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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 

життєдіяльност

і 

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 

громадянина в Україні. ЗК14. 

Здатність зберігати та 

примножувати моральні, 

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


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 

Лекції, 

практичні 

Освітній 

ступінь 

бакалавр, 3 

курс, 4 

семестр 

072 «Фінанси, 

банківська 

справа та 

страхування» 

Без обмежень 



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 

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. 

Лекції, 

практичні 

Освітній 

ступінь 

бакалавр, 3 

курс, 4 

семестр 

072 «Фінанси, 

банківська 

справа та 

страхування» 

Без обмежень 



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 

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).  

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 

Лекції, 

практичні 

Освітній 

ступінь 

бакалавр, 3 

курс, 4 

семестр 

072 «Фінанси, 

банківська 

справа та 

страхування» 

Без обмежень 



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 

інноваційно-

го 

підприємниц

тва та 

інвестиційно

ї 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 

Лекції, 

практичні 

Освітній 

ступінь 

бакалавр, 4 

курс, 8 

семестр 

072 «Фінанси, 

банківська 

справа та 

страхування» 

Без обмежень 



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 

інноваційног

о 

підприємниц

тва та 

інвестиційно

ї 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 

Лекції, 

практичні 

Освітній 

ступінь 

бакалавр, 4 

курс, 8 

семестр 

072 «Фінанси, 

банківська 

справа та 

страхування» 

Без обмежень 



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. 

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 

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. 

Лекції, 

практичні 

Освітній 

ступінь 

бакалавр, 4 

курс, 8 

семестр 

072 «Фінанси, 

банківська 

справа та 

страхування» 

Без обмежень 



програмне забезпечення для 

отримання та обробки даних у 

сфері фінансів, банківської 

справи та страхування. 

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. 

ПР17. Визначати та планувати 

можливості особистого 

професійного розвитку. 

ПР20. Виконувати 

функціональні обов’язки в 



групі, пропонувати 

обґрунтовані фінансові 

рішення. 

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 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 

Лекції, 

практичні, 

проблемні 

заняття, 

командна 

робота, аналіз 

ситуаційних 

вправ, 

інтерактивні 

методи 

навчання 

Освітній 

ступінь 

бакалавр . 2 

курс, 4 

семестр 

072 “Фінанси, 

банківська 

справа та 

страхування” 

Повинні знати і 

розуміти 

економічні 

закони, 

причино-

наслідкові 

зв’язки 

взаємодії між 

природою та 

суспільством в 

інтересах 

майбутніх 

поколінь 



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. 



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, 

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 



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. 

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.  

Лекції, 

практичні, 

проблемні 

заняття, 

командна 

робота, аналіз 

Освітній 

ступінь 

бакалавр, 2 

курс, 4 

семестр 

 

072 «Фінанси, 

банківська 

справа та 

страхування» 

Без обмежень 

 



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. 

ПР12. Використовувати 

професійну аргументацію для 

ситуаційних 

вправ, аналіз 

критичних 

випадків 



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. 

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 

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  

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 



ринки, банківська система та 

страхування). 

СК07. Здатність складати та 

аналізувати фінансову звітність. 

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 виявлення 

ключових характеристик 

фінансових систем, а також 

явищами на 

різних рівнях 

економічних 

систем. 



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. 

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 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 

Лекції, 

практичні, 

командна 

робота, аналіз 

ситуаційних 

вправ 

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. 



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. 



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. 

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. 

ПР08. Застосовувати 

спеціалізовані інформаційні 

системи, сучасні фінансові 

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. 



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. 

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.  

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 



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. 



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, 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 

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. 



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. 

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 

ПР04. Знати механізм 

функціонування державних 

фінансів, у т.ч. бюджетної та 

податкової систем, фінансів 

суб’єктів господарювання, 

фінансів домогосподарств, 

Лекції, 

практичні, 

проблемні 

заняття, 

командна 

робота, аналіз 

Освітній 

ступінь 

бакалавр 3 

курс, 5 

семестр 

072 «Фінанси, 

банківська 

справа та 

страхування» 

Повинні знати 

та розуміти 

економічні 

категорії, 

закони, 

причинно-



бюджетна та податкова системи, 

фінанси суб’єктів 

господарювання, фінанси 

домогосподарств, фінансові 

ринки, банківська система та 

страхування). 

СК07. Здатність складати та 

аналізувати фінансову звітність. 

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 

ситуаційних 

вправ, аналіз 

критичних 

випадків 

наслідкові та 

функціональні 

зв’язки, які 

існують між 

процесами та 

явищами на 

різних рівнях 

економічних 

систем. 



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. 

Фінансів і 

кредиту / 

О. Я. Стойко 

Банківські 

операції 

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 

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 



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. 

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. 

Фінансів і 

кредиту / 

Шубенко І. 

А. 

Соціальне 

страхування 

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 

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” 

Без обмежень 

 



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. 

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 

Лекції, 

практичні, 

проблемні 

заняття, 

командна 

робота 

Освітній 

рівень 

бакалавр,3 

курс, 6 

семестр 

072 «Фінанси, 

банківська 

справа та 

страхування» 

Без обмежень 



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. 

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. 

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). 

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 



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. 

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 світо-

вих та національних фінансових 

систем та їх структури. 

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 



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. 

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. 



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 

домогосподарств, фінансові 

ринки, банківська система та 

страхування). 

ПР07. Розуміти принципи, 

методи та інструменти 

державного та ринкового 

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 



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. 

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 

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 



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. 

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. 



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 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 

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. 



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. 

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 

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, 

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 



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 загально-

науковими 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. 



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 

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. 



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. 

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, 

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 



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 загально-

науковими 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. 



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 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 

Лекції, 

практичні, 

командна 

робота, аналіз 

ситуаційних 

вправ, аналіз 

критичних 

випадків 

бакалавр 4 

курс, 7 

семестр 

072 «Фінанси, 

банківська 

справа та 

страхування» 

 



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. 
Фінансів і 

кредиту / 

Г. П. Мартин

юк 

 

Фінансовий 

контроль 

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, 

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. 



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 спеціа-

лізовані 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. 



Фінансів і 

кредиту / І.В. 

Абрамова 

Основи 

корпоративних 

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 та 

спеціальними методами 

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. 



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. 

Кафедра 

аналізу і 

статистики 

ім. І.В. 

Поповича 

Паламарчук 

Т.М. 

Аналіз 

макроекономіч

них 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 

страхування). 

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 

Лекції, 

практичні 

проблемні 

заняття, 

командна 

робота, аналіз 

ситуаційних 

вправ. 

Освітній 

ступінь 

бакалавр, 4 

курс, 7 

семестр 
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банківська 
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завдань в 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). 

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.  

Кафедра 

міжнародних 

економічних 

відносин та 

Митна політика 

і митне 

регулювання 

 ЗК02. Здатність застосовувати 

знання у практичних ситуаціях.  

СК01. Здатність досліджувати 

тенденції розвитку економіки за 

ПР01. Використовувати 

фундаментальні закономірності 

розвитку фінансів, банківської 

справи та страхування у 

Лекції, 

практичні 

проблемні 

заняття, 

Освітній 

ступінь 

бакалавр, 4 

072 «Фінанси, 

банківська 

справа та 

страхування» 

Без обмежень 



європейської 

інтеграції 

 

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 

страхування). 

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 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.  

командна 

робота, аналіз 

ситуаційних 

вправ. 

курс, 7 

семестр 

 



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.  

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 

страхування). 

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 фінанси, у т.ч. 

бюджетна та податкова 

системи, фінанси суб’єктів 

господарювання, фінанси 

Лекції, 

практичні 

проблемні 

заняття, 

командна 

робота, аналіз 

ситуаційних 

вправ. 

Освітній 

ступінь 

бакалавр, 4 

курс, 7 

семестр  
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банківська 
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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.  

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 

Лекції, 

практичні 

проблемні 

заняття, 

командна 

робота, аналіз 

ситуаційних 

вправ. 

Освітній 

ступінь 

бакалавр, 4 

курс, 8 

семестр 

 

072 «Фінанси, 

банківська 

справа та 

страхування» 

Знати механізм 

функціонуванн

я державних 

фінансів, у т.ч. 

бюджетної та 

податкової 

систем, 

фінансів 

суб’єктів 

господарюванн

я, фінансів 

домогосподарс

тв, фінансових 

ринків, 

банківської 



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.  

ПР20. Виконувати 

функціональні обов’язки в 

групі, пропонувати 

обґрунтовані фінансові 

рішення.  

ПР21. Розуміти вимоги до 

діяльності за спеціальністю, 

зумовлені необхідністю 

системи та 

страхування. 



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. 

Фінансів і 

кредиту / 

Л. В. 

Недільська 

 

Фінансовий 

моніторинг 

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 методи отримання 

економічних даних, збирати та 

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 у 

сфері 

формування 

грошових 

потоків 



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. 



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 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. 

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. 



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. 

Фінансів і 

кредиту / Д. 

І. Дема 

 

Податковий 

контроль 

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 

Лекції, 

практичні, 

вирішення 

ситуаційних 

завдань 

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 



(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.  

ПР20. Виконувати 

функціональні обов’язки в 

групі, пропонувати 

явищами на 

різних рівнях 

економічних 

систем. 

 Повинні 

володіти 

загальнонауков

ими та 

спеціальними 

методами 

податкового 

контролю 



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. 

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 

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. 



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.  

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. 

Фінансів і 

кредиту / 

О. Я. Стойко 

 

Фінансова 

інфра-

структура 

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 методи отримання 

економічних даних, збирати та 

аналізувати необхідну 

фінансову інформацію, 

розраховувати показники, що 

характеризують стан 

фінансових систем. 

ПР12. Використовувати 

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. 



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. 

Фінансів і 

кредиту / Л. 

В. Сус 

Держава на 

фінансовому 

ринку 

ЗК02. Здатність застосовувати 

знання у практичних ситуаціях.  

СК08. Здатність виконувати 

контрольні функції у сфері 

ПР04. Знати механізм 

функціонування державних та 

комерційних фінансів, у т.ч. 

фінансів суб’єктів 

господарювання, фінансів 

Лекції, 

практичні, 

проблемні 

заняття, 

командна 

Освітній 

ступінь 

бакалавр, 4 

курс, 8 

семестр 

072 «Фінанси, 

банківська 

справа та 

страхування2 

Повинні знати 

та розуміти 

економічні 

категорії, 

закони, 



фінансів, банківської справи та 

страхування.  

СК10. Здатність визначати, 

обґрунтовувати та брати 

відповідальність за професійні 

рішення. 

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 

робота, аналіз 

ситуаційних 

вправ, аналіз 

критичних 

випадків 

причинно-

наслідкові та 

функціональні 

зв’язки, які 

існують між 

процесами та 

явищами у 

сфері 

фінансового 

ринку 



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. 

Бухгалтер-

ського 

обліку, 

оподаткуванн

я і аудиту 

Бухгалтерський 

облік і аудит в 

фінансово-

кредитних 

установах  

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 

Лекції, 

практики, 

проблемні 

заняття 

бакалавр, курс 

4, І семестр 

(072) Фінанси, 

банківська справа 

та страхування 

Заява студента 



характеризують стан 

фінансових систем.  

ПР11. Володіти методичним 

інструментарієм здійснення 

контрольних функцій у сфері 

фінансів, банківської справи та 

страхування. 

Бухгалтер-

ського 

обліку, 

оподаткуванн

я і аудиту 

Бухгалтерський 

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 

інструментарієм здійснення 

контрольних функцій у сфері 

фінансів, банківської справи та 

страхування. 

Лекції, 

практики, 

проблемні 

заняття 

бакалавр, курс 

4, ІІ семестр 

(072) Фінанси, 

банківська справа 

та страхування 

Заява студента 

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 

лекції, 

лабораторні, 

семінари 

Бакалавр, 

семестр 8 

072 – “Фінанси, 

банківська справа 

та страхування” 

Вивчення 

дисципліни 

базується на 

знанні таких 

загальноосвітні

х та загально-

технічних 



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. 

дисциплін як 

вища 

математика, 

теорія 

ймовірності, 

основи 

інформатики. 

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 

прикладних бізнес-задач; 

вміння будувати прогнози 

фінансово-економічних 

показників; вміння виявляти 

чинники, які мають 

найбільший вплив на 

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

/Економіка 

підприємства 



результати діяльності 

підприємства; вміння 

будувати бізнес-моделі 

стартап проектів; навички 

роботи з програмними 

продуктами SPSS Statistics, 

BPwin (AllFusion Process 

Modeler), Statistica 

Спеціальність 122 «Комп’ютерні науки» 

Кафедра 

комп'ютерни

х технологій і 

моделювання 

систем/  

Тимонін 

Ю.О. 

Математичні 

методи 

дослідження 

операцій 

ЗК1. Здатність до абстрактного 

мислення, аналізу та синтезу.  

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. 

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. 

ПР7. Розуміти принципи 

моделювання організаційно-

технічних систем і операцій; 

використовувати методи 

дослідження операцій, розв’язання 

одно– та багатокритеріальних 

оптимізаційних задач лінійного, 

цілочисельного, нелінійного, 

стохастичного програмування. 

лекції, 

лабораторні 

ОС бакалавр,  

2 курс,  

4 семестр 

122 

«Комп’ютерні 

науки» 

Базові знання з 

дисциплін 

“Вища 

математика”, 

“Інформаційні 

технології” 

Кафедра 

комп'ютерни

х технологій і 

моделювання 

систем/  

Математичне 

програмування 

ЗК1. Здатність до абстрактного 

мислення, аналізу та синтезу. 

