриманих 

управлінських рішень 

у сфері 

інтелектуального 

капіталу. 

Кафедра 

економічної 

теорії, 

інтелектуальної 

3. Психологія 

управління / 

Кафедра 

економічної 

Формування у 

майбутнього 

фахівця системи 

загальної 

знати:  

- предмет, методи, 
історію, напрями 

психології 

Словесні 

(розповідь-

пояснення, 

бесіда, лекція, 

бакалавр Публічне 

управління 

та 

адмініструв

без обмежень 



власності та 

публічного 

управління 

теорії, 

інтелектуальної 

власності та 

публічного 

управління 

психологічної 

підготовки для 

вирішення 

практичних, 

професійних і 

наукових 

завдань, проблем 

керування 

діяльністю 

трудового 

колективу, 

забезпечення 

ефективного 

досягнення 

результатів 

управлінської 

діяльності 

управління;  

- психологію 
особистості 

службовця; 

- психологію 
особистості керівника 

(психологічні 

особливості, 

авторитет, влада); 

- психологічні 
особливості процесу 

прийняття керівником 

рішень; 

- психологічні 
аспекти 

управлінського 

спілкування (ділового 

спілкування 

керівника); 

- психологічні 
основи поведінки 

керівника в 

конфліктних 

ситуаціях; 

- психологічні 
особливості 

управлінської роботи 

з колективом; 

- роль керівника у 
процесі формування 

соціально-

психологічного 

клімату. 

Уміти: 

дискусія тощо), 

наочні 

(ілюстрація, 

демонстрація), 

практичні 

(досліди, вправи, 

лабораторні та 

практичні 

роботи, твори, 

реферати), 

репродуктивний, 

проблемно-

пошуковий, 

пояснювально-

ілюстративний, 

дослідницький, 

перевірка та 

оцінювання 

знань, умінь і 

навичок та ін. 

ання 



- діагностувати 
психологічні стани та 

почуття власні та 

підлеглих з метою 

забезпечення 

ефективної 

управлінської 

діяльності; 

- застосовувати 
соціальні прийоми 

підвищення 

ефективності 

пізнавальних 

процесів, що 

супроводжують 

управлінську 

діяльність; 

- оцінювати за 
характеристиками 

психологічних станів 

та почуттів рівень 

задоволення умовами, 

характером та 

результатами 

управлінської 

діяльності; 

- встановлювати 
рівень відповідності 

індивідуально-

типологічних 

особливостей, рис 

характеру, інтересів, 

здібностей, 

переконань та 



цінностей наявним 

умовам управлінської 

діяльності; 

- аналізувати 
причини конфліктів 

та обирати стилі 

поведінки в 

конфліктних 

ситуаціях; 

- визначати 
психологічний клімат 

в організації для 

сприяння 

позитивного 

психологічного 

клімату в організації; 

- удосконалювати 
навички 

управлінського 

спілкування. 

Кафедра 

економічної 

теорії, 

інтелектуальної 

власності та 

публічного 

управління 

4. Екологічний 

менеджмент 

Формування у 

студентів 

стійких знань 

стосовно 

сучасних систем 

екологічного 

менеджменту, 

підготовка до 

практичного 

застосування цих 

знань у 

державних 

установах та на 

підприємствах 

Уміти 

використовувати 

фундаментальні 

екологічні, в т.ч. 

радіоекологічні, 

закономірності у 

професійній 

діяльності. 

Знати новітні методи 

та інструментальні 

засоби 

радіоекологічних 

досліджень, методи та 

засоби математичного 

Лекції. 

Практичні, 

командна робота 

бакалавр Публічне 

управління 

та 

адмініструв

ання 

без обмежень 



регіонального й 

локального 

рівнів. 

і геоінформаційного 

моделювання. 

Знати принципи 

управління 

персоналом та 

ресурсами, основні 

підходи для 

вироблення стратегії 

прийняття рішень. 

Демонструвати 

обізнаність щодо 

новітніх принципів та 

методів 

протирадіаційного 

захисту 

навколишнього 

середовища. Захисту 

населення в умовах 

радіаційної загрози. 

Уміти 

використовувати 

сучасні інформаційні 

ресурси з питань 

екології, 

радіоекології, 

природокористування 

та захисту довкілля. 

 

Кафедра 

економічної 

теорії, 

інтелектуальної 

власності та 

публічного 

5. Управління 

персоналом в 

органах 

публічної влади 
 

Здатність 

реалізувати свої 

права і обов’язки 

як члена 

суспільства, 

усвідомлювати 

Знати: структуру та 

особливості 

функціонування 

публічної сфери; 

сучасні технології 

управління 

Лекції, 

семінарські 

заняття, 

проектна робота, 

есе, презентація 

досліджень. 

бакалавр Публічне 

управління 

та 

адмініструв

ання 

без обмежень 



управління цінності 

громадянського 

суспільства та 

необхідність 

його сталого 

розвитку, 

верховенства 

права, прав і 

свобод людини і 

громадянина в 

Україні. 

Здатність до 

адаптації та дії в 

новій ситуації. 

Здатність до 

соціальної 

взаємодії та до 

співробітництва. 

Вміння 

виявляти, 

ставити та 

вирішувати 

проблеми. 

персоналом в 

публічній службі; 

принципи, механізми, 

методи та стилі 

управління 

персоналом в органах 

публічної влади; 

психологічні техніки 

для попередження 

професійного 

вигорання; розуміти 

та використовувати 

технології 

вироблення, 

прийняття та 

реалізації 

управлінських 

рішень; знати роль 

командотворення та 

лідерства в публічній 

сфері; морально-

етичні норми та 

правила поведінки 

публічних 

службовців; систему 

підвищення рівня 

професійної 

компетентності 

службовців публічної 

служби; міжнародний 

досвід управління 

персоналом в органах 

публічної влади. 

Вміти: розробляти 



тактичні та 

оперативні плани 

управлінської 

діяльності; 

налагодити 

комунікацію між 

громадянами та 

органами публічної 

влади; організовувати 

діяльність публічних 

служб та управляти 

кадровими процесами 

в органах публічної 

влади; застосовувати 

методи контролю 

якості надання 

публічних послуг, в 

тому числі з 

врахуванням 

морально-етичної 

складової професійної 

культури публічного 

службовця; виявляти 

конфлікт інтересів, 

попереджати та 

запобігати його 

негативним 

наслідкам; проводити 

внутрішній та 

зовнішній аудит 

системи управління 

персоналом в органах 

публічної влади. 

Кафедра 6. Політичні Здатність знати: поняття, Лекції, бакалавр Публічне без обмежень 



економічної 

теорії, 

інтелектуальної 

власності та 

публічного 

управління 

інститути та 

процеси /  
 

розв’язувати 

складні 

спеціалізовані 

завдання та 

практичні 

проблеми у 

сфері публічного 

управління та 

адміністрування. 

Здатність 

реалізувати свої 

права і обов’язки 

як члена 

суспільства, 

усвідомлювати 

цінності 

громадянського 

суспільства та 

необхідність 

його сталого 

розвитку, 

верховенства 

права, прав і 

свобод людини і 

громадянина в 

Україні. 

Здатність до 

адаптації та дії в 

новій ситуації. 

Здатність 

приймати 

політичні 

рішення в 

умовах 

структуру та зміст 

політичних 

інститутів; 

особливості ґенези 

національних 

політичних шкіл; 

світові та вітчизняні 

політичні школи, 

концепції і напрямки; 

визначення, 

походження, 

структуру та механізм 

функціонування 

політичної системи, 

державної влади, 

партійних систем; 

роль лобіювання в 

політичному житті 

держави; сутність 

політичних 

інститутів; 

особливості 

політичного процесу 

в Україні; основні 

теорії політичної 

опозиціонарності; 

значення політичної 

еліти та політичного 

лідерства в державі. 

вміти: визначати 

теоретичні та 

практичні проблеми 

становлення і 

розвитку політичних 

семінарські 

заняття, 

проектна робота, 

есе, презентація 

досліджень. 

управління 

та 

адмініструв

ання 



невизначеності, 

ризику та 

конфлікту. 

інститутів у сучасній 

Україні; аналізувати 

та оцінювати 

ефективність 

політичної влади та 

прийнятих нею 

політичних рішень; 

відрізняти політичні 

системи і режими, 

партійні та виборчі 

системи; аналізувати 

міжнародні політичні 

процеси та визначати 

місце і роль України в 

світовій політиці; 

застосовувати на 

практиці 

інструментарій 

політичної 

іміджелогії; 

здійснювати аналіз 

політичних процесів 

за участю політичної 

опозиції; володіти 

навиками політичної 

культури; залучати 

інститути 

громадянського 

суспільства до 

вироблення та 

реалізації публічної 

політики. 

Кафедра 

економічної 
7. Публічне 

управління 

Здатність 

реалізувати свої 

знати: оперувати 

знаннями з теорії 

Лекції, 

семінарські 

бакалавр Публічне 

управління 

без обмежень 



теорії, 

інтелектуальної 

власності та 

публічного 

управління 

соціальною 

сферою  

права і обов’язки 

як члена 

суспільства, 

усвідомлювати 

цінності 

громадянського 

суспільства та 

необхідність 

його сталого 

розвитку, 

верховенства 

права, прав і 

свобод людини і 

громадянина в 

Україні. 

Здатність до 

адаптації та дії в 

новій ситуації. 

Здатність до 

соціальної 

взаємодії та до 

співробітництва. 

Вміння 

виявляти, 

ставити та 

вирішувати 

соціальні 

проблеми. 

соціально-політичних 

процесів; самостійно 

аналізувати соціальні 

проблеми, а також 

розробляти 

пропозиції щодо їх 

вирішення; 

застосовувати 

міжнародний досвід в 

галузі управління та 

організації 

соціального захисту 

населення для 

вирішення наявних 

проблем у соціальній 

сфері; аналізувати 

сучасні процеси і 

визначати пріоритетні 

цілі основних 

напрямків розвитку 

соціальної сфери в 

Україні. 

вміти: визначати 

основні моделі та 

принципи соціальної 

політики; формувати 

соціальні стратегії, 

цілі та пріоритети в 

управлінні 

соціальною сферою; 

оцінювати 

ефективність 

управління об’єктами 

соціальної сфери; 

заняття, 

проектна робота, 

есе, презентація 

досліджень. 

та 

адмініструв

ання 



формулювати основні 

напрями розвитку 

соціальної сфери; 

організовувати і 

проводити аналіз 

ефективності 

функціонування 

соціальної сфери; 

розробляти 

пріоритетні напрями 

розвитку галузей 

соціальної сфери в 

Україні з 

урахуванням 

зарубіжного досвіду.  

Кафедра 

економічної 

теорії, 

інтелектуальної 

власності та 

публічного 

управління 

8. Інститути 

громадянського 

суспільства в 

публічному 

управлінні  

Здатність 

визначати моделі 

громадянського 

суспільства, 

розрізняти види 

та принципи 

функціонування 

інститутів 

громадянського 

суспільства в 

Україні і світі, 

налагоджувати 

ефективний 

діалог між 

громадянами та 

органами 

публічної влади 

з метою 

удосконалення 

знати: поняття, 

основні форми, 

принципи взаємодії 

влади та 

громадськості через 

інститути 

громадянського 

суспільства; 

методологічні основи 

та механізми 

суспільно-владної 

взаємодії; 

нормативно-правову 

базу функціонування 

інститутів 

громадянського 

суспільства в Україні; 

основні принципи 

управління 

Лекції, 

практичні, 

командна робота 

бакалавр Публічне 

управління 

та 

адмініструв

ання 

без обмежень 



процесів 

управління 

соціально-

економічною та 

адміністративно-

політичною 

сферою. 

стратегічними 

процесами в 

недержаному та 

громадському 

секторі; функції, види 

та роль громадських 

організацій, 

громадських 

об'єднань та інших 

неурядових 

організацій; методи 

активізації залучення 

громадян в процеси 

діяльності інститутів 

громадянського 

суспільства з метою 

збереження 

демократичного ладу 

в країні, формування 

та уникнення кризи 

української 

ідентичності, 

удосконалення 

процесів управління 

соціально-

економічною та 

адміністративно-

політичною сферою. 

вміти: формувати 

місію і стратегічне 

бачення інститутів 

громадянського 

суспільства 

(неурядових 



організацій); 

визначати систему 

цілей функціонування 

інститутів 

громадянського 

суспільства; 

здійснювати 

керівництво процесом 

реалізації стратегії 

громадської 

організації та інших 

неурядових 

організацій; 

проводити 

моніторинг змін умов 

діяльності інститутів 

громадянського 

суспільства та 

здійснювати контроль 

реалізації стратегії 

функціонування 

даних організацій; 

проводити 

моніторинг та аналіз 

діяльності 

волонтерських 

організацій в Україні; 

використовувати на 

практиці набутий під 

час вивчення курсу 

досвід; орієнтуватися 

у законодавстві, 

статутах, положеннях 

про неурядові 



організації та їх 

діяльність 

громадських, 

правильно їх 

застосовувати. 

 

Кафедра 

економічної 

теорії, 

інтелектуальної 

власності та 

публічного 

управління 

9. Патентно-

ліцензійний 

менеджмент 

Здатність 

здійснювати 

професійну 

діяльність і 

приймати 

обґрунтовані 

рішення, 

керуючись 

основами 

патентно-

ліцензійного 

менеджменту. 

знати: принципи, 

методи управління; 

об’єкти 

інтелектуальної 

власності; економічні 

закони, принципи, 

чинники, причинно-

наслідкові та 

функціональні 

зв’язки, які існують 

між процесами та 

явищами на різних 

рівнях економічних 

систем; 

фундаментальні 

основи сучасної теорії 

власності. 

вміти: 

ідентифікувати 

об’єкти 

інтелектуальної 

власності; 

користуватись 

методами управління; 

використовувати 

управлінські рішення; 

оцінювати 

інтелектуальний 

лекції, 

практичні, 

командна 

робота, семінар, 

проектна робота, 

проблемні 

заняття тощо 

бакалавр Публічне 

управління 

та 

адмініструв

ання 

без обмежень 



потенціал 

підприємств; 

здійснювати аналіз 

ринків на шляху до 

комерціалізації 

об’єкта господарської 

діяльності як об’єкта 

права інтелектуальної 

власності; 

обґрунтовувати 

спосіб комерціалізації 

об’єкта господарської 

діяльності як об’єкта 

права інтелектуальної 

власності.  

Кафедра 

економічної 

теорії, 

інтелектуальної 

власності та 

публічного 

управління 

10. Управління 

безпекою 

інтелектуальної 

власності  

Здатність 

здійснювати 

професійну 

діяльність і 

приймати 

обґрунтовані 

рішення, 

керуючись 

основами 

безпеки 

інтелектуальної 

власності. 

знати: сутність 

безпеки 

інтелектуальної 

власності як 

складової 

національної 

економічної безпеки; 

інституційні умови та 

принципи управління 

безпекою 

інтелектуальної 

власності; основні 

організаційно-

економічні механізми 

захисту 

інтелектуальної 

власності на рівні 

держави; сутність і 

складові безпеки 

лекції, 

практичні, 

командна 

робота, семінар, 

проектна робота, 

проблемні 

заняття тощо 

бакалавр Публічне 

управління 

та 

адмініструв

ання 

без обмежень 



інтелектуальної 

власності 

підприємства; 

поняття комерційної 

таємниці; загрози та 

ризики для безпеки 

об’єктів права 

інтелектуальної 

власності 

підприємства; види 

страхуванні 

інтелектуальної 

власності. 

вміти: 

ідентифікувати 

внутрішні та зовнішні 

загрози, виявляти 

ризики безпеки 

інтелектуальної 

власності на рівні 

держави та 

підприємства; 

виявляти потенційні 

шляхи втрати об’єктів 

інтелектуальної 

власності 

підприємства; 

враховувати 

специфіку управління 

безпекою за фазами 

життєвого циклу 

об’єктів 

інтелектуальної 

власності; 



ідентифікувати 

відомості, що 

складають 

комерційну 

таємницю; 

розробляти систему 

заходів щодо захисту 

комерційної таємниці; 

визначати найбільш 

ефективний вид 

патенту для захисту 

об’єктів права 

інтелектуальної 

власності; приймати 

управлінські рішення 

щодо вибору 

механізмів захисту 

об’єктів 

інтелектуальної 

власності 

підприємства. 

Кафедра 

економічної 

теорії, 

інтелектуальної 

власності та 

публічного 

управління 

11. Цифрова 

держава 

Розуміння  

можливостей для 

розвитку 

економіки та 

підвищення 

якості життя 

громадян за 

рахунок 

використання 

цифрових 

технологій 

знати: стан, основні 

тенденції та етапи 

впровадження 

цифрових технологій. 

Розуміти можливості 

застосування 

цифрових 

інструментів для 

досягнення цілей, що 

пов’язані з різними 

сферами 

життедіяльності 

людини та країни: 

Лекції, 

практичні, 

проблемні 

ситуації 

бакалавр Публічне 

управління 

та 

адмініструв

ання 

без обмежень 



підвищення якості 

охорони здоров'я, 

створення нових 

робочих місць, 

розвитку 

підприємництва, 

сільського 

господарства, 

транспорту, захисту 

навколишнього 

середовища і 

керування 

природними 

ресурсами, 

підвищення культури, 

сприяння подоланню 

бідності, запобігання 

катастроф і т. д.  

Уміти: 

удосконалювати 

організаційний, 

правовий, ресурсний 

механізми публічного 

управління на основі 

використання 

цифрових 

інструментів; 

розуміти процес 

впровадження 

надання і отримання 

електронних 

адміністративних 

послуг; забезпечувати 

відкритість і 



прозорість діяльності 

органів влади всіх 

рівнів для підвищення 

довіри громадян до 

влади, забезпечувати 

більш ефективне і 

менш витратне 

адміністрування. 

Кафедра 

економічної 

теорії, 

інтелектуальної 

власності та 

публічного 

управління 

12. Публічне 

управління 

локальним 

розвитком  

Здатність 

здійснювати 

публічну 

управлінську  

діяльність і 

приймати 

обґрунтовані 

рішення, 

керуючись 

пріоритетами 

локального 

розвитку. 

знати: роль держави, 

органів місцевого 

самоврядування, 

громадянського 

суспільства в 

побудові концепцій і 

стратегій 

регіонального та 

місцевого соціально-

економічного 

розвитку; базові 

основи та 

інструменти 

реформування 

системи державного 

та місцевого 

самоврядування; 

процес прийняття 

загальнодержавних та 

локальних 

управлінських рішень  

щодо формування, 

розподілу і 

використання 

ресурсного 

потенціалу 

лекції, 

практичні, 

командна 

робота, семінар, 

проектна робота, 

проблемні 

заняття тощо 

бакалавр Публічне 

управління 

та 

адмініструв

ання 

без обмежень 



територіальних 

громад та суспільства 

в цілому в умовах 

глобалізаційних та 

локальних викликів. 

вміти: застосовувати 

механізми публічного 

управління та 

адміністрування в 

управлінні 

муніципальним 

розвитком та 

розвитком ОТГ в 

різних сферах та на 

різних рівнях; 

готувати стратегії, 

проекти, практичні 

рекомендації, 

аналітичні довідки, 

документацію, 

програми відповідно 

до існуючих 

стандартів і 

пріоритетів локальної 

смарт-спеціалізації та 

локальної 

ідентичності 

територіальних 

громад , застосувати 

сучасні інформаційні 

та блок-чейн 

технології, 

інноваційні методи та 

інструменти 



публічного 

управління; 

управляти процесом 

реалізації державно-

управлінських рішень 

враховуючи 

загальнонаціональні 

та локальні 

пріоритети; 

проводити аналіз, 

моніторинг та 

оцінювання 

ефективності 

локальної політики, 

проектів і програм 

розвитку 

територіальних 

громад із 

застосуванням 

сучасних методів та 

технологій. 

Кафедра 

економічної 

теорії, 

інтелектуальної 

власності та 

публічного 

управління 

13. Публічне 

управління в 

системі освіти  

Здатність 

здійснювати 

професійну 

освітню 

діяльність і 

приймати 

обґрунтовані 

управлінські 

рішення в 

системі освіти, 

керуючись 

принципами 

соціальної 

знати: нормативно-

правову базу 

управління в системі 

освіти, зарубіжний та 

вітчизняний досвід 

публічної політики й 

управління наданням 

освітніх послуг, а 

також інструменти 

державного 

регулювання в 

системі освіти; уміти 

оцінити кадрові, 

лекції, 

практичні, 

командна 

робота, семінар, 

проектна робота, 

проблемні 

заняття тощо 

бакалавр Публічне 

управління 

та 

адмініструв

ання 

без обмежень 



відповідальності 

і правовими   

нормами 

фінансові, 

матеріальні, 

інтелектуальні та 

інформаційні  ресурси 

у сфері надання 

освітніх послуг для 

ефективного їх 

використання та 

залучення нових 

інноваційних освітніх 

технологій. 

вміти:  застосовувати 

заходи організації, 

планування, 

мотивації, комунікації 

та контролю в системі 

освіти, визначати 

ефективність діючих 

стратегій, форм, 

методів та 

інструментів 

публічного 

управління у сфері 

надання освітніх 

послуг,  аналізувати 

діючі програми 

розвитку освіти в 

країні та 

територіальних 

громадах, оцінювати 

вітчизняний і 

зарубіжний досвід  

реалізації освітніх 

проектів в контексті 



європейської 

інтеграції, 

використовуючи 

методи порівняльного 

та інституційного 

аналізу; 

упорядковувати, 

збирати та обробляти 

інформацію про хід 

виконання завдань, 

використання 

ресурсів у сфері 

освіти тощо. 

Кафедра 

економічної 

теорії, 

інтелектуальної 

власності та 

публічного 

управління 

14. 

Реформування 

публічного 

управління та 

адміністрування  

Здатність 

визначати 

пріоритетні 

напрями 

реформування 

публічного 

управління та 

адміністрування 

та приймати 

обґрунтовані 

рішення 

покращення 

сталого розвитку 

територіальних 

громад. 

знати: роль держави, 

органів місцевого 

самоврядування, 

громадянського 

суспільства в 

реалізації реформ 

публічного 

управління та 

адміністрування, 

шляхи впровадження 

в практичну 

діяльність концепцій і 

стратегій 

регіонального та 

місцевого соціально-

економічного 

розвитку; базові 

основи та 

інструменти 

реформування 

системи державного 

лекції, 

практичні, 

командна 

робота, семінар, 

проектна робота, 

проблемні 

заняття тощо 

бакалавр Публічне 

управління 

та 

адмініструв

ання 

без обмежень 



та місцевого 

самоврядування; 

процес прийняття 

загальнодержавних та 

локальних 

управлінських рішень 

з  реформування 

механізмів та моделей 

суспільного розвитку 

та демократизації, 

реформаторські 

інструменти 

використання 

ресурсного 

потенціалу 

територіальних 

громад в умовах 

трансформаційних 

змін. 

вміти: застосовувати 

інструменти 

адміністративної 

реформи для 

удосконалення 

механізмів 

публічного 

управління  на 

загальнодержавному, 

локальному та 

муніципальному 

рівнях, управляти 

формуванням та 

розвитком ОТГ; 

розробляти пакети 



реформ, стратегії, 

проекти, практичні 

рекомендації, 

аналітичні довідки, 

документацію, 

програми соціально-

економічного 

розвитку 

територіальних 

громад 

впроваджувати 

бенчмаркінг світового 

досвіду 

реформування 

публічного 

управління та 

адміністрування, 

застосовувати 

інформаційні 

технології в ході 

реалізації реформ 

публічного 

управління та 

адміністрування, 

інноваційні методи та 

інструменти розвитку 

публічно-приватного 

партнерства; 

здійснювати 

адміністрування та 

захист 

інтелектуальної 

власності.  

 



Кафедра 

економічної 

теорії, 

інтелектуальної 

власності та 

публічного 

управління 

15. Управління 

інтелектуальною 

власністю 

Здатність 

розв’язувати 

складні 

спеціалізовані 

завдання та 

практичні 

проблеми у 

сфері 

інтелектуальної 

власності в 

процесі 

професійної 

діяльності. 

знати: значення і 

сутність 

інтелектуальної 

власності; види 

промислової 

власності та критерії 

інтелектуальної 

власності; основні 

законопроекти та 

міжнародні договори 

в галузі 

інтелектуальної 

власності; авторське 

право і суміжні права; 

способи 

комерціалізації 

об’єктів 

інтелектуальної 

власності; підходи до 

управління об’єктами 

права інтелектуальної 

власності. 

вміти: визначати, що 

відноситься до 

об’єктів 

інтелектуальної 

власності; працювати 

з джерелами захисту 

права інтелектуальної 

власності України; 

застосовувати набуті 

знання з правової 

охорони та захисту 

інтелектуальної 

лекції, 

практичні, 

командна 

робота, семінар, 

проектна робота, 

проблемні 

заняття тощо 

бакалавр Публічне 

управління 

та 

адмініструв

ання 

без обмежень 



власності у 

професійній 

діяльності, для 

орієнтації в 

суспільно-

політичному і 

економічному житті. 

 

Кафедра 

менеджменту 

організацій і 

адмініструван

ня ім. М.П. 

Поліщука, 

Місевич М.А. 

Управління 

змінами 

ЗК1 Здатність реалізувати 

свої права і обов’язки як 

члена суспільства, 

усвідомлювати цінності 

громадянського 

(демократичного) 

суспільства та необхідність 

його сталого розвитку, 

верховенства права, прав і 

свобод людини і 

громадянина в Україні. 

 ЗК12 Здатність генерувати 

нові ідеї (креативність). 
СК3 Здатність визначати 

перспективи розвитку 

організації. 

РН4 

Демонструвати 

навички 

виявлення 

проблем та 

обґрунтування 

управлінських 

рішень. 

 РН14 

Ідентифікувати 

причини стресу, 

адаптувати себе 

та членів команди 
до стресової 

ситуації, 

знаходити засоби 

до її нейтралізації 

Лекції, практичні, 

командна робота, 

проектна робота, 

проблемні заняття 

Бакалавр, 4 

курс, 

8семестр 

073 

Менеджмент 

Без 

обмежень 

Кафедра 

менеджменту 

організацій і 

адмініструван

ня ім. М.П. 

Поліщука, 

Місевич М.А. 

Менеджмент 

організаційних 

змін та 

інновацій 

ЗК1 Здатність реалізувати 

свої права і обов’язки як 

члена суспільства, 

усвідомлювати цінності 

громадянського 

(демократичного) 

суспільства та необхідність 

його сталого розвитку, 

верховенства права, прав і 

РН4 

Демонструвати 

навички 

виявлення 

проблем та 

обґрунтування 

управлінських 

рішень. 

 РН14 

Лекції, практичні, 

командна робота, 

проектна робота, 

проблемні заняття 

Бакалавр, 4 

курс, 

8семестр 

073 

Менеджмент 

Без 

обмежень 



свобод людини і 

громадянина в Україні. 

 ЗК12 Здатність генерувати 

нові ідеї (креативність). 

СК3 Здатність визначати 

перспективи розвитку 

організації. 

Ідентифікувати 

причини стресу, 

адаптувати себе 

та членів команди 

до стресової 

ситуації, 

знаходити засоби 

до її нейтралізації 

Кафедра 

менеджменту 

організацій і 

адмініструван

ня ім. М.П. 

Поліщука, 

Місевич М.А. 

Організаційний 

розвиток 

ЗК1 Здатність реалізувати 

свої права і обов’язки як 

члена суспільства, 

усвідомлювати цінності 

громадянського 

(демократичного) 

суспільства та необхідність 

його сталого розвитку, 

верховенства права, прав і 

свобод людини і 

громадянина в Україні. 

 ЗК12 Здатність генерувати 

нові ідеї (креативність). 

СК3 Здатність визначати 

перспективи розвитку 

організації. 

РН4 

Демонструвати 

навички 

виявлення 

проблем та 

обґрунтування 

управлінських 

рішень. 

 РН14 

Ідентифікувати 

причини стресу, 

адаптувати себе 

та членів команди 

до стресової 

ситуації, 

знаходити засоби 

до її нейтралізації 

Лекції, практичні, 

командна робота, 

проектна робота, 

проблемні заняття 

Бакалавр, 4 

курс, 

8семестр 

073 

Менеджмент 

Без 

обмежень 

Кафедра 

менеджменту 

організацій і 

адмініструван

ня ім. М.П. 

Поліщука, 

Пивовар А.М. 

Креативний 

менеджмент 

ЗК11 Здатність до адаптації 

та дії в новій ситуації. 

 ЗК12 Здатність генерувати 

нові ідеї (креативність).  

 

 СК7 Здатність обирати та 

використовувати сучасний 

інструментарій 

менеджменту. 

РН8 

Застосовувати 

методи 

менеджменту для 

забезпечення 

ефективності 

діяльності 

організації. 

 РН16 

Лекції, практичні, 

командна робота, 

проектна робота, 

проблемні заняття 

Бакалавр3 

курс, 5 

семестр 

073 

Менеджмент 

Без 

обмежень 



Демонструвати 

навички 

самостійної 

роботи, гнучкого 

мислення, 

відкритості до 

нових знань, бути 

критичним і 

самокритичним. 

Кафедра 

менеджменту 

організацій і 

адмініструван

ня ім. М.П. 

Поліщука, 

Пивовар А.М. 

Креативні 

методи 

управлінської 

діяльності 

ЗК11 Здатність до адаптації 

та дії в новій ситуації. 

 ЗК12 Здатність генерувати 

нові ідеї (креативність).  

 

 СК7 Здатність обирати та 

використовувати сучасний 

інструментарій 

менеджменту. 

РН8 

Застосовувати 

методи 

менеджменту для 

забезпечення 

ефективності 

діяльності 

організації. 

 РН16 

Демонструвати 

навички 

самостійної 

роботи, гнучкого 

мислення, 

відкритості до 

нових знань, бути 

критичним і 

самокритичним 

Лекції, практичні, 

командна робота, 

проектна робота, 

проблемні заняття 

Бакалавр3 

курс, 5 

семестр 

073 

Менеджмент 

Без 

обмежень 

Кафедра 

менеджменту 

організацій і 

адмініструван

ня ім. М.П. 

Поліщука, 

Пивовар А.М. 

Прийняття 

стратегічних 

рішень в 

умовах 

креативного 

менеджменту 

ЗК11 Здатність до адаптації 

та дії в новій ситуації. 

 ЗК12 Здатність генерувати 

нові ідеї (креативність).  

 

 СК7 Здатність обирати та 

використовувати сучасний 

РН8 

Застосовувати 

методи 

менеджменту для 

забезпечення 

ефективності 

діяльності 

Лекції, практичні, 

командна робота, 

проектна робота, 

проблемні заняття 

Бакалавр3 

курс, 5 

семестр 

073 

Менеджмент 

Без 

обмежень 



інструментарій 

менеджменту. 

організації. 

 РН16 

Демонструвати 

навички 

самостійної 

роботи, гнучкого 

мислення, 

відкритості до 

нових знань, бути 

критичним і 

самокритичним 

Фінансів і 

кредиту, 

Абрамова І.В. 

Фінанси, гроші 

та кредит 

ЗК2 Здатність зберігати та 

примножувати моральні, 

культурні, наукові цінності 

та примножувати 

досягнення суспільства на 

основі розуміння історії та 

закономірностей розвитку 

предметної області, її місця 

у загальній системі знань 

про природу і суспільство 

та у розвитку суспільства, 

техніки і технологій, 

використовувати різні види 

та форми рухової 

активності для активного 

відпочинку та ведення 

здорового способу життя. 

 СК4 Вміння визначати 

функціональні області 

організації та зв’язки між 

ними. 

СК8 Здатність планувати 

діяльність організації та 

РН5 Описувати 

зміст 

функціональних 

сфер діяльності 

організації  

 РН12 Оцінювати 

правові, соціальні 

та економічні 

наслідки 

функціонування 

організації. 

Лекції, практичні, 

командна робота, 

проектна робота, 

проблемні заняття 

Бакалавр, 2 

курс 4 

семестр 

073 

Менеджмент 

Без 

обмежень 



управляти часом. 

Фінансів і 

кредиту, 

Недільська 

Л.В. 

Оподаткування 

суб'єктів  

підприємництв

а 

ЗК2 Здатність зберігати та 

примножувати моральні, 

культурні, наукові цінності 

та примножувати 

досягнення суспільства на 

основі розуміння історії та 

закономірностей розвитку 

предметної області, її місця 

у загальній системі знань 

про природу і суспільство 

та у розвитку суспільства, 

техніки і технологій, 

використовувати різні види 

та форми рухової 

активності для активного 

відпочинку та ведення 

здорового способу життя. 

 СК4 Вміння визначати 

функціональні області 

організації та зв’язки між 

ними. 

СК8 Здатність планувати 

діяльність організації та 

управляти часом 

РН5  Описувати 

зміст 

функціональних 

сфер діяльності 

організації 

РН12 Оцінювати 

правові, соціальні 

та економічні 

наслідки 

функціонування 

організації. 

Лекції, практичні, 

командна робота, 

проектна робота, 

проблемні заняття 

Бакалавр, 2 

курс 4 

семестр  

073 

Менеджмент 

Без 

обмежень 

Фінансів і 

кредиту, 

Абрамова І.В. 

Фінансова 

грамотність 

ЗК2 Здатність зберігати та 

примножувати моральні, 

культурні, наукові цінності 

та примножувати 

досягнення суспільства на 

основі розуміння історії та 

закономірностей розвитку 

предметної області, її місця 

у загальній системі знань 

РН5  Описувати 

зміст 

функціональних 

сфер діяльності 

організації 

РН12 Оцінювати 

правові, соціальні 

та економічні 

наслідки 

Лекції, практичні, 

командна робота, 

проектна робота, 

проблемні заняття 

Бакалавр, 2 

курс 4 

семестр 

073 

Менеджмент 

Без 

обмежень 



про природу і суспільство 

та у розвитку суспільства, 

техніки і технологій, 

використовувати різні види 

та форми рухової 

активності для активного 

відпочинку та ведення 

здорового способу життя. 

 СК4 Вміння визначати 

функціональні області 

організації та зв’язки між 

ними. 

СК8 Здатність планувати 

діяльність організації та 

управляти часом 

функціонування 

організації. 

Аналізу і 

статистики ім. 

І.В. 

Поповича, 

Русак О.П. 

Бізнес-

аналітика 

ЗК8 Навички використання 

інформаційних і 

комунікаційних технологій. 

ЗК10 Здатність до 

проведення досліджень на 

відповідному рівні. 

СК2 Здатність аналізувати 

результати діяльності 

організації, зіставляти їх з 

факторами впливу 

зовнішнього та 

внутрішнього середовища. 

РН6 Виявляти 

навички пошуку, 

збирання та 

аналізу 

інформації, 

розрахунку 

показників для 

обґрунтування 

управлінських 

рішень.  

 

РН17 Виконувати 

дослідження 

індивідуально 

та/або в групі під 

керівництвом 

лідера. 

Лекції, практичні, 

командна робота, 

проектна робота, 

проблемні заняття 

Бакалавр3 

курс, 6 

семестр 

073 

Менеджмент 

Без 

обмежень 

Аналізу і 

статистики ім. 

Бізнес-

аналітика і 

ЗК8 Навички використання 

інформаційних і 

РН6 Виявляти 

навички пошуку, 

Лекції, практичні, 

командна робота, 

Бакалавр3 

курс, 6 

073 

Менеджмент 

Без 

обмежень 



І.В. 

Поповича, 

Русак О.П. 

проектування комунікаційних технологій. 

ЗК10 Здатність до 

проведення досліджень на 

відповідному рівні. 

СК2 Здатність аналізувати 

результати діяльності 

організації, зіставляти їх з 

факторами впливу 

зовнішнього та 

внутрішнього середовища. 

збирання та 

аналізу 

інформації, 

розрахунку 

показників для 

обґрунтування 

управлінських 

рішень.  

 

РН17 Виконувати 

дослідження 

індивідуально 

та/або в групі під 

керівництвом 

лідера. 

проектна робота, 

проблемні заняття 

семестр 

Аналізу і 

статистики ім. 

І.В. 

Поповича, 

Русак О.П. 

Фінансова 

аналітика 

ЗК8 Навички використання 

інформаційних і 

комунікаційних технологій. 

ЗК10 Здатність до 

проведення досліджень на 

відповідному рівні. 

СК2 Здатність аналізувати 

результати діяльності 

організації, зіставляти їх з 

факторами впливу 

зовнішнього та 

внутрішнього середовища. 

РН6 Виявляти 

навички пошуку, 

збирання та 

аналізу 

інформації, 

розрахунку 

показників для 

обґрунтування 

управлінських 

рішень.  

 

РН17 Виконувати 

дослідження 

індивідуально 

та/або в групі під 

керівництвом 

лідера. 

Лекції, практичні, 

командна робота, 

проектна робота, 

проблемні заняття 

Бакалавр3 

курс, 6 

семестр 

073 

Менеджмент 

Без 

обмежень 

Комп’ютерни

х технологій і 

Основи 

геоінформаційн

ЗК8 Навички використання 

інформаційних і 

РН6 Виявляти 

навички пошуку, 

Лекції, практичні, 

командна робота, 

Бакалавр, 2 

курс 4 

073 

Менеджмент 

Без 

обмежень 



моделювання 

систем, 

Пивовар П.В. 

ої системи комунікаційних технологій. 

 ЗК9 Здатність вчитися і 

оволодівати сучасними 

знаннями. 

 СК3 Здатність визначати 

перспективи розвитку 

організації. 

збирання та 

аналізу 

інформації, 

розрахунку 

показників для 

обґрунтування 

управлінських 

рішень.  

 

РН17 Виконувати 

дослідження 

індивідуально 

та/або в групі під 

керівництвом 

лідера. 

проектна робота, 

проблемні заняття 

семе6стр 

Комп’ютерни

х технологій і 

моделювання 

систем, 

Пивовар П.В. 

Геоінформацій

ні системи та 

технології  

ЗК8 Навички використання 

інформаційних і 

комунікаційних технологій. 

 ЗК9 Здатність вчитися і 

оволодівати сучасними 

знаннями. 

 СК3 Здатність визначати 

перспективи розвитку 

організації. 

РН6 Виявляти 

навички пошуку, 

збирання та 

аналізу 

інформації, 

розрахунку 

показників для 

обґрунтування 

управлінських 

рішень.  

 

РН17 Виконувати 

дослідження 

індивідуально 

та/або в групі під 

керівництвом 

лідера. 

Лекції, практичні, 

командна робота, 

проектна робота, 

проблемні заняття 

Бакалавр, 2 

курс 4 

семе6стр 

073 

Менеджмент 

Без 

обмежень 

Комп’ютерни

х технологій і 

Геоекономіка ЗК8 Навички використання 

інформаційних і 

РН6 Виявляти 

навички пошуку, 

Лекції, практичні, 

командна робота, 

Бакалавр, 2 

курс 4 

073 

Менеджмент 

Без 

обмежень 



моделювання 

систем, 

Пивовар П.В. 

комунікаційних технологій. 

 ЗК9 Здатність вчитися і 

оволодівати сучасними 

знаннями. 

 СК3 Здатність визначати 

перспективи розвитку 

організації. 

збирання та 

аналізу 

інформації, 

розрахунку 

показників для 

обґрунтування 

управлінських 

рішень.  

 

РН17 Виконувати 

дослідження 

індивідуально 

та/або в групі під 

керівництвом 

лідера. 

проектна робота, 

проблемні заняття 

семе6стр 

Кафедра 

менеджменту 

організацій і 

адмініструван

ня ім. М.П. 

Поліщука, 

Лавриненко 

С.О. 

Контролінг ЗК10 Здатність до 

проведення досліджень на 

відповідному рівні. 

СК2 Здатність аналізувати 

результати діяльності 

організації, зіставляти їх з 

факторами впливу 

зовнішнього та 

внутрішнього середовища. 

СК12 Здатність аналізувати 

й структурувати проблеми 

організації, формувати 

обґрунтовані рішення. 

РН4 

Демонструвати 

навички 

виявлення 

проблем та 

обґрунтування 

управлінських 

рішень. 

 РН6 Виявляти 

навички пошуку, 

збирання та 

аналізу 

інформації, 

розрахунку 

показників для 

обґрунтування 

управлінських 

рішень. 

Лекції, практичні, 

командна робота, 

проектна робота, 

проблемні заняття 

Бакалавр3 

курс, 6 

семестр 

073 

Менеджмент 

Без 

обмежень 

Кафедра Управління ЗК10 Здатність до РН4 Лекції, практичні, Бакалавр3 073 Без 



менеджменту 

організацій і 

адмініструван

ня ім. М.П. 

Поліщука, 

Лавриненко 

С.О. 

витратами та 

прибутком 

проведення досліджень на 

відповідному рівні. 

СК2 Здатність аналізувати 

результати діяльності 

організації, зіставляти їх з 

факторами впливу 

зовнішнього та 

внутрішнього середовища. 

СК12 Здатність аналізувати 

й структурувати проблеми 

організації, формувати 

обґрунтовані рішення. 

Демонструвати 

навички 

виявлення 

проблем та 

обґрунтування 

управлінських 

рішень. 

 РН6 Виявляти 

навички пошуку, 

збирання та 

аналізу 

інформації, 

розрахунку 

показників для 

обґрунтування 

управлінських 

рішень. 

командна робота, 

проектна робота, 

проблемні заняття 

курс, 6 

семестр 

Менеджмент обмежень 

Кафедра 

менеджменту 

організацій і 

адмініструван

ня ім. М.П. 

Поліщука, 

Лавриненко 

С.О. 

Контролінг в 

системі 

прийняття 

управлінських 

рішень 

ЗК10 Здатність до 

проведення досліджень на 

відповідному рівні. 

СК2 Здатність аналізувати 

результати діяльності 

організації, зіставляти їх з 

факторами впливу 

зовнішнього та 

внутрішнього середовища. 

СК12 Здатність аналізувати 

й структурувати проблеми 

організації, формувати 

обґрунтовані рішення. 

РН4 

Демонструвати 

навички 

виявлення 

проблем та 

обґрунтування 

управлінських 

рішень. 

 РН6 Виявляти 

навички пошуку, 

збирання та 

аналізу 

інформації, 

розрахунку 

показників для 

обґрунтування 

управлінських 

Лекції, практичні, 

командна робота, 

проектна робота, 

проблемні заняття 

Бакалавр3 

курс, 6 

семестр 

073 

Менеджмент 

Без 

обмежень 



рішень. 

 

Кафедра 

менеджменту 

організацій і 

адмініструван

ня ім. М.П. 

Поліщука, 

Бездітко О.Є. 

Ризик-

менеджмент 

ЗК11 Здатність до адаптації 

та дії в новій ситуації. 

 СК3 Здатність визначати 

перспективи розвитку 

організації. 

СК8 Здатність планувати 

діяльність організації та 

управляти часом. 

РН4 

Демонструвати 

навички 

виявлення 

проблем та 

обґрунтування 

управлінських 

рішень. 

 РН12 Оцінювати 

правові, соціальні 

та економічні 

наслідки 

функціонування 

організації. 

Лекції, практичні, 

командна робота, 

проектна робота, 

проблемні заняття 

Бакалавр, 2 

курс 4 

семе6стр 

073 

Менеджмент 

Без 

обмежень 

Кафедра 

менеджменту 

організацій і 

адмініструван

ня ім. М.П. 

Поліщука, 

Бездітко О.Є. 

Управління 

ризикостійкіст

ю  організації 

ЗК11 Здатність до адаптації 

та дії в новій ситуації. 

 СК3 Здатність визначати 

перспективи розвитку 

організації. 

СК8 Здатність планувати 

діяльність організації та 

управляти часом. 

РН4 

Демонструвати 

навички 

виявлення 

проблем та 

обґрунтування 

управлінських 

рішень. 

 РН12 Оцінювати 

правові, соціальні 

та економічні 

наслідки 

функціонування 

організації. 

Лекції, практичні, 

командна робота, 

проектна робота, 

проблемні заняття 

Бакалавр, 2 

курс 4 

семе6стр 

073 

Менеджмент 

Без 

обмежень 

Кафедра 

менеджменту 

організацій і 

адмініструван

ня ім. М.П. 

Управління 

страховими 

ризиками 

ЗК11 Здатність до адаптації 

та дії в новій ситуації. 

 СК3 Здатність визначати 

перспективи розвитку 

організації. 

РН4 

Демонструвати 

навички 

виявлення 

проблем та 

Лекції, практичні, 

командна робота, 

проектна робота, 

проблемні заняття 

Бакалавр, 2 

курс 4 

семе6стр 

073 

 

Менеджмент 

Без 

обмежень 



Поліщука, 

Бездітко О.Є. 

СК8 Здатність планувати 

діяльність організації та 

управляти часом. 

обґрунтування 

управлінських 

рішень. 

 РН12 Оцінювати 

правові, соціальні 

та економічні 

наслідки 

функціонування 

організації. 

Кафедра 

менеджменту 

організацій і 

адмініструван

ня ім. М.П. 

Поліщука, 

Бездітко О.Є. 

Організаційна 

поведінка 

ЗК8 Навички використання 

інформаційних і 

комунікаційних технологій. 

 СК9 Здатність працювати в 

команді та налагоджувати 

міжособистісну взаємодію 

при вирішенні професійних 

завдань 

СК14 Розуміти принципи 

психології та 

використовувати їх у 

професійній діяльності. 

РН9 

Демонструвати 

навички взаємодії, 

лідерства, 

командної роботи. 

 РН10 Мати 

навички 

обґрунтування 

дієвих 

інструментів 

мотивування 

персоналу 

організації. 

Лекції, практичні, 

командна робота, 

проектна робота, 

проблемні заняття 

Бакалавр, 4 

курс, 

8семестр 

073 

Менеджмент 

Без 

обмежень 

Кафедра 

менеджменту 

організацій і 

адмініструван

ня ім. М.П. 

Поліщука, 

Бездітко О.Є. 

Поведінкова 

економіка 

ЗК8 Навички використання 

інформаційних і 

комунікаційних технологій. 

 СК9 Здатність працювати в 

команді та налагоджувати 

міжособистісну взаємодію 

при вирішенні професійних 

завдань 

СК14 Розуміти принципи 

психології та 

використовувати їх у 

професійній діяльності. 

РН9 

Демонструвати 

навички взаємодії, 

лідерства, 

командної роботи. 

 РН10 Мати 

навички 

обґрунтування 

дієвих 

інструментів 

мотивування 

персоналу 

Лекції, практичні, 

командна робота, 

проектна робота, 

проблемні заняття 

Бакалавр, 4 

курс, 

8семестр 

073 

Менеджмент 

Без 

обмежень 



організації. 

Кафедра 

менеджменту 

організацій і 

адмініструван

ня ім. М.П. 

Поліщука, 

Бездітко О.Є. 

Поведінкові 

процеси в 

організації 

ЗК8 Навички використання 

інформаційних і 

комунікаційних технологій. 

 СК9 Здатність працювати в 

команді та налагоджувати 

міжособистісну взаємодію 

при вирішенні професійних 

завдань 

СК14 Розуміти принципи 

психології та 

використовувати їх у 

професійній діяльності. 

РН9 

Демонструвати 

навички взаємодії, 

лідерства, 

командної роботи. 

 РН10 Мати 

навички 

обґрунтування 

дієвих 

інструментів 

мотивування 

персоналу 

організації. 

Лекції, практичні, 

командна робота, 

проектна робота, 

проблемні заняття 

Бакалавр, 4 

курс, 

8семестр 

073 

Менеджмент 

Без 

обмежень 

Кафедра 

менеджменту 

організацій і 

адмініструван

ня ім. М.П. 

Поліщука, 

Пивовар А.М. 

Аграрний 

менеджмент  

ЗК9 Здатність вчитися і 

оволодівати сучасними 

знаннями. 

СК5 Здатність управляти 

організацією та її 

підрозділами через 

реалізацію функцій 

менеджменту. 

СК7 Здатність обирати та 

використовувати сучасний 

інструментарій 

менеджменту. 

РН3 

Демонструвати 

знання теорій, 

методів і функцій 

менеджменту, 

сучасних 

концепцій 

лідерства. 

РН8 

Застосовувати 

методи 

менеджменту для 

забезпечення 

ефективності 

діяльності 

організації. 

Лекції, практичні, 

командна робота, 

проектна робота, 

проблемні заняття 

Бакалавр, 4 

курс, 

8семестр 

073 

Менеджмент 

Без 

обмежень 

Кафедра 

менеджменту 

організацій і 

адмініструван

Управління 

агробізнесом 

ЗК9 Здатність вчитися і 

оволодівати сучасними 

знаннями. 

СК5 Здатність управляти 

РН3 

Демонструвати 

знання теорій, 

методів і функцій 

Лекції, практичні, 

командна робота, 

проектна робота, 

проблемні заняття 

Бакалавр, 4 

курс, 

8семестр 

073 

Менеджмент 

Без 

обмежень 



ня ім. М.П. 

Поліщука, 

Пивовар А.М. 

організацією та її 

підрозділами через 

реалізацію функцій 

менеджменту. 

СК7 Здатність обирати та 

використовувати сучасний 

інструментарій 

менеджменту. 

менеджменту, 

сучасних 

концепцій 

лідерства. 

РН8 

Застосовувати 

методи 

менеджменту для 

забезпечення 

ефективності 

діяльності 

організації. 

Кафедра 

менеджменту 

організацій і 

адмініструван

ня ім. М.П. 

Поліщука, 

Пивовар А.М. 

Бізнес-

планування 

підприємницьк

ої діяльності в 

АПК 

ЗК9 Здатність вчитися і 

оволодівати сучасними 

знаннями. 

СК5 Здатність управляти 

організацією та її 

підрозділами через 

реалізацію функцій 

менеджменту. 

СК7 Здатність обирати та 

використовувати сучасний 

інструментарій 

менеджменту. 

РН3 

Демонструвати 

знання теорій, 

методів і функцій 

менеджменту, 

сучасних 

концепцій 

лідерства. 

РН8 

Застосовувати 

методи 

менеджменту для 

забезпечення 

ефективності 

діяльності 

організації. 

Лекції, практичні, 

командна робота, 

проектна робота, 

проблемні заняття 

Бакалавр, 4 

курс, 

8семестр 

073 

Менеджмент 

Без 

обмежень 

Кафедра 

менеджменту 

організацій і 

адмініструван

ня ім. М.П. 

Поліщука, 

Організація та 

проектування 

фірми 

ЗК12 Здатність генерувати 

нові ідеї (креативність). 

СК1 Здатність визначати та 

описувати характеристики 

організації. 

СК4 Вміння визначати 

РН5 Описувати 

зміст 

функціональних 

сфер діяльності 

організації 

РН7 Виявляти 

Лекції, практичні, 

командна робота, 

проектна робота, 

проблемні заняття 

Бакалавр3 

курс, 6 

семестр 

073 

Менеджмент 

Без 

обмежень 



Присяжнюк 

О.Ф. 

функціональні області 

організації та зв’язки між 

ними. 

навички 

організаційного 

проектування. 

Кафедра 

менеджменту 

організацій і 

адмініструван

ня ім. М.П. 

Поліщука, 

Присяжнюк 

О.Ф. 

Інжиніринг 

діяльності 

організації 

ЗК12 Здатність генерувати 

нові ідеї (креативність). 

СК1 Здатність визначати та 

описувати характеристики 

організації. 

СК4 Вміння визначати 

функціональні області 

організації та зв’язки між 

ними. 

РН5 Описувати 

зміст 

функціональних 

сфер діяльності 

організації 

РН7 Виявляти 

навички 

організаційного 

проектування. 

Лекції, практичні, 

командна робота, 

проектна робота, 

проблемні заняття 

Бакалавр3 

курс, 6 

семестр 

073 

Менеджмент 

Без 

обмежень 

Кафедра 

менеджменту 

організацій і 

адмініструван

ня ім. М.П. 

Поліщука, 

Присяжнюк 

О.Ф. 

Проектування 

організаційної 

системи 

ЗК12 Здатність генерувати 

нові ідеї (креативність). 

СК1 Здатність визначати та 

описувати характеристики 

організації. 

СК4 Вміння визначати 

функціональні області 

організації та зв’язки між 

ними. 

РН5 Описувати 

зміст 

функціональних 

сфер діяльності 

організації 

РН7 Виявляти 

навички 

організаційного 

проектування. 

Лекції, практичні, 

командна робота, 

проектна робота, 

проблемні заняття 

Бакалав3 

курс, 6 

семестр р 

073 

Менеджмент 

Без 

обмежень 

Кафедра 

менеджменту 

організацій і 

адмініструван

ня ім. М.П. 