СК1. Здатність до математичного 

формулювання та досліджування 

неперервних та дискретних 

ПР7. Розуміти принципи 

моделювання організаційно-

технічних систем і операцій; 

використовувати методи 

дослідження операцій, розв’язання 

Лекції, лекції 

проблемного 

характеру, 

практичні 

заняття, 

ОС бакалавр,  

2 курс,  

4 семестр 

122 

«Комп’ютерні 

науки» 

Базові знання з 

дисциплін 

“Інформаційні 

технології”, 

“Вища 



Бродський 

Ю.Б. 

математичних моделей, 

обґрунтовування вибору методів і 

підходів для розв’язування 

теоретичних і прикладних задач у 

галузі комп’ютерних наук, аналізу 

та інтерпретування. 

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. 

одно– та багатокритеріальних 

оптимізаційних задач лінійного, 

цілочисельного, нелінійного, 

стохастичного програмування. 

лабораторні 

заняття 

математика”, 

“Теорія 

ймовірностей і 

математична 

статистика” 

Кафедра 

комп'ютерни

х технологій і 

моделювання 

систем/  

Ковбасюк 

С.В. 

Методи 

наукових 

досліджень 

ЗК1. Здатність до абстрактного 

мислення, аналізу та синтезу. 

ЗК7. Здатність до пошуку, 

оброблення та аналізу інформації з 

різних джерел. 

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. 

Лекції, 

практичні, 

семінар-

дискусія 

ОС бакалавр,  

2 курс,  

4 семестр 

122 

«Комп’ютерні 

науки» 

Базові знання з 

дисциплін 

“Інформаційні 

технології”, 

“Вища 

математика” 

Кафедра 

комп'ютерни

х технологій і 

моделювання 

систем/  

Величко О.С. 

Розробка 

мобільних 

застосунків 

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, 

структурами даних і механізмами 

управління. 

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, лекції 

проблемного 

характеру, 

практичні 

заняття 

ОС бакалавр,  

2 курс,  

4 семестр 

122 

«Комп’ютерні 

науки» 

Базові знання з 

дисциплін 

“Алгоритмізація 

та 

програмування”

, “Об’єктно-

орієнтоване 

програмування” 



СК10. Здатність застосовувати 

методології, технології та 

інструментальні засоби для 

управління процесами життєвого 

циклу інформаційних і програмних 

систем, продуктів і сервісів 

інформаційних технологій 

відповідно до вимог замовника. 

Кафедра 

комп'ютерни

х технологій і 

моделювання 

систем/  

Величко О.С. 

Програмування 

на Unity 

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, 

структурами даних і механізмами 

управління. 

СК10. Здатність застосовувати 

методології, технології та 

інструментальні засоби для 

управління процесами життєвого 

циклу інформаційних і програмних 

систем, продуктів і сервісів 

інформаційних технологій 

відповідно до вимог замовника. 

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, лекції 

проблемного 

характеру, 

практичні 

заняття 

ОС бакалавр,  

2 курс,  

4 семестр 

122 

«Комп’ютерні 

науки» 

Базові знання з 

дисциплін 

“Алгоритмізація 

та 

програмування”

, “Об’єктно-

орієнтоване 

програмування” 



Кафедра 

комп'ютерни

х технологій і 

моделювання 

систем/  

Величко О.С. 

Програмування 

на мові Java 

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, 

структурами даних і механізмами 

управління. 

СК10. Здатність застосовувати 

методології, технології та 

інструментальні засоби для 

управління процесами життєвого 

циклу інформаційних і програмних 

систем, продуктів і сервісів 

інформаційних технологій 

відповідно до вимог замовника. 

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, лекції 

проблемного 

характеру, 

практичні 

заняття 

ОС бакалавр,  

2 курс,  

4 семестр 

122 

«Комп’ютерні 

науки» 

Базові знання з 

дисциплін 

“Алгоритмізація 

та 

програмування”

, “Об’єктно-

орієнтоване 

програмування” 

Кафедра 

комп'ютерни

х технологій і 

моделювання 

систем/  

Маєвський 

О.В. 

Комп'ютерна 

графіка 

ЗК6. Здатність вчитися й 
оволодівати сучасними знаннями. 
ЗК8. Здатність генерувати нові ідеї 
(креативність). 
СК11. Здатність до 
інтелектуального аналізу даних на 
основі методів обчислювального 
інтелекту включно з великими та 
погано структурованими даними, 
їхньої оперативної обробки та 
візуалізації результатів аналізу в 
процесі розв’язування прикладних 
задач. 

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. 

Лекції, 

лабораторні 

ОС бакалавр,  

3 курс,  

5 семестр 

122 

«Комп’ютерні 

науки» 

Базові знання з 

дисциплін 

Інформаційні 

технології 

Кафедра 

комп'ютерни

х технологій і 

моделювання 

систем/  

Терещук В.І. 

Мультимедійні 

технології 

ЗК6. Здатність вчитися й 
оволодівати сучасними знаннями. 
ЗК8. Здатність генерувати нові ідеї 
(креативність). 
СК11. Здатність до 
інтелектуального аналізу даних на 
основі методів обчислювального 
інтелекту включно з великими та 
погано структурованими даними, 
їхньої оперативної обробки 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. 

Лекції, 

лабораторні 

ОС бакалавр,  

3 курс,  

5 семестр 

122 

«Комп’ютерні 

науки» 

Базові знання з 

дисциплін 

Інформаційні 

технології 



візуалізації результатів аналізу в 
процесі розв’язування прикладних 
задач. 

Кафедра 

комп'ютерни

х технологій і 

моделювання 

систем/  

Терещук В.І. 

Комп'ютерний 

дизайн 

ЗК6. Здатність вчитися й 
оволодівати сучасними знаннями. 
ЗК8. Здатність генерувати нові ідеї 
(креативність). 
СК11. Здатність до 
інтелектуального аналізу даних на 
основі методів обчислювального 
інтелекту включно з великими та 
погано структурованими даними, 
їхньої оперативної обробки та 
візуалізації результатів аналізу в 
процесі розв’язування прикладних 
задач. 

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. 

Лекції, 

лабораторні 

ОС бакалавр,  

3 курс,  

5 семестр 

122 

«Комп’ютерні 

науки» 

Базові знання з 

дисциплін 

Інформаційні 

технології 

Кафедра 

комп'ютерни

х технологій і 

моделювання 

систем/  

Бродський 

Ю.Б. 

Комп'ютерні 

технології 

обробки даних 

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, застосу-
вання методів обчислювального 
інтелекту, зокрема статистичної, 
нейромережевої та нечіткої обробки 
даних, методів  
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. 

ПР3. 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, 

лабораторні 

ОС бакалавр,  

3 курс,  

5 семестр 

122 

«Комп’ютерні 

науки» 

Знання 

основних 

понять та 

методів 

математичної 

статистики 



Кафедра 

комп'ютерни

х технологій і 

моделювання 

систем/  

Грінчук І.О. 

Сучасні пакети 

прикладних 

програм 

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  

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. 

ПР3. 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, 

лабораторні 

ОС бакалавр,  

3 курс,  

5 семестр 

122 

«Комп’ютерні 

науки» 

Знання 

основних 

понять та 

методів 

математичної 

статистики 



Кафедра 

комп'ютерни

х технологій і 

моделювання 

систем/  

Николюк 

О.М. 

Обробка даних 

мовою R 

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  

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. 

ПР3. 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 

проблемного 

характеру, 

лабораторні 

роботи 

ОС бакалавр,  

3 курс,  

5 семестр 

122 

«Комп’ютерні 

науки» 

Знання 

положень теорії 

ймовірності та 

математичної 

статистики, 

практичні 

навички роботи 

з математично 

орієнтовними 

програмними 

продуктами 

(зокрема, MS 

Excel) 



Кафедра 

комп'ютерни

х технологій і 

моделювання 

систем/  

Николюк 

О.М. 

Теорія 

прийняття 

рішень 

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. 

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 

ПР7. Розуміти принципи 

моделювання організаційно-

технічних систем і операцій; 

використовувати методи 

дослідження операцій, розв’язання 

одно– та багатокритеріальних 

оптимізаційних задач лінійного, 

цілочисельного, нелінійного, 

стохастичного програмування. 

Лекції, лекції 

проблемного 

характеру, 

лабораторні 

роботи 

ОС бакалавр,  

3 курс,  

5 семестр 

122 

«Комп’ютерні 

науки» 

Практичні 

навички роботи 

з математично 

орієнтовними 

програмними 

продуктами, 

знання вищої 

математики, 

теорії 

ймовірності, 

математичної 

статистики 

Кафедра 

комп'ютерни

х технологій і 

моделювання 

систем/  

Молодецька 

К.В. 

Експертні 

системи та бази 

знань 

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. 

СК5. Здатність здійснювати 

формалізований опис задач 

дослідження операцій в 

організаційно-технічних і 

соціально-економічних системах 

різного призначення, визначати їх 

оптимальні розв’язки, будувати 

ПР7. Розуміти принципи 

моделювання організаційно-

технічних систем і операцій; 

використовувати методи 

дослідження операцій, розв’язання 

одно– та багатокритеріальних 

оптимізаційних задач лінійного, 

цілочисельного, нелінійного, 

стохастичного програмування. 

Лекції, лекції 

проблемного 

характеру, 

лабораторні 

роботи 

ОС бакалавр,  

3 курс,  

5 семестр 

122 

«Комп’ютерні 

науки» 

Знання 

інформаційних 

технологій, 

алгоритмізації 

та 

програмування, 

вміння 

виконувати 

формалізацію 

предметної 

області в галузі 

комп’ютерних 

наук 



моделі оптимального управління з 

урахуванням змін економічної 

ситуації, оптимізувати процеси 

управління в системах різного 

призначення та рівня ієрархії 

Кафедра 

комп'ютерни

х технологій і 

моделювання 

систем/  

Ковбасюк 

С.В. 

Системи 

підтримки 

прийняття 

рішень 

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. 

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 

ПР7. Розуміти принципи 

моделювання організаційно-

технічних систем і операцій; 

використовувати методи 

дослідження операцій, розв’язання 

одно– та багатокритеріальних 

оптимізаційних задач лінійного, 

цілочисельного, нелінійного, 

стохастичного програмування. 

Лекції, 

лабораторні 

роботи, 

практичні, 

семінар-

дискусія 

ОС бакалавр,  

3 курс,  

5 семестр 

122 

«Комп’ютерні 

науки» 

Знання і 

навички у 

галузях теорії 

оброблення 

інформації, 

системного 

аналізу, 

менеджменту, 

теорії 

управління 

Кафедра 

комп'ютерни

х технологій і 

моделювання 

систем/  

Лапін А.В. 

Хмарні 

технології 

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. 

ПР10. Використовувати 
інструментальні засоби розробки 
клієнт-серверних застосувань, 
проектувати концептуальні, 
логічні та фізичні моделі баз 
даних, розробляти та оптимізувати 
запити до них, створювати 
розподілені бази даних, сховища 
та вітрини даних, бази знань, у 
тому числі на хмарних сервісах, із 
застосуванням мов веб-
програмування. 

лекції, 

лабораторні 

ОС бакалавр,  

3 курс,  

6 семестр 

122 

«Комп’ютерні 

науки» 

Знання 

мережних 

технологій, 

технології 

адміністрування 

комп’ютерних 

мереж 



СК12. Здатність забезпечити 

організацію обчислю-вальних 

процесів в інформаційних системах 

різного призначення з урахуванням 

архітектури, конфігурування, 

показників результативності 

функціонування операційних 

систем і системного програмного 

забезпечення. 

ПР17. Виконувати паралельні та 
розподілені обчислення, 
застосовувати чисельні методи та 
алгоритми для паралельних 
структур, мови паралельного 
програмування при розробці та 
експлуатації паралельного та 
розподіленого програмного 
забезпечення. 

Кафедра 

комп'ютерни

х технологій і 

моделювання 

систем/  

Лапін А.В. 

Програмне 

забезпечення 

служб Internet 

ЗК12. Здатність оцінювати та 

забезпечувати якість виконуваних 

робіт. 

СК10. Здатність застосовувати 

методології, технології та 

інструментальні засоби для 

управління процесами життєвого 

циклу інформаційних і програмних 

систем, продуктів і сервісів 

інформаційних технологій 

відповідно до вимог замовника. 

ПР13. Володіти мовами 
системного програмування та 
методами розробки програм, що 
взаємодіють з компонентами 
комп’ютерних систем, 
застосовувати знання архітектури 
комп’ютерних систем, функцій 
операційних систем (ОС), 
програмних інтерфейсів для 
доступу прикладних програм до 
засобів ОС. 
ПР14. Знати мережеві технології, 
архітектури комп’ютерних мереж, 
мати практичні навички технології 
адміністрування комп’ютерних 
мереж та їх програмного 
забезпечення в процесі виконання 
розподілених обчислень. 

лекції, 

лабораторні 

ОС бакалавр,  

3 курс,  

6 семестр 

122 

«Комп’ютерні 

науки» 

Знання 

мережних 

технологій, 

технології 

адміністрування 

комп’ютерних 

мереж 

Кафедра 

комп'ютерни

х технологій і 

моделювання 

систем/  

Лапін А.В. 

Всеосяжний 

інтернет (IoE) 

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. 

СК12. Здатність забезпечити 

організацію обчислю-вальних 

ПР14. Знати мережеві технології, 

архітектури комп’ютерних мереж, 

мати практичні навички технології 

адміністрування комп’ютерних 

мереж та їх програмного 

забезпечення в процесі виконання 

розподілених обчислень. 

лекції, 

лабораторні 

ОС бакалавр,  

3 курс,  

6 семестр 

122 

«Комп’ютерні 

науки» 

Знання 

мережних 

технологій, 

технології 

адміністрування 

комп’ютерних 

мереж 



процесів в інформаційних системах 

різного призначення з урахуванням 

архітектури, конфігурування, 

показників результативності 

функціонування операційних 

систем і системного програмного 

забезпечення. 

Кафедра 

комп'ютерни

х технологій і 

моделювання 

систем/  

Сазонов 

А.Ю. 

Теорія і методи 

розпізнання 

образів 

СК7. Здатність застосовувати 

теоретичні та практичні основи 

методології та технології 

моделювання для дослідження 

характеристик і поведінки складних 

об'єктів і систем, проводити 

обчислювальні експерименти з 

обробкою й аналізом результатів. 

СК11. Здатність до 

інтелектуального аналізу даних на 

основі методів обчислювального 

інтелекту включно з великими та 

погано структурованими даними, 

їхньої оперативної обробки та 

візуалізації результатів аналізу в 

процесі розв’язування прикладних 

задач. 

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. 

ПР2. 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. 

лекції, 

лабораторні, 

семінари 

ОС бакалавр,  

3 курс,  

6 семестр 

122 

«Комп’ютерні 

науки» 

Вивчення 

дисципліни 

базується на 

знанні таких 

загальноосвітніх 

та загально-

технічних 

дисциплін як 

вища 

математика, 

теорія 

ймовірності, 

інформаційні 

технології, 

програмування 

Кафедра 

комп'ютерни

х технологій і 

моделювання 

систем/  

Бродський 

Ю.Б. 

Теорія 

інформації та 

кодування 

ЗК2. Здатність застосовувати знання 
у практичних ситуаціях. 
ЗК6. Здатність вчитися й 
оволодівати сучасними знаннями. 
СК12. Здатність забезпечити 
організацію обчислю-вальних 
процесів в інформаційних системах 
різного призначення з урахуванням 
архітектури, конфігурування, 
показників результативності 
функціонування операційних 
систем і системного програмного 
забезпечення. 

ПР4 Використовувати методи 
обчислювального інтелекту, 
машинного навчання, 
нейромережевої та нечіткої 
обробки даних, генетичного та 
еволюційного програмування для 
розв’язання задач розпізнавання, 
прогнозування, класифікації, 
ідентифікації об’єктів керування 
тощо. 

 

ОС бакалавр,  

3 курс,  

6 семестр 

122 

«Комп’ютерні 

науки» 

Базові знання з 
інформаційних 

технологій, 
теорії 

ймовірностей, 
математичної 
статистики, 

комп'ютерної 
дискретної 

математики, 
архітектури 

комп'ютерних 
систем 



Кафедра 

комп'ютерни

х технологій і 

моделювання 

систем/  

Бродський 

Ю.Б. 

Візуалізація 

даних 

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 нерозв’язності 

алгоритмічних проблем для 

адекватного моделювання 

предметних областей і створення 

програмних та інформаційних 

систем. 

СК11. Здатність до 

інтелектуального аналізу даних на 

основі методів обчислювального 

інтелекту включно з великими та 

погано структурованими даними, 

їхньої оперативної обробки та 

візуалізації результатів аналізу в 

процесі розв’язування прикладних 

задач. 

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. 

Лекції, лекції 

проблемного 

характеру, 

практичні 

заняття, 

лабораторні 

заняття 

ОС бакалавр,  

3 курс,  

6 семестр 

122 

«Комп’ютерні 

науки» 

Базові знання з 

дисциплін 

«Інформаційні 

технології», 

«Алгоритмізація 

та 

програмування» 



Кафедра 

комп'ютерни

х технологій і 

моделювання 

систем/  

Лапін А.В. 

Електронний 

бізнес 

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. 

СК10. Здатність застосовувати 

методології, технології та 

інструментальні засоби для 

управління процесами життєвого 

циклу інформаційних і програмних 

систем, продуктів і сервісів 

інформаційних технологій 

відповідно до вимог замовника. 

ПР11 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). 

ПР15. Застосовувати знання 

методології та CASE-засобів 

проектування складних систем, 

методів структурного аналізу 

систем, об'єктноорієнтованої 

методології проектування при 

розробці і дослідженні 

функціональних моделей 

організаційно-економічних і 

виробничо-технічних систем. 

лекції, 

лабораторні 

ОС бакалавр,  

3 курс,  

6 семестр 

122 

«Комп’ютерні 

науки» 

Знання 

мережевих 

технологій 

Кафедра 

комп'ютерни

х технологій і 

моделювання 

систем/  

Николюк 

О.М. 

Цифрова 

економіка 

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. 

СК10. Здатність застосовувати 

методології, технології та 

інструментальні засоби для 

управління процесами життєвого 

ПР11 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). 
ПР15. Застосовувати знання 
методології та CASE-засобів 
проектування складних систем, 
методів структурного аналізу 
систем, об'єктноорієнтованої 
методології проектування при 
розробці і дослідженні 

Лекції, лекції 

проблемного 

характеру, 

лабораторні 

роботи 

ОС бакалавр,  

3 курс,  

6 семестр 

122 

«Комп’ютерні 

науки» 

Базові знання 

економіки та 

менеджменту, 

практичні 

навички роботи 

з математично 

орієнтовними 

програмними 

продуктами 



циклу інформаційних і програмних 

систем, продуктів і сервісів 

інформаційних технологій 

відповідно до вимог замовника. 

функціональних моделей 
організаційно-економічних і 
виробничо-технічних систем. 

Кафедра 

комп'ютерни

х технологій і 

моделювання 

систем/  

Лапін А.В. 

Інформаційні 

системи в 

економіці 

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. 

СК10. Здатність застосовувати 

методології, технології та 

інструментальні засоби для 

управління процесами життєвого 

циклу інформаційних і програмних 

систем, продуктів і сервісів 

інформаційних технологій 

відповідно до вимог замовника. 

ПР11 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). 
ПР15. Застосовувати знання 
методології та CASE-засобів 
проектування складних систем, 
методів структурного аналізу 
систем, об'єктноорієнтованої 
методології проектування при 
розробці і дослідженні 
функціональних моделей 
організаційно-економічних і 
виробничо-технічних систем. 

лекції, 

лабораторні 

ОС бакалавр,  

3 курс,  

6 семестр 

122 

«Комп’ютерні 

науки» 

Базові знання 

інформаційних 

технологій 

Кафедра 

суспільних  

наук/ 

Мельничук 

І.А. 

Політологія 

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. 
ЗК15. Здатність зберігати та 
примножувати моральні, культурні, 
наукові цінності і досягнення 
суспільства на основі розуміння 
історії та закономірностей розвитку 
предметної області, її місця у 

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. 

лекції, 

практичні. 

ОС бакалавр,  

4 курс,  

7 семестр 

122 

«Комп’ютерні 

науки» 

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 здорового 
способу життя. 

Кафедра 

суспільних  

наук/ 

Шевченко 

О.М. 

Психологія 

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. 
ЗК15. 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 здорового 
способу життя. 

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. 

лекції, 

практичні, 

командна 

робота, 

проблемні 

заняття 

ОС бакалавр,  

4 курс,  

7 семестр 

122 

«Комп’ютерні 

науки» 

Без обмежень 

Кафедра 

суспільних 

наук/ 

Шевченко 

О.М. 

Соціологія 

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. 

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. 

лекції, 

практичні, 

командна 

робота, 

проблемні 

заняття 

ОС бакалавр,  

4 курс,  

7 семестр 

122 

«Комп’ютерні 

науки» 

Без обмежень 



ЗК15. 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 здорового 
способу життя. 

Кафедра 

економіки і 

підприємниц

тва/ Яремова 

М.І. 

Економіка і 

бізнес 

ЗК7. Здатність до пошуку, 

оброблення та аналізу інформації з 

різних джерел. 

ЗК8. Здатність генерувати нові ідеї 

(креативність). 

ЗК11. Здатність приймати 

обґрунтовані рішення. 

ПР11 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, 

практичні, 

семінари-

дискусії, 

індивідуальні 

консультації, 

дистанційне 

навчання 

ОС бакалавр,  

4 курс,  

7 семестр 

122 

«Комп’ютерні 

науки» 

Аналітичне 

мислення та 

здатність до 

аналізу, 

творчість, 

ініціативність, 

гарна пам'ять 

Кафедра 

менеджменту 

організацій і 

адмініструва

ння ім. М.П. 

Поліщука/  

 

Менеджмент 

ЗК7. Здатність до пошуку, 

оброблення та аналізу інформації з 

різних джерел. 

ЗК8. Здатність генерувати нові ідеї 

(креативність). 

ЗК11. Здатність приймати 

обґрунтовані рішення. 

ПР11 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, 

практичні, 

семінари-

дискусії, 

індивідуальні 

консультації, 

дистанційне 

навчання 

ОС бакалавр,  

4 курс,  

7 семестр 

122 

«Комп’ютерні 

науки» 

Без обмежень 



Кафедра 

маркетингу/  

Буднік О.М. 

Маркетинг 

ЗК7. Здатність до пошуку, 

оброблення та аналізу інформації з 

різних джерел. 

ЗК8. Здатність генерувати нові ідеї 

(креативність). 

ЗК11. Здатність приймати 

обґрунтовані рішення. 

ПР11 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, 

практичні, 

проектна 

робота 

ОС бакалавр,  

4 курс,  

7 семестр 

122 

«Комп’ютерні 

науки» 

Без обмежень 

Кафедра 

комп'ютерни

х технологій і 

моделювання 

систем/  

Молодецька 

К.В. 

Технології 

розробки 

стартапів 

ЗК8. Здатність генерувати нові ідеї 

(креативність).  

ЗК9. Здатність працювати в команді. 

СК10. Здатність застосовувати 

методології, технології та 

інструментальні засоби для 

управління процесами життєвого 

циклу інформаційних і програмних 

систем, продуктів і сервісів 

інформаційних технологій 

відповідно до вимог замовника. 

ПР11 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 

проблемного 

характеру, 

практичні 

заняття 

ОС бакалавр,  

4 курс,  

7 семестр 

122 

«Комп’ютерні 

науки» 

Вміння 

створювати 

інформаційні 

технології, 

знання з 

алгоритмізації 

та 

програмування, 

базові знання з 

економіки 

Кафедра 

комп'ютерни

х технологій і 

моделювання 

систем/  

Николюк 

О.М. 

Управління 

проектами 

інформаційних 

технологій 

ЗК8. Здатність генерувати нові ідеї 

(креативність).  

ЗК9. Здатність працювати в команді. 

СК10. Здатність застосовувати 

методології, технології та 

інструментальні засоби для 

управління процесами життєвого 

циклу інформаційних і програмних 

систем, продуктів і сервісів 

інформаційних технологій 

відповідно до вимог замовника. 

ПР11 Володіти навичками 

управління життєвим циклом 

програмного забезпечення, про-

дуктів і сервісів інформаційних 

технологій відповідно до вимог і 

обмежень замовника, вміти 

розробляти проектну докумен-

тацію (техніко-економічне обґрун-

тування, технічне завдання, бізнес-

план, угоду, договір, контракт).  

ПР15. Застосовувати знання 

методології та CASE-засобів 

проектування складних систем, 

методів структурного аналізу 

систем, об'єктноорієнтованої 

Лекції, лекції 

проблемного 

характеру, 

лабораторні 

роботи 

ОС бакалавр,  

4 курс,  

7 семестр 

122 

«Комп’ютерні 

науки» 

Практичні 

навички роботи 

з математично 

орієнтовними 

програмними 

продуктами, 

знання 

положень та 

принципів теорії 

прийняття 

рішень, основ 

економіки 

та/або 

менеджменту 



методології проектування при 

розробці і дослідженні 

функціональних моделей органі-

заційно-економічних і виробничо-

технічних систем. 

Кафедра 

комп'ютерни

х технологій і 

моделювання 

систем/  

Николюк 

О.М. 

Бізнес-

моделювання 

ЗК8. Здатність генерувати нові ідеї 

(креативність).  

ЗК9. Здатність працювати в команді. 

СК10. Здатність застосовувати 

методології, технології та 

інструментальні засоби для 

управління процесами життєвого 

циклу інформаційних і програмних 

систем, продуктів і сервісів 

інформаційних технологій 

відповідно до вимог замовника. 

ПР15. Застосовувати знання 

методології та CASE-засобів 

проектування складних систем, 

методів структурного аналізу 

систем, об'єктноорієнтованої 

методології проектування при 

розробці і дослідженні 

функціональних моделей 

організаційно-економічних і 

виробничо-технічних систем. 

Лекції, лекції 

проблемного 

характеру, 

лабораторні 

роботи, 

семінар-

дискусія, 

семінар за 

технологією 

мозкового 

штурму 

ОС бакалавр,  

4 курс,  

7 семестр 

122 

«Комп’ютерні 

науки» 

Навички роботи 

в середовищі 

MS Excel 

Кафедра 

правознавств

а/  

Черниш Р.Ф. 

Інформаційне 

право 

ЗК3. Знання та розуміння 

предметної області та розуміння 

професійної діяльності. 

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. 