Поліщука, 

Пивовар А.М. 

Керівник 

адміністративн

ої служби 

СК11 Здатність створювати 

та організовувати ефективні 

комунікації в процесі 

управління. 

 СК12 Здатність 

аналізувати й 

структурувати проблеми 

організації, формувати 

обґрунтовані рішення. 

 СК15 Здатність формувати 

та демонструвати лідерські 

якості та поведінкові 

навички. 

РН3 

Демонструвати 

знання теорій, 

методів і функцій 

менеджменту, 

сучасних 

концепцій 

лідерства. 

 РН9 

Демонструвати 

навички взаємодії, 

лідерства, 

командної роботи. 

Лекції, практичні, 

командна робота, 

проектна робота, 

проблемні заняття 

Бакалавр3 

курс, 6 

семестр 

073 

 

Менеджмент 

Без 

обмежень 



Кафедра 

менеджменту 

організацій і 

адмініструван

ня ім. М.П. 

Поліщука, 

Пивовар А.М. 

Бізнес-

адмініструванн

я 

СК11 Здатність створювати 

та організовувати ефективні 

комунікації в процесі 

управління. 

 СК12 Здатність 

аналізувати й 

структурувати проблеми 

організації, формувати 

обґрунтовані рішення. 

 СК15 Здатність формувати 

та демонструвати лідерські 

якості та поведінкові 

навички. 

РН3 

Демонструвати 

знання теорій, 

методів і функцій 

менеджменту, 

сучасних 

концепцій 

лідерства. 

 РН9 

Демонструвати 

навички взаємодії, 

лідерства, 

командної роботи. 

Лекції, практичні, 

командна робота, 

проектна робота, 

проблемні заняття 

Бакалавр3 

курс, 6 

семестр  

073 

Менеджмент 

Без 

обмежень 

Кафедра 

менеджменту 

організацій і 

адмініструван

ня ім. М.П. 

Поліщука, 

Пивовар А.М. 

Організація 

управлінської 

праці 

СК11 Здатність створювати 

та організовувати ефективні 

комунікації в процесі 

управління. 

 СК12 Здатність 

аналізувати й 

структурувати проблеми 

організації, формувати 

обґрунтовані рішення. 

 СК15 Здатність формувати 

та демонструвати лідерські 

якості та поведінкові 

навички. 

РН3 

Демонструвати 

знання теорій, 

методів і функцій 

менеджменту, 

сучасних 

концепцій 

лідерства. 

 РН9 

Демонструвати 

навички взаємодії, 

лідерства, 

командної роботи. 

Лекції, практичні, 

командна робота, 

проектна робота, 

проблемні заняття 

Бакалавр3 

курс, 6 

семестр 

 

073 

Менеджмент 

Без 

обмежень 

Кафедра 

менеджменту 

організацій і 

адмініструван

ня ім. М.П. 

Поліщука, 

Присяжнюк 

О.Ф. 

Техніка 

адміністративн

ої роботи  

СК4 Вміння визначати 

функціональні області 

організації та зв’язки між 

ними. 

 СК7 Здатність обирати та 

використовувати сучасний 

інструментарій 

менеджменту. 

РН7 Виявляти 

навички 

організаційного 

проектування. 

 РН9 

Демонструвати 

навички взаємодії, 

лідерства, 

Лекції, практичні, 

командна робота, 

проектна робота, 

проблемні заняття 

Бакалавр, 4 

курс, 7 

семестр 

073 

Менеджмент 

Без 

обмежень 



командної роботи. 

Кафедра 

менеджменту 

організацій і 

адмініструван

ня ім. М.П. 

Поліщука, 

Присяжнюк 

О.Ф. 

Адмініструван

ня в організації 

СК4 Вміння визначати 

функціональні області 

організації та зв’язки між 

ними. 

 СК7 Здатність обирати та 

використовувати сучасний 

інструментарій 

менеджменту. 

РН7 Виявляти 

навички 

організаційного 

проектування. 

 РН9 

Демонструвати 

навички взаємодії, 

лідерства, 

командної роботи. 

Лекції, практичні, 

командна робота, 

проектна робота, 

проблемні заняття 

Бакала, 4 

курс, 7 

семестр вр 

073 

Менеджмент 

Без 

обмежень 

Кафедра 

менеджменту 

організацій і 

адмініструван

ня ім. М.П. 

Поліщука, 

Присяжнюк 

О.Ф. 

Управління 

змістом робіт в 

організації 

СК4 Вміння визначати 

функціональні області 

організації та зв’язки між 

ними. 

 СК7 Здатність обирати та 

використовувати сучасний 

інструментарій 

менеджменту. 

РН7 Виявляти 

навички 

організаційного 

проектування. 

 РН9 

Демонструвати 

навички взаємодії, 

лідерства, 

командної роботи. 

Лекції, практичні, 

командна робота, 

проектна робота, 

проблемні заняття 

Бакалавр, 4 

курс, 7 

семестр 

073 

Менеджмент 

Без 

обмежень 

Кафедра 

менеджменту 

організацій і 

адмініструван

ня ім. М.П. 

Поліщука, 

Місевич М.А. 

Офісний 

менеджмент 

ЗК15 Здатність діяти на 

основі етичних міркувань 

(мотивів). 

 СК8 Здатність планувати 

діяльність організації та 

управляти часом. 

 

 СК9 Здатність працювати в 

команді та налагоджувати 

міжособистісну взаємодію 

при вирішенні професійних 

завдань. 

РН8 

Застосовувати 

методи 

менеджменту для 

забезпечення 

ефективності 

діяльності 

організації. 

 РН9 

Демонструвати 

навички взаємодії, 

лідерства, 

командної роботи. 

Лекції, практичні, 

командна робота, 

проектна робота, 

проблемні заняття 

Бакалавр, 4 

курс, 7 

семестр 

073 

Менеджмент 

Без 

обмежень 

Кафедра 

менеджменту 

Технології 

офісної 

ЗК15 Здатність діяти на 

основі етичних міркувань 

РН8 

Застосовувати 

Лекції, практичні, 

командна робота, 

Бакалавр, 4 

курс, 7 

073 

Менеджмент 

Без 

обмежень 



організацій і 

адмініструван

ня ім. М.П. 

Поліщука, 

Місевич М.А. 

діяльності (мотивів). 

 СК8 Здатність планувати 

діяльність організації та 

управляти часом. 

 СК9 Здатність працювати в 

команді та налагоджувати 

міжособистісну взаємодію 

при вирішенні професійних 

завдань. 

методи 

менеджменту для 

забезпечення 

ефективності 

діяльності 

організації. 

 РН9 

Демонструвати 

навички взаємодії, 

лідерства, 

командної роботи. 

проектна робота, 

проблемні заняття 
семестр 

Кафедра 

менеджменту 

організацій і 

адмініструван

ня ім. М.П. 

Поліщука, 

Місевич М.А. 

Управління 

офісним 

персоналом  

ЗК15 Здатність діяти на 

основі етичних міркувань 

(мотивів). 

 СК8 Здатність планувати 

діяльність організації та 

управляти часом. 

 СК9 Здатність працювати в 

команді та налагоджувати 

міжособистісну взаємодію 

при вирішенні професійних 

завдань. 

РН8 

Застосовувати 

методи 

менеджменту для 

забезпечення 

ефективності 

діяльності 

організації. 

 РН9 

Демонструвати 

навички взаємодії, 

лідерства, 

командної роботи. 

Лекції, практичні, 

командна робота, 

проектна робота, 

проблемні заняття 

Бакалавр, 4 

курс, 7 

семестр 

073 

Менеджмент 

Без 

обмежень 

Кафедра 

менеджменту 

організацій і 

адмініструван

ня ім. М.П. 

Поліщука, 

Пивовар А.М. 

Аграрний 

менеджмент  

Здатність вчитися і 

оволодівати сучасними 

знаннями. 

Здатність управляти 

організацією та її 

підрозділами через 

реалізацію функцій 

менеджменту. 

Здатність обирати та 

використовувати сучасний 

Демонструвати 

знання теорій, 

методів і функцій 

менеджменту, 

сучасних 

концепцій 

лідерства. 

Застосовувати 

методи 

менеджменту для 

Лекції, практичні, 

командна робота, 

проектна робота, 

проблемні заняття 

Бакалавр, 4 

курс, 

8семестр 

Агрономія, 

Лісове 

господарство, 

Екологія 

051 Економіка 

Усі 

спеціальності 

галузі знань 07 

Управління та 

адміністрування  

Без 

обмежень 



інструментарій 

менеджменту. 

забезпечення 

ефективності 

діяльності 

організації. 

281 Публічне 

управління та 

адміністрування 

292 

Міжнародні 

економічні 

відносини 

Кафедра 

менеджменту 

організацій і 

адмініструван

ня ім. М.П. 

Поліщука, 

Присяжнюк 

О.Ф. 

Адмініструван

ня в організації 

Вміння визначати 

функціональні області 

організації та зв’язки між 

ними. 

Здатність обирати та 

використовувати сучасний 

інструментарій 

менеджменту. 

Виявляти навички 

організаційного 

проектування. 

Демонструвати 

навички взаємодії, 

лідерства, 

командної роботи. 

Лекції, практичні, 

проблемні заняття, 

командна робота, 

аналіз ситуаційних 

вправ, аналіз 

критичних випадків 

Освітній 

ступінь 

бакалавр 

051 Економіка 

Усі 

спеціальності 

галузі знань 07 

Управління та 

адміністрування  

281 Публічне 

управління та 

адміністрування 

292 Міжнародні 

економічні 

відносини 

Без 

обмежень 

 

. 

Кафедра 

менеджменту 

організацій і 

адмініструван

ня ім. М.П. 

Поліщука, 

Присяжнюк 

О.Ф. 

 

 

 

Бізнес-

адмініструванн

я 

Здатність створювати та 

організовувати ефективні 

комунікації в процесі 

управління. 

 Здатність аналізувати й 

структурувати проблеми 

організації, формувати 

обґрунтовані рішення. 

Здатність формувати та 

демонструвати лідерські 

якості та поведінкові 

навички. 

Демонструвати 

знання теорій, 

методів і функцій 

менеджменту, 

сучасних 

концепцій 

лідерства. 

 Демонструвати 

навички взаємодії, 

лідерства, 

командної роботи. 

Лекції, практичні, 

командна робота, 

проектна робота, 

проблемні заняття 

бакалавр, курс 

4, ІІ семестр 

051 Економіка 

Усі 

спеціальності 

галузі знань 07 

Управління та 

адміністрування  

281 Публічне 

управління та 

адміністрування 

292 Міжнародні 

економічні 

відносини; 122 

Комп'ютерні 

науки 

Без 

обмежень 

Кафедра Керівник Здатність створювати та Демонструвати Лекції, практичні, Освітній 051 Економіка Без 



менеджменту 

організацій і 

адмініструван

ня ім. М.П. 

Поліщука, 

Пивовар А.М. 

 

 

адміністративн

ої служби 

організовувати ефективні 

комунікації в процесі 

управління. 

 Здатність аналізувати й 

структурувати проблеми 

організації, формувати 

обґрунтовані рішення. 

 Здатність формувати та 

демонструвати лідерські 

якості та поведінкові 

навички. 

знання теорій, 

методів і функцій 

менеджменту, 

сучасних 

концепцій 

лідерства. 

 Демонструвати 

навички взаємодії, 

лідерства, 

командної роботи. 

проблемні заняття, 

командна робота, 

аналіз ситуаційних 

вправ, аналіз 

критичних випадків 

ступінь 

бакалавр, 4 

курс 

Усі 

спеціальності 

галузі знань 07 

Управління та 

адміністрування  

281 Публічне 

управління та 

адміністрування 

292 Міжнародні 

економічні 

відносини 

обмежень. 

Кафедра 

менеджменту 

організацій і 

адмініструван

ня ім. М.П. 

Поліщука, 

Лавриненко 

С.О. 

 

 

Контролінг Здатність до проведення 

досліджень на відповідному 

рівні. 

Здатність аналізувати 

результати діяльності 

організації, зіставляти їх з 

факторами впливу 

зовнішнього та 

внутрішнього середовища. 

Здатність аналізувати й 

структурувати проблеми 

організації, формувати 

обґрунтовані рішення. 

Демонструвати 

навички 

виявлення 

проблем та 

обґрунтування 

управлінських 

рішень. 

Виявляти навички 

пошуку, збирання 

та аналізу 

інформації, 

розрахунку 

показників для 

обґрунтування 

управлінських 

рішень. 

Лекції, практичні, 

проблемні заняття, 

командна робота, 

аналіз ситуаційних 

вправ, аналіз 

критичних випадків 

Освітній 

ступінь 

бакалавр 

051 Економіка 

Усі 

спеціальності 

галузі знань 07 

Управління та 

адміністрування  

281 Публічне 

управління та 

адміністрування 

292 Міжнародні 

економічні 

відносини 

Без 

обмежень 

Кафедра 

менеджменту 

організацій і 

адмініструван

ня ім. М.П. 

Поліщука, 

Пивовар А.М. 

Креативні 

методи 

управлінської 

діяльності 

Здатність до адаптації та дії 

в новій ситуації. 

Здатність генерувати нові 

ідеї (креативність).  

Здатність обирати та 

використовувати сучасний 

інструментарій 

Застосовувати 

методи 

менеджменту для 

забезпечення 

ефективності 

діяльності 

організації. 

Лекції, практичні, 

проблемні заняття, 

командна робота, 

аналіз ситуаційних 

вправ, аналіз 

критичних випадків 

Освітній 

ступінь 

магістр 

051 Економіка 

Усі 

спеціальності 

галузі знань 07 

Управління та 

адміністрування  

281 Публічне 

Без 

обмежень 



 менеджменту. Демонструвати 

навички 

самостійної 

роботи, гнучкого 

мислення, 

відкритості до 

нових знань, бути 

критичним і 

самокритичним 

управління та 

адміністрування 

292 Міжнародні 

економічні 

відносини; 

101 Екологія 

Кафедра 

менеджменту 

організацій і 

адмініструван

ня ім. М.П. 

Поліщука, 

Пивовар А.М. 

 

 

Креативний 

менеджмент 

Здатність до адаптації та дії 

в новій ситуації. 

Здатність генерувати нові 

ідеї (креативність).  

Здатність обирати та 

використовувати сучасний 

інструментарій 

менеджменту. 

Застосовувати 

методи 

менеджменту для 

забезпечення 

ефективності 

діяльності 

організації. 

Демонструвати 

навички 

самостійної 

роботи, гнучкого 

мислення, 

відкритості до 

нових знань, бути 

критичним і 

самокритичним. 

Лекції, практичні, 

проблемні заняття, 

командна робота, 

аналіз ситуаційних 

вправ, аналіз 

критичних випадків 

Освітній 

ступінь 

магістр 

Усі 

спеціальності 

галузі знань 07 

Управління та 

адміністрування 

Без 

обмежень 

Кафедра 

менеджменту 

організацій і 

адмініструван

ня ім. М.П. 

Поліщука, 

Місевич М.А. 

 

 

Менеджмент 

організаційних 

змін та 

інновацій 

Здатність реалізувати свої 

права і обов’язки як члена 

суспільства, усвідомлювати 

цінності громадянського 

(демократичного) 

суспільства та необхідність 

його сталого розвитку, 

верховенства права, прав і 

свобод людини і 

Демонструвати 

навички 

виявлення 

проблем та 

обґрунтування 

управлінських 

рішень. 

 Ідентифікувати 

причини стресу, 

Лекції, практичні, 

проблемні заняття, 

командна робота, 

аналіз ситуаційних 

вправ, інтерактивні 

методи навчання 

Освітній 

ступінь 

бакалавр, 3 

курс, семестр 

6 

051 Економіка 

Усі 

спеціальності 

галузі знань 07 

Управління та 

адміністрування  

281 Публічне 

управління та 

адміністрування 

Без 

обмежень 



 громадянина в Україні. 

Здатність генерувати нові 

ідеї (креативність). 

Здатність визначати 

перспективи розвитку 

організації. 

адаптувати себе 

та членів команди 

до стресової 

ситуації, 

знаходити засоби 

до її нейтралізації 

292 

Міжнародні 

економічні 

відносини 

Кафедра 

менеджменту 

організацій і 

адмініструван

ня ім. М.П. 

Поліщука, 

Присяжнюк 

О.Ф. 

 

 

Організація та 

проектування 

фірми 

ЗК12 Здатність генерувати 

нові ідеї (креативність). 

Здатність визначати та 

описувати характеристики 

організації. 

Вміння визначати 

функціональні області 

організації та зв’язки між 

ними. 

РН5 Описувати 

зміст 

функціональних 

сфер діяльності 

організації 

Виявляти навички 

організаційного 

проектування. 

Лекції, практичні, 

командна робота, 

проектна робота, 

проблемні заняття 

Освітній 

рівень 

бакалавр 

051 Економіка 

Усі 

спеціальності 

галузі знань 07 

Управління та 

адміністрування  

281 Публічне 

управління та 

адміністрування 

292 Міжнародні 

економічні 

відносини 

Без 

обмежень 

Кафедра 

менеджменту 

організацій і 

адмініструван

ня ім. М.П. 

Поліщука, 

Пивовар А.М. 

 

 

Організація 

управлінської 

праці 

Здатність створювати та 

організовувати ефективні 

комунікації в процесі 

управління. 

 Здатність аналізувати й 

структурувати проблеми 

організації, формувати 

обґрунтовані рішення. 

 Здатність формувати та 

демонструвати лідерські 

якості та поведінкові 

навички. 

Демонструвати 

знання теорій, 

методів і функцій 

менеджменту, 

сучасних 

концепцій 

лідерства. 

Демонструвати 

навички взаємодії, 

лідерства, 

командної роботи. 

Лекції, практичні, 

проблемні заняття, 

командна робота, 

аналіз ситуаційних 

вправ, аналіз 

критичних випадків 

Освітній 

ступінь 

бакалавр 

Для всіх 

спеціальностей 

Без 

обмежень. 

Кафедра 

менеджменту 

організацій і 

адмініструван

Організаційний 

розвиток 

Здатність реалізувати свої 

права і обов’язки як члена 

суспільства, усвідомлювати 

цінності громадянського 

Демонструвати 

навички 

виявлення 

проблем та 

Лекції, практичні, 

проблемні заняття, 

командна робота, 

аналіз ситуаційних 

Освітній 

ступінь 

бакалавр, 4 

курс 

Усі 

спеціальності 

галузі знань 07 

Управління та 

Без 

обмежень 



ня ім. М.П. 

Поліщука, 

Місевич М.А. 

 

 

 

(демократичного) 

суспільства та необхідність 

його сталого розвитку, 

верховенства права, прав і 

свобод людини і 

громадянина в Україні. 

 ЗК12 Здатність генерувати 

нові ідеї (креативність). 

Здатність визначати 

перспективи розвитку 

організації. 

обґрунтування 

управлінських 

рішень. 

Ідентифікувати 

причини стресу, 

адаптувати себе 

та членів команди 

до стресової 

ситуації, 

знаходити засоби 

до її нейтралізації 

вправ, аналіз 

критичних випадків 

адміністрування  

292 Міжнародні 

економічні 

відносини 

Кафедра 

менеджменту 

організацій і 

адмініструван

ня ім. М.П. 

Поліщука, 

Місевич М.А. 

 

 

 

Офісний 

менеджмент 

Здатність діяти на основі 

етичних міркувань 

(мотивів). 

 Здатність планувати 

діяльність організації та 

управляти часом. 

Здатність працювати в 

команді та налагоджувати 

міжособистісну взаємодію 

при вирішенні професійних 

завдань. 

Застосовувати 

методи 

менеджменту для 

забезпечення 

ефективності 

діяльності 

організації. 

 Демонструвати 

навички взаємодії, 

лідерства, 

командної роботи. 

Лекції, практичні, 

командна робота, 

проектна робота, 

проблемні заняття 

Магістр, курс 

1, ІІ семестр 

2051 Економіка 

Усі 

спеціальності 

галузі знань 07 

Управління та 

адміністрування  

281 Публічне 

управління та 

адміністрування 

292 Міжнародні 

економічні 

відносини 42 

Туризм 

Без 

обмежень 

Кафедра 

менеджменту 

організацій і 

адмініструван

ня ім. М.П. 

Поліщука, 

Бездітко О.Є. 

 

 

Поведінкова 

економіка 

Навички використання 

інформаційних і 

комунікаційних технологій. 

 Здатність працювати в 

команді та налагоджувати 

міжособистісну взаємодію 

при вирішенні професійних 

завдань 

Розуміти принципи 

психології та 

Демонструвати 

навички взаємодії, 

лідерства, 

командної роботи. 

Мати навички 

обґрунтування 

дієвих 

інструментів 

мотивування 

персоналу 

Лекції, практичні, 

командна робота, 

проектна робота, 

проблемні заняття 

Освітній 

ступінь 

бакалавр, 4 

курс 

051 Економіка 

Усі 

спеціальності 

галузі знань 07 

Управління та 

адміністрування  

281 Публічне 

управління та 

адміністрування 

292 Міжнародні 

Без 

обмежень 



використовувати їх у 

професійній діяльності. 

організації. економічні 

відносини 

Кафедра 

менеджменту 

організацій і 

адмініструван

ня ім. М.П. 

Поліщука, 

Бездітко О.Є. 

 

 

Поведінкові 

процеси в 

організації 

Навички використання 

інформаційних і 

комунікаційних технологій. 

Здатність працювати в 

команді та налагоджувати 

міжособистісну взаємодію 

при вирішенні професійних 

завдань 

Розуміти принципи 

психології та 

використовувати їх у 

професійній діяльності. 

Демонструвати 

навички взаємодії, 

лідерства, 

командної роботи. 

 Мати навички 

обґрунтування 

дієвих 

інструментів 

мотивування 

персоналу 

організації. 

Лекції, практичні, 

командна робота, 

проектна робота, 

проблемні заняття 

Освітній 

ступінь 

бакалавр  

Спеціальності 

галузі знань 07 

«Управління та 

адміністрування

» 

Без 

обмежень 

Кафедра 

менеджменту 

організацій і 

адмініструван

ня ім. М.П. 

Поліщука, 

Пивовар А.М. 

 

 

Прийняття 

стратегічних 

рішень в 

умовах 

креативного 

менеджменту 

Здатність до адаптації та дії 

в новій ситуації. 

Здатність генерувати нові 

ідеї (креативність).  

 

 СК7 Здатність обирати та 

використовувати сучасний 

інструментарій 

менеджменту. 

Застосовувати 

методи 

менеджменту для 

забезпечення 

ефективності 

діяльності 

організації. 

 Демонструвати 

навички 

самостійної 

роботи, гнучкого 

мислення, 

відкритості до 

нових знань, бути 

критичним і 

самокритичним 

Лекції, практичні, 

командна робота, 

проектна робота, 

проблемні заняття 

Освітній 

ступінь 

магістр 

051 Економіка 

Усі 

спеціальності 

галузі знань 07 

Управління та 

адміністрування  

281 Публічне 

управління та 

адміністрування 

292 Міжнародні 

економічні 

відносини 

Без 

обмежень. 

Кафедра 

менеджменту 

організацій і 

адмініструван

Проектування 

організаційної 

системи 

Здатність генерувати нові 

ідеї (креативність). 

Здатність визначати та 

описувати характеристики 

Описувати зміст 

функціональних 

сфер діяльності 

організації 

Лекції, практичні, 

командна робота, 

проектна робота, 

проблемні заняття 

бакалавр  051 Економіка 

Усі 

спеціальності 

галузі знань 07 

Без 

обмежень 



ня ім. М.П. 

Поліщука, 

Присяжнюк 

О.Ф. 

 

 

організації. 

Вміння визначати 

функціональні області 

організації та зв’язки між 

ними. 

Виявляти навички 

організаційного 

проектування. 

Управління та 

адміністрування  

281 Публічне 

управління та 

адміністрування 

292 Міжнародні 

економічні 

відносини 075 

Маркетинг 

 

Кафедра 

менеджменту 

організацій і 

адмініструван

ня ім. М.П. 

Поліщука, 

Бездітко О.Є. 

 

Ризик-

менеджмент 

Здатність до адаптації та дії 

в новій ситуації. 

 Здатність визначати 

перспективи розвитку 

організації. 

Здатність планувати 

діяльність організації та 

управляти часом. 

Демонструвати 

навички 

виявлення 

проблем та 

обґрунтування 

управлінських 

рішень. 

 Оцінювати 

правові, соціальні 

та економічні 

наслідки 

функціонування 

організації. 

Лекції, практичні, 

командна робота, 

проектна робота, 

проблемні заняття 

бакалавр, курс 

4, І семестр  

205 Лісове 

господарство 

Без 

обмежень 

 

Кафедра 

менеджменту 

організацій і 

адмініструван

ня ім. М.П. 

Поліщука, 

Бездітко О.Є. 

 

Соціальний 

менеджмент 

 

Здатність критично 

оцінювати інформацію, 

переоцінювати 

накопичений досвід і 

конструктивно ухвалювати 

рішення на основі 

узагальнення інформації; 

здатність до критичного 

аналізу своїх можливостей, 

вміння здійснювати 

дослідження на 

відповідному рівні. 

Знати свої 

права і обов’язки 

як члена 

суспільства, 

усвідомлювати 

цінності 

громадянського 

суспільства, 

верховенства 

права, прав і 

свобод людини і 

громадянина в 

Лекції, практичні, 

командна робота, 

проектна робота, 

проблемні заняття 

бакалавр, курс 

4, І семестр  

051 Економіка 

Усі 

спеціальності 

галузі знань 07 

Управління та 

адміністрування  

281 Публічне 

управління та 

адміністрування 

292 Міжнародні 

економічні 

відносини 

Без 

обмежень 



Україні. 

Демонструвати 

знання теорій, 

методів і функцій 

менеджменту, 

сучасних 

концепцій 

лідерства. 

Демонструвати 

навички 

самостійної 

роботи, гнучкого 

мислення, 

відкритості до 

нових знань, бути 

критичним і 

самокритичним.  

Виконувати 

дослідження 

індивідуально 

та/або в групі під 

керівництвом 

лідера. 

 

Кафедра 

менеджменту 

організацій і 

адмініструван

ня ім. М.П. 

Поліщука, 

Присяжнюк 

О.Ф. 

 

 

Техніка 

адміністративн

ої роботи  

Вміння визначати 

функціональні області 

організації та зв’язки між 

ними. 