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. 
У результаті вивчення дисципліни 
студент повинен: 
знати: - поняття інформації у праві, 
її види та особливості; роль 
інформаційного права в сучасному 
інформаційному суспільстві; 
- теоретичні і правові основи 
правової охорони права на 
інформацію в Україні; 
- систему органів управління у 
сфері інформаційних 
правовідносин; 
- особливості правового 
регулювання окремих інститутів 
інформаційного права, таких, як 
державна таємниця, інформаційна 

лекції, 

практичні, 

самостійна 

робота, 

командна 

робота, 

проблемні 

заняття, 

дискусії 

ОС бакалавр,  

4 курс,  

8 семестр 

122 

«Комп’ютерні 

науки» 

Без обмежень 



безпека, засоби масової інформації, 
персональні дані тощо; 
 - свої інформаційні права та 
свободи. 
вміти: тлумачити та застосовувати 
чинне законодавство України, що 
регулює інформаційні 
правовідносини, інформаційну 
відповідальність; 
- розуміти зміст нормативно-
правових актів та використовувати 
їх на практиці; 
- мати власну обґрунтовану 
позицію стосовно вдосконалення 
інформаційного законодавства, ідеї 
щодо вирішення проблем в даній 
сфері та розвитку цієї галузі права в 
Україні; 
-  висловити власну правову 
позицію з використанням посилань 
на нормативні акти. 

Кафедра 

економічної 

теорії, 

інтелектуаль

ної власності 

та публічного 

управління/  

Якобчук 

В.П., 

Ходаківський 

Є.І., 

Довженко 

В.А., 

Литвинчук 

І.Л., Іванюк 

О.В. 

Інтелектуальна 

власність 

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. 

Формування у студентів знань та 

вмінь в сфері організації створення 

та правової охорони об’єктів 

інтелектуальної власності. 

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. 
У результаті вивчення дисципліни 
студент повинен:  
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. 

лекції, 

практичні, 

командна 

робота, 

семінар, 

проектна 

робота, 

проблемні 

заняття тощо 

ОС бакалавр,  

4 курс,  

8 семестр 

122 

«Комп’ютерні 

науки» 

Без обмежень 



уміти: визначати, що відноситься 
до об’єктів інтелектуальної 
власності; працювати з джерелами 
захисту права інтелектуальної 
власності України; застосовувати 
набуті знання з захисту 
інтелектуальної власності у 
професійній діяльності, для 
орієнтації в суспільно-
політичному і економічному 
житті. 

Кафедра 

комп'ютерни

х технологій і 

моделювання 

систем/  

Ігнатюк М.В. 

Інформаційна 

культура 

студента 

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. 

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. 

Лекції, лекції 

проблемного 

характеру, 

практичні 

заняття, 

лабораторні 

заняття 

ОС бакалавр,  

4 курс,  

8 семестр 

122 

«Комп’ютерні 

науки» 

Без обмежень 

Кафедра 

комп'ютерни

х технологій і 

моделювання 

систем/  

Воротніков 

В.В. 

Тестування 

програмного 

забезпечення 

ЗК12. Здатність оцінювати та 

забезпечувати якість виконуваних 

робіт. 

СК10. Здатність застосовувати 

методології, технології та 

інструментальні засоби для 

управління процесами життєвого 

циклу інформаційних і програмних 

систем, продуктів і сервісів 

інформаційних технологій 

відповідно до вимог замовника. 

ПР5. 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. 

Лекція, 

демонстрація, 

зокрема, з 

використання

м 

мультимедійн

их засобів 

навчання, 

лабораторні, 

проблемні 

заняття 

ОС бакалавр,  

4 курс,  

8 семестр 

122 

«Комп’ютерні 

науки» 

Знання базових 

понять теорії 

алгоритмів, 

формальних 

моделей 

алгоритмів 



Кафедра 

комп'ютерни

х технологій і 

моделювання 

систем/  

Молодецька 

К.В. 

Комп'ютерна 

лінгвістика 

ЗК6. Здатність вчитися й 

оволодівати сучасними знаннями. 

ЗК8. Здатність генерувати нові ідеї 

(креативність). 

СК7. Здатність застосовувати 

теоретичні та практичні основи 

методології та технології 

моделювання для дослідження 

характеристик і поведінки складних 

об'єктів і систем, проводити 

обчислювальні експерименти з 

обробкою й аналізом результатів. 

СК11. Здатність до 

інтелектуального аналізу даних на 

основі методів обчислювального 

інтелекту включно з великими та 

погано структурованими даними, 

їхньої оперативної обробки та 

візуалізації результатів аналізу в 

процесі розв’язування прикладних 

задач. 

ПР12. Застосовувати методи та 

алгоритми обчислювального 

інтелекту та інтелектуального 

аналізу даних в задачах 

класифікації, прогнозування, 

кластерного аналізу, пошуку 

асоціативних правил з 

використанням програмних 

інструментів підтримки 

багатовимірного аналізу даних на 

основі технологій DataMining, 

TextMining, WebMining. 

Лекції, лекції 

проблемного 

характеру, 

лабораторні 

роботи 

ОС бакалавр,  

4 курс,  

8 семестр 

122 

«Комп’ютерні 

науки» 

Знання 

української 

мови, знання 

елементів теорії 

систем 

штучного 

інтелекту, 

навички 

алгоритмізації 

та 

програмування 

Кафедра 

комп'ютерни

х технологій і 

моделювання 

систем/  

Величко О.С. 

Створення ботів 

на Python 

СК3. Здатність до логічного 

мислення, побудови логічних 

висновків, використання формаль-

них мов і моделей алгоритмічних 

обчислень, проектування, розроб-

лення й аналізу алгоритмів, оціню-

вання їх ефективності та складності, 

розв’язності та нерозв’язності 

алгоритмічних проблем для 

адекватного моделювання 

предметних областей і створення 

програмних та інформаційних 

систем. 

СК8. Здатність проектувати та 

розробляти програмне забезпечення 

із застосуванням різних парадигм 

ПР5. 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. 

Лекції, лекції 

проблемного 

характеру, 

практичні 

заняття 

ОС бакалавр,  

4 курс,  

8 семестр 

122 

«Комп’ютерні 

науки» 

Базові знання з 

дисциплін 

Алгоритмізація 

та 

програмування, 

Інформаційні 

технології, 

Об’єктно-

орієнтоване 

програмування 



програмування: узагальненого, 

об’єктно-орієнтованого, 

функціонального, логічного, з 

відповідними моделями, методами 

й алгоритмами обчислень, 

структурами даних і механізмами 

управління. 

Кафедра 

комп'ютерни

х технологій і 

моделювання 

систем/  

Черепанська 

І.Ю. 

Основи теорії 

керування 

ЗК6. Здатність вчитися й 

оволодівати сучасними знаннями. 

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, 

структурами даних і механізмами 

управління. 

СК11. Здатність до 

інтелектуального аналізу даних на 

основі методів обчислювального 

інтелекту включно з великими та 

погано структурованими даними, 

їхньої оперативної обробки та 

візуалізації результатів аналізу в 

процесі розв’язування прикладних 

задач. 

ПР4 Використовувати методи 
обчислювального інтелекту, 
машинного навчання, 
нейромережевої та нечіткої 
обробки даних, генетичного та 
еволюційного програмування для 
розв’язання задач розпізнавання, 
прогнозування, класифікації, 
ідентифікації об’єктів керування 
тощо. 
У результаті вивчення навчальної 
дисципліни студент повинен 
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 

лекції, 

лабораторні, 

семінари 

ОС бакалавр,  

4 курс,  

8 семестр 

122 

«Комп’ютерні 

науки» 

Базові зання з 

вищої 

математики, 

теорії 

ймовірності, 

інформаційних 

технологій 



методів теорії автоматичного 
керування; використовувати 
новітні досягнення в розвитку 
обчислювальної техніки та 
інформаційних технологій для 
вдосконалення методів теорії 
автоматичного керування. 

Кафедра 

комп'ютерни

х технологій і 

моделювання 

систем/  

Черепанська 

І.Ю. 

Основи 

робототехніки 

ЗК6. Здатність вчитися й 

оволодівати сучасними знаннями. 

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, 

структурами даних і механізмами 

управління. 

СК11. Здатність до 

інтелектуального аналізу даних на 

основі методів обчислювального 

інтелекту включно з великими та 

погано структурованими даними, 

їхньої оперативної обробки та 

візуалізації результатів аналізу в 

процесі розв’язування прикладних 

задач. 

ПР4 Використовувати методи 
обчислювального інтелекту, 
машинного навчання, 
нейромережевої та нечіткої 
обробки даних, генетичного та 
еволюційного програмування для 
розв’язання задач розпізнавання, 
прогнозування, класифікації, 
ідентифікації об’єктів керування 
тощо. 
У результаті вивчення навчальної 
дисципліни студент повинен 
знати: загальну будову, технічні та 
точнісні характеристики 
промислових роботів і 
маніпуляторів, поняття зони 
обслуговування, 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. 

лекції, 

лабораторні, 

семінари 

ОС бакалавр,  

4 курс,  

8 семестр 

122 

«Комп’ютерні 

науки» 

Базові зання з 

вищої 

математики, 

теорії 

ймовірності, 

інформаційних 

технологій, 

програмування 

Кафедра 

комп'ютерни

х технологій і 

моделювання 

систем/  

Бродський 

Ю.Б., 

Теорія складних 

систем 

ЗК6. Здатність вчитися й 

оволодівати сучасними знаннями. 

СК5. Здатність здійснювати 

формалізований опис задач 

дослідження операцій в 

організаційно-технічних і 

соціально-економічних системах 

ПР15. Застосовувати знання 

методології та CASE-засобів 

проектування складних систем, 

методів структурного аналізу 

систем, об'єктноорієнтованої 

методології проектування при 

розробці і дослідженні 

Лекції, лекції 

проблемного 

характеру, 

практичні 

заняття, 

лабораторні 

заняття 

ОС бакалавр,  

4 курс,  

8 семестр 

122 

«Комп’ютерні 

науки» 

Базові знання з 

дисциплін 

Інформаційні 

технології, 

Вища 

математика, 

Чисельні 



Маєвський 

О.В. 

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, 

методів формалізації та 

розв’язування системних задач, що 

мають суперечливі цілі, 

невизначеності та ризики. 

функціональних моделей 

організаційно-економічних і 

виробничо-технічних систем. 

методи, 

Системний 

аналіз, 

Моделювання 

систем 

Кафедра 

комп'ютерни

х технологій і 

моделювання 

систем/ 

Топольницьк

ий П. П. 

Основи 

дистанційного 

зондування 

Землі 

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, застосу-

вання методів обчислювального 

інтелекту, зокрема статистичної, 

нейромережевої та нечіткої обробки 

даних, методів машинного навчання 

та генетичного програмування 

тощо. 

СК11. Здатність до інтелекту-

ального аналізу даних на основі 

методів обчислювального інтелекту 

включно з великими та погано 

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. 
ПР4 Використовувати методи 
обчислювального інтелекту, 
машинного навчання, 
нейромережевої та нечіткої 
обробки даних, генетичного та 
еволюційного програмування для 
розв’язання задач розпізнавання, 
прогнозування, класифікації, 
ідентифікації об’єктів керування 
тощо. 
Уміння проводити вибір типу 
просторових даних для вирішення 
задач аналізу процесів на поверхні 
Землі. Навички аналізу процесів на 
поверхні Землі за результатами 
обробки геопросторових даних. 

лекції, 

лабораторні, 

практичні 

ОС бакалавр,  

4 курс,  

8 семестр 

122 

«Комп’ютерні 

науки» 

Володіння 

навичками 

експлуатації 

розподілених 

обчислювальни

х систем; 

комп’ютерних 

мереж; систем 

управління 

базами даних 



структурованими даними, їхньої 

оперативної обробки та візуалізації 

результатів аналізу в процесі 

розв’язування прикладних задач. 

Кафедра 

комп'ютерни

х технологій і 

моделювання 

систем/ 

Топольницьк

ий П. П. 

Обробка 

геопросторових 

даних 

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 обчислю-
вального інтелекту, зокрема 
статистичної, нейромережевої та 
нечіткої обробки даних, методів 
машинного навчання та 
генетичного програмування тощо. 
СК11. Здатність до інтелекту-
ального аналізу даних на основі 
методів обчислювального інтелекту 
включно з великими та погано 
структурованими даними, їхньої 
оперативної обробки та візуалізації 
результатів аналізу в процесі 
розв’язування прикладних задач. 

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. 
ПР4 Використовувати методи 
обчислювального інтелекту, 
машинного навчання, 
нейромережевої та нечіткої 
обробки даних, генетичного та 
еволюційного програмування для 
розв’язання задач розпізнавання, 
прогнозування, класифікації, 
ідентифікації об’єктів керування 
тощо. 
Уміння проводити вибір та 
оцінювати характеристики засобів 
дистанційного зондування Землі. 
Навички щодо застосування 
засобів повітряного та космічного 
базування для отримання 
просторових даних 

лекції, 

лабораторні, 

практичні 

ОС бакалавр,  

4 курс,  

8 семестр 

122 

«Комп’ютерні 

науки» 

Володіння 

навичками 

експлуатації 

розподілених 

обчислювальни

х систем; 

комп’ютерних 

мереж; систем 

управління 

базами даних 

Кафедра 

комп'ютерни

х технологій і 

моделювання 

систем/ 

Топольницьк

ий П.П. 

Геоінформаційн

і системи 

СК1. Здатність до математичного 

формулювання та досліджування 

неперервних та дискретних 

математичних моделей, обґрунто-

вування вибору методів і підходів 

для розв’язування теоретичних і 

прикладних задач у галузі 

комп’ютерних наук, аналізу та 

інтерпретування. 

СК2. Здатність до виявлення 

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. 