 Здатність обирати та 

використовувати сучасний 

інструментарій 

менеджменту. 

Виявляти навички 

організаційного 

проектування. 

Демонструвати 

навички взаємодії, 

лідерства, 

командної роботи. 

Лекції, практичні, 

проблемні заняття, 

командна робота, 

аналіз ситуаційних 

вправ, аналіз 

критичних випадків 

Освітній 

ступінь 

бакалавр 3-4 

курс 

Спеціальності 

галузі знань 07 

«Управління та 

адміністрування

» 

Без 

обмежень 



Кафедра 

менеджменту 

організацій і 

адмініструван

ня ім. М.П. 

Поліщука, 

Пивовар А.М. 

 

 

 

Управління 

агробізнесом 

Здатність вчитися і 

оволодівати сучасними 

знаннями. 

Здатність управляти 

організацією та її 

підрозділами через 

реалізацію функцій 

менеджменту. 

Здатність обирати та 

використовувати сучасний 

інструментарій 

менеджменту. 

Демонструвати 

знання теорій, 

методів і функцій 

менеджменту, 

сучасних 

концепцій 

лідерства. 

Застосовувати 

методи 

менеджменту для 

забезпечення 

ефективності 

діяльності 

організації. 

Лекції, практичні, 

проблемні заняття, 

командна робота, 

аналіз ситуаційних 

вправ, аналіз 

критичних випадків 

Освітній 

ступінь 

бакалавр,  

 

051 Економіка 

Усі 

спеціальності 

галузі знань 07 

Управління та 

адміністрування  

281 Публічне 

управління та 

адміністрування 

292 Міжнародні 

економічні 

відносини 

Без 

обмежень 

Кафедра 

менеджменту 

організацій і 

адмініструван

ня ім. М.П. 

Поліщука, 

Лавриненко 

С.О. 

 

 

Управління 

витратами та 

прибутком 

Здатність до проведення 

досліджень на відповідному 

рівні. 

Здатність аналізувати 

результати діяльності 

організації, зіставляти їх з 

факторами впливу 

зовнішнього та 

внутрішнього середовища. 

Здатність аналізувати й 

структурувати проблеми 

організації, формувати 

обґрунтовані рішення. 

Демонструвати 

навички 

виявлення 

проблем та 

обґрунтування 

управлінських 

рішень. 

Виявляти навички 

пошуку, збирання 

та аналізу 

інформації, 

розрахунку 

показників для 

обґрунтування 

управлінських 

рішень. 

Лекції, практичні, 

проблемні заняття, 

командна робота, 

аналіз ситуаційних 

вправ, аналіз 

критичних випадків 

Освітній 

ступінь 

бакалавр 

051 Економіка 

Усі 

спеціальності 

галузі знань 07 

Управління та 

адміністрування  

281 Публічне 

управління та 

адміністрування 

292 Міжнародні 

економічні 

відносини 

Без 

обмежень 

Кафедра 

менеджменту 

організацій і 

адмініструван

Управління 

ризикостійкіст

ю  організації 

Здатність до адаптації та дії 

в новій ситуації. 

Здатність визначати 

перспективи розвитку 

Демонструвати 

навички 

виявлення 

проблем та 

Лекції, практичні, 

проблемні заняття, 

командна робота, 

аналіз ситуаційних 

Освітній 

ступінь 

бакалавр, 2-4 

курс,  

051 Економіка 

Усі 

спеціальності 

галузі знань 07 

Без 

обмежень 



ня ім. М.П. 

Поліщука, 

Бездітко О.Є. 

 

 

організації. 

Здатність планувати 

діяльність організації та 

управляти часом. 

обґрунтування 

управлінських 

рішень. 

Оцінювати 

правові, соціальні 

та економічні 

наслідки 

функціонування 

організації. 

вправ, аналіз 

критичних випадків 

4-8 семестр Управління та 

адміністрування  

281 Публічне 

управління та 

адміністрування 

292 Міжнародні 

економічні 

відносини 

Кафедра 

менеджменту 

організацій і 

адмініструван

ня ім. М.П. 

Поліщука, 

Присяжнюк 

О.Ф. 

 

 

Управлінські 

рішення  

Генерувати нові ідеї 

Визначати перспективи 

розвитку об’єкта 

управління 

Формувати та 

демонструвати лідерські 

якості та поведінкові 

навички. 

Демонструвати 

навички 

виявлення 

проблем та 

обґрунтування 

управлінських 

рішень 

Виявляти навички 

пошуку, збирання 

та аналізу 

інформації, 

розрахунку 

показників для 

обґрунтування 

управлінських 

рішень 

Демонструвати 

здатність діяти 

соціально 

відповідально та 

громадсько 

свідомо на основі 

етичних 

міркувань. 

Лекції, практичні, 

проблемні заняття, 

командна робота, 

аналіз ситуаційних 

вправ, аналіз 

критичних випадків 

Освітній 

ступінь 

бакалавр 3-4 

курс 

Спеціальності 

галузі знань 07 

«Управління та 

адміністрування

» 

281 Публічне 

управління та 

адміністрування 

Без 

обмежень 

 



Кафедра 

маркетингу 

Тарасович 

Л.В. 

 

 

Брендинг 

територій 

ЗК1. Здатність реалізувати 

свої права і обов’язки як 

члена суспільства, 

усвідомлювати цінності 

громадянського (вільного 

демократичного) суспільства 

та необхідність його сталого 

розвитку, верховенства 

права, прав і свобод людини 

і громадянина в Україні.  

ЗК2. Здатність зберігати та 

примножувати моральні, 

культурні, наукові цінності і 

досягнення суспільства на 

основі розуміння історії та 

закономірностей розвитку 

предметної області, її місця 

у загальній системі знань 

про природу і суспільство та 

у розвитку суспільства, 

техніки і технологій, 

використовувати різні види 

та форми рухової активності 

для активного відпочинку та 

ведення здорового способу 

життя.  

ЗК3. Здатність до 

абстрактного мислення, 

аналізу та 7 синтезу.  

ЗК4. Здатність вчитися і 

оволодівати сучасними 

знаннями.  

ЗК6. Знання та розуміння 

предметної області та 

розуміння професійної 

діяльності.  

ЗК7. Здатність застосовувати 

знання у практичних 

РН1. Демонструвати знання і 

розуміння теоретичних основ 

та принципів провадження 

маркетингової діяльності. 

РН2. Аналізувати і 

прогнозувати ринкові явища та 

процеси на основі застосування 

фундаментальних принципів, 

теоретичних знань і 

прикладних навичок здійснення 

маркетингової діяльності. 

РН3. Застосовувати набуті 

теоретичні знання для 

розв’язання практичних 

завдань у сфері маркетингу. 

Р11. Демонструвати вміння 

застосовувати 

міждисциплінарний підхід та 

здійснювати маркетингові 

функції ринкового суб’єкта. 

Р13. Відповідати за результати 

своєї діяльності, виявляти 

навички підприємницької та 

управлінської ініціативи. 

Р15. Діяти соціально 

відповідально та громадсько 

свідомо на основі етичних 

принципів маркетингу, поваги 

до культурного різноманіття та 

цінностей громадянського 

суспільства з дотриманням 

прав і свобод особистості. 
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ситуаціях. 

ЗК11.Здатність працювати в 

команді.  

Кафедра 

маркетингу 

Зіновчук 

В.В. 

 

 

Кооперація в 

агробізнесі 

ЗК1. Здатність реалізувати 

свої права і обов’язки як 

члена суспільства, 

усвідомлювати цінності 

громадянського (вільного 

демократичного) суспільства 

та необхідність його сталого 

розвитку, верховенства 

права, прав і свобод людини 

і громадянина в Україні.  

ЗК2. Здатність зберігати та 

примножувати моральні, 

культурні, наукові цінності і 

досягнення суспільства на 

основі розуміння історії та 

закономірностей розвитку 

предметної області, її місця 

у загальній системі знань 

про природу і суспільство та 

у розвитку суспільства, 

техніки і технологій, 

використовувати різні види 

та форми рухової активності 

для активного відпочинку та 

ведення здорового способу 

життя.  

ЗК3. Здатність до 

абстрактного мислення, 

аналізу та 7 синтезу.  

ЗК4. Здатність вчитися і 

оволодівати сучасними 

знаннями.  

ЗК6. Знання та розуміння 

предметної області та 

РН1. Демонструвати знання і 

розуміння теоретичних основ 

та принципів провадження 

маркетингової діяльності. 

РН2. Аналізувати і 

прогнозувати ринкові явища та 

процеси на основі застосування 

фундаментальних принципів, 

теоретичних знань і 

прикладних навичок здійснення 

маркетингової діяльності. 

РН3. Застосовувати набуті 

теоретичні знання для 

розв’язання практичних 

завдань у сфері маркетингу. 

Р11. Демонструвати вміння 

застосовувати 

міждисциплінарний підхід та 

здійснювати маркетингові 

функції ринкового суб’єкта. 

Р13. Відповідати за результати 

своєї діяльності, виявляти 

навички підприємницької та 

управлінської ініціативи. 

Р15. Діяти соціально 

відповідально та громадсько 

свідомо на основі етичних 

принципів маркетингу, поваги 

до культурного різноманіття та 

цінностей громадянського 

суспільства з дотриманням 

прав і свобод особистості. 
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розуміння професійної 

діяльності.  

ЗК7. Здатність застосовувати 

знання у практичних 

ситуаціях. 

ЗК11.Здатність працювати в 

команді.  

Кафедра 

маркетингу 

Тарасович 

Л.В. 

 

 

Маркетинг 

територій 

ЗК1. Здатність реалізувати 

свої права і обов’язки як 

члена суспільства, 

усвідомлювати цінності 

громадянського (вільного 

демократичного) суспільства 

та необхідність його сталого 

розвитку, верховенства 

права, прав і свобод людини 

і громадянина в Україні.  

ЗК2. Здатність зберігати та 

примножувати моральні, 

культурні, наукові цінності і 

досягнення суспільства на 

основі розуміння історії та 

закономірностей розвитку 

предметної області, її місця 

у загальній системі знань 

про природу і суспільство та 

у розвитку суспільства, 

техніки і технологій, 

використовувати різні види 

та форми рухової активності 

для активного відпочинку та 

ведення здорового способу 

життя.  

ЗК3. Здатність до 

абстрактного мислення, 

аналізу та 7 синтезу.  

ЗК4. Здатність вчитися і 

РН1. Демонструвати знання і 

розуміння теоретичних основ 

та принципів провадження 

маркетингової діяльності. 

РН2. Аналізувати і 

прогнозувати ринкові явища та 

процеси на основі застосування 

фундаментальних принципів, 

теоретичних знань і 

прикладних навичок здійснення 

маркетингової діяльності. 

РН3. Застосовувати набуті 

теоретичні знання для 

розв’язання практичних 

завдань у сфері маркетингу. 

Р11. Демонструвати вміння 

застосовувати 

міждисциплінарний підхід та 

здійснювати маркетингові 

функції ринкового суб’єкта. 

Р13. Відповідати за результати 

своєї діяльності, виявляти 

навички підприємницької та 

управлінської ініціативи. 

Р15. Діяти соціально 

відповідально та громадсько 

свідомо на основі етичних 

принципів маркетингу, поваги 

до культурного різноманіття та 

цінностей громадянського 
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оволодівати сучасними 

знаннями.  

ЗК6. Знання та розуміння 

предметної області та 

розуміння професійної 

діяльності.  

ЗК7. Здатність застосовувати 

знання у практичних 

ситуаціях. 

ЗК11.Здатність працювати в 

команді.  

суспільства з дотриманням 

прав і свобод особистості. 

 

Кафедра 

маркетингу 

Зіновчук 

В.В. 

 

 

Основи 

наукових 

досліджень 

 ЗК1. Здатність реалізувати 

свої права і обов’язки як 

члена суспільства, 

усвідомлювати цінності 

громадянського (вільного 

демократичного) суспільства 

та необхідність його сталого 

розвитку, верховенства 

права, прав і свобод людини 

і громадянина в Україні.  

ЗК3. Здатність до 

абстрактного мислення, 

аналізу та синтезу.  

ЗК4. Здатність вчитися і 

оволодівати сучасними 

знаннями.  

ЗК5. Визначеність і 

наполегливість щодо 

поставлених завдань і взятих 

обов’язків.  

ЗК6. Знання та розуміння 

предметної області та 

розуміння професійної 

діяльності.  

ЗК7. Здатність застосовувати 

знання у практичних 

РН3. Застосовувати набуті 

теоретичні знання для 

розв’язання практичних 

завдань у сфері маркетингу.  

РН5. Виявляти й аналізувати 

ключові характеристики 

маркетингових систем різного 

рівня, а також особливості 

поведінки їх суб’єктів.  

РН8. Застосовувати інноваційні 

підходи щодо провадження 

маркетингової діяльності 

ринкового суб’єкта, гнучко 

адаптуватися до змін 

маркетингового середовища.  

РН10. Пояснювати інформацію, 

ідеї, проблеми та альтернативні 

варіанти прийняття 

управлінських рішень фахівцям 

і нефахівцям у сфері 

маркетингу, представникам 

різних структурних підрозділів 

ринкового суб’єкта.  

РН12. Виявляти навички 

самостійної роботи, гнучкого 

мислення, відкритості до нових 
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ситуаціях. 

ЗК11.Здатність працювати в 

команді. 

знань, бути критичним і 

самокритичним.  

РН13. Відповідати за 

результати своєї діяльності, 

виявляти навички 

підприємницької та 

управлінської ініціативи.  

РН15. Діяти соціально 

відповідально та громадсько 

свідомо на основі етичних 

принципів маркетингу, поваги 

до культурного різноманіття та 

цінностей громадянського 

суспільства з дотриманням 

прав і свобод особистості.  

Кафедра 

маркетингу 

Зіновчук 

В.В. 

 

 

Підготовка 

наукових 

публікацій та 

медійних 

презентацій 

 ЗК1. Здатність реалізувати 

свої права і обов’язки як 

члена суспільства, 

усвідомлювати цінності 

громадянського (вільного 

демократичного) суспільства 

та необхідність його сталого 

розвитку, верховенства 

права, прав і свобод людини 

і громадянина в Україні.  

ЗК3. Здатність до 

абстрактного мислення, 

аналізу та синтезу.  

ЗК4. Здатність вчитися і 

оволодівати сучасними 

знаннями.  

ЗК5. Визначеність і 

наполегливість щодо 

поставлених завдань і взятих 

обов’язків.  

ЗК6. Знання та розуміння 

предметної області та 

РН3. Застосовувати набуті 

теоретичні знання для 

розв’язання практичних 

завдань у сфері маркетингу.  

РН5. Виявляти й аналізувати 

ключові характеристики 

маркетингових систем різного 

рівня, а також особливості 

поведінки їх суб’єктів.  

РН8. Застосовувати інноваційні 

підходи щодо провадження 

маркетингової діяльності 

ринкового суб’єкта, гнучко 

адаптуватися до змін 

маркетингового середовища.  

РН10. Пояснювати інформацію, 

ідеї, проблеми та альтернативні 

варіанти прийняття 

управлінських рішень фахівцям 

і нефахівцям у сфері 

маркетингу, представникам 

різних структурних підрозділів 
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розуміння професійної 

діяльності.  

ЗК7. Здатність застосовувати 

знання у практичних 

ситуаціях. 

ЗК11.Здатність працювати в 

команді. 

ринкового суб’єкта.  

РН12. Виявляти навички 

самостійної роботи, гнучкого 

мислення, відкритості до нових 

знань, бути критичним і 

самокритичним.  

РН13. Відповідати за 

результати своєї діяльності, 

виявляти навички 

підприємницької та 

управлінської ініціативи.  

РН15. Діяти соціально 

відповідально та громадсько 

свідомо на основі етичних 

принципів маркетингу, поваги 

до культурного різноманіття та 

цінностей громадянського 

суспільства з дотриманням 

прав і свобод особистості.  

Кафедра 

маркетингу 

Зіновчук 

В.В. 

 

 

Науковий 

підхід та 

креативне 

мислення 

 ЗК1. Здатність реалізувати 

свої права і обов’язки як 

члена суспільства, 

усвідомлювати цінності 

громадянського (вільного 

демократичного) суспільства 

та необхідність його сталого 

розвитку, верховенства 

права, прав і свобод людини 

і громадянина в Україні.  

ЗК3. Здатність до 

абстрактного мислення, 

аналізу та синтезу.  

ЗК4. Здатність вчитися і 

оволодівати сучасними 

знаннями.  

ЗК5. Визначеність і 

наполегливість щодо 

РН3. Застосовувати набуті 

теоретичні знання для 

розв’язання практичних 

завдань у сфері маркетингу.  

РН5. Виявляти й аналізувати 

ключові характеристики 

маркетингових систем різного 

рівня, а також особливості 

поведінки їх суб’єктів.  

РН8. Застосовувати інноваційні 

підходи щодо провадження 

маркетингової діяльності 

ринкового суб’єкта, гнучко 

адаптуватися до змін 

маркетингового середовища.  

РН10. Пояснювати інформацію, 

ідеї, проблеми та альтернативні 

варіанти прийняття 
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поставлених завдань і взятих 

обов’язків.  

ЗК6. Знання та розуміння 

предметної області та 

розуміння професійної 

діяльності.  

ЗК7. Здатність застосовувати 

знання у практичних 

ситуаціях. 

ЗК11.Здатність працювати в 

команді. 

управлінських рішень фахівцям 

і нефахівцям у сфері 

маркетингу, представникам 

різних структурних підрозділів 

ринкового суб’єкта.  

РН12. Виявляти навички 

самостійної роботи, гнучкого 

мислення, відкритості до нових 

знань, бути критичним і 

самокритичним.  

РН13. Відповідати за 

результати своєї діяльності, 

виявляти навички 

підприємницької та 

управлінської ініціативи.  

РН15. Діяти соціально 

відповідально та громадсько 

свідомо на основі етичних 

принципів маркетингу, поваги 

до культурного різноманіття та 

цінностей громадянського 

суспільства з дотриманням 

прав і свобод особистості.  

Кафедра 

маркетингу 

Волкова І.М. 

Інноваційний 

маркетиг  
ЗК3. Здатність до 

абстрактного мислення, 

аналізу та  синтезу.  

ЗК6. Знання та розуміння 

предметної області та 

розуміння професійної 

діяльності.  

ЗК7. Здатність 

застосовувати знання у 

практичних ситуаціях. 

РН8. Застосовувати 

інноваційні підходи щодо 

провадження маркетингової 

діяльності ринкового 

суб’єкта, гнучко 

адаптуватися до змін 

маркетингового середовища.  

РН11. Демонструвати вміння 

застосовувати 

міждисциплінарний підхід та 

здійснювати маркетингові 

функції ринкового суб’єкта.  

РН13. Відповідати за 

Лекції, 

практичні 

Освітній 

ступінь 

бакалавр,  

3 курс,  

5 семестр 

075 «Маркетинг» Успішне 

опанування 

дисциплін, що 

передують 

вивченню даної 

дисципліни 

відповідно до 

структурно-

логічної схеми 

ОПП «Маркетинг» 



результати своєї діяльності, 

виявляти навички 

підприємницької та 

управлінської ініціативи.  
Кафедра 

маркетингу 

Волкова І.М. 

Конкурентний 

маркетиг  
ЗК3. Здатність до 

абстрактного мислення, 

аналізу та  синтезу.  

ЗК6. Знання та розуміння 

предметної області та 

розуміння професійної 

діяльності.  

ЗК7. Здатність 

застосовувати знання у 

практичних ситуаціях. 

РН8. Застосовувати 

інноваційні підходи щодо 

провадження маркетингової 

діяльності ринкового 

суб’єкта, гнучко 

адаптуватися до змін 

маркетингового середовища.  

РН11. Демонструвати вміння 

застосовувати 

міждисциплінарний підхід та 

здійснювати маркетингові 

функції ринкового суб’єкта.  

РН13. Відповідати за 

результати своєї діяльності, 

виявляти навички 

підприємницької та 

управлінської ініціативи.  

Лекції, 

практичні 

Освітній 

ступінь 

бакалавр,  

3 курс,  

5 семестр 

075 «Маркетинг» Успішне 

опанування 

дисциплін, що 

передують 

вивченню даної 

дисципліни 

відповідно до 

структурно-

логічної схеми 

ОПП «Маркетинг» 

Кафедра 

маркетингу 

Волкова І.М. 

Інноваційні 

бізнес-

процеси 

маркетингу 

ЗК3. Здатність до 

абстрактного мислення, 

аналізу та  синтезу.  

ЗК6. Знання та розуміння 

предметної області та 

розуміння професійної 

діяльності.  

ЗК7. Здатність 

застосовувати знання у 

практичних ситуаціях. 

РН8. Застосовувати 

інноваційні підходи щодо 

провадження маркетингової 

діяльності ринкового 

суб’єкта, гнучко 

адаптуватися до змін 

маркетингового середовища.  

РН11. Демонструвати вміння 

застосовувати 

міждисциплінарний підхід та 

здійснювати маркетингові 

функції ринкового суб’єкта.  

РН13. Відповідати за 

Лекції, 

практичні 

Освітній 

ступінь 

бакалавр,  

3 курс,  

5 семестр 

075 «Маркетинг» Успішне 

опанування 

дисциплін, що 

передують 

вивченню даної 

дисципліни 

відповідно до 

структурно-

логічної схеми 

ОПП «Маркетинг» 



результати своєї діяльності, 

виявляти навички 

підприємницької та 

управлінської ініціативи.  
Кафедра 

маркетингу 

Волкова І.М. 

Поведінка 

споживача 
ЗК6. Знання та розуміння 

предметної області та 

розуміння професійної 

діяльності.  

ЗК7. Здатність 

застосовувати знання у 

практичних ситуаціях.  

ЗК14.Здатність діяти 

соціально відповідально 

та свідомо. 

РН1. Демонструвати знання і 

розуміння теоретичних 

основ та принципів 

провадження маркетингової 

діяльності.  

РН3. Застосовувати набуті 

теоретичні знання для 

розв’язання практичних 

завдань у сфері маркетингу.  

РН5. Виявляти й аналізувати 

ключові характеристики 

маркетингових систем 

різного рівня, а також 

особливості поведінки їх 

суб’єктів.  

РН11. Демонструвати вміння 

застосовувати 

міждисциплінарний підхід та 

здійснювати маркетингові 

функції ринкового суб’єкта.  

РН15. Діяти соціально 

відповідально та громадсько 

свідомо на основі етичних 

принципів маркетингу, 

поваги до культурного 

різноманіття та цінностей 

громадянського суспільства 

з дотриманням прав і свобод 

особистості.  

РН18. Демонструвати 

Лекції, 

практичні 

Освітній 

ступінь 

бакалавр,  

3 курс,  

6 семестр 

075 «Маркетинг» Успішне 

опанування 

дисциплін, що 

передують 

вивченню даної 

дисципліни 

відповідно до 

структурно-

логічної схеми 

ОПП «Маркетинг» 



відповідальність у ставленні 

до моральних, культурних, 

наукових цінностей і 

досягнень суспільства у 

професійній маркетинговій 

діяльності. 
Кафедра 

маркетингу 

Волкова І.М. 

Дослідження 

споживчих 

мотивацій  

ЗК6. Знання та розуміння 

предметної області та 

розуміння професійної 

діяльності.  

ЗК7. Здатність 

застосовувати знання у 

практичних ситуаціях.  

ЗК14.Здатність діяти 

соціально відповідально 

та свідомо. 

РН1. Демонструвати знання і 

розуміння теоретичних 

основ та принципів 

провадження маркетингової 

діяльності.  

РН3. Застосовувати набуті 

теоретичні знання для 

розв’язання практичних 

завдань у сфері маркетингу.  

РН5. Виявляти й аналізувати 

ключові характеристики 

маркетингових систем 

різного рівня, а також 

особливості поведінки їх 

суб’єктів.  

РН11. Демонструвати вміння 

застосовувати 

міждисциплінарний підхід та 

здійснювати маркетингові 

функції ринкового суб’єкта.  

РН15. Діяти соціально 

відповідально та громадсько 

свідомо на основі етичних 

принципів маркетингу, 

поваги до культурного 

різноманіття та цінностей 

громадянського суспільства 

з дотриманням прав і свобод 

Лекції, 

практичні 

Освітній 

ступінь 

бакалавр,  

3 курс,  

6 семестр 

075 «Маркетинг» Успішне 

опанування 

дисциплін, що 

передують 

вивченню даної 

дисципліни 

відповідно до 

структурно-

логічної схеми 

ОПП «Маркетинг» 



особистості.  

РН18. Демонструвати 

відповідальність у ставленні 

до моральних, культурних, 

наукових цінностей і 

досягнень суспільства у 

професійній маркетинговій 

діяльності. 
Кафедра 

маркетингу 

Волкова І.М. 

Психологія 

споживання 
ЗК6. Знання та розуміння 

предметної області та 

розуміння професійної 

діяльності.  

ЗК7. Здатність 

застосовувати знання у 

практичних ситуаціях.  

ЗК14.Здатність діяти 

соціально відповідально 

та свідомо. 

РН1. Демонструвати знання і 

розуміння теоретичних 

основ та принципів 

провадження маркетингової 

діяльності.  

РН3. Застосовувати набуті 

теоретичні знання для 

розв’язання практичних 

завдань у сфері маркетингу.  

РН5. Виявляти й аналізувати 

ключові характеристики 

маркетингових систем 

різного рівня, а також 

особливості поведінки їх 

суб’єктів.  

РН11. Демонструвати вміння 

застосовувати 

міждисциплінарний підхід та 

здійснювати маркетингові 

функції ринкового суб’єкта.  

РН15. Діяти соціально 

відповідально та громадсько 

свідомо на основі етичних 

принципів маркетингу, 

поваги до культурного 

різноманіття та цінностей 

Лекції, 

практичні 

Освітній 

ступінь 

бакалавр,  

3 курс,  

6 семестр 

075 «Маркетинг» Успішне 

опанування 

дисциплін, що 

передують 

вивченню даної 

дисципліни 

відповідно до 

структурно-

логічної схеми 

ОПП «Маркетинг» 



громадянського суспільства 

з дотриманням прав і свобод 

особистості.  

РН18. Демонструвати 

відповідальність у ставленні 

до моральних, культурних, 

наукових цінностей і 

досягнень суспільства у 

професійній маркетинговій 

діяльності. 
Маркетингу/ 

О.М. Буднік 
Аграрний 

маркетинг 
 

ЗК3. Здатність до 

абстрактного мислення, 

аналізу та синтезу.  

ЗК6. Знання та розуміння 

предметної області та 

розуміння професійної 

діяльності.  

ЗК8. Здатність проведення 

досліджень на 

відповідному рівні. 

СК1. Здатність логічно і 

послідовно відтворювати 

отримані знання 

предметної області 

маркетингу.  

СК3. Здатність 

використовувати 

теоретичні положення 

маркетингу для 

інтерпретації та 

прогнозування явищ і 

процесів у 

маркетинговому 

середовищі.  

ПР1. Демонструвати знання і 

розуміння теоретичних 

основ та принципів 

провадження маркетингової 

діяльності.  

ПР3. Застосовувати набуті 

теоретичні знання для 

розв’язання практичних 

завдань у сфері маркетингу.  

ПР5. Виявляти й аналізувати 

ключові характеристики 

маркетингових систем 

різного рівня, а також 

особливості поведінки їх 

суб’єктів.  

ПР11. Демонструвати вміння 

застосовувати 

міждисциплінарний підхід та 

здійснювати маркетингові 

функції ринкового суб’єкта 
 

Лекції, 

практичні, 

проектна 

робота 

Освітній 

рівень 

бакалавр,  

4 курс  

8 семестр 

075 «Маркетинг» Повинні знати та 

розуміти 

економічні 

категорії, закони, 

основи маркетингу 

та можливості 

застосування 

маркетингового 

інструментарію 



  
Маркетингу/ 

О.М. Буднік 
Кооператив

ний 

маркетинг  
 

ЗК4. Здатність вчитися і 

оволодівати сучасними 

знаннями.  

ЗК8. Здатність проведення 

досліджень на 

відповідному рівні.  

СК2. Здатність критично 

аналізувати й 

узагальнювати положення 

предметної області 

сучасного маркетингу.  

СК4. Здатність 

проваджувати 

маркетингову діяльність 

на основі розуміння 

сутності та змісту теорії 

маркетингу і 

функціональних зв'язків 

між її складовими.  
 

ПР1. Демонструвати знання і 

розуміння теоретичних 

основ та принципів 

провадження маркетингової 

діяльності.  

ПР3. Застосовувати набуті 

теоретичні знання для 

розв’язання практичних 

завдань у сфері маркетингу.  

ПР4. Збирати та аналізувати 

необхідну інформацію, 

розраховувати економічні та 

маркетингові показники, 

обґрунтовувати управлінські 

рішення на основі 

використання необхідного 

аналітичного й методичного 

інструментарію.  

ПР12. Виявляти навички 

самостійної роботи, 

гнучкого мислення, 

відкритості до нових знань, 

бути критичним і 

самокритичним.  
 

Лекції, 

практичні, 

проектна 

робота 

Освітній 

рівень 

бакалавр,  

4 курс  

8 семестр 

075 «Маркетинг» Повинні вміти 

критично мислити, 

застосовувати 

отримані 

теоретичні знання 

на практиці 

Маркетингу/ 

О.М. Буднік 
Маркетинг 

аграрних 

підприємств 
 

ЗК6. Знання та розуміння 

предметної області та 

розуміння професійної 

діяльності.  

ЗК7. Здатність 

застосовувати знання у 

практичних ситуаціях.  
ЗК11.Здатність працювати в 

ПР2. Аналізувати і 

прогнозувати ринкові явища 

та процеси на основі 

застосування 

фундаментальних 

принципів, теоретичних 

знань і прикладних навичок 

здійснення маркетингової 

Лекції, 

практичні, 

проектна 

робота 

Освітній 

рівень 

бакалавр,  

4 курс  

8 семестр 

075 «Маркетинг» Без обмежень 



команді.  

СК4. Здатність 

проваджувати 

маркетингову діяльність 

на основі розуміння 

сутності та змісту теорії 

маркетингу і 

функціональних зв'язків 

між її складовими.  

СК11. Здатність 

аналізувати поведінку 

ринкових суб’єктів та 

визначати особливості 

функціонування ринків.  

СК12. Здатність 

обґрунтовувати, 

презентувати і 

впроваджувати результати 

досліджень у сфері 

маркетингу. 

діяльності.  

ПР4. Збирати та аналізувати 

необхідну інформацію, 

розраховувати економічні та 

маркетингові показники, 

обґрунтовувати управлінські 

рішення на основі 

використання необхідного 

аналітичного й методичного 

інструментарію.  

ПР5. Виявляти й аналізувати 

ключові характеристики 

маркетингових систем 

різного рівня, а також 

особливості поведінки їх 

суб’єктів.  

Р13. Відповідати за 

результати своєї діяльності, 

виявляти навички 

підприємницької та 

управлінської ініціативи.  
 

Кафедра 

маркетингу 

Власенко 

О.П. 

Екологічний 

маркетинг 

ЗК1.Здатність реалізувати 

свої права і обов’язки як 

члена суспільства, 

усвідомлювати цінності 

громадянського (вільного 

демократичного) 

суспільства та 

необхідність його сталого 

розвитку, верховенства 

права, прав і свобод 

людини і громадянина в 

Україні.  

Р1. Демонструвати знання і 

розуміння теоретичних 

основ та принципів 

провадження маркетингової 

діяльності.  

Р3. Застосовувати набуті 

теоретичні знання для 

розв’язання практичних 

завдань у сфері маркетингу.  

Р5. Виявляти й аналізувати 

ключові характеристики 

маркетингових систем 

Лекції, 

практичні, 

проектна 

робота 

Освітній 

рівень 

бакалавр,  

4 курс  

7 семестр 

075 «Маркетинг» Успішне 

опанування 

дисциплін, що 

передують 

вивченню даної 

дисципліни 

відповідно до 

структурно-

логічної схеми 

ОПП 

«Маркетинг» 



ЗК2. Здатність зберігати 

та примножувати 

моральні, культурні, 

наукові цінності і 

досягнення суспільства на 

основі розуміння історії та 

закономірностей розвитку 

предметної області, її 

місця у загальній системі 

знань про природу і 

суспільство та у розвитку 

суспільства, техніки і 

технологій, 

використовувати різні 

види та форми рухової 

активності для активного 

відпочинку та ведення 

здорового способу життя.  

ЗК6. Знання та розуміння 

предметної області та 

розуміння професійної 

діяльності.  

ЗК7. Здатність 

застосовувати знання у 

практичних ситуаціях.  

різного рівня, а також 

особливості поведінки їх 

суб’єктів.  

Р11. Демонструвати вміння 

застосовувати 

міждисциплінарний підхід та 

здійснювати маркетингові 

функції ринкового суб’єкта. 

 

Кафедра 

маркетингу 

Власенко 

О.П. 

Маркетинг 

органічної 

продукції 

ЗК1.Здатність реалізувати 

свої права і обов’язки як 

члена суспільства, 

усвідомлювати цінності 

громадянського (вільного 

демократичного) 

суспільства та 

необхідність його сталого 

розвитку, верховенства 

Р1. Демонструвати знання і 

розуміння теоретичних 

основ та принципів 

провадження маркетингової 

діяльності.  

Р3. Застосовувати набуті 

теоретичні знання для 

розв’язання практичних 

завдань у сфері маркетингу.  

Лекції, 

практичні, 

проектна 

робота 

Освітній 

рівень 

бакалавр,  

4 курс  

7 семестр 

075 «Маркетинг» Успішне 

опанування 

дисциплін, що 

передують 

вивченню даної 

дисципліни 

відповідно до 

структурно-

логічної схеми 



права, прав і свобод 

людини і громадянина в 

Україні.  

ЗК2. Здатність зберігати 

та примножувати 

моральні, культурні, 

наукові цінності і 

досягнення суспільства на 

основі розуміння історії та 

закономірностей розвитку 

предметної області, її 

місця у загальній системі 

знань про природу і 

суспільство та у розвитку 

суспільства, техніки і 

технологій, 

використовувати різні 

види та форми рухової 

активності для активного 

відпочинку та ведення 

здорового способу життя.  

ЗК6. Знання та розуміння 

предметної області та 

розуміння професійної 

діяльності.  

ЗК7. Здатність 

застосовувати знання у 

практичних ситуаціях.  

Р5. Виявляти й аналізувати 

ключові характеристики 

маркетингових систем 

різного рівня, а також 

особливості поведінки їх 

суб’єктів.  

Р11. Демонструвати вміння 

застосовувати 

міждисциплінарний підхід та 

здійснювати маркетингові 

функції ринкового суб’єкта. 

 

ОПП 

«Маркетинг» 

Кафедра 

маркетингу 

Власенко 

О.П. 

Зелений 

маркетинг 

ЗК1.Здатність реалізувати 

свої права і обов’язки як 

члена суспільства, 

усвідомлювати цінності 

громадянського (вільного 

демократичного) 

Р1. Демонструвати знання і 

розуміння теоретичних 

основ та принципів 

провадження маркетингової 

діяльності.  

Р3. Застосовувати набуті 

Лекції, 

практичні, 

проектна 

робота 

Освітній 

рівень 

бакалавр,  

4 курс  

7 семестр 

075 «Маркетинг» Успішне 

опанування 

дисциплін, що 

передують 

вивченню даної 

дисципліни 



суспільства та 

необхідність його сталого 

розвитку, верховенства 

права, прав і свобод 

людини і громадянина в 

Україні.  

ЗК2. Здатність зберігати 

та примножувати 

моральні, культурні, 

наукові цінності і 

досягнення суспільства на 

основі розуміння історії та 

закономірностей розвитку 

предметної області, її 

місця у загальній системі 

знань про природу і 

суспільство та у розвитку 

суспільства, техніки і 

технологій, 

використовувати різні 

види та форми рухової 

активності для активного 

відпочинку та ведення 

здорового способу життя.  

ЗК6. Знання та розуміння 

предметної області та 

розуміння професійної 

діяльності.  

ЗК7. Здатність 

застосовувати знання у 

практичних ситуаціях.  

теоретичні знання для 

розв’язання практичних 

завдань у сфері маркетингу.  

Р5. Виявляти й аналізувати 

ключові характеристики 

маркетингових систем 

різного рівня, а також 

особливості поведінки їх 

суб’єктів.  

Р11. Демонструвати вміння 

застосовувати 

міждисциплінарний підхід та 

здійснювати маркетингові 

функції ринкового суб’єкта. 

 

відповідно до 

структурно-

логічної схеми 

ОПП 

«Маркетинг» 

Кафедра 

маркетингу 

Власенко 

Стандартиза

ція і 

сертифікаці

ЗК1. Здатність реалізувати 

свої права і обов’язки як 

члена суспільства, 

Р1. Демонструвати знання і 

розуміння теоретичних 

основ та принципів 

Лекції, 

практичні, 

проектна 

Освітній 

рівень 

бакалавр,  

3 курс  

075 «Маркетинг» Без обмежень 



О.П. я усвідомлювати цінності 

громадянського (вільного 

демократичного) 

суспільства та 

необхідність його сталого 

розвитку, верховенства 

права, прав і свобод 

людини і громадянина в 

Україні.  

ЗК2. Здатність зберігати 

та примножувати 

моральні, культурні, 

наукові цінності і 

досягнення суспільства на 

основі розуміння історії та 

закономірностей розвитку 

предметної області, її 

місця у загальній системі 

знань про природу і 

суспільство та у розвитку 

суспільства, техніки і 

технологій, 

використовувати різні 

види та форми рухової 

активності для активного 

відпочинку та ведення 

здорового способу життя.  

ЗК4. Здатність вчитися і 

оволодівати сучасними 

знаннями.   

ЗК7. Здатність 

застосовувати знання у 

практичних ситуаціях. 

провадження маркетингової 

діяльності.  

Р2. Аналізувати і 

прогнозувати ринкові явища 

та процеси на основі 

застосування 

фундаментальних 

принципів, теоретичних 

знань і прикладних навичок 

здійснення маркетингової 

діяльності.  

Р3. Застосовувати набуті 

теоретичні знання для 

розв’язання практичних 

завдань у сфері маркетингу.  

Р13. Відповідати за 

результати своєї діяльності, 

виявляти навички 

підприємницької та 

управлінської ініціативи.  

Р15. Діяти соціально 

відповідально та громадсько 

свідомо на основі етичних 

принципів маркетингу, 

поваги до культурного 

різноманіття та цінностей 

громадянського суспільства 

з дотриманням прав і свобод 

особистості.  

Р18. Демонструвати 

відповідальність у ставленні 

до моральних, культурних, 

наукових цінностей і 

досягнень суспільства у 

робота 6 семестр 



професійній маркетинговій 

діяльності 

 

Кафедра 

маркетингу 

Власенко 

О.П. 

Безпека 

споживання 

ЗК1. Здатність реалізувати 

свої права і обов’язки як 

члена суспільства, 

усвідомлювати цінності 

громадянського (вільного 

демократичного) 

суспільства та 

необхідність його сталого 

розвитку, верховенства 

права, прав і свобод 

людини і громадянина в 

Україні.  

ЗК2. Здатність зберігати 

та примножувати 

моральні, культурні, 

наукові цінності і 

досягнення суспільства на 

основі розуміння історії та 

закономірностей розвитку 

предметної області, її 

місця у загальній системі 

знань про природу і 

суспільство та у розвитку 

суспільства, техніки і 

технологій, 

використовувати різні 

види та форми рухової 

активності для активного 

відпочинку та ведення 

здорового способу життя.  

ЗК4. Здатність вчитися і 

Р1. Демонструвати знання і 

розуміння теоретичних 

основ та принципів 

провадження маркетингової 

діяльності.  

Р2. Аналізувати і 

прогнозувати ринкові явища 

та процеси на основі 

застосування 

фундаментальних 

принципів, теоретичних 

знань і прикладних навичок 

здійснення маркетингової 

діяльності.  

Р3. Застосовувати набуті 

теоретичні знання для 

розв’язання практичних 

завдань у сфері маркетингу.  

Р13. Відповідати за 

результати своєї діяльності, 

виявляти навички 

підприємницької та 

управлінської ініціативи.  

Р15. Діяти соціально 

відповідально та громадсько 

свідомо на основі етичних 

принципів маркетингу, 

поваги до культурного 

різноманіття та цінностей 

громадянського суспільства 

з дотриманням прав і свобод 

Лекції, 

практичні, 

проектна 

робота 

Освітній 

рівень 

бакалавр,  

3 курс  

6 семестр 

075 «Маркетинг» Без обмежень 



оволодівати сучасними 

знаннями.   

ЗК7. Здатність 

застосовувати знання у 

практичних ситуаціях. 

особистості.  

Р18. Демонструвати 

відповідальність у ставленні 

до моральних, культурних, 

наукових цінностей і 

досягнень суспільства у 

професійній маркетинговій 

діяльності 

 

Кафедра 

маркетингу 

Власенко 

О.П. 

Міжнародні 

стандарти 

ISO 

ЗК1. Здатність реалізувати 

свої права і обов’язки як 

члена суспільства, 

усвідомлювати цінності 

громадянського (вільного 

демократичного) 

суспільства та 

необхідність його сталого 

розвитку, верховенства 

права, прав і свобод 

людини і громадянина в 

Україні.  

ЗК2. Здатність зберігати 

та примножувати 

моральні, культурні, 

наукові цінності і 

досягнення суспільства на 

основі розуміння історії та 

закономірностей розвитку 

предметної області, її 

місця у загальній системі 

знань про природу і 

суспільство та у розвитку 

суспільства, техніки і 

технологій, 

Р1. Демонструвати знання і 

розуміння теоретичних 

основ та принципів 

провадження маркетингової 

діяльності.  

Р2. Аналізувати і 

прогнозувати ринкові явища 

та процеси на основі 

застосування 

фундаментальних 

принципів, теоретичних 

знань і прикладних навичок 

здійснення маркетингової 

діяльності.  

Р3. Застосовувати набуті 

теоретичні знання для 

розв’язання практичних 

завдань у сфері маркетингу.  

Р13. Відповідати за 

результати своєї діяльності, 

виявляти навички 

підприємницької та 

управлінської ініціативи.  

Р15. Діяти соціально 

відповідально та громадсько 

Лекції, 

практичні, 

проектна 

робота 

Освітній 

рівень 

бакалавр,  

4 курс  

8 семестр 

075 «Маркетинг» Без обмежень 



використовувати різні 

види та форми рухової 

активності для активного 

відпочинку та ведення 

здорового способу життя.  

ЗК4. Здатність вчитися і 

оволодівати сучасними 

знаннями.   

ЗК7. Здатність 

застосовувати знання у 

практичних ситуаціях. 

свідомо на основі етичних 

принципів маркетингу, 

поваги до культурного 

різноманіття та цінностей 

громадянського суспільства 

з дотриманням прав і свобод 

особистості.  

Р18.Демонструвати 

відповідальність у ставленні 

до моральних, культурних, 

наукових цінностей і 

досягнень суспільства у 

професійній маркетинговій 

діяльності 

 

Кафедра 

маркетингу 

Власенко 

О.П. 

Маркетинго

ві інтернет-

комунікації 

ЗК4. Здатність вчитися і 

оволодівати сучасними 

знаннями.  

ЗК6. Знання та розуміння 

предметної області та 

розуміння професійної 

діяльності.  

ЗК8. Здатність проведення 

досліджень на 

відповідному рівні.  

ЗК9. Навички 

використання 

інформаційних і 

комунікаційних 

технологій. 

Р7.Використовувати цифрові 

інформаційні та 

комунікаційні технології, а 

також програмні продукти, 

необхідні для належного 

провадження маркетингової 

діяльності та практичного 

застосування 

маркетингового 

інструментарію.  

Р8.Застосовувати 

інноваційні підходи щодо 

провадження маркетингової 

діяльності ринкового 

суб’єкта, гнучко 

адаптуватися до змін 

маркетингового середовища.  

Р10.Пояснювати 

інформацію, ідеї, проблеми 

Лекції, 

практичні, 

проектна 

робота 

Освітній 

рівень 

бакалавр,  

2 курс  

4 семестр 

075 «Маркетинг» Успішне 

опанування 

дисциплін, що 

передують 

вивченню даної 

дисципліни 

відповідно до 

структурно-

логічної схеми 

ОПП 

«Маркетинг» 



та альтернативні варіанти 

прийняття управлінських 

рішень фахівцям і 

нефахівцям у сфері 

маркетингу, представникам 

різних структурних 

підрозділів ринкового 

суб’єкта.  

Р11. Демонструвати вміння 

застосовувати 

міждисциплінарний підхід та 

здійснювати маркетингові 

функції ринкового суб’єкта.  

Р12Виявляти навички 

самостійної роботи, 

гнучкого мислення, 

відкритості до нових знань, 

бути критичним і 

самокритичним.  

 

 

Кафедра 

маркетингу 

Власенко 

О.П. 

Інформацій

ні 

технології 

маркетингу 

ЗК4. Здатність вчитися і 

оволодівати сучасними 

знаннями.  

ЗК6. Знання та розуміння 

предметної області та 

розуміння професійної 

діяльності.  

ЗК8. Здатність проведення 

досліджень на 

відповідному рівні.  

ЗК9. Навички 

використання 

інформаційних і 

Р7.Використовувати цифрові 

інформаційні та 

комунікаційні технології, а 

також програмні продукти, 

необхідні для належного 

провадження маркетингової 

діяльності та практичного 

застосування 

маркетингового 

інструментарію.  

Р8.Застосовувати 

інноваційні підходи щодо 

провадження маркетингової 

Лекції, 

практичні, 

проектна 

робота 

Освітній 

рівень 

бакалавр,  

2 курс  

4 семестр 

075 «Маркетинг» Успішне 

опанування 

дисциплін, що 

передують 

вивченню даної 

дисципліни 

відповідно до 

структурно-

логічної схеми 

ОПП 

«Маркетинг» 



комунікаційних 

технологій. 

діяльності ринкового 

суб’єкта, гнучко 

адаптуватися до змін 

маркетингового середовища.  

Р10.Пояснювати 

інформацію, ідеї, проблеми 

та альтернативні варіанти 

прийняття управлінських 

рішень фахівцям і 

нефахівцям у сфері 

маркетингу, представникам 

різних структурних 

підрозділів ринкового 

суб’єкта.  

Р11. Демонструвати вміння 

застосовувати 

міждисциплінарний підхід та 

здійснювати маркетингові 

функції ринкового суб’єкта.  

Р12. Виявляти навички 

самостійної роботи, 

гнучкого мислення, 

відкритості до нових знань, 

бути критичним і 

самокритичним.  

 

 

Кафедра 

маркетингу 

Власенко 

О.П. 

Діджитал-

маркетинг 

ЗК4. Здатність вчитися і 

оволодівати сучасними 

знаннями.  

ЗК6. Знання та розуміння 

предметної області та 

розуміння професійної 

діяльності.  

Р7.Використовувати цифрові 

інформаційні та 

комунікаційні технології, а 

також програмні продукти, 

необхідні для належного 

провадження маркетингової 

діяльності та практичного 

Лекції, 

практичні, 

проектна 

робота 

Освітній 

рівень 

бакалавр,  

2 курс  

4 семестр 

075 «Маркетинг» Успішне 

опанування 

дисциплін, що 

передують 

вивченню даної 

дисципліни 

відповідно до 



ЗК8. Здатність проведення 

досліджень на 

відповідному рівні.  

ЗК9. Навички 

використання 

інформаційних і 

комунікаційних 

технологій. 

застосування 

маркетингового 

інструментарію.  

Р8.Застосовувати 

інноваційні підходи щодо 

провадження маркетингової 

діяльності ринкового 

суб’єкта, гнучко 

адаптуватися до змін 

маркетингового середовища.  

Р10.Пояснювати 

інформацію, ідеї, проблеми 

та альтернативні варіанти 

прийняття управлінських 

рішень фахівцям і 

нефахівцям у сфері 

маркетингу, представникам 

різних структурних 

підрозділів ринкового 

суб’єкта.  

Р11. Демонструвати вміння 

застосовувати 

міждисциплінарний підхід та 

здійснювати маркетингові 

функції ринкового суб’єкта.  

Р12. Виявляти навички 

самостійної роботи, 

гнучкого мислення, 

відкритості до нових знань, 

бути критичним і 

самокритичним.  

структурно-

логічної схеми 

ОПП 

«Маркетинг» 

Маркетингу/ 

О.М. Буднік 
Аналіз 

маркетинго

вої 

ЗК2. Здатність зберігати та 

примножувати моральні, 

культурні, наукові цінності і 

досягнення суспільства на 

РН2. Аналізувати і 

прогнозувати ринкові явища 

та процеси на основі 

Лекції, 

практичні, 

проектна 

Освітній 

рівень 

бакалавр,  

3 курс  

075 «Маркетинг» Успішне 

опанування 

дисциплін, що 

передують 



діяльності 

підприємст

в 

основі розуміння історії та 

закономірностей розвитку 

предметної області, її місця 

у загальній системі знань 

про природу і суспільство та 

у розвитку суспільства, 

техніки і технологій, 

використовувати різні види 

та форми рухової активності 

для активного відпочинку та 

ведення здорового способу 

життя.  

ЗК4. Здатність вчитися і 

оволодівати сучасними 

знаннями.  

ЗК7. Здатність застосовувати 

знання у практичних 

ситуаціях.  

ЗК8. Здатність проведення 

досліджень на відповідному 

рівні.  

 

застосування 

фундаментальних 

принципів, теоретичних 

знань і прикладних навичок 

здійснення маркетингової 

діяльності.  

РН4. Збирати та аналізувати 

необхідну інформацію, 

розраховувати економічні та 

маркетингові показники, 

обґрунтовувати управлінські 

рішення на основі 

використання необхідного 

аналітичного й методичного 

інструментарію.  

РН9. Оцінювати ризики 

провадження маркетингової 

діяльності, встановлювати 

рівень невизначеності 

маркетингового середовища 

при прийнятті управлінських 

рішень.  

РН11. Демонструвати вміння 

застосовувати 

міждисциплінарний підхід та 

здійснювати маркетингові 

функції ринкового суб’єкта.  

 

робота 5 семестр вивченню даної 

дисципліни 

відповідно до 

структурно-

логічної схеми 

ОПП «Маркетинг» 

Маркетингу/ 

О.М. Буднік 
Маркетинг

ова 

діагностика 

 

ЗК6. Знання та розуміння 

предметної області та 

розуміння професійної 

діяльності.  

ЗК7. Здатність застосовувати 

знання у практичних 

ситуаціях.  

РН4. Збирати та аналізувати 

необхідну інформацію, 

розраховувати економічні та 

маркетингові показники, 

обґрунтовувати управлінські 

рішення на основі 

Лекції, 

практичні, 

проектна 

робота 

Освітній 

рівень 

бакалавр,  

3 курс  

5 семестр 

075 «Маркетинг» Успішне 

опанування 

дисциплін, що 

передують 

вивченню даної 

дисципліни 

відповідно до 



ЗК8. Здатність проведення 

досліджень на відповідному 

рівні.  

 

використання необхідного 

аналітичного й методичного 

інструментарію.  

РН6. Визначати 

функціональні області 

маркетингової діяльності 

ринкового суб’єкта та їх 

взаємозв’язки в системі 

управління, розраховувати 

відповідні показники, які 

характеризують 

результативність такої 

діяльності.  

РН8. Застосовувати 

інноваційні підходи щодо 

провадження маркетингової 

діяльності ринкового 

суб’єкта, гнучко 

адаптуватися до змін 

маркетингового середовища.  

РН10. Пояснювати 

інформацію, ідеї, проблеми 

та альтернативні варіанти 

прийняття управлінських 

рішень фахівцям і 

нефахівцям у сфері 

маркетингу, представникам 

різних структурних 

підрозділів ринкового 

суб’єкта.  

Р12. Виявляти навички 

самостійної роботи, 

гнучкого мислення, 

відкритості до нових знань, 

структурно-

логічної схеми 

ОПП «Маркетинг» 



бути критичним і 

самокритичним.  
Маркетингу/ 

О.М. Буднік 
Маркетинг-

консалтинг 

 

ЗК3. Здатність до 

абстрактного мислення, 

аналізу та 7 синтезу.  

ЗК4. Здатність вчитися і 

оволодівати сучасними 

знаннями.  

ЗК8. Здатність проведення 

досліджень на відповідному 

рівні.  

РН5. Виявляти й аналізувати 

ключові характеристики 

маркетингових систем 

різного рівня, а також 

особливості поведінки їх 

суб’єктів.  