ПР4 Використовувати методи 

обчислювального інтелекту, 

лекції, 

лабораторні, 

практичні 

ОС бакалавр,  

4 курс,  

8 семестр 

122 

«Комп’ютерні 

науки» 

Володіння 

навичками 

експлуатації 

розподілених 

обчислювальни

х систем; 

комп’ютерних 

мереж; систем 

управління 

базами даних 



статистичних закономірностей 

недетермінованих явищ, 

застосування методів обчислю-

вального інтелекту, зокрема 

статистичної, нейромережевої та 

нечіткої обробки даних, методів 

машинного навчання та 

генетичного програмування тощо. 

СК11. Здатність до інтелек-

туального аналізу даних на основі 

методів обчислювального інтелекту 

включно з великими та погано 

структурованими даними, їхньої 

оперативної обробки та візуалізації 

результатів аналізу в процесі 

розв’язування прикладних задач. 

машинного навчання, 

нейромережевої та нечіткої 

обробки даних, генетичного та 

еволюційного програмування для 

розв’язання задач розпізнавання, 

прогнозування, класифікації, 

ідентифікації об’єктів керування 

тощо. 

Уміння застосовувати засоби 

обробки геопросторових даних 

для вирішення тематичних 

завдань з аналізу процесів на 

поверхні Землі. 

Спеціальність 126 «Інформаційні системи та технології» 

Кафедра 
комп’ютерн

их 
технологій і 
моделюванн

я систем/ 
Тимонін 

Ю.О. 

Математичні 
методи 

дослідження 
операцій 

КЗ 1. Здатність до абстрактного 
мислення, аналізу та синтезу. 
КС 9. Здатність розробляти бізнес-
рішення та оцінювати нові 
технологічні пропозиції. 
КС 11. Здатність до аналізу, синтезу 
і оптимізації інформаційних систем 
та технологій з використанням 
математичних моделей і методів. 

ПР 1. Знати лінійну та векторну 
алгебру, диференціальне та 
інтегральне числення, теорію 
функцій багатьох змінних, теорію 
рядів, диференціальні рівняння для 
функції однієї та багатьох змінних, 
операційне числення, теорію 
ймовірностей та математичну 
статистику в обсязі, необхідному 
для розробки та використання 
інформаційних систем, технологій 
та інфокомунікацій, сервісів та 
інфраструктури організації. 
ПР 2. Застосовувати знання 
фундаментальних і природничих 
наук, системного аналізу та 
технологій моделювання, стан-
дартних алгоритмів та дискретного 
аналізу при розв’язанні задач 
проектування і використання 
інформаційних систем та 
технологій. 
ПР 11. Демонструвати вміння 

лекції, 
лабораторні 

ОС бакалавр,  
2 курс,  

4 семестр 

126 
«Інформаційні 

системи та 
технології» 

Базові знання з 
дисциплін 

“Вища 
математика”, 

“Інформаційні 
технології” 



розробляти техніко-економічне 
обґрунтування розроблення 
інформаційних систем та 
технологій та вміти оцінювати 
економічну ефективність їх 
впровадження. 

Кафедра 
комп’ютерн

их 
технологій і 
моделюванн

я систем/ 
Бродський 

Ю.Б. 

Математичне 
програмування 

КЗ 1. Здатність до абстрактного 
мислення, аналізу та синтезу. 
КС 9. Здатність розробляти бізнес-
рішення та оцінювати нові 
технологічні пропозиції. 
КС 11. Здатність до аналізу, синтезу 
і оптимізації інформаційних систем 
та технологій з використанням 
математичних моделей і методів. 

ПР 1. Знати лінійну та векторну 
алгебру, диференціальне та 
інтегральне числення, теорію 
функцій багатьох змінних, теорію 
рядів, диференціальні рівняння 
для функції однієї та багатьох 
змінних, операційне числення, 
теорію ймовірностей та матема-
тичну статистику в обсязі, 
необхідному для розробки та 
використання інформаційних сис-
тем, технологій та інфокомуні-
кацій, сервісів та інфраструктури 
організації. 
ПР 2. Застосовувати знання 
фундаментальних і природничих 
наук, системного аналізу та 
технологій моделювання, 
стандартних алгоритмів та 
дискретного аналізу при 
розв’язанні задач проектування і 
використання інформаційних 
систем та технологій. 
ПР 11. Демонструвати вміння 
розробляти техніко-економічне 
обґрунтування розроблення 
інформаційних систем та 
технологій та вміти оцінювати 
економічну ефективність їх 
впровадження. 

Лекції, лекції 
проблемного 

характеру, 
практичні 
заняття, 

лабораторні 
заняття 

ОС бакалавр,  
2 курс,  

4 семестр 

126 
«Інформаційні 

системи та 
технології» 

Базові знання з 
дисциплін 

“Інформаційні 
технології”, 

“Вища 
математика”, 

“Теорія 
ймовірностей і 
математична 
статистика” 



Кафедра 
комп’ютерн

их 
технологій і 
моделюванн

я систем/ 
Ковбасюк 

С.В. 

Методи 
наукових 

досліджень 

КЗ 1. Здатність до абстрактного 
мислення, аналізу та синтезу. 
КС 9. Здатність розробляти бізнес-
рішення та оцінювати нові 
технологічні пропозиції. 
КС 11. Здатність до аналізу, синтезу 
і оптимізації інформаційних систем 
та технологій з використанням 
математичних моделей і методів. 

ПР 1. Знати лінійну та векторну 
алгебру, диференціальне та 
інтегральне числення, теорію 
функцій багатьох змінних, теорію 
рядів, диференціальні рівняння 
для функції однієї та багатьох 
змінних, операційне числення, 
теорію ймовірностей та 
математичну статистику в обсязі, 
необхідному для розробки та 
використання інформаційних 
систем, технологій та 
інфокомунікацій, сервісів та 
інфраструктури організації. 
ПР 2. Застосовувати знання 
фундаментальних і природничих 
наук, системного аналізу та 
технологій моделювання, 
стандартних алгоритмів та 
дискретного аналізу при 
розв’язанні задач проектування і 
використання інформаційних 
систем та технологій. 
ПР 11. Демонструвати вміння 
розробляти техніко-економічне 
обґрунтування розроблення 
інформаційних систем та 
технологій та вміти оцінювати 
економічну ефективність їх 
впровадження. 

Лекції, 
практичні, 
семінар-
дискусія 

ОС бакалавр,  
2 курс,  

4 семестр 

126 
«Інформаційні 

системи та 
технології» 

Базові знання з 
дисциплін 

“Інформаційні 
технології”, 

“Вища 
математика” 

Кафедра 
комп’ютерн

их 
технологій і 
моделюванн

я систем/ 
Величко 

О.С. 

Web-
програмування 

КС 3. Здатність до проектування, 
розробки, налагодження та 
вдосконалення системного, 
комунікаційного та програмно - 
апаратного забезпечення 
інформаційних систем та 
технологій, Інтернету речей (ІоТ), 
комп’ютерно-інтегрованих систем 
та системної мережної структури, 
управління ними. 
КС 4. Здатність проектувати, 
розробляти та використовувати 

ПР 3. Використовувати базові 
знання інформатики й сучасних 
інформаційних систем та 
технологій, навички 
програмування, технології 
безпечної роботи в Кафедра 
комп’ютерних мережах, методи 
створення баз даних та інтернет-
ресурсів, технології розроблення 
алгоритмів і Кафедра 
комп’ютерних програм мовами 
високого рівня із застосуванням 

Лекції, лекції 
проблемного 

характеру, 
практичні 

заняття 

ОС бакалавр,  
2 курс,  

4 семестр 

126 
«Інформаційні 

системи та 
технології» 

Базові знання з 
дисциплін 

“Алгоритмізація 
та 

програмування”
, “Об’єктно-
орієнтоване 

програмування” 



засоби реалізації інформаційних 
систем, технологій та 
інфокомунікацій (методичні, 
інформаційні, алгоритмічні, 
технічні, програмні та інші). 
КС 12. Здатність управляти та 
користуватися сучасними 
інформаційно-комунікаційними 
системами та технологіями (у тому 
числі такими, що базуються на 
використанні Інтернет). 

об’єктно-орієнтованого 
програмування для розв’язання 
задач проектування і 
використання інформаційних 
систем та технологій. 
ПР 7. Обґрунтовувати вибір 
технічної структури та розробляти 
відповідне програмне 
забезпечення, що входить до 
складу інформаційних систем та 
технологій. 

Кафедра 
комп’ютерн

их 
технологій і 
моделюванн

я систем/ 
Величко 

О.С. 

Технології CMS 
у Web-

програмуванні 

КС 3. Здатність до проектування, 
розробки, налагодження та 
вдосконалення системного, 
комунікаційного та програмно - 
апаратного забезпечення 
інформаційних систем та 
технологій, Інтернету речей (ІоТ), 
комп’ютерно-інтегрованих систем 
та системної мережної структури, 
управління ними. 
КС 4. Здатність проектувати, 
розробляти та використовувати 
засоби реалізації інформаційних 
систем, технологій та 
інфокомунікацій (методичні, 
інформаційні, алгоритмічні, 
технічні, програмні та інші). 
КС 12. Здатність управляти та 
користуватися сучасними 
інформаційно-комунікаційними 
системами та технологіями (у тому 
числі такими, що базуються на 
використанні Інтернет). 

ПР 3. Використовувати базові 
знання інформатики й сучасних 
інформаційних систем та 
технологій, навички 
програмування, технології 
безпечної роботи в Кафедра 
комп’ютерних мережах, методи 
створення баз даних та інтернет-
ресурсів, технології розроблення 
алгоритмів і Кафедра 
комп’ютерних програм мовами 
високого рівня із застосуванням 
об’єктно-орієнтованого 
програмування для розв’язання 
задач проектування і 
використання інформаційних 
систем та технологій. 
ПР 7. Обґрунтовувати вибір 
технічної структури та розробляти 
відповідне програмне 
забезпечення, що входить до 
складу інформаційних систем та 
технологій. 

Лекції, лекції 
проблемного 

характеру, 
практичні 

заняття 

ОС бакалавр,  
2 курс,  

4 семестр 

126 
«Інформаційні 

системи та 
технології» 

Базові знання з 
дисциплін 

“Алгоритмізація 
та 

програмування”
, “Об’єктно-
орієнтоване 

програмування” 

Кафедра 
комп’ютерн

их 
технологій і 
моделюванн

я систем/ 
Величко 

О.С. 

Розробка 
JavaScript-
застосунків 

КС 3. Здатність до проектування, 
розробки, налагодження та 
вдосконалення системного, 
комунікаційного та програмно - 
апаратного забезпечення 
інформаційних систем та 
технологій, Інтернету речей (ІоТ), 
комп’ютерно-інтегрованих систем 

ПР 3. Використовувати базові 
знання інформатики й сучасних 
інформаційних систем та 
технологій, навички 
програмування, технології 
безпечної роботи в Кафедра 
комп’ютерних мережах, методи 
створення баз даних та інтернет-

Лекції, лекції 
проблемного 

характеру, 
практичні 

заняття 

ОС бакалавр,  
2 курс,  

4 семестр 

126 
«Інформаційні 

системи та 
технології» 

Базові знання з 
дисциплін 

“Алгоритмізація 
та 

програмування”
, “Об’єктно-
орієнтоване 

програмування” 



та системної мережної структури, 
управління ними. 
КС 4. Здатність проектувати, 
розробляти та використовувати 
засоби реалізації інформаційних 
систем, технологій та 
інфокомунікацій (методичні, 
інформаційні, алгоритмічні, 
технічні, програмні та інші). 
КС 12. Здатність управляти та 
користуватися сучасними 
інформаційно-комунікаційними 
системами та технологіями (у тому 
числі такими, що базуються на 
використанні Інтернет). 

ресурсів, технології розроблення 
алгоритмів і Кафедра 
комп’ютерних програм мовами 
високого рівня із застосуванням 
об’єктно-орієнтованого 
програмування для розв’язання 
задач проектування і 
використання інформаційних 
систем та технологій. 
ПР 7. Обґрунтовувати вибір 
технічної структури та розробляти 
відповідне програмне 
забезпечення, що входить до 
складу інформаційних систем та 
технологій. 

Кафедра 
комп’ютерн

их 
технологій і 
моделюванн

я систем/ 
Маєвський 

О.В. 

Комп'ютерна 
графіка 

КЗ 1. Здатність до абстрактного 
мислення, аналізу та синтезу. 
КС 4. Здатність проектувати, 
розробляти та використовувати 
засоби реалізації інформаційних 
систем, технологій та 
інфокомунікацій (методичні, 
інформаційні, алгоритмічні, 
технічні, програмні та інші). 

ПР 2. Застосовувати знання 
фундаментальних і природничих 
наук, системного аналізу та 
технологій моделювання, 
стандартних алгоритмів та 
дискретного аналізу при 
розв’язанні задач проектування і 
використання інформаційних 
систем та технологій. 
ПР 3. Використовувати базові 
знання інформатики й сучасних 
інформаційних систем та 
технологій, навички 
програмування, технології 
безпечної роботи в комп'ютерних 
мережах, методи створення баз 
даних та інтернет-ресурсів, 
технології розроблення 
алгоритмів і комп’ютерних 
програм мовами високого рівня із 
застосуванням об’єктно-
орієнтованого програмування для 
розв’язання задач проектування і 
використання інформаційних 
систем та технологій. 

Лекції, 
лабораторні 

ОС бакалавр,  
2 курс,  

5 семестр 

126 
«Інформаційні 

системи та 
технології» 

Базові знання з 
дисциплін 

“Інформаційні 
технології” 



Кафедра 
комп’ютерн

их 
технологій і 
моделюванн

я систем/ 
Терещук В.І. 

Мультимедійні 
технології 

КЗ 1. Здатність до абстрактного 
мислення, аналізу та синтезу. 
КС 4. Здатність проектувати, 
розробляти та використовувати 
засоби реалізації інформаційних 
систем, технологій та 
інфокомунікацій (методичні, 
інформаційні, алгоритмічні, 
технічні, програмні та інші). 

ПР 2. Застосовувати знання 
фундаментальних і природничих 
наук, системного аналізу та 
технологій моделювання, 
стандартних алгоритмів та 
дискретного аналізу при 
розв’язанні задач проектування і 
використання інформаційних 
систем та технологій. 
ПР 3. Використовувати базові 
знання інформатики й сучасних 
інформаційних систем та 
технологій, навички 
програмування, технології 
безпечної роботи в комп'ютерних 
мережах, методи створення баз 
даних та інтернет-ресурсів, 
технології розроблення 
алгоритмів і комп’ютерних 
програм мовами високого рівня із 
застосуванням об’єктно-
орієнтованого програмування для 
розв’язання задач проектування і 
використання інформаційних 
систем та технологій. 

Лекції, 
лабораторні 

ОС бакалавр,  
2 курс,  

5 семестр 

126 
«Інформаційні 

системи та 
технології» 

Базові знання з 
дисциплін 

“Інформаційні 
технології” 

Кафедра 
комп’ютерн

их 
технологій і 
моделюванн

я систем/ 
Терещук В.І. 

Комп'ютерний 
дизайн 

КЗ 1. Здатність до абстрактного 
мислення, аналізу та синтезу. 
КС 4. Здатність проектувати, 
розробляти та використовувати 
засоби реалізації інформаційних 
систем, технологій та 
інфокомунікацій (методичні, 
інформаційні, алгоритмічні, 
технічні, програмні та інші). 

ПР 2. Застосовувати знання 
фундаментальних і природничих 
наук, системного аналізу та 
технологій моделювання, 
стандартних алгоритмів та 
дискретного аналізу при 
розв’язанні задач проектування і 
використання інформаційних 
систем та технологій. 
ПР 3. Використовувати базові 
знання інформатики й сучасних 
інформаційних систем та 
технологій, навички 
програмування, технології 
безпечної роботи в комп'ютерних 
мережах, методи створення баз 
даних та інтернет-ресурсів, 

Лекції, 
лабораторні 

ОС бакалавр,  
2 курс,  

5 семестр 

126 
«Інформаційні 

системи та 
технології» 

Базові знання з 
дисциплін 

“Інформаційні 
технології” 



технології розроблення 
алгоритмів і комп’ютерних 
програм мовами високого рівня із 
застосуванням об’єктно-
орієнтованого програмування для 
розв’язання задач проектування і 
використання інформаційних 
систем та технологій. 

Кафедра 
комп’ютерн

их 
технологій і 
моделюванн

я систем/ 
Бродський 

Ю.Б. 

Комп'ютерні 
технології 

обробки даних 

КС 1. Здатність аналізувати об’єкт 
проектування або функціонування 
та його предметну область. 
КС 13. Здатність проводити 
обчислювальні експерименти, 
порівнювати результати 
експериментальних даних і 
отриманих рішень. 

ПР 1. Знати лінійну та векторну 
алгебру, диференціальне та 
інтегральне числення, теорію 
функцій багатьох змінних, теорію 
рядів, диференціальні рівняння 
для функції однієї та багатьох 
змінних, операційне числення, 
теорію ймовірностей та 
математичну статистику в обсязі, 
необхідному для розробки та 
використання інформаційних 
систем, технологій та 
інфокомунікацій, сервісів та 
інфраструктури організації. 
ПР 2. Застосовувати знання 
фундаментальних і природничих 
наук, системного аналізу та 
технологій моделювання, 
стандартних алгоритмів та 
дискретного аналізу при 
розв’язанні задач проектування і 
використання інформаційних 
систем та технологій. 

Лекції, 
лабораторні 

ОС бакалавр,  
2 курс,  

5 семестр 

126 
«Інформаційні 

системи та 
технології» 

Знання 
основних 
понять та 
методів 

математичної 
статистики 



Кафедра 
комп’ютерн

их 
технологій і 
моделюванн

я систем/ 
Грінчук І.О. 

Сучасні пакети 
прикладних 

програм 

КС 1. Здатність аналізувати об’єкт 
проектування або функціонування 
та його предметну область. 
КС 13. Здатність проводити 
обчислювальні експерименти, 
порівнювати результати 
експериментальних даних і 
отриманих рішень. 

ПР 1. Знати лінійну та векторну 
алгебру, диференціальне та 
інтегральне числення, теорію 
функцій багатьох змінних, теорію 
рядів, диференціальні рівняння 
для функції однієї та багатьох 
змінних, операційне числення, 
теорію ймовірностей та 
математичну статистику в обсязі, 
необхідному для розробки та 
використання інформаційних 
систем, технологій та 
інфокомунікацій, сервісів та 
інфраструктури організації. 
ПР 2. Застосовувати знання 
фундаментальних і природничих 
наук, системного аналізу та 
технологій моделювання, 
стандартних алгоритмів та 
дискретного аналізу при 
розв’язанні задач проектування і 
використання інформаційних 
систем та технологій. 

Лекції, 
лабораторні 

ОС бакалавр,  
2 курс,  

5 семестр 

126 
«Інформаційні 

системи та 
технології» 

Знання 
основних 
понять та 
методів 

математичної 
статистики 

Кафедра 
комп’ютерн

их 
технологій і 
моделюванн

я систем/ 
Николюк 

О.М. 

Обробка даних 
мовою R 

КС 1. Здатність аналізувати об’єкт 
проектування або функціонування 
та його предметну область. 
КС 13. Здатність проводити 
обчислювальні експерименти, 
порівнювати результати 
експериментальних даних і 
отриманих рішень. 

ПР 1. Знати лінійну та векторну 
алгебру, диференціальне та 
інтегральне числення, теорію 
функцій багатьох змінних, теорію 
рядів, диференціальні рівняння 
для функції однієї та багатьох 
змінних, операційне числення, 
теорію ймовірностей та 
математичну статистику в обсязі, 
необхідному для розробки та 
використання інформаційних 
систем, технологій та 
інфокомунікацій, сервісів та 
інфраструктури організації. 
ПР 2. Застосовувати знання 
фундаментальних і природничих 
наук, системного аналізу та 
технологій моделювання, 
стандартних алгоритмів та 

Лекції, лекції 
проблемного 

характеру, 
лабораторні 

роботи 

ОС бакалавр,  
2 курс,  

5 семестр 

126 
«Інформаційні 

системи та 
технології» 

Знання 
положень теорії 
ймовірності та 
математичної 
статистики, 
практичні 

навички роботи 
з математично 
орієнтовними 
програмними 
продуктами 

(зокрема, MS 
Excel) 



дискретного аналізу при 
розв’язанні задач проектування і 
використання інформаційних 
систем та технологій. 

Кафедра 

комп’ютерн

их 

технологій і 

моделюванн

я систем/ 

Николюк 

О.М. 

Теорія 

прийняття 

рішень 

КС 6. Здатність використовувати 

сучасні інформаційні системи та 

технології (виробничі, підтримки 

прийняття рішень, інтелектуального 

аналізу даних та інші), методики й 

техніки кібербезпеки під час 

виконання функціональних завдань 

та обов’язків. 

КС 9. Здатність розробляти бізнес-

рішення та оцінювати нові 

технологічні пропозиції. 

ПР 4. Проводити системний аналіз 

об’єктів проектування та 

обґрунтовувати вибір структури, 

алгоритмів та способів передачі 

інформації в інформаційних 

системах та технологіях. 

ПР 8. Застосовувати правила 

оформлення проектних матеріалів 

інформаційних систем та 

технологій, знати склад та 

послідовність виконання 

проектних робіт з урахуванням 

вимог відповідних нормативно-

правових документів для 

запровадження у професійній 

діяльності. 

ПР 10. Розуміти і враховувати 

соціальні, екологічні, етичні, 

економічні аспекти, вимоги 

охорони праці, виробничої 

санітарії, пожежної безпеки та 

існуючих державних і 

закордонних стандартів під час 

формування технічних завдань та 

рішень. 

ПР 11. Демонструвати вміння 

розробляти техніко-економічне 

обґрунтування розроблення 

інформаційних систем та 

технологій та вміти оцінювати 

економічну ефективність їх 

впровадження. 

Лекції, лекції 

проблемного 

характеру, 

лабораторні 

роботи 

ОС бакалавр,  

2 курс,  

5 семестр 

126 

«Інформаційні 

системи та 

технології» 

Практичні 

навички роботи 

з математично 

орієнтовними 

програмними 

продуктами, 

знання вищої 

математики, 

теорії 

ймовірності, 

математичної 

статистики 



Кафедра 

комп’ютерн

их 

технологій і 

моделюванн

я систем/ 

Молодецька 

К.В. 

Експертні 

системи та бази 

знань 

КС 6. Здатність використовувати 

сучасні інформаційні системи та 

технології (виробничі, підтримки 

прийняття рішень, інтелектуального 

аналізу даних та інші), методики й 

техніки кібербезпеки під час 

виконання функціональних завдань 

та обов’язків. 

КС 9. Здатність розробляти бізнес-

рішення та оцінювати нові 

технологічні пропозиції. 

ПР 4. Проводити системний аналіз 

об’єктів проектування та 

обґрунтовувати вибір структури, 

алгоритмів та способів передачі 

інформації в інформаційних 

системах та технологіях. 

ПР 8. Застосовувати правила 

оформлення проектних матеріалів 

інформаційних систем та 

технологій, знати склад та 

послідовність виконання 

проектних робіт з урахуванням 

вимог відповідних нормативно-

правових документів для 

запровадження у професійній 

діяльності. 

ПР 10. Розуміти і враховувати 

соціальні, екологічні, етичні, 

економічні аспекти, вимоги 

охорони праці, виробничої 

санітарії, пожежної безпеки та 

існуючих державних і 

закордонних стандартів під час 

формування технічних завдань та 

рішень. 

ПР 11. Демонструвати вміння 

розробляти техніко-економічне 

обґрунтування розроблення 

інформаційних систем та 

технологій та вміти оцінювати 

економічну ефективність їх 

впровадження. 

Лекції, лекції 

проблемного 

характеру, 

лабораторні 

роботи 

ОС бакалавр,  

2 курс,  

5 семестр 

126 

«Інформаційні 

системи та 

технології» 

знання 

інформаційних 

технологій, 

алгоритмізації 

та 

програмування, 

вміння 

виконувати 

формалізацію 

предметної 

області в галузі 

інформаційних 

технологій 



Кафедра 

комп’ютерн

их 

технологій і 

моделюванн

я систем/ 

Ковбасюк 

С.В. 

Системи 

підтримки 

прийняття 

рішень 

КС 6. Здатність використовувати 

сучасні інформаційні системи та 

технології (виробничі, підтримки 

прийняття рішень, інтелектуального 

аналізу даних та інші), методики й 

техніки кібербезпеки під час 

виконання функціональних завдань 

та обов’язків. 

КС 9. Здатність розробляти бізнес-

рішення та оцінювати нові 

технологічні пропозиції. 

ПР 4. Проводити системний аналіз 

об’єктів проектування та 

обґрунтовувати вибір структури, 

алгоритмів та способів передачі 

інформації в інформаційних 

системах та технологіях. 

ПР 8. Застосовувати правила 

оформлення проектних матеріалів 

інформаційних систем та 

технологій, знати склад та 

послідовність виконання 

проектних робіт з урахуванням 

вимог відповідних нормативно-

правових документів для 

запровадження у професійній 

діяльності. 

ПР 10. Розуміти і враховувати 

соціальні, екологічні, етичні, 

економічні аспекти, вимоги 

охорони праці, виробничої 

санітарії, пожежної безпеки та 

існуючих державних і 

закордонних стандартів під час 

формування технічних завдань та 

рішень. 

ПР 11. Демонструвати вміння 

розробляти техніко-економічне 

обґрунтування розроблення 

інформаційних систем та 

технологій та вміти оцінювати 

економічну ефективність їх 

впровадження. 

Лекції, 

лабораторні 

роботи, 

практичні, 

семінар-

дискусія 

ОС бакалавр,  

2 курс,  

5 семестр 

126 

«Інформаційні 

системи та 

технології» 

Знання і 

навички у 

галузях теорії 

оброблення 

інформації, 

інформаційних 

технологій та 

теорії 

ймовірностей 



Кафедра 

комп’ютерн

их 

технологій і 

моделюванн

я систем/ 

Николюк 

О.М. 

Інформаційний 

менеджмент 

КЗ 8. Здатність оцінювати та 

забезпечувати якість виконуваних 

робіт. 

КС 5. Здатність оцінювати та 

враховувати еконо-мічні, соціальні, 

технологічні та екологічні фактори 

на всіх етапах життєвого циклу 

інфокомунікаційних систем. 

КС 14. Здатність формувати нові 

конкуренто-спроможні ідеї й 

реалізовувати їх у проектах 

(стартапах). 

ПР 10. Розуміти і враховувати 

соціальні, екологічні, етичні, 

економічні аспекти, вимоги 

охорони праці, виробничої 

санітарії, пожежної безпеки та 

існуючих державних і 

закордонних стандартів під час 

формування технічних завдань та 

рішень. 