РН8. Застосовувати 

інноваційні підходи щодо 

провадження маркетингової 

діяльності ринкового 

суб’єкта, гнучко 

адаптуватися до змін 

маркетингового середовища.  

РН9. Оцінювати ризики 

провадження маркетингової 

діяльності, встановлювати 

рівень невизначеності 

маркетингового середовища 

при прийнятті управлінських 

рішень.  

РН10. Пояснювати 

інформацію, ідеї, проблеми 

та альтернативні варіанти 

прийняття управлінських 

рішень фахівцям і 

нефахівцям у сфері 

маркетингу, представникам 

різних структурних 

підрозділів ринкового 

суб’єкта.  

РН12. Виявляти навички 

самостійної роботи, 

Лекції, 

практичні, 

проектна 

робота 

Освітній 

рівень 

бакалавр,  

3 курс  

5 семестр 

075 «Маркетинг» Успішне 

опанування 

дисциплін, що 

передують 

вивченню даної 

дисципліни 

відповідно до 

структурно-

логічної схеми 

ОПП «Маркетинг» 



гнучкого мислення, 

відкритості до нових знань, 

бути критичним і 

самокритичним.  

РН14. Виконувати 

функціональні обов’язки в 

групі, пропонувати 

обґрунтовані маркетингові 

рішення.  
Маркетинг/ 

Циганок 

В.М. 

Бренд-

менеджмент 

ЗК6. Знання та розуміння 

предметної області та 

розуміння професійної 

діяльності. 

ЗК7. Здатність 

застосовувати знання у 

практичних ситуаціях. 

ЗК8. Здатність проведення 

досліджень на 

відповідному рівні. 

ЗК12.Здатність 

спілкуватися з 

представниками інших 

професійних груп різного 

рівня (з експертами з 

інших галузей знань/видів 

економічної діяльності). 

РН1. Демонструвати знання і 

розуміння теоретичних 

основ та принципів 

провадження маркетингової 

діяльності.  

РН2. Аналізувати і 

прогнозувати ринкові явища 

та процеси на основі 

застосування 

фундаментальних 

принципів, теоретичних 

знань і прикладних навичок 

здійснення маркетингової 

діяльності.  

РН3. Застосовувати набуті 

теоретичні знання для 

розв’язання практичних 

завдань у сфері маркетингу. 

РН5. Виявляти й аналізувати 

ключові характеристики 

маркетингових систем 

різного рівня, а також 

особливості поведінки їх 

суб’єктів. 

РН11. Демонструвати вміння 

Лекції, 

практичні, 

проектна 

робота 

Освітній 

рівень 

бакалавр,  

4 курс  

7 семестр 

075 «Маркетинг» Успішне 

опанування 

дисциплін, що 

передують 

вивченню даної 

дисципліни 

відповідно до 

структурно-

логічної схеми 

ОПП «Маркетинг» 



застосовувати 

міждисциплінарний підхід та 

здійснювати маркетингові 

функції ринкового суб’єкта. 

РН13. Відповідати за 

результати своєї діяльності, 

виявляти навички 

підприємницької та 

управлінської ініціативи. 
Маркетинг/ 

Циганок 

В.М. 

Брендинг ЗК6. Знання та розуміння 

предметної області та 

розуміння професійної 

діяльності. 

ЗК7. Здатність 

застосовувати знання у 

практичних ситуаціях. 

ЗК8. Здатність проведення 

досліджень на 

відповідному рівні. 

ЗК12.Здатність 

спілкуватися з 

представниками інших 

професійних груп різного 

рівня (з експертами з 

інших галузей знань/видів 

економічної діяльності). 

РН1. Демонструвати знання і 

розуміння теоретичних 

основ та принципів 

провадження маркетингової 

діяльності.  

РН2. Аналізувати і 

прогнозувати ринкові явища 

та процеси на основі 

застосування 

фундаментальних 

принципів, теоретичних 

знань і прикладних навичок 

здійснення маркетингової 

діяльності.  

РН3. Застосовувати набуті 

теоретичні знання для 

розв’язання практичних 

завдань у сфері маркетингу. 

РН5. Виявляти й аналізувати 

ключові характеристики 

маркетингових систем 

різного рівня, а також 

особливості поведінки їх 

суб’єктів. 

РН11. Демонструвати вміння 

Лекції, 

практичні, 

проектна 

робота 

Освітній 

рівень 

бакалавр,  

4 курс  

7 семестр 

075 «Маркетинг» Успішне 

опанування 

дисциплін, що 

передують 

вивченню даної 

дисципліни 

відповідно до 

структурно-

логічної схеми 

ОПП «Маркетинг» 



застосовувати 

міждисциплінарний підхід та 

здійснювати маркетингові 

функції ринкового суб’єкта. 

РН13. Відповідати за 

результати своєї діяльності, 

виявляти навички 

підприємницької та 

управлінської ініціативи. 
Маркетинг/ 

Циганок 

В.М. 

Інноваційні 

маркетинго

ві 

технології 

ATL&BTL 

ЗК6. Знання та розуміння 

предметної області та 

розуміння професійної 

діяльності. 

ЗК7. Здатність 

застосовувати знання у 

практичних ситуаціях. 

ЗК8. Здатність проведення 

досліджень на 

відповідному рівні. 

ЗК12.Здатність 

спілкуватися з 

представниками інших 

професійних груп різного 

рівня (з експертами з 

інших галузей знань/видів 

економічної діяльності). 

РН1. Демонструвати знання і 

розуміння теоретичних 

основ та принципів 

провадження маркетингової 

діяльності.  

РН2. Аналізувати і 

прогнозувати ринкові явища 

та процеси на основі 

застосування 

фундаментальних 

принципів, теоретичних 

знань і прикладних навичок 

здійснення маркетингової 

діяльності.  

РН3. Застосовувати набуті 

теоретичні знання для 

розв’язання практичних 

завдань у сфері маркетингу. 

РН5. Виявляти й аналізувати 

ключові характеристики 

маркетингових систем 

різного рівня, а також 

особливості поведінки їх 

суб’єктів. 

РН11. Демонструвати вміння 

Лекції, 

практичні, 

проектна 

робота 

Освітній 

рівень 

бакалавр,  

4 курс  

7 семестр 

075 «Маркетинг» Успішне 

опанування 

дисциплін, що 

передують 

вивченню даної 

дисципліни 

відповідно до 

структурно-

логічної схеми 

ОПП «Маркетинг» 



застосовувати 

міждисциплінарний підхід та 

здійснювати маркетингові 

функції ринкового суб’єкта. 

РН13. Відповідати за 

результати своєї діяльності, 

виявляти навички 

підприємницької та 

управлінської ініціативи. 

МЕВ та 

европейсько

ї інтеграції/ 

Пивовар 

Петро 

Вікторович 

ЗЕД 

підприємства 

 

Здатність вирішувати 

складні спеціалізовані 

задачі та практичні 

проблеми у сфері 

маркетингової діяльності 

або у процесі навчання, 

що передбачає 

застосування відповідних 

теорій та методів і 

характеризується 

комплексністю та 

невизначеністю умов. 

РН 5. Виявляти й 

аналізувати ключові 

характеристики 

маркетингових систем 

різного рівня, а також 

особливості поведінки їх 

суб’єктів.  

РН 8. Застосовувати 

інноваційні підходи щодо 

провадження маркетингової 

діяльності ринкового 

суб’єкта, гнучко 

адаптуватися до змін 

маркетингового середовища.   

 

Лекції, 

практичні, 

проектна 

робота 

Освітній 

рівень 

бакалавр,  

4 курс  

8 семестр 

075 «Маркетинг» Без обмежень 

Маркетинг/ 

Степаненко 

Наталія 

Іванівна 

 

Некомерцій

ний 

маркетинг 

Здатність вирішувати 

складні спеціалізовані 

задачі та практичні 

проблеми у сфері 

маркетингової діяльності 

або у процесі навчання, 

що передбачає 

застосування відповідних 

теорій та методів і 

Р1. Демонструвати знання і 

розуміння теоретичних 

основ та принципів 

провадження маркетингової 

діяльності.  

Р3. Застосовувати набуті 

теоретичні знання для 

розв’язання практичних 

завдань у сфері маркетингу.  

Лекції, 

практичні, 

проектна 

робота 

Освітній 

рівень 

бакалавр,  

4 курс  

8 семестр 

075 «Маркетинг» Без обмежень 



характеризується 

комплексністю та 

невизначеністю умов. 

Р5. Виявляти й аналізувати 

ключові характеристики 

маркетингових систем 

різного рівня, а також 

особливості поведінки їх 

суб’єктів.  

Р11. Демонструвати вміння 

застосовувати 

міждисциплінарний підхід 

та здійснювати маркетингові 

функції ринкового суб’єкта. 
Маркетинг/ 

Степаненко 

Наталія 

Іванівна 

 

Маркетинг 

соціальних 

послуг 

Здатність вирішувати 

складні спеціалізовані 

задачі та практичні 

проблеми у сфері 

маркетингової діяльності 

або у процесі навчання, 

що передбачає 

застосування відповідних 

теорій та методів і 

характеризується 

комплексністю та 

невизначеністю умов. 

Р1. Демонструвати знання і 

розуміння теоретичних 

основ та принципів 

провадження маркетингової 

діяльності.  

Р3. Застосовувати набуті 

теоретичні знання для 

розв’язання практичних 

завдань у сфері маркетингу.  

Р5. Виявляти й аналізувати 

ключові характеристики 

маркетингових систем 

різного рівня, а також 

особливості поведінки їх 

суб’єктів.  

Р11. Демонструвати вміння 

застосовувати 

міждисциплінарний підхід та 

здійснювати маркетингові 

функції ринкового суб’єкта. 

Лекції, 

практичні, 

проектна 

робота 

Освітній 

рівень 

бакалавр,  

4 курс  

8 семестр 

075 «Маркетинг» Без обмежень 

Маркетинг/ 

Степаненко 

Наталія 

Іванівна 

Основи 

соціальної 

реклами 

Здатність вирішувати 

складні спеціалізовані 

задачі та практичні 

Р1. Демонструвати знання і 

розуміння теоретичних 

основ та принципів 

Лекції, 

практичні, 

проектна 

Освітній 

рівень 

бакалавр,  

4 курс  

075 «Маркетинг» Без обмежень 



 проблеми у сфері 

маркетингової діяльності 

або у процесі навчання, 

що передбачає 

застосування відповідних 

теорій та методів і 

характеризується 

комплексністю та 

невизначеністю умов. 

провадження маркетингової 

діяльності.  

Р3. Застосовувати набуті 

теоретичні знання для 

розв’язання практичних 

завдань у сфері маркетингу.  

Р5. Виявляти й аналізувати 

ключові характеристики 

маркетингових систем 

різного рівня, а також 

особливості поведінки їх 

суб’єктів.  

Р11. Демонструвати вміння 

застосовувати 

міждисциплінарний підхід та 

здійснювати маркетингові 

функції ринкового суб’єкта. 

робота 8 семестр 

Менеджмен

ту 

організацій 

і 

адмініструв

ання ім. 

М.П. 

Поліщука 

Присяжнюк 

О.Ф. 

Організація 

та 

проектуван

ня фірми 

 

Здатність генерувати нові 

ідеї (креативність). 

Здатність визначати та 

описувати характеристики 

організації. 

Вміння визначати 

функціональні області 

організації та зв’язки між 

ними. 

Р8. Застосовувати 

інноваційні підходи щодо 

провадження маркетингової 

діяльності ринкового 

суб’єкта, гнучко 

адаптуватися до змін 

маркетингового середовища.  

Р9. Оцінювати ризики 

провадження маркетингової 

діяльності, встановлювати 

рівень невизначеності 

маркетингового середовища 

при прийнятті управлінських 

рішень.  

Р13. Відповідати за 

результати своєї діяльності, 

виявляти навички 

Лекції, 

практичні, 

проектна 

робота 

Освітній 

рівень 

бакалавр,  

4 курс  

7 семестр 

075 «Маркетинг» Успішне 

опанування 

дисциплін, що 

передують 

вивченню даної 

дисципліни 

відповідно до 

структурно-

логічної схеми 

ОПП 

«Маркетинг» 



підприємницької та 

управлінської ініціативи.  

 

Менеджмен

ту 

організацій 

і 

адмініструв

ання ім. 

М.П. 

Поліщука 

Орликовськ

ий М. О. 

Корпоратив

не 

управління 

Здатність до спілкуватися 

з представниками інших 

професійних груп різного 

рівня (з експертами з 

інших галузей знань/видів 

економічної діяльності); 

 Здатність до управління 

організацією та її 

розвитком 

Р8.Застосовувати 

інноваційні підходи щодо 

провадження маркетингової 

діяльності ринкового 

суб’єкта, гнучко 

адаптуватися до змін 

маркетингового середовища.  

Р9. Оцінювати ризики 

провадження маркетингової 

діяльності, встановлювати 

рівень невизначеності 

маркетингового середовища 

при прийнятті управлінських 

рішень.  

Р13. Відповідати за 

результати своєї діяльності, 

виявляти навички 

підприємницької та 

управлінської ініціативи.  

 

Лекції, 

практичні, 

проектна 

робота 

Освітній 

рівень 

бакалавр,  

4 курс  

7 семестр 

075 «Маркетинг» Успішне 

опанування 

дисциплін, що 

передують 

вивченню даної 

дисципліни 

відповідно до 

структурно-

логічної схеми 

ОПП 

«Маркетинг» 

кафедра 

економічної 

теорії, 

інтелектуал

ьної 

власності та 

публічного 

управління 

Литвинчук 

І.В. 

Управління 

проектами 

 

Здатність вирішувати 

складні спеціалізовані 

задачі та практичні 

проблеми у сфері 

маркетингової діяльності 

або у процесі навчання, 

що передбачає 

застосування відповідних 

теорій та методів і 

характеризується 

комплексністю та 

Р8.Застосовувати 

інноваційні підходи щодо 

провадження маркетингової 

діяльності ринкового 

суб’єкта, гнучко 

адаптуватися до змін 

маркетингового середовища.  

Р9. Оцінювати ризики 

провадження маркетингової 

діяльності, встановлювати 

рівень невизначеності 

Лекції, 

практичні, 

проектна 

робота 

Освітній 

рівень 

бакалавр,  

4 курс  

7 семестр 

075 «Маркетинг» Без обмежень 



невизначеністю умов. маркетингового середовища 

при прийнятті 

управлінських рішень.  

Р13.Відповідати за 

результати своєї діяльності, 

виявляти навички 

підприємницької та 

управлінської ініціативи.  

 

кафедра 

економічної 

теорії, 

інтелектуал

ьної 

власності та 

публічного 

управління 

Якобчук 

В.П., 

Литвинчук 

І.Л., Іванюк 

О.В., 

Захаріна О.

В., Кравець 

І.В., 

Симоненко 

Л.І., 

Довженко 

В.А. 

Управління 

інтелектуал

ьною 

власністю 

 

Здатність вирішувати 

складні спеціалізовані 

задачі та практичні 

проблеми у сфері 

маркетингової діяльності 

або у процесі навчання, 

що передбачає 

застосування відповідних 

теорій та методів і 

характеризується 

комплексністю та 

невизначеністю умов. 

Р8. Застосовувати 

інноваційні підходи щодо 

провадження маркетингової 

діяльності ринкового 

суб’єкта, гнучко 

адаптуватися до змін 

маркетингового середовища.  

Р9. Оцінювати ризики 

провадження маркетингової 

діяльності, встановлювати 

рівень невизначеності 

маркетингового середовища 

при прийнятті 

управлінських рішень.  

Р13. Відповідати за 

результати своєї діяльності, 

виявляти навички 

підприємницької та 

управлінської ініціативи.  

 

Лекції, 

практичні, 

проектна 

робота 

Освітній 

рівень 

бакалавр,  

4 курс  

7 семестр 

075 «Маркетинг» Без обмежень 

 
МЕВ та ЄІ / 

Т.О. Зінчук 
Європейська інтеграція 

України 
СК 1. Здатність виокремлювати 

характерні ознаки та тенденції 

розвитку світового 

господарства, особливості 

РН 8. Розуміти, виділяти й 

описувати нові явища, процеси 

й тенденції глобального 

розвитку, механізми й 

лекції, 

практичні, 

командна 

робота, семінар, 

Бакалавр, 2 

курс 

Міжнародні 

економічні 

відносини 

Базові знання з 

інтеграційної 

економіки, 

міжнародної 



реалізації економічної 

політики та світових 

інтеграційних процесів, у тому 

числі євроатлантичної 

інтеграції. 

СК 15. Здатність 

використовувати методи, 

правила і принципи 

функціонуваняміжнародних 

економічних відносин для 

розвитку 

зовнішньоекономічної 

діяльності України. 

інструменти реалізації 

економічної політики та 

світових 

інтеграційних/дезінтеграційних 

процесів , у тому числі й 

євроатлантичної інтеграції. 

РН 22. Застосовувати відповідні 

методи, правила і принципи 

функціонування міжнародних 

економічних відносин для 

розвитку зовнішньоекономічної 

діяльності України. 

проектна 

робота 

економіки, глобальної 

економіки 

МЕВ та ЄІ / 

Т.О. Зінчук 

Україна в міжнародних 

інтеграційних процесах 

СК 1. Здатність виокремлювати 

характерні ознаки та тенденції 

розвитку світового 

господарства, особливості 

реалізації економічної 

політики та світових 

інтеграційних процесів, у тому 

числі євроатлантичної 

інтеграції. 

СК 15. Здатність 

використовувати методи, 

правила і принципи 

функціонуваняміжнародних 

економічних відносин для 

розвитку 

зовнішньоекономічної 

діяльності України. 

РН 8. Розуміти, виділяти й 

описувати нові явища, процеси 

й тенденції глобального 

розвитку, механізми й 

інструменти реалізації 

економічної політики та 

світових 

інтеграційних/дезінтеграційних 

процесів , у тому числі й 

євроатлантичної інтеграції. 

РН 22. Застосовувати відповідні 

методи, правила і принципи 

функціонування міжнародних 

економічних відносин для 

розвитку зовнішньоекономічної 

діяльності України. 

лекції, 

практичні, 

командна 

робота, семінар, 

проектна 

робота 

Бакалавр, 2 

курс 

Міжнародні 

економічні 

відносини 

Базові знання з 

інтеграційної 

економіки, 

міжнародної 

економіки, глобальної 

економіки 

МЕВ та ЄІ / 

Т.О. Зінчук 
Міжнародна економічна 

інтеграція 

СК 1. Здатність виокремлювати 

характерні ознаки та тенденції 

розвитку світового 

господарства, особливості 

реалізації економічної 

політики та світових 

інтеграційних процесів, у тому 

РН 8. Розуміти, виділяти й 

описувати нові явища, процеси 

й тенденції глобального 

розвитку, механізми й 

інструменти реалізації 

економічної політики та 

світових 

лекції, 

практичні, 

командна 

робота, семінар, 

проектна 

робота 

Бакалавр, 2 

курс 

Міжнародні 

економічні 

відносини 

Базові знання з 

інтеграційної 

економіки, 

міжнародної 

економіки, глобальної 

економіки 



числі євроатлантичної 

інтеграції. 

СК 15. Здатність 

використовувати методи, 

правила і принципи 

функціонуваняміжнародних 

економічних відносин для 

розвитку 

зовнішньоекономічної 

діяльності України. 

інтеграційних/дезінтеграційних 

процесів , у тому числі й 

євроатлантичної інтеграції. 

РН 22. Застосовувати відповідні 

методи, правила і принципи 

функціонування міжнародних 

економічних відносин для 

розвитку зовнішньоекономічної 

діяльності України. 

МЕВ та ЄІ / 

Т.В. Усюк 
Країнознавство Здатність розв’язувати складні 

спеціалізовані задачі та 

практичні проблеми у сфері 

міжнародних відносин у 

цілому та міжнародних 

економічних, зокрема, а також 

у процесі навчання, що 

передбачає застосування 

новітніх теорій та методів при 

здійсненні комплексних 

досліджень світогосподарських 

зв’язків, характеризується 

комплексністю та 

невизначеністю умов. 

РН 5. Володіти навичками 

самоаналізу (самоконтролю), 

бути зрозумілим для 

представників інших бізнес-

культур та професійних груп 

різного рівня (з фахівцями з 

інших галузей знань/видів 

діяльності) на засадах 

цінування різноманітності, 

мультикультурності, 

толерантності та поваги до них. 

РН 21. Розуміти і мати навички 

з ведення ділового протоколу 

та ділового етикету у сфері 

міжнародних економічних 

відносин, враховуючи 

особливості міжкультурного 

спілкування на професійному 

та соціальному рівнях, як 

державною так і іноземними 

мовами. 

лекції, 

практичні, 

командна 

робота, семінар, 

проектна 

робота 

Бакалавр, 2 

курс 

Міжнародні 

економічні 

відносини 

Без обмежень 

МЕВ та ЄІ / 

Т.В. Усюк 
Кроскультурний 

менеджмент 

Здатність розв’язувати складні 

спеціалізовані задачі та 

практичні проблеми у сфері 

міжнародних відносин у 

цілому та міжнародних 

економічних, зокрема, а також 

РН 5. Володіти навичками 

самоаналізу (самоконтролю), 

бути зрозумілим для 

представників інших бізнес-

культур та професійних груп 

різного рівня (з фахівцями з 

лекції, 

практичні, 

командна 

робота, семінар, 

проектна 

робота 

Бакалавр, 2 

курс 

Міжнародні 

економічні 

відносини 

Без обмежень 



у процесі навчання, що 

передбачає застосування 

новітніх теорій та методів при 

здійсненні комплексних 

досліджень світогосподарських 

зв’язків, характеризується 

комплексністю та 

невизначеністю умов. 

інших галузей знань/видів 

діяльності) на засадах 

цінування різноманітності, 

мультикультурності, 

толерантності та поваги до них. 

РН 21. Розуміти і мати навички 

з ведення ділового протоколу 

та ділового етикету у сфері 

міжнародних економічних 

відносин, враховуючи 

особливості міжкультурного 

спілкування на професійному 

та соціальному рівнях, як 

державною так і іноземними 

мовами. 
МЕВ та ЄІ 

П.В. Пивовар 
Зовнішньоекономічна 

діяльність підприємств 

СК 4. Здатність обґрунтовувати 

особливості реалізації форм 

міжнародних економічних 

відносин на мега-, макро-, 

мезо- і мікрорівнях. 

РН 9. Розуміти і вміти 

застосовувати, відповідно до 

інших вимог освітньої 

програми, сучасні теорії та 

методи розв’язання 

спеціалізованих складних 

задач і практичних проблем у 

сфері міжнародної торгівлі 

товарами та послугами, 

міжнародного руху капіталу, 

міжнародних валютно-

фінансових та кредитних 

відносин, мобільності 

людських ресурсів, 

міжнародного трансферу 

технологій 

лекції, 

практичні, 

командна 

робота, семінар, 

проектна 

робота 

Бакалавр, 2 

курс 

Міжнародні 

економічні 

відносини 

Без обмежень 

 

МЕВ та ЄІ 

 В.Є. 

Данкевич 

Міжнародні організації СК 1. Здатність виокремлювати 

характерні ознаки та тенденції 

розвитку світового 

господарства, особливості 

реалізації економічної 

політики та світових 

Розуміти та застосовувати 

чинне законодавство, 

міжнародні нормативні 

документи і угоди, довідкові 

матеріали, чинні стандарти і 

технічні умови тощо у сфері 

лекції, 

практичні, 

командна 

робота, семінар, 

проектна 

робота, 

Бакалавр, 

2 курс 

Міжнародні 

економічні 

відносини 

Базові знання з 

міжнародних 

економічних відносин 



інтеграційних/дезінтеграційних 

процесів, у тому числі 

євроатлантичної інтеграції. 

міжнародних економічних 

відносин. 

. 

проблемні 

заняття 

МЕВ та ЄІ / 

Ковальчук 

О.Д. 

Регулювання міжнародних 

економічних відносин 

СК 1. Здатність виокремлювати 

характерні ознаки та тенденції 

розвитку світового 

господарства, особливості 

реалізації економічної 

політики та світових 

інтеграційних/дезінтеграційних 

процесів, у тому числі 

євроатлантичної інтеграції. СК 

6. Здатність аналізувати 

міжнародні ринки товарів і 

послуг, інструменти та 

принципи регулювання 

міжнародної торгівлі. СК 12. 

Здатність використовувати 

нормативно-розпорядчі 

документи та довідкові 

матеріали при здійсненні 

професійної діяльності у сфері 

міжнародних економічних 

відносин. 

Засвоєння механізмів 

формування, організації, 

планування та регулювання 

міжнародних економічних 

відносин 

Лекції, 

практичні, 

командна 

робота, 

написання есе, 

виконання 

індивідуального 

науково-

дослідного 

завдання 

Бакалавр, 

2 курс 

Міжнародні 

економічні 

відносини 

Базові знання з 

міжнародних 

економічних відносин 

МЕВ та ЄІ /  

 В.Є. 

Данкевич 

Міжнародні митні 

регулятори 
СК 1. Здатність виокремлювати 

характерні ознаки та тенденції 

розвитку світового 

господарства, особливості 

реалізації економічної 

політики та світових 

інтеграційних/дезінтеграційних 

процесів, у тому числі 

євроатлантичної інтеграції. 

СК 12. Здатність 

використовувати нормативно-

розпорядчі документи та 

довідкові матеріали при 

РН 13. Підбирати і вміло 

застосовувати аналітичний 

інструментарій дослідження 

стану та перспектив розвитку 

окремих сегментів 

міжнародних ринків товарів і 

послуг з використанням 

сучасних знань про методи, 

форми й інструменти 

регулювання міжнародної 

торгівлі. 

РН 19. Розуміти та 

застосовувати чинне 

лекції, 

практичні, 

командна 

робота, семінар, 

проектна 

робота, 

проблемні 

заняття 

Бакалавр, 

2 курс 

Міжнародні 

економічні 

відносини 

Без обмежень 



здійсненні професійної 

діяльності у сфері 

міжнародних економічних 

відносин. 

законодавство, міжнародні 

нормативні документи і угоди, 

довідкові матеріали, чинні 

стандарти і технічні умови 

тощо у сфері міжнародних 

економічних відносин. 

МЕВ та ЄІ / 

О.Д. 

Ковальчук  

Регуляторна політика ЄС 
СК 1. Здатність 

виокремлювати характерні 

ознаки та тенденції розвитку 

світового господарства, 

особливості реалізації 

економічної політики та 

світових 

інтеграційних/дезінтеграційних 

процесів, у тому числі 

євроатлантичної інтеграції. 

СК 12. Здатність 

використовувати нормативно-

розпорядчі документи та 

довідкові матеріали при 

здійсненні професійної 

діяльності у сфері 

міжнародних економічних 

відносин. 

РН 13. Підбирати і вміло 

застосовувати аналітичний 

інструментарій дослідження 

стану та перспектив розвитку 

окремих сегментів 

міжнародних ринків товарів і 

послуг з використанням 

сучасних знань про методи, 

форми й інструменти 

регулювання міжнародної 

торгівлі. 

РН 19. Розуміти та 

застосовувати чинне 

законодавство, міжнародні 

нормативні документи і угоди, 

довідкові матеріали, чинні 

стандарти і технічні умови 

тощо у сфері міжнародних 

економічних відносин 

Лекції, 

практичні, 

командна 

робота, 

написання есе, 

виконання 

індивідуального 

науково-

дослідного 

завдання 

Бакалавр, 

2 курс 

Міжнародні 

економічні 

відносини 

Базові знання з 

міжнародних 

економічних відносин 

МЕВ та ЄІ / 

О.Д. 

Ковальчук  

Державне регулювання 

ЗЕД 

СК 1. Здатність 

виокремлювати характерні 

ознаки та тенденції розвитку 

світового господарства, 

особливості реалізації 

економічної політики та 

світових 

інтеграційних/дезінтеграційних 

процесів, у тому числі 

євроатлантичної інтеграції. 

СК 12. Здатність 

використовувати нормативно-

РН 13. Підбирати і вміло 

застосовувати аналітичний 

інструментарій дослідження 

стану та перспектив розвитку 

окремих сегментів 

міжнародних ринків товарів і 

послуг з використанням 

сучасних знань про методи, 

форми й інструменти 

регулювання міжнародної 

торгівлі. 

РН 19. Розуміти та 

Лекції, 

практичні, 

командна 

робота, 

написання есе, 

виконання 

індивідуального 

науково-

дослідного 

завдання 

Бакалавр, 

2 курс 

Міжнародні 

економічні 

відносини 

Базові знання з 

міжнародних 

економічних відносин 



розпорядчі документи та 

довідкові матеріали при 

здійсненні професійної 

діяльності у сфері 

міжнародних економічних 

відносин. 

застосовувати чинне 

законодавство, міжнародні 

нормативні документи і угоди, 

довідкові матеріали, чинні 

стандарти і технічні умови 

тощо у сфері міжнародних 

економічних відносин 

5 семестр 
Іноземних мов 

/ О.С. Сіваєва  

Друга іноземна мова 

(польська) 

ЗК 6. Здатність спілкуватися 

іноземними мовами. 

СК 14. Здатність спілкуватися 

на професійному та 

соціальному рівнях з 

використанням фахової 

термінології, включаючи усну і 

письмову комунікацію 

державною та іноземними 

мовами. 

РН 2. Вільно спілкуватися з 

професійних питань 

державною та іноземними 

мовами усно і письмово, 

фахово використовувати 

економічну термінологію. 

РН 21. Розуміти і мати 

навички з ведення ділового 

протоколу та ділового 

етикету у сфері 

міжнародних економічних 

відносин, враховуючи 

особливості 

міжкультурного 

спілкування на 

професійному та 

соціальному рівнях, як 

державною так і 

іноземними мовами. 

Практичні, 

проблемні 

заняття 

Бакалавр, 

3 курс 

Міжнародні 

економічні 

відносини 

Без обмежень 

Іноземних мов 

/ Г.О. Хант  
Друга іноземна мова 

(німецька) 

ЗК 6. Здатність спілкуватися 

іноземними мовами. 

СК 14. Здатність спілкуватися 

на професійному та 

соціальному рівнях з 

використанням фахової 

термінології, включаючи усну і 

письмову комунікацію 

державною та іноземними 

РН 2. Вільно спілкуватися з 

професійних питань 

державною та іноземними 

мовами усно і письмово, 

фахово використовувати 

економічну термінологію. 

РН 21. Розуміти і мати 

навички з ведення ділового 

Практичні, 

проблемні 

заняття 

Бакалавр, 

3 курс 

Міжнародні 

економічні 

відносини 

Рівень володіння 

німецькою мовою – 

А1 



мовами. протоколу та ділового 

етикету у сфері 

міжнародних економічних 

відносин, враховуючи 

особливості 

міжкультурного 

спілкування на 

професійному та 

соціальному рівнях, як 

державною так і 

іноземними мовами. 
Фінансів і 

кредиту / І.В. 

Абрамова  

Світова валютна система СК 4. Здатність 

обґрунтовувати особливості 

реалізації форм міжнародних 

економічних відносин на 

мега-, макро-, мезо- і 

мікрорівнях. 

СК 7. Здатність аналізувати 

теорії та механізми реалізації 

міжнародних валютно-

фінансових і кредитних 

відносин. 

РН 8. Розуміти, виділяти й 

описувати нові явища, 

процеси й тенденції 

глобального розвитку, 

механізми й інструменти 

реалізації економічної 

політики та світових 

інтеграційних / 

дезінтеграційних процесів, у 

тому числі та євроатлантичної 

інтеграції. 

РН 10. Ідентифіковувати та 

виокремлювати особливості 

функціонування суб’єктів 

міжнародних відносин та 

моделей їх економічного 

розвитку. 

Лекції, 

практичні, 

проблемні 

заняття, 

командна 

робота, аналіз 

ситуаційних 

вправ, аналіз 

критичних 

випадків 

Бакалавр, 

3 курс 

Міжнародні 

економічні 

відносини 

Знання та розуміння 

економічних 

категорій, законіви, 

причинно-

наслідкових та 

функціональних 

зв’язків, які існують 

між процесами та 

явищами на різних 

рівнях економічних 

систем. 

МЕВ та ЄІ / 

І.В. Горбачова  
Міжнародна міграція Здатність працювати у 

міжнародному середовищі 

РН 9. Розуміти і вміти 

застосовувати, відповідно до 

інших вимог освітньої 

програми, сучасні теорії та 

методи розв’язання 

спеціалізованих складних 

задач і практичних проблем у 

сфері міжнародної торгівлі 

Лекції, 

практичні, 

командна 

робота, семінар 

Бакалавр, 

3 курс 

Міжнародні 

економічні 

відносини 

Базові знання з 

міжнародних 

економічних відносин 



товарами та послугами, 

міжнародного руху капіталу, 

міжнародних валютно-

фінансових та кредитних 

відносин, мобільності 

людських ресурсів, 

міжнародного трансферу 

технологій. 

МЕВ та ЄІ / 

О.А. 

Прокопчук  

Міжнародний рух 

капіталу 

Здатність використовувати 

базові категорії та новітні 

теорії, концепції, технології і 

методи у сфері міжнародних 

економічних відносин з 

урахуванням їх основних 

форм, застосовувати 

теоретичні знання щодо 

функціонування та розвитку 

міжнародних економічних 

відносин. 

Здатність обґрунтовувати 

особливості реалізації форм 

міжнародних економічних 

відносин на мега-, макро-, 

мезо- і мікрорівнях. 

Здатність аналізувати теорії та 

механізми реалізації 

міжнародних валютно-

фінансових і кредитних 

відносин. 

РН 9. Розуміти і вміти 

застосовувати, відповідно до 

інших вимог освітньої 

програми, сучасні теорії та 

методи розв’язання 

спеціалізованих складних 

задач і практичних проблем у 

сфері міжнародної торгівлі 

товарами та послугами, 

міжнародного руху капіталу, 

міжнародних валютно-

фінансових та кредитних 

відносин, мобільності 

людських ресурсів, 

міжнародного трансферу 

технологій. 

Лекції, 

практичні, 

командна 

робота, 

семінари 

Бакалавр, 

3 курс 

Міжнародні 

економічні 

відносини 

Базові знання з 

міжнародних 

економічних відносин 

МЕВ та ЄІ / 

П.В. 

Пивовар 

Міжнародний трансфер 

технологій 

СК 2. Здатність 

використовувати базові 

категорії та новітні теорії, 

концепції, технології і методи 

у сфері міжнародних 

економічних відносин з 

урахуванням їх основних 

форм, застосовувати 

РН 9. Розуміти і вміти 

застосовувати, відповідно до 

інших вимог освітньої 

програми, сучасні теорії та 

методи розв’язання 

спеціалізованих складних 

задач і практичних проблем у 

сфері міжнародної торгівлі 

Лекції, 

практичні, 

командна 

робота, 

семінари 

Бакалавр, 

3 курс 

Міжнародні 

економічні 

відносини 

Базові знання з 

міжнародних 

економічних відносин 



теоретичні знання щодо 

функціонування та розвитку 

міжнародних економічних 

відносин. 

СК 4. Здатність обґрунтовувати 

особливості реалізації форм 

міжнародних економічних 

відносин на мега-, макро-, 

мезо- і мікрорівнях. 

товарами та послугами, 

міжнародного руху капіталу, 

міжнародних валютно-

фінансових та кредитних 

відносин, мобільності 

людських ресурсів, 

міжнародного трансферу 

технологій. 

МЕВ та ЄІ / 

Т.В. Усюк 
Міжнародний туризм Здатність розв’язувати складні 

спеціалізовані задачі та 

практичні проблеми у сфері 

міжнародних відносин у 

цілому та міжнародних 

економічних, зокрема, а також 

у процесі навчання, що 

передбачає застосування 

новітніх теорій та методів при 

здійсненні комплексних 

досліджень світогос-

подарських зв’язків, 

характеризується 

комплексністю та 

невизначеністю умов. 

РН 9. Розуміти і вміти 

застосовувати, відповідно до 

інших вимог освітньої 

програми, сучасні теорії та 

методи розв’язання 

спеціалізованих складних 

задач і практичних проблем у 

сфері міжнародної торгівлі 

товарами та послугами, 

міжнародного руху капіталу, 

міжнародних валютно-

фінансових та кредитних 

відносин, мобільності 

людських ресурсів, 

міжнародного трансферу 

технологій. 

РН 10. Ідентифіковувати та 

виокремлювати особливості 

функціонування суб’єктів 

міжнародних відносин та 

моделей їх економічного 

розвитку. 

РН 13. Підбирати і вміло 

застосовувати аналітичний 

інструментарій дослідження 

стану та перспектив розвитку 

окремих сегментів 

міжнародних ринків товарів і 

Лекції, 

практичні, 

командна 

робота, 

семінари 

Бакалавр, 

3 курс 

Міжнародні 

економічні 

відносини 

Без обмежень. 



послуг з використанням 

сучасних знань про методи, 

форми й інструменти 

регулювання міжнародної 

торгівлі. 

МЕВ та ЄІ / 

М.О. Степура 
Управління контрактною 

діяльністю у ЗЕД 

СК 2. Здатність 

використовувати базові 

категорії та новітні теорії, 

концепції, технології і методи 

у сфері міжнародних 

економічних відносин з 

урахуванням їх основних 

форм, застосовувати 

теоретичні знання щодо 

функціонування та розвитку 

міжнародних економічних 

відносин. 

РН 9. Розуміти і вміти 

застосовувати, відповідно до 

інших вимог освітньої 

програми, сучасні теорії та 

методи розв’язання 

спеціалізованих складних 

задач і практичних проблем у 

сфері міжнародної торгівлі 

товарами та послугами, 

міжнародного руху капіталу, 

міжнародних валютно-

фінансових та кредитних 

відносин, мобільності 

людських ресурсів, 

міжнародного трансферу 

технологій. 

Лекції, 

практичні, 

командна 

робота, 

семінари 

Бакалавр, 

3 курс 

Міжнародні 

економічні 

відносини 

Базові знання з 

міжнародних 

економічних 

відносин, ЗЕД 

підприємств 

МЕВ та ЄІ / 

Т.О. Зінчук 
Економіка ЄС СК 1. Здатність виокремлювати 

характерні ознаки та тенденції 

розвитку світового 

господарства, особливості 

реалізації економічної 

політики та світових 

інтеграційних/дезінтеграційних 

процесів, у тому числі 

євроатлантичної інтеграції. 

СК 3. Здатність виявляти 

особливості функціонування 

середовища міжнародних 

економічних відносин та 

моделей економічного 

розвитку. 

РН 8. Розуміти, виділяти і 

описувати нові явища, процеси 

й тенденції глобального 

розвитку, механізми й 

інструменти реалізації 

економічної політики та 

світових 

інтеграційних/дезінтеграційних 

процесів, у тому числі та 

євроатлантичної інтеграції. 

РН 10. Ідентифіковувати та 

виокремлювати особливості 

функціонування суб’єктів 

міжнародних відносин та 

моделей їх економічного 

розвитку. 

Лекції, 

практичні, 

командна 

робота, 

семінари 

Бакалавр, 

3 курс 

Міжнародні 

економічні 

відносини 

Базові знання з 

міжнародних 

економічних відносин 



МЕВ та ЄІ / 

Н.М. Куцмус  
Конкурентна політика ЄС СК 1. Здатність виокремлювати 

характерні ознаки та тенденції 

розвитку світового 

господарства, особливості 

реалізації економічної 

політики та світових 

інтеграційних/дезінтеграційних 

процесів, у тому числі 

євроатлантичної інтеграції. 

СК 3. Здатність виявляти 

особливості функціонування 

середовища міжнародних 

економічних відносин та 

моделей економічного 

розвитку. 

РН 8. Розуміти, виділяти і 

описувати нові явища, процеси 

й тенденції глобального 

розвитку, механізми й 

інструменти реалізації 

економічної політики та 

світових 

інтеграційних/дезінтеграційних 

процесів, у тому числі та 

євроатлантичної інтеграції. 

РН 10. Ідентифіковувати та 

виокремлювати особливості 

функціонування суб’єктів 

міжнародних відносин та 

моделей їх економічного 

розвитку. 

Лекції, 

практичні 

заняття, 

проектна 

робота, 

брейнштормінг, 

case-study 

Бакалавр, 

3 курс 

Міжнародні 

економічні 

відносини 

Володіння 

засадничими 

положеннями у сфері 

економіки, 

управління та 

міжнародних 

відносин, розвитку 

бізнесу та 

функціонування 

громадянського 

суспільства 

МЕВ та ЄІ / 

І.В. Горбачова  
Міграційна політика ЄС Здатність розв’язувати складні 

спеціалізовані задачі та 

практичні завдання у сфері 

формування професійних 

компетенцій фахівців в системі 

міжнародних економічних 

відносин 

РН 8. Розуміти, виділяти і 

описувати нові явища, процеси 

й тенденції глобального 

розвитку, механізми й 

інструменти реалізації 

економічної політики та 

світових 

інтеграційних/дезінтеграційних 

процесів, у тому числі та 

євроатлантичної інтеграції. 

РН 10. Ідентифіковувати та 

виокремлювати особливості 

функціонування суб’єктів 

міжнародних відносин та 

моделей їх економічного 

розвитку. 

Лекції, 

практичні, 

командна 

робота, семінар 

Бакалавр, 

3 курс 
Міжнародні 

економічні 

відносини 

Базові знання з 

міжнародних 

економічних відносин 

МЕВ та ЄІ /  

 Н.М. Куцмус 
Регіональна політика ЄС Здатність розв’язувати складні 

спеціалізовані задачі та 

практичні завдання у сфері 

формування професійних 

компетенцій фахівців в системі 

РН 8. Розуміти, виділяти і 

описувати нові явища, процеси 

й тенденції глобального 

розвитку, механізми й 

інструменти реалізації 

Лекції, 

практичні 

заняття, 

проектна 

робота, 

Бакалавр, 

3 курс 
Міжнародні 

економічні 

відносини 

Володіння 

засадничими 

положеннями у сфері 

економіки, 

управління та 



міжнародних економічних 

відносин 

економічної політики та 

світових 

інтеграційних/дезінтеграційних 

процесів, у тому числі та 

євроатлантичної інтеграції. 

РН 10. Ідентифіковувати та 

виокремлювати особливості 

функціонування суб’єктів 

міжнародних відносин та 

моделей їх економічного 

розвитку. 

брейнштормінг, 

case-study 

міжнародних 

відносин, 

регіонального 

розвитку та 

функціонування 

громадянського 

суспільства 

6 семестр 
МЕВ та ЄІ, 

 Н.М. Куцмус 

Геоекономіка та 

геополітика 

Здатність зберігати та 

примножувати моральні, 

культурні, наукові цінності і 

досягнення суспільства на 

основі розуміння історії та 

закономірностей розвитку 

предметної області, її місця 

у загальній системі знань 

про природу і суспільство та 

у розвитку суспільства, 

техніки і технологій, 

використовувати різні види 

та форми рухової активності 

для активного відпочинку та 

ведення здорового способу 

життя. 

РН4. Систематизовувати й 

упорядковувати отриману 

інформацію щодо процесів і 

явищ у світовому господарстві; 

оцінювати та пояснювати 

вплив ендогенних і екзогенних 

факторів на них; формулювати 

висновки і розробляти 

рекомендації з урахуванням 

особливостей національного і 

міжнародного середовища. 

 

Лекції, 

практичні 

заняття, 

проектна 

робота, 

брейнштормінг, 

case-study 

Бакалавр, 

3-ій курс 

Міжнародні 

економічні 

відносини 

Володіння 

засадничими 

положеннями у сфері 

економіки, 

управління та 

міжнародних 

відносин 

МЕВ та ЄІ /  

 М.О. Степура 
Глобальна 

інфраструктура 

СК 17. Здатність забезпечувати 

ефективне управління 

процесом участі у МЕВ 

суб’єктів мікро-, мезо- та 

макрорівня. 

СК 18. Здатність застосовувати 

методи менеджменту та 

реалізовувати усі його функції 

у процесі розв’язання 

РН 26. Володіти навичками 

ефективного управління 

міжнародною діяльністю 

суб’єктів мікро-, мезо- та 

макрорівня. 

РН 27. Бути спроможним 

здійснювати управлінську  

діяльність у сфері 

міжнародних відносин через 

Лекції, 

практичні, 

командна 

робота, семінар 

Бакалавр, 

3 курс 

Міжнародні 

економічні 

відносини 

Базові знання з 

економіки та 

міжнародних 

економічних відносин 



практичних завдань  

управлінської  діяльності у 

сфері міжнародної діяльності. 

застосування методів та 

реалізацію функцій 

менеджменту. 
Марке-тингу /   

В.В. Зіновчук, 

Л.В.Тарасович  

Міжнародний маркетинг Здатність розв’язувати складні 

спеціалізовані задачі та 

практичні завдання у сфері 

формування професійних 

компетенцій фахівців в системі 

міжнародних економічних 

відносин. 

РН 27. Бути спроможним 

здійснювати управлінську  

діяльність у сфері 

міжнародних відносин через 

застосування методів та 

реалізацію функцій 

менеджменту. 

Лекції, 

практичні, 

командна 

робота, семінар 

Бакалавр, 

3 курс 

Міжнародні 

економічні 

відносини 

Без обмежень 

МЕВ та ЄІ /  

 М.О. Степура 
Міжнародна логістика СК 17. Здатність забезпечувати 

ефективне управління 

процесом участі у МЕВ 

суб’єктів мікро-, мезо- та 

макрорівня. 

СК 18. Здатність застосовувати 

методи менеджменту та 

реалізовувати усі його функції 

у процесі розв’язання 

практичних завдань  

управлінської  діяльності у 

сфері міжнародної логістичної 

діяльності. 

РН 26. Володіти навичками 

ефективного управління 

міжнародною діяльністю 

суб’єктів мікро-, мезо- та 

макрорівня. 

РН 27. Бути спроможним 

здійснювати управлінську  

діяльність у сфері 

міжнародних відносин через 

застосування методів та 

реалізацію функцій 

менеджменту. 

 

Лекції, 

практичні, 

командна 

робота, семінар 

Бакалавр, 

3 курс 

Міжнародні 

економічні 

відносини 

Базові знання з 

менеджменту 

МЕВ та ЄІ /  

 Н.М. Куцмус 
Менеджмент 

зовнішньоекономічної 

діяльності 

СК 17. Здатність 

забезпечувати ефективне 

управління процесом участі 

у МЕВ суб’єктів мікро-, 

мезо- та макрорівня. 

СК 18. Здатність 

застосовувати методи 

менеджменту та реалізовувати 

усі його функції у процесі 

розв’язання практичних 

завдань  управлінської  

діяльності у сфері міжнародної 

діяльності. 

РН 26. Володіти навичками 

ефективного управління 

міжнародною діяльністю 

суб’єктів мікро-, мезо- та 

макрорівня. 

РН 27. Бути спроможним 

здійснювати управлінську  

діяльність у сфері міжнародних 

відносин через застосування 

методів та реалізацію функцій 

менеджменту. 

Лекції, 

практичні 

заняття, 

проектна 

робота, 

брейнштормінг, 

case-study 

Бакалавр, 

3-ій курс 

Міжнародні 

економічні 

відносини 

Володіння 

засадничими 

положеннями у сфері 

економіки, 

управління та 

міжнародних 

відносин 

7 семестр 



Іноземних 

мов / Г.О. 

Хант 

Практика перекладу СК 12. Здатність 

використовувати 

нормативно-розпорядчі 

документи та довідкові 

матеріали при здійсненні 

професійної діяльності у 

сфері міжнародних 

економічних відносин. 

РН 2. Вільно спілкуватися з 

професійних питань 

державною та іноземними 

мовами усно і письмово, 

фахово використовувати 

економічну термінологію. 

РН 19. Розуміти та 

застосовувати чинне 

законодавство, міжнародні 

нормативні документи і 

угоди, довідкові матеріали, 

чинні стандарти і технічні 

умови тощо у сфері 

міжнародних економічних 

відносин. 

РН 21. Розуміти і мати 

навички з ведення ділового 

протоколу та ділового 

етикету у сфері 

міжнародних економічних 

відносин, враховуючи 

особливості міжкультурного 

спілкування на 

професійному та 

соціальному рівнях, як 

державною так і іноземними 

мовами. 

Практичні, 

проблемні 

заняття 

Бакалавр, 

4-ій курс 

Міжнародні 

економічні 

відносини 

Рівень володіння 

іноземною мовою – 

А2 

МЕВ та ЄІ /  

Т.В. Усюк 
Дипломатичне 

листування 

Здатність розв’язувати складні 

спеціалізовані задачі та 

практичні проблеми у сфері 

міжнародних відносин у 

цілому та міжнародних 

економічних, зокрема, а також 

у процесі навчання, що 

передбачає застосування 

РН 2. Вільно спілкуватися з 

професійних питань 

державною та іноземними 

мовами усно і письмово, 

фахово використовувати 

економічну термінологію. 

РН 15. Визначати 

функціональні особливості, 

Лекції, 

практичні, 

кейс-стаді 

Бакалавр, 

4-курс 

Міжнародні 

економічні 

відносини 

Без обмежень 



новітніх теорій та методів при 

здійсненні комплексних 

досліджень світогосподарських 

зв’язків, характеризується 

комплексністю та 

невизначеністю умов. 

характер, рівень та ступінь 

взаємозв’язків між суб’єктами 

міжнародних економічних 

відносин різного рівня та 

налагоджувати комунікації 

між ними. 

РН 19. Розуміти та 

застосовувати чинне 

законодавство, міжнародні 

нормативні документи і угоди, 

довідкові матеріали, чинні 

стандарти і технічні умови 

тощо у сфері міжнародних 

економічних відносин. 

РН 21. Розуміти і мати 

навички з ведення ділового 

протоколу та ділового етикету 

у сфері міжнародних 

економічних відносин, 

враховуючи особливості 

міжкультурного спілкування 

на професійному та 

соціальному рівнях, як 

державною так і іноземними 

мовами. 
МЕВ та ЄІ / 

О.А. 

Прокопчук  

Документарне 

забезпечення ЗЕД 

СК 12. Здатність 

використовувати нормативно-

розпорядчі документи та 

довідкові матеріали при 

здійсненні професійної 

діяльності у сфері 

міжнародних економічних 

відносин. 

РН 2. Вільно спілкуватися з 

професійних питань 

державною та іноземними 

мовами усно і письмово, 

фахово використовувати 

економічну термінологію. 

РН 19. Розуміти та 

застосовувати чинне 

законодавство, міжнародні 

нормативні документи і угоди, 

довідкові матеріали, чинні 

стандарти і технічні умови 

Лекції, 

практичні, 

проектна 

робота, 

семінари 

Бакалавр, 

4 курс 

Міжнародні 

економічні 

відносини 

Базові знання з 

української мови, 

зовнішньоекономічної 

діяльності та її  

державного 

регулювання 



тощо у сфері міжнародних 

економічних відносин. 

Фінансів і 

кредиту /  

О. Я. 

Стойко  

Міжнародні кредитно-

розрахункові та валютні 

операції  

СК 5. Здатність здійснювати 

комплексний аналіз та 

моніторинг кон’юнктури 

світових ринків, оцінювати 

зміни міжнародного середовища 

та вміти адаптуватися до них. 

СК 7. Здатність аналізувати 

теорії та механізми реалізації 

міжнародних валютно-

фінансових і кредитних 

відносин. 

СК 18. Здатність застосовувати 

методи менеджменту та 

реалізовувати усі його функції у 

процесі розв’язання практичних 

завдань  управлінської  

діяльності у сфері міжнародної 

діяльності. 

РН 9. Розуміти і вміти 

застосовувати, відповідно до 

інших вимог освітньої 

програми, сучасні теорії та 

методи розв’язання 

спеціалізованих складних 

задач і практичних проблем у 

сфері міжнародної торгівлі 

товарами та послугами, 

міжнародного руху капіталу, 

міжнародних валютно-

фінансових та кредитних 

відносин, мобільності 

людських ресурсів, 

міжнародного трансферу 

технологій. 

РН 14. Розуміти і 

застосовувати теорії, 

принципи, засоби й 

інструменти реалізації 

міжнародних валютно-

фінансових та кредитних 

відносин. 

РН 27. Бути спроможним 

здійснювати управлінську  

діяльність у сфері 

міжнародних відносин через 

застосування методів та 

реалізацію функцій 

менеджменту. 