ПР 11. Демонструвати вміння 

розробляти техніко-економічне 

обґрунтування розроблення 

інформаційних систем та 

технологій та вміти оцінювати 

економічну ефективність їх 

впровадження. 

лекції, 

практичні, 

самостійна 

робота, 

командна 

робота, 

проблемні 

заняття, 

дискусії 

ОС бакалавр,  

2 курс,  

6 семестр 

126 

«Інформаційні 

системи та 

технології» 

Практичні 

навички роботи 

з математично 

орієнтовними 

програмними 

продуктами 

Кафедра 
економічної 

теорії, 
інтелектуаль
ної власності 

та 
публічного 
управління/ 

Якобчук 
В.П., 

Ходаківськи
й Є.І., 

Довженко 
В.А., 

Литвинчук 
І.Л., Іванюк 

О.В. 

Інтелектуальна 
власність 

КЗ 2. Здатність застосовувати знання 
у практичних ситуаціях. 
КЗ 9. Здатність реалізувати свої права 
і обов’язки як члена суспільства, 
усвідомлювати цінності грома-
дянського (вільного демокра-
тичного) суспільства та необхідність 
його сталого розвитку, верховенства 
права, прав і свобод людини і 
громадянина в Україні. 
КЗ 10. 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. 

ПР 8. Застосовувати правила 
оформлення проектних матеріалів 
інформаційних систем та 
технологій, знати склад та 
послідовність виконання 
проектних робіт з урахуванням 
вимог відповідних нормативно-
правових документів для 
запровадження у професійній 
діяльності. 
ПР 10. Розуміти і враховувати 
соціальні, екологічні, етичні, 
економічні аспекти, вимоги 
охорони праці, виробничої 
санітарії, пожежної безпеки та 
існуючих державних і 
закордонних стандартів під час 
формування технічних завдань та 
рішень. 

лекції, 
практичні, 
командна 
робота, 
семінар, 
проектна 
робота, 

проблемні 
заняття тощо 

ОС бакалавр,  
2 курс,  

6 семестр 

126 
«Інформаційні 

системи та 
технології» 

Без обмежень 



Кафедра 
комп’ютерн

их 
технологій і 
моделюванн

я систем/ 
Ігнатюк 

М.В. 

Інформаційна 
культура 
студента 

КЗ 2. Здатність застосовувати знання 
у практичних ситуаціях. 
КЗ 6. Здатність до пошуку, 
оброблення та узагальнення 
інформації з різних джерел. 
КЗ 9. 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. 
КЗ 10. 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. 

ПР 8. Застосовувати правила 
оформлення проектних матеріалів 
інформаційних систем та 
технологій, знати склад та 
послідовність виконання 
проектних робіт з урахуванням 
вимог відповідних нормативно-
правових документів для 
запровадження у професійній 
діяльності. 
ПР 10. Розуміти і враховувати 
соціальні, екологічні, етичні, 
економічні аспекти, вимоги 
охорони праці, виробничої 
санітарії, пожежної безпеки та 
існуючих державних і 
закордонних стандартів під час 
формування технічних завдань та 
рішень. 

Лекції, лекції 
проблемного 

характеру, 
практичні 
заняття, 

лабораторні 
заняття 

ОС бакалавр,  
2 курс,  

6 семестр 

126 
«Інформаційні 

системи та 
технології» 

Без обмежень 

Кафедра 
комп’ютерн

их 
технологій і 
моделюванн

я систем/ 
Черепанська 

І.Ю. 

Технології 
комп'ютерного 
проектування 

КС 3. Здатність до проектування, 
розробки, налагодження та 
вдосконалення системного, 
комунікаційного та програмно - 
апаратного забезпечення 
інформаційних систем та технологій, 
Інтернету речей (ІоТ), комп’ютерно-
інтегрованих систем та системної 
мережної структури, управління 
ними. 
КС 4. Здатність проектувати, 
розробляти та використовувати 
засоби реалізації інформаційних 
систем, технологій та 
інфокомунікацій (методичні, 
інформаційні, алгоритмічні, технічні, 
програмні та інші). 
КС 10. Здатність вибору, 
проектування, розгортання, 
інтегрування, управління, 
адміністрування та 

ПР 3. Використовувати базові 
знання інформатики й сучасних 
інформаційних систем та 
технологій, навички 
програмування, технології 
безпечної роботи в комп'ютерних 
мережах, методи створення баз 
даних та інтернет-ресурсів, 
технології розроблення 
алгоритмів і комп’ютерних 
програм мовами високого рівня із 
застосуванням об’єктно-
орієнтованого програмування для 
розв’язання задач проектування і 
використання інформаційних 
систем та технологій. 
ПР 4. Проводити системний аналіз 
об’єктів проектування та 
обґрунтовувати вибір структури, 

Лекції, 
практичні, 
семінари-
дискусії, 

індивідуальні 
консультації, 
дистанційне 

навчання 

ОС бакалавр,  
2 курс,  

6 семестр 

126 
«Інформаційні 

системи та 
технології» 

Вивчення 
дисципліни 
базується на 
знанні таких 
дисциплін як 

вища 
математика, 

теорія 
ймовірності, 
інформаційні 

технології. 



супроводжування інформаційних 
систем, технологій та 
інфокомунікацій, сервісів та 
інфраструктури організації. 

алгоритмів та способів передачі 
інформації в інформаційних 
системах та технологіях. 

Кафедра 
комп’ютерн

их 
технологій і 
моделюванн

я систем/ 
Черепанська 

І.Ю. 

Основи систем 
автоматизовано
го проектування 

КС 3. Здатність до проектування, 
розробки, налагодження та 
вдосконалення системного, 
комунікаційного та програмно - 
апаратного забезпечення 
інформаційних систем та технологій, 
Інтернету речей (ІоТ), комп’ютерно-
інтегрованих систем та системної 
мережної структури, управління 
ними. 
КС 4. Здатність проектувати, 
розробляти та використовувати 
засоби реалізації інформаційних 
систем, технологій та 
інфокомунікацій (методичні, 
інформаційні, алгоритмічні, технічні, 
програмні та інші). 
КС 10. Здатність вибору, 
проектування, розгортання, 
інтегрування, управління, 
адміністрування та 
супроводжування інформаційних 
систем, технологій та 
інфокомунікацій, сервісів та 
інфраструктури організації. 

ПР 3. Використовувати базові 
знання інформатики й сучасних 
інформаційних систем та 
технологій, навички 
програмування, технології 
безпечної роботи в комп'ютерних 
мережах, методи створення баз 
даних та інтернет-ресурсів, 
технології розроблення 
алгоритмів і комп’ютерних 
програм мовами високого рівня із 
застосуванням об’єктно-
орієнтованого програмування для 
розв’язання задач проектування і 
використання інформаційних 
систем та технологій. 
ПР 4. Проводити системний аналіз 
об’єктів проектування та 
обґрунтовувати вибір структури, 
алгоритмів та способів передачі 
інформації в інформаційних 
системах та технологіях. 

Лекції, 
практичні, 
семінари-
дискусії, 

індивідуальні 
консультації, 
дистанційне 

навчання 

ОС бакалавр,  
2 курс,  

6 семестр 

126 
«Інформаційні 

системи та 
технології» 

Вивчення 
дисципліни 
базується на 
знанні таких 
дисциплін як 

вища 
математика, 

теорія 
ймовірності, 
інформаційні 

технології. 

Кафедра 
комп’ютерн

их 
технологій і 
моделюванн

я систем/ 
Черепанська 

І.Ю. 

Комп'ютерна 
підтримка 

проектування 

КС 3. Здатність до проектування, 
розробки, налагодження та 
вдосконалення системного, 
комунікаційного та програмно - 
апаратного забезпечення 
інформаційних систем та технологій, 
Інтернету речей (ІоТ), комп’ютерно-
інтегрованих систем та системної 
мережної структури, управління 
ними. 
КС 4. Здатність проектувати, 
розробляти та використовувати 
засоби реалізації інформаційних 
систем, технологій та 
інфокомунікацій (методичні, 
інформаційні, алгоритмічні, технічні, 
програмні та інші). 
КС 10. Здатність вибору, 

ПР 3. Використовувати базові 
знання інформатики й сучасних 
інформаційних систем та 
технологій, навички 
програмування, технології 
безпечної роботи в комп'ютерних 
мережах, методи створення баз 
даних та інтернет-ресурсів, 
технології розроблення 
алгоритмів і комп’ютерних 
програм мовами високого рівня із 
застосуванням об’єктно-
орієнтованого програмування для 
розв’язання задач проектування і 
використання інформаційних 
систем та технологій. 

Лекції, 
практичні, 
семінари-
дискусії, 

індивідуальні 
консультації, 
дистанційне 

навчання 

ОС бакалавр,  
2 курс,  

6 семестр 

126 
«Інформаційні 

системи та 
технології» 

Вивчення 
дисципліни 
базується на 
знанні таких 
дисциплін як 

вища 
математика, 

теорія 
ймовірності, 
інформаційні 

технології. 



проектування, розгортання, 
інтегрування, управління, 
адміністрування та 
супроводжування інформаційних 
систем, технологій та 
інфокомунікацій, сервісів та 
інфраструктури організації. 

ПР 4. Проводити системний аналіз 
об’єктів проектування та 
обґрунтовувати вибір структури, 
алгоритмів та способів передачі 
інформації в інформаційних 
системах та технологіях. 

Кафедра 
комп’ютерн

их 
технологій і 
моделюванн

я систем/ 
Лапін А.В. 

Хмарні сервіси 

КС 3. Здатність до проектування, 
розробки, налагодження та 
вдосконалення системного, 
комунікаційного та програмно - 
апаратного забезпечення 
інформаційних систем та технологій, 
Інтернету речей (ІоТ), комп’ютерно-
інтегрованих систем та системної 
мережної структури, управління 
ними. 
КС 10. Здатність вибору, 
проектування, розгортання, 
інтегрування, управління, 
адміністрування та 
супроводжування інформаційних 
систем, технологій та 
інфокомунікацій, сервісів та 
інфраструктури організації. 
КС 12. Здатність управляти та 
користуватися сучасними 
інформаційно-комунікаційними 
системами та технологіями (у тому 
числі такими, що базуються на 
використанні Інтернет). 

ПР 3. Використовувати базові 
знання інформатики й сучасних 
інформаційних систем та 
технологій, навички програму-
вання, технології безпечної роботи 
в комп'ютерних мережах, методи 
створення баз даних та інтернет-
ресурсів, технології розроблення 
алгоритмів і комп’ютерних 
програм мовами високого рівня із 
застосуванням об’єктно-орієнто-
ваного програмування для 
розв’язання задач проектування і 
використання 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. 

лекції, 
лабораторні 

ОС бакалавр,  
2 курс,  

6 семестр 

126 
«Інформаційні 

системи та 
технології» 

Знання 
мережних 
технологій, 
технології 

адміністрування 
комп’ютерних 

мереж 



Кафедра 
комп’ютерн

их 
технологій і 
моделюванн

я систем/ 
Лапін А.В. 

Програмне 
забезпечення 
служб Internet 

КС 3. Здатність до проектування, 
розробки, налагодження та 
вдосконалення системного, 
комунікаційного та програмно - 
апаратного забезпечення 
інформаційних систем та технологій, 
Інтернету речей (ІоТ), комп’ютерно-
інтегрованих систем та системної 
мережної структури, управління 
ними. 
КС 10. Здатність вибору, 
проектування, розгортання, 
інтегрування, управління, 
адміністрування та 
супроводжування інформаційних 
систем, технологій та 
інфокомунікацій, сервісів та 
інфраструктури організації. 
КС 12. Здатність управляти та 
користуватися сучасними 
інформаційно-комунікаційними 
системами та технологіями (у тому 
числі такими, що базуються на 
використанні Інтернет). 

ПР 3. Використовувати базові 
знання інформатики й сучасних 
інформаційних систем та 
технологій, навички програму-
вання, технології безпечної роботи 
в комп'ютерних мережах, методи 
створення баз даних та інтернет-
ресурсів, технології розроблення 
алгоритмів і комп’ютерних 
програм мовами високого рівня із 
застосуванням об’єктно-орієнто-
ваного програмування для 
розв’язання задач проектування і 
використання 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. 

лекції, 
лабораторні 

ОС бакалавр,  
2 курс,  

6 семестр 

126 
«Інформаційні 

системи та 
технології» 

Знання 
мережних 
технологій, 
технології 

адміністрування 
комп’ютерних 

мереж 



Кафедра 
комп’ютерн

их 
технологій і 
моделюванн

я систем/ 
Лапін А.В. 

Інтернет-сервіси 
рівня 

застосунків 

КС 3. Здатність до проектування, 
розробки, налагодження та 
вдосконалення системного, 
комунікаційного та програмно - 
апаратного забезпечення 
інформаційних систем та технологій, 
Інтернету речей (ІоТ), комп’ютерно-
інтегрованих систем та системної 
мережної структури, управління 
ними. 
КС 10. Здатність вибору, 
проектування, розгортання, 
інтегрування, управління, 
адміністрування та 
супроводжування інформаційних 
систем, технологій та 
інфокомунікацій, сервісів та 
інфраструктури організації. 
КС 12. Здатність управляти та 
користуватися сучасними 
інформаційно-комунікаційними 
системами та технологіями (у тому 
числі такими, що базуються на 
використанні Інтернет). 