Лекції, 

практичні, 

проблемні 

заняття, 

командна 

робота, аналіз 

ситуаційних 

вправ, аналіз 

критичних 

випадків 

Бакалавр, 

4 курс 

Міжнародні 

економічні 

відносини 

 

Знання та розуміння 

економічних 

категорій, законів, 

причинно-

наслідкових та 

функціональних 

зв’язків, які існують 

між процесами та 

явищами на різних 

рівнях економічних 

систем. 

Фінансів і 

кредиту / 

Н.О. 

Куровьска  

Міжнародний фінансовий 

менеджмент 

СК 5. Здатність здійснювати 

комплексний аналіз та 

моніторинг кон’юнктури 

світових ринків, оцінювати 

зміни міжнародного середовища 

РН 9. Розуміти і вміти 

застосовувати, відповідно до 

інших вимог освітньої 

програми, сучасні теорії та 

методи розв’язання 

Лекції, 

практичні, 

проблемні 

заняття, 

командна 

Бакалавр, 

4 курс 

Міжнародні 

економічні 

відносини 

Теоретичні знання зі 

сфери фінансів 



та вміти адаптуватися до них. 

СК 7. Здатність аналізувати 

теорії та механізми реалізації 

міжнародних валютно-

фінансових і кредитних 

відносин. 

СК 18. Здатність застосовувати 

методи менеджменту та 

реалізовувати усі його функції у 

процесі розв’язання практичних 

завдань  управлінської  

діяльності у сфері міжнародної 

діяльності. 

спеціалізованих складних 

задач і практичних проблем у 

сфері міжнародної торгівлі 

товарами та послугами, 

міжнародного руху капіталу, 

міжнародних валютно-

фінансових та кредитних 

відносин, мобільності 

людських ресурсів, 

міжнародного трансферу 

технологій. 
РН 14. Розуміти і 

застосовувати теорії, 

принципи, засоби й 

інструменти реалізації 

міжнародних валютно-

фінансових та кредитних 

відносин. 

РН 27. Бути спроможним 

здійснювати управлінську  

діяльність у сфері 

міжнародних відносин через 

застосування методів та 

реалізацію функцій 

менеджменту. 

робота, аналіз 

ситуаційних 

вправ, аналіз 

критичних 

випадків 

Фінансів і 

кредиту / 

Н.О. 

Куровьска 

Міжнародні фінансові 

ринки 

СК 5. Здатність здійснювати 

комплексний аналіз та 

моніторинг кон’юнктури 

світових ринків, оцінювати 

зміни міжнародного середовища 

та вміти адаптуватися до них. 

СК 7. Здатність аналізувати 

теорії та механізми реалізації 

міжнародних валютно-

фінансових і кредитних 

відносин. 

СК 18. Здатність застосовувати 

РН 9. Розуміти і вміти 

застосовувати, відповідно до 

інших вимог освітньої 

програми, сучасні теорії та 

методи розв’язання 

спеціалізованих складних 

задач і практичних проблем у 

сфері міжнародної торгівлі 

товарами та послугами, 

міжнародного руху капіталу, 

міжнародних валютно-

фінансових та кредитних 

Лекції, 

практичні, 

проблемні 

заняття, 

командна 

робота, аналіз 

ситуаційних 

вправ, аналіз 

критичних 

випадків 

Бакалавр, 

4 курс 

Міжнародні 

економічні 

відносини 

Без обмежень 



методи менеджменту та 

реалізовувати усі його функції у 

процесі розв’язання практичних 

завдань  управлінської  

діяльності у сфері міжнародної 

діяльності. 

відносин, мобільності 

людських ресурсів, 

міжнародного трансферу 

технологій. 

РН 14. Розуміти і 

застосовувати теорії, 

принципи, засоби й 

інструменти реалізації 

міжнародних валютно-

фінансових та кредитних 

відносин. 

РН 27. Бути спроможним 

здійснювати управлінську  

діяльність у сфері 

міжнародних відносин через 

застосування методів та 

реалізацію функцій 

менеджменту. 

МЕВ та ЄІ / 

М.О. 

Степура 

Міжнародні транспортні 

перевезення 
СК 17. Здатність забезпечувати 

ефективне управління 

процесом участі у МЕВ 

суб’єктів мікро-, мезо- та 

макрорівня. 

СК 18. Здатність застосовувати 

методи менеджменту та 

реалізовувати усі його функції 

у процесі розв’язання 

практичних завдань  

управлінської  діяльності у 

сфері міжнародної логістичної 

діяльності. 

РН 26. Володіти навичками 

ефективного управління 

міжнародною діяльністю 

суб’єктів мікро-, мезо- та 

макрорівня. 

РН 27. Бути спроможним 

здійснювати управлінську  

діяльність у сфері 

міжнародних відносин через 

застосування методів та 

реалізацію функцій 

менеджменту. 

 

Лекції, 

практичні, 

проектна 

робота, 

семінари 

бакалавр Міжнародні 

економічні 

відносини 

Базові знання з 

економіки та 

міжнародних 

економічних відносин 

8 семестр 
МЕВ та ЄІ / 

О.А. 

Прокопчук  

Дипломатичний протокол 

та етикет 

Навички використання 

інформаційних та 

комунікаційних технологій. 

Здатність спілкуватися з 

представниками інших 

РН 5. Володіти навичками 

самоаналізу (самоконтролю), 

бути зрозумілим для 

представників інших бізнес-

культур та професійних груп 

Лекції, 

практичні, 

проектна 

робота, 

семінари 

Бакалавр, 

4 курс 

Міжнародні 

економічні 

відносини 

Базові знання етики та 

етикету 



професійних груп різного рівня 

(з експертами з інших галузей 

знань/видів економічної 

діяльності). 

Здатність обґрунтовувати 

доцільність застосування 

правових, економічних та 

дипломатичних методів 

(засобів) вирішення 

конфліктних ситуацій на 

міжнародному рівні. 

різного рівня (з фахівцями з 

інших галузей знань/видів 

діяльності) на засадах 

цінування різноманітності, 

мультикультурності, 

толерантності та поваги до 

них. 

РН 17. Визначати причини, 

типи та характер міжнародних 

конфліктів і суперечок, 

обґрунтовувати і 

застосовувати економічні, 

юридичні та дипломатичні 

методи і засоби їх вирішення 

на міжнародному рівні, 

відстоюючи національні 

інтереси України. 

РН 21. Розуміти і мати 

навички з ведення ділового 

протоколу та ділового етикету 

у сфері міжнародних 

економічних відносин, 

враховуючи особливості 

міжкультурного спілкування 

на професійному та 

соціальному рівнях, як 

державною так і іноземними 

мовами. 

МЕВ та ЄІ / 

О.А. 

Прокопчук  

Стратегія і тактика 

міжнародних переговорів 

Навички використання 

інформаційних та 

комунікаційних технологій. 

Здатність спілкуватися з 

представниками інших 

професійних груп різного рівня 

(з експертами з інших галузей 

знань/видів економічної 

діяльності). 

РН 5. Володіти навичками 

самоаналізу (самоконтролю), 

бути зрозумілим для 

представників інших бізнес-

культур та професійних груп 

різного рівня (з фахівцями з 

інших галузей знань/видів 

діяльності) на засадах 

цінування різноманітності, 

Лекції, 

практичні, 

командна 

робота, семінар 

Бакалавр, 

4 курс 

Міжнародні 

економічні 

відносини 

Базові знання з 

етикету, 

зовнішньоекономічної 

діяльності  



Здатність обґрунтовувати 

доцільність застосування 

правових, економічних та 

дипломатичних методів 

(засобів) вирішення 

конфліктних ситуацій на 

міжнародному рівні. 

мультикультурності, 

толерантності та поваги до 

них. 

РН 21. Розуміти і мати 

навички з ведення ділового 

протоколу та ділового етикету 

у сфері міжнародних 

економічних відносин, 

враховуючи особливості 

міжкультурного спілкування 

на професійному та 

соціальному рівнях, як 

державною так і іноземними 

мовами. 
МЕВ та ЄІ / 

І.В. Горбачова 
Комунікативні 

компетенції 

дипломата 

Здатність розв’язувати складні 

спеціалізовані задачі та 

практичні завдання у сфері 

формування професійних 

компетенцій фахівців в системі 

міжнародних економічних 

відносин 

РН 5. Володіти навичками 

самоаналізу (самоконтролю), 

бути зрозумілим для 

представників інших бізнес-

культур та професійних груп 

різного рівня (з фахівцями з 

інших галузей знань/видів 

діяльності) на засадах 

цінування різноманітності, 

мультикультурності, 

толерантності та поваги до 

них. 

РН 17. Визначати причини, 

типи та характер міжнародних 

конфліктів і суперечок, 

обґрунтовувати і 

застосовувати економічні, 

юридичні та дипломатичні 

методи і засоби їх вирішення 

на міжнародному рівні, 

відстоюючи національні 

інтереси України. 

РН 21. Розуміти і мати 

Лекції, 

практичні, 

командна 

робота, семінар 

 

Бакалавр, 

4 курс 

Міжнародні 

економічні 

відносини 

Базові знання з 

міжнародних 

економічних відносин 



навички з ведення ділового 

протоколу та ділового етикету 

у сфері міжнародних 

економічних відносин, 

враховуючи особливості 

міжкультурного спілкування 

на професійному та 

соціальному рівнях, як 

державною так і іноземними 

мовами. 

МЕВ та ЄІ / 

В.Є. Данкевич 
Митна справа СК 12. Здатність 

використовувати нормативно-

розпорядчі документи та 

довідкові матеріали при 

здійсненні професійної 

діяльності у сфері міжнародних 

економічних відносин. 

РН 22. Застосовувати відповідні 

методи, правила і принципи 

функціонування міжнародних 

економічних відносин для 

розвитку зовнішньоекономічної 

діяльності України. 

Лекції, 

практичні, 

командна 

робота, семінар 

Бакалавр, 

4 курс 

Міжнародні 

економічні 

відносини 

Базові знання з 

зовнішньоекономічної 

діяльності  

МЕВ та ЄІ / 

Н.М. Куцмус 
Менеджмент 

міжнародних проєктів 

СК 17. Здатність забезпечувати 

ефективне управління 

процесом участі у МЕВ 

суб’єктів мікро-, мезо- та 

макрорівня. 

СК 18. Здатність застосовувати 

методи менеджменту та 

реалізовувати усі його функції 

у процесі розв’язання 

практичних завдань  

управлінської  діяльності у 

сфері міжнародної діяльності. 

Планувати, організовувати, 

мотивувати, оцінювати та 

підвищувати результативність 

колективної праці, здійснювати 

дослідження в групі під 

керівництвом лідера, з 

урахуванням вимог та 

особливостей сьогодення в 

умовах обмеженості часу. 

Розуміти і вміти застосовувати, 

відповідно до інших вимог 

освітньої програми, сучасні 

теорії та методи розв’язання 

спеціалізованих складних задач і 

практичних проблем у сфері 

міжнародної торгівлі товарами та 

послугами, міжнародного руху 

капіталу, міжнародних валютно-

фінансових та кредитних 

відносин, мобільності людських 

Лекції, 

практичні 

заняття, 

проектна 

робота, 

брейнштормінг, 

case-study 

Бакалавр, 

4-ий курс 

Міжнародні 

економічні 

відносини 

Володіння 

засадничими 

положеннями у сфері 

економіки, 

управління та 

міжнародних 

відносин, проектної 

діяльності 



ресурсів, міжнародного 

трансферу технологій. 

МЕВ та ЄІ / 

П.В. Пивовар 
Міжнародна ризикологія СК 17. Здатність 

забезпечувати ефективне 

управління процесом участі 

у МЕВ суб’єктів мікро-, 

мезо- та макрорівня. 

СК 18. Здатність 

застосовувати методи 

менеджменту та 

реалізовувати усі його 

функції у процесі 

розв’язання практичних 

завдань  управлінської  

діяльності у сфері 

міжнародної діяльності. 

РН 9. Розуміти і вміти 

застосовувати, відповідно 

до інших вимог освітньої 

програми, сучасні теорії та 

методи розв’язання 

спеціалізованих складних 

задач і практичних проблем 

у сфері міжнародної 

торгівлі товарами та 

послугами, міжнародного 

руху капіталу, міжнародних 

валютно-фінансових та 

кредитних відносин, 

мобільності людських 

ресурсів, міжнародного 

трансферу технологій. 

РН 27. Бути спроможним 

здійснювати управлінську  

діяльність у сфері 

міжнародних відносин 

через застосування методів 

та реалізацію функцій 

менеджменту. 

Лекції, 

практичні 

заняття, 

проектна 

робота, 

брейнштормінг, 

case-study 

Бакалавр, 

4-ий курс 

Міжнародні 

економічні 

відносини 

Без обмежень 

МЕВ та ЄІ / 

О.А. 

Прокопчук  

Управління міжнародною 

конкурентоспроможністю 

СК 17. Здатність забезпечувати 

ефективне управління 

процесом участі у МЕВ 

суб’єктів мікро-, мезо- та 

макрорівня. 

СК 18. Здатність застосовувати 

методи менеджменту та 

реалізовувати усі його функції 

у процесі розв’язання 

практичних завдань  

РН 27. Бути спроможним 

здійснювати управлінську  

діяльність у сфері 

міжнародних відносин через 

застосування методів та 

реалізацію функцій 

менеджменту. 

Лекції, 

практичні, 

командна 

робота, семінар 

бакалавр Міжнародні 

економічні 

відносини 

Базові знання з 

менеджменту 



управлінської  діяльності у 

сфері міжнародної діяльності. 

 

Кафедра: 

Економіки і 

підприємництва  

Викладач: 

Ходаківський 

В.М. 

Дисципліна: 

Капітал 

підприємства: 

формування та 

використання 

ЗК 2. Здатність до 

аналізу та синтезу 

як інструментарію 

виявлення проблем 

та прийняття 

рішень для їх 

розв’язання на 

основі логічних 

аргументів та 

перевірених фактів. 

РН 5.  Володіти інструментарієм оцінки 

господарської діяльності підприємств. 

РН 9.  Використовувати теоретичні, 

організаційні та методичні засади 

економічного розвитку. 

РН 10.  Визначати напрями підвищення 

ефективності використання економічного 

потенціалу на рівні держави та підприємств 

різних організаційно-правових форм 

власності. 

РН 11.  Застосовувати спеціалізовані 

інформаційні системи і комп’ютерні 

технології для економічного аналізу та 

прийняття господарських рішень. 

РН 12.  Усвідомлювати особливості 

функціонування підприємств у сучасних 

умовах господарювання.  

 

Лекції, 

практичні 

Бакалавр, 

2 курс, 

4 семестр 

Економіка; 

маркетинг; 

міжнародні 

економічні 

відносини; 

облік і 

оподаткуванн

я; публічне 

управління та 

адмініструван

ня; право; 

підприємницт

во, торгівля 

та біржова 

діяльність; 

інформаційні 

системи та 

технології. 

Без обмежень 

Кафедра: 

Економіки і 

підприємництва 

 

Викладач: 

Кравчук Н.І.  

 

Дисципліна: 

Демографія 

ЗК1. Здатність 

вчитися та бути 

готовим до 

засвоєння та 

застосування 

набутих знань 

ЗК2. Здатність до 

аналізу та синтезу 

як інструментарію 

виявлення проблем 

РН 1. Асоціювати себе як члена 

громадянського суспільства, наукової 

спільноти, визнавати верховенство права, 

зокрема у професійній діяльності, розуміти і 

вміти користуватися власними правами і 

свободами, виявляти повагу до прав і свобод 

інших осіб, зокрема, членів колективу. 

РН2. Відтворювати моральні, культурні, 

наукові цінності, примножувати досягнення 

суспільства в соціально-економічній сфері, 

Лекції, 

практичні, 

дискусія, 

круглий 

стіл 

Бакалавр 

2 курс 

3 семестр 

051 

«Економіка»  

Аналітичне 

мислення та 

вміння 

економічного 

аналізу, 

творчість, 

ініціативність, 

мобільність, 

витривалість, 

тактовність, 



та прийняття 

рішень для їх 

розв’язання на 

основі логічних 

аргументів та 

перевірених фактів 

ЗК8. Здатність до 

пошуку, 

оброблення та 

аналізу інформації 

з різних джерел 

ЗК12. Навички 

міжособистісної 

взаємодії 

пропагувати ведення здорового способу 

життя. 

РН12. Застосовувати набуті теоретичні 

знання для розв’язання практичних завдань та 

змістовно інтерпретувати отримані 

результати. 

РН13. Ідентифікувати джерела та розуміти 

методологію визначення і методи отримання 

соціально-економічних даних, збирати та 

аналізувати необхідну інформацію, 

розраховувати економічні та соціальні 

показники. 

РН17. Виконувати міждисциплінарний аналіз 

соціально-економічних явищ і проблем в 

однієї або декількох професійних сферах з 

врахуванням ризиків та можливих соціально-

економічних наслідків. 

дипломатич-

ність, гарна 

пам'ять 

Кафедра: аналізу і 

статистики 

 

Викладач Русак 

О.П. 

 

Дисципліна: 

Аналіз 

господарської 

діяльності 

 

ЗК 03. Здатність до 

абстрактного 

мислення, аналізу 

та синтезу. 

ЗК 04. Здатність 

застосовувати 

знання у 

практичних 

ситуаціях. 

ЗК 07. Навички 

використання 

інформаційних і 

комунікаційних 

технологій. 

ЗК 08. Здатність до 

пошуку, 

оброблення та 

РН 3. Знати сутність економічних процесів та 

розуміти їх роль і місце в господарській 

діяльності. 

Знати та використовувати економічну 

термінологію, пояснювати базові концепції 

мікро- та макроекономіки. 

РН 4. Розуміти принципи економічної 

науки, особливості функціонування 

економічних систем. 

РН 5. Застосовувати аналітичний та 

методичний інструментарій для 

обґрунтування пропозицій та прийняття 

управлінських рішень різними економічними 

агентами (індивідуумами, 

домогосподарствами, підприємствами та 

органами державної влади). 

РН 7. Пояснювати моделі соціально-

Лекції, 

практичні, 

ділові ігри, 

командна 

робота, 

«мозковий 

штурм», 

аналіз 

ситуаційни

х вправ, 

аналіз 

критичних 

випадків 

Освітній 

ступінь 

бакалавр, 

 3 курс, 

5-й 

семестр 
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Без обмежень 



аналізу інформації 

з різних джерел. 

ЗК 011. Здатність 

приймати 

обґрунтовані 

рішення. 

економічних явищ з погляду 

фундаментальних принципів і знань на основі 

розуміння основних напрямів розвитку 

економічної науки. 

РН 8. Застосовувати відповідні 

економіко-математичні методи та моделі для 

вирішення економічних задач. 

РН 10. Проводити аналіз 

функціонування та розвитку суб’єктів 

господарювання, визначати функціональні 

сфери, розраховувати відповідні показники 

які характеризують результативність їх 

діяльності. 

РН 11. Вміти аналізувати процеси 

державного та ринкового регулювання 

соціально-економічних і трудових відносин. 

РН 12. Застосовувати набуті теоретичні 

знання для розв’язання практичних завдань та 

змістовно інтерпретувати отримані 

результати. 

РН 13. Ідентифікувати джерела та 

розуміти методологію визначення і методи 

отримання соціально-економічних даних, 

збирати та аналізувати необхідну 

інформацію, розраховувати економічні та 

соціальні показники. 

Кафедра: 

Економіки і 

підприємництва  

 

Викладач: 

ЗК 7. Здатність до 

гнучкого мислення 

та компетентного 

застосування 

набутих знань в 

широкому 

діапазоні 

практичної роботи 

РН 2. Знати місце і значення економічної 

діяльності у вирішенні проблем розвитку 

національної системи.  

РН 3. Знати сутність економічних процесів та 

розуміти їх роль і місце в господарській 

діяльності. 

РН 8. Обґрунтовувати напрями зростання 

ефективність господарської діяльності 

Лекції, 

практичні 

Бакалавр, 

3 курс, 

6 семестр 

Економіка 

підприємства; 

маркетинг; 

міжнародні 

економічні 

відносини; 

облік і 

оподаткуванн

Без обмежень 



Ходаківський 

В.М. 

Дисципліна: 

Інвестування 

за фахом та 

повсякденному 

житті. 

підприємств. 

РН 9.  Використовувати теоретичні, 

організаційні та методичні засади 

економічного розвитку. 

РН 10. Визначати напрями підвищення 

ефективності використання економічного 

потенціалу на рівні держави та підприємств 

різних організаційно-правових форм 

власності. 

РН 11. Застосовувати спеціалізовані 

інформаційні системи і комп’ютерні 

технології для економічного аналізу та 

прийняття господарських рішень. 

я; публічне 

управління та 

адмініструван

ня; право; 

підприємницт

во, торгівля 

та біржова 

діяльність; 

інформаційні 

системи та 

технології. 

Кафедра: 

Економіки і 

підприємництва 

 

Викладач: 

Грабчук І.Ф.  

 

Дисципліна: 

Фінансова 

санація та 

банкрутство 

підприємства 

ЗК 7. Здатність до 

гнучкого мислення 

та компетентного 

застосування 

набутих знань в 

широкому 

діапазоні 

практичної роботи 

за фахом та 

повсякденному 

житті. 

РН 2. Знати місце і значення економічної 

діяльності у вирішенні проблем розвитку 

національної системи.  

РН 5. Володіти інструментарієм оцінки 

господарської діяльності підприємств. 

РН 10. Визначати напрями підвищення 

ефективності використання економічного 

потенціалу на рівні держави та підприємств 

різних організаційно-правових форм 

власності. 

Лекції, 

практичні, 

дискусія, 

круглий 

стіл 

Бакалавр, 

3 курс, 

6 семестр 
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Базові знання з 

економіки 

підприємства, 

економічних 

процесів на 

підприємстві, 

статистики,  

фінансів та 

кредиту, 

бухгалтерського 

обліку. 

Кафедра: 

Економіки і 

підприємництва 

 

Викладач: 

Ходаківський 

В.М. 

Дисципліна: 

ЗК 2. Здатність до 

аналізу та синтезу 

як інструментарію 

виявлення проблем 

та прийняття 

рішень для їх 

розв’язання на 

основі логічних 

РН 2. Знати місце і значення економічної 

діяльності у вирішенні проблем розвитку 

національної системи.  

РН 9. Використовувати теоретичні, 

організаційні та методичні засади 

економічного розвитку. 

РН 12. Усвідомлювати особливості 

функціонування підприємств у сучасних 

умовах господарювання.  

Лекції, 

практичні 

Бакалавр, 

4 курс, 

8 семестр 

Економіка; 

маркетинг; 

міжнародні 

економічні 

відносини; 

облік і 

оподаткуванн

я; публічне 

Без обмежень 



Економіка 

сільських 

територій 

аргументів та 

перевірених фактів. 

РН 17. Аналізувати розвиток економічних 

систем і моделей на національному та 

міжнаціональному рівнях з урахуванням 

професійного світогляду. 

управління та 

адмініструван

ня; право; 

підприємницт

во, торгівля 

та біржова 

діяльність; 

інформаційні 

системи та 

технології. 

Кафедра: 

Економіки і 

підприємництва 

 

Викладач: 

Кравчук Н.І.  

 

Дисципліна: 

Якість продукції 

ЗК4. Здатність 

застосовувати 

знання у 

практичних 

ситуаціях.  

ЗК 8. Здатність до 

пошуку, 

оброблення та 

аналізу інформації 

з різних джерел 
ЗК11. Здатність 

приймати 

обґрунтовані 

рішення. 

РН6. Використовувати професійну 

аргументацію для донесення інформації, ідей, 

проблем та способів їх вирішення до фахівців 

і нефахівців у сфері економічної діяльності. 

РН12. Застосовувати набуті теоретичні 

знання для розв’язання практичних завдань та 

змістовно інтерпретувати отримані 

результати.  

РН13.Ідентифікувати джерела та розуміти 

методологію визначення і методи отримання 

соціально-економічних даних, збирати та 

аналізувати необхідну інформацію, 

розраховувати економічні та соціальні 

показники. 

РН18. Використовувати нормативні та 

правові акти, що регламентують професійну 

діяльність.  

Лекції, 

практичні, 

проблемні 

заняття, 

дискусія, 

конференці

я 

Бакалавр 

4 курс 

7 семестр 

051 

«Економіка»  

Відповідаль-

ність, 

сумлінність, 

оперування 

математичними 

методами, 

уважність, 

коректність, 

вимогливість, 

посидючість та 

здатність до 

монотонної 

роботи, 

добросовісність 

Кафедра: 

Економіки і 

підприємництва 

 

Викладач: 

ЗК 1. Здатність 

вчитися та бути 

готовим до 

засвоєння та 

РН 1. Знати та розуміти економічні категорії, 

закони, принципи, чинники, причинно-

наслідкові та функціональні зв’язки, які 

існують між процесами та явищами на різних 

рівнях економічних систем. 

Лекції, 

практичні, 

дискусія, 

круглий 

стіл 

Бакалавр 

4 курс 

7 семестр 

Лекції, 

практичні, 

дискусія, 

круглий стіл 

Базові знання з 

економіки 

підприємства, 

економічних 

процесів на 



Грабчук І.Ф.  

 

Дисципліна: 

Внутрішній 

економічний 

механізм 

підприємства 
 

застосування 

набутих знань. 

ЗК 2. Здатність до 

аналізу та синтезу 

як інструментарію 

виявлення проблем 

та прийняття 

рішень для їх 

розв’язання на 

основі логічних 

аргументів та 

перевірених  

 

РН 3. Знати сутність економічних процесів та 

розуміти їх роль і місце в господарській 

діяльності. 

РН 4. Формувати, аналізувати та 

інтерпретувати фінансову, управлінську, 

податкову і статистичну інформацію 

підприємств, установ, організацій. 

РН 5. Володіти інструментарієм оцінки 

господарської діяльності підприємств. 

РН 8. Обґрунтовувати напрями зростання 

ефективність господарської діяльності 

підприємств. 

РН 9. Використовувати теоретичні, 

організаційні та методичні засади 

економічного розвитку. 

РН 10. Визначати напрями підвищення 

ефективності використання економічного 

потенціалу на рівні держави та підприємств 

різних організаційно-правових форм 

власності. 

РН 11. Застосовувати спеціалізовані 

інформаційні системи і комп’ютерні 

технології для економічного аналізу та 

прийняття господарських рішень. 

РН 12. Усвідомлювати особливості 

функціонування підприємств у сучасних 

умовах господарювання.  

 

підприємстві, 

статистики,  

менеджменту. 

 

 

 