ПР 3. Використовувати базові 
знання інформатики й сучасних 
інформаційних систем та техноло-
гій, навички програмування, 
технології безпечної роботи в 
комп'ютерних мережах, методи 
створення баз даних та інтернет-
ресурсів, технології розроблення 
алгоритмів і комп’ютерних 
програм мовами високого рівня із 
застосуванням об’єктно-орієнто-
ваного програмування для 
розв’язання задач проектування і 
використання 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. 

лекції, 
лабораторні 

ОС бакалавр,  
2 курс,  

6 семестр 

126 
«Інформаційні 

системи та 
технології» 

Знання 
мережних 
технологій, 
технології 

адміністрування 
комп’ютерних 

мереж 

Кафедра 
комп’ютерн

их 
технологій і 
моделюванн

я систем/ 
Воротніков 

В.В. 

Тестування 
програмного 
забезпечення 

інформаційних 
систем 

КС 3. Здатність до проектування, 
розробки, налагодження та 
вдосконалення системного, комуні-
каційного та програмно - апаратного 
забезпечення інформа-ційних систем 
та технологій, Інтернету речей (ІоТ), 
комп’ютерно-інтегрованих систем та 
системної мережної структури, 
управління ними. 
КС 4. Здатність проектувати, 
розробляти та використо-вувати 
засоби реалізації інформаційних 
систем, технологій та 
інфокомунікацій (методичні, 
інформаційні, алгоритмічні, технічні, 
програмні та інші). 
КС 7. Здатність застосовувати 
інформаційні технології у ході 
створення, впровадження та 
експлуатації системи менеджменту 
якості та оцінювати витрати на її 
розроблення та забезпечення. 

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. 

Лекція, 
демонстрація, 

зокрема, з 
використання

м 
мультимедійн

их засобів 
навчання, 

лабораторні, 
проблемні 

заняття 

ОС бакалавр,  
2 курс,  

6 семестр 

126 
«Інформаційні 

системи та 
технології» 

Знання базових 
понять теорії 
алгоритмів, 
формальних 

моделей 
алгоритмів 



Кафедра 
комп’ютерн

их 
технологій і 
моделюванн

я систем/ 
Величко 

О.С. 

Програмування 
на мові FBD 

КС 3. Здатність до проектування, 
розробки, налагодження та 
вдосконалення системного, 
комунікаційного та програмно - 
апаратного забезпечення 
інформаційних систем та технологій, 
Інтернету речей (ІоТ), комп’ютерно-
інтегрованих систем та системної 
мережної структури, управління 
ними. 
КС 4. Здатність проектувати, 
розробляти та використо-вувати 
засоби реалізації інформаційних 
систем, технологій та 
інфокомунікацій (методичні, 
інформаційні, алгоритмічні, технічні, 
програмні та інші). 
КС 7. Здатність застосовувати 
інформаційні технології у ході 
створення, впровадження та 
експлуатації системи менеджменту 
якості та оцінювати витрати на її 
розроблення та забезпечення. 

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. 

Лекції, лекції 
проблемного 

характеру, 
лабораторні 

роботи 

ОС бакалавр,  
2 курс,  

6 семестр 

126 
«Інформаційні 

системи та 
технології» 

Базові знання з 
дисциплін 

“Алгоритмізація 
та 

програмування”
, “Об’єктно-
орієнтоване 

програмування” 

Кафедра 
комп’ютерн

их 
технологій і 
моделюванн

я систем/ 
Величко 

О.С. 

Введення в 
програмування 

IоT 

КС 3. Здатність до проектування, 
розробки, налагодження та 
вдосконалення системного, комуні-
каційного та програмно - апаратного 
забезпечення інформ-аційних систем 
та технологій, Інтернету речей (ІоТ), 
комп’ютерно-інтегрованих систем та 
системної мережної структури, 
управління ними. 
КС 4. Здатність проектувати, 
розробляти та використо-вувати 
засоби реалізації інформаційних 
систем, технологій та 
інфокомунікацій (методичні, інфор-
маційні, алгоритмічні, технічні, 
програмні та інші). 
КС 7. Здатність застосовувати 
інформаційні технології у ході 
створення, впровадження та 
експлуатації системи менеджменту 
якості та оцінювати витрати на її 
розроблення та забезпечення. 

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. 

Лекції, лекції 
проблемного 

характеру, 
практичні 

заняття 

ОС бакалавр,  
2 курс,  

6 семестр 

126 
«Інформаційні 

системи та 
технології» 

Базові знання з 
дисциплін 

“Алгоритмізація 
та 

програмування”
, “Об’єктно-
орієнтоване 

програмування” 



Кафедра 
суспільних 

наук 
Мельничук 

І.А. 

Політологія 

КЗ 9. 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. 
КЗ 10. 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. 

ПР 2. Застосовувати знання 
фундаментальних і природничих 
наук, системного аналізу та 
технологій моделювання, 
стандартних алгоритмів та 
дискретного аналізу при 
розв’язанні задач проектування і 
використання інформаційних 
систем та технологій. 
ПР 10. Розуміти і враховувати 
соціальні, екологічні, етичні, 
економічні аспекти, вимоги 
охорони праці, виробничої 
санітарії, пожежної безпеки та 
існуючих державних і 
закордонних стандартів під час 
формування технічних завдань та 
рішень. 

Лекції, 
практичні 

ОС бакалавр,  
2 курс,  

7 семестр 

126 
«Інформаційні 

системи та 
технології» 

Без обмежень 

Кафедра 
суспільних 

наук/ 
Шевченко 

О.М. 

Психологія 

КЗ 9. 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. 
КЗ 10. 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. 

ПР 2. Застосовувати знання 
фундаментальних і природничих 
наук, системного аналізу та 
технологій моделювання, 
стандартних алгоритмів та 
дискретного аналізу при 
розв’язанні задач проектування і 
використання інформаційних 
систем та технологій. 
ПР 10. Розуміти і враховувати 
соціальні, екологічні, етичні, 
економічні аспекти, вимоги 
охорони праці, виробничої 
санітарії, пожежної безпеки та 
існуючих державних і 
закордонних стандартів під час 
формування технічних завдань та 
рішень. 

Лекції, 
практичні 

ОС бакалавр,  
2 курс,  

7 семестр 

126 
«Інформаційні 

системи та 
технології» 

Без обмежень 



Кафедра 
суспільних 

наук/ 
Шевченко 

О.М. 

Соціологія 

КЗ 9. 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. 
КЗ 10. 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. 

ПР 2. Застосовувати знання 
фундаментальних і природничих 
наук, системного аналізу та 
технологій моделювання, 
стандартних алгоритмів та 
дискретного аналізу при 
розв’язанні задач проектування і 
використання інформаційних 
систем та технологій. 
ПР 10. Розуміти і враховувати 
соціальні, екологічні, етичні, 
економічні аспекти, вимоги 
охорони праці, виробничої 
санітарії, пожежної безпеки та 
існуючих державних і 
закордонних стандартів під час 
формування технічних завдань та 
рішень. 

Лекції, 
практичні 

ОС бакалавр,  
2 курс,  

7 семестр 

126 
«Інформаційні 

системи та 
технології» 

Без обмежень 

Кафедра 
комп’ютерн

их 
технологій і 
моделюванн

я систем/ 
Черепанська 

І.Ю. 

Технології 
штучного 
інтелекту 

КС 3. Здатність до проектування, 
розробки, налагодження та 
вдосконалення системного, 
комунікаційного та програмно - 
апаратного забезпечення 
інформаційних систем та технологій, 
Інтернету речей (ІоТ), комп’ютерно-
інтегрованих систем та системної 
мережної структури, управління 
ними. 
КС 6. Здатність використовувати 
сучасні інформаційні системи та 
технології (виробничі, підтримки 
прийняття рішень, інтелектуального 
аналізу даних та інші), методики й 
техніки кібербезпеки під час 
виконання функціональних завдань 
та обов’язків. 

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 9. Здійснювати системний 
аналіз архітектури підприємства та 
його ІТ-інфраструктури, 
проводити розроблення та 
вдосконалення її елементної бази і 
структури. 

Лекції, лекції 
проблемного 

характеру, 
практичні 

заняття 

ОС бакалавр,  
2 курс,  

7 семестр 

126 
«Інформаційні 

системи та 
технології» 

Вивчення 
дисципліни 
базується на 
знанні таких 
дисциплін як 

вища 
математика, 

теорія 
ймовірності, 
інформаційні 

технології. 



Кафедра 

комп’ютерн

их 

технологій і 

моделюванн

я систем/ 

Черепанська 

І.Ю. 

Елементи теорії 

систем 

штучного 

інтелекту 

КС 3. Здатність до проектування, 

розробки, налагодження та 

вдосконалення системного, 

комунікаційного та програмно - 

апаратного забезпечення 

інформаційних систем та 

технологій, Інтернету речей (ІоТ), 

комп’ютерно-інтегрованих систем 

та системної мережної структури, 

управління ними. 

КС 6. Здатність використовувати 

сучасні інформаційні системи та 

технології (виробничі, підтримки 

прийняття рішень, інтелектуального 

аналізу даних та інші), методики й 

техніки кібербезпеки під час 

виконання функціональних завдань 

та обов’язків. 

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 9. Здійснювати системний 

аналіз архітектури підприємства та 

його ІТ-інфраструктури, 

проводити розроблення та 

вдосконалення її елементної бази і 

структури. 

Лекції, лекції 

проблемного 

характеру, 

практичні 

заняття 

ОС бакалавр,  

2 курс,  

7 семестр 

126 

«Інформаційні 

системи та 

технології» 

Вивчення 

дисципліни 

базується на 

знанні таких 

дисциплін як 

вища 

математика, 

теорія 

ймовірності, 

інформаційні 

технології. 

Кафедра 

комп’ютерн

их 

технологій і 

моделюванн

я систем/ 

Черепанська 

І.Ю. 

Технології 

штучного 

інтелекту в 

інформаційних 

системах 

КС 3. Здатність до проектування, 

розробки, налагодження та 

вдосконалення системного, 

комунікаційного та програмно - 

апаратного забезпечення 

інформаційних систем та 

технологій, Інтернету речей (ІоТ), 

комп’ютерно-інтегрованих систем 

та системної мережної структури, 

управління ними. 

КС 6. Здатність використовувати 

сучасні інформаційні системи та 

технології (виробничі, підтримки 

прийняття рішень, інтелектуального 

аналізу даних та інші), методики й 

техніки кібербезпеки під час 

виконання функціональних завдань 

та обов’язків. 

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 9. Здійснювати системний 

аналіз архітектури підприємства та 

його ІТ-інфраструктури, 

проводити розроблення та 

вдосконалення її елементної бази і 

структури. 

Лекції, лекції 

проблемного 

характеру, 

практичні 

заняття 

ОС бакалавр,  

2 курс,  

7 семестр 

126 

«Інформаційні 

системи та 

технології» 

Вивчення 

дисципліни 

базується на 

знанні таких 

дисциплін як 

вища 

математика, 

теорія 

ймовірності, 

інформаційні 

технології. 



Кафедра 
комп’ютерн

их 
технологій і 
моделюванн

я систем/ 
Молодецька 

К.В. 

Основи 
кібербезпеки 

КС 6. Здатність використовувати 
сучасні інформаційні системи та 
технології (виробничі, підтримки 
прийняття рішень, інтелектуального 
аналізу даних та інші), методики й 
техніки кібербезпеки під час 
виконання функціональних завдань 
та обов’язків. 
КС 10. Здатність вибору, 
проектування, розгортання, 
інтегрування, управління, 
адміністрування та 
супроводжування інформаційних 
систем, технологій та 
інфокомунікацій, сервісів та 
інфраструктури організації. 
КС 12. Здатність управляти та 
користуватися сучасними 
інформаційно-комунікаційними 
системами та технологіями (у тому 
числі такими, що базуються на 
використанні Інтернет). 

ПР 4. Проводити системний аналіз 
об’єктів проектування та 
обґрунтовувати вибір структури, 
алгоритмів та способів передачі 
інформації в інформаційних 
системах та технологіях. 
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. 

Лекції, лекції 
проблемного 

характеру, 
лабораторні 

роботи 

ОС бакалавр,  
2 курс,  

8 семестр 

126 
«Інформаційні 

системи та 
технології» 

знання 
інформаційних 

технологій, 
алгоритмізації 

та 
програмування, 

комп’ютерні 
мережі, вміння 

виконувати 
формалізацію 

предметної 
області в галузі 
інформаційних 

систем і 
технологій 

Кафедра 
комп’ютерн

их 
технологій і 
моделюванн

я систем/ 
Молодецька 

К.В. 

Технології 
захисту 

інформації 

КС 6. Здатність використовувати 
сучасні інформаційні системи та 
технології (виробничі, підтримки 
прийняття рішень, інтелектуального 
аналізу даних та інші), методики й 
техніки кібербезпеки під час 
виконання функціональних завдань 
та обов’язків. 
КС 10. Здатність вибору, 
проектування, розгортання, 
інтегрування, управління, адмі-
ністрування та супроводжування 
інформаційних систем, технологій та 
інфокомунікацій, сервісів та 
інфраструктури організації. 
КС 12. Здатність управляти та 
користуватися сучасними інформа-
ційно-комунікаційними системами 
та технологіями (у тому числі 
такими, що базуються на 
використанні Інтернет). 

ПР 4. Проводити системний аналіз 
об’єктів проектування та 
обґрунтовувати вибір структури, 
алгоритмів та способів передачі 
інформації в інформаційних 
системах та технологіях. 
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. 

Лекції, лекції 
проблемного 

характеру, 
лабораторні 

роботи 

ОС бакалавр,  
2 курс,  

8 семестр 

126 
«Інформаційні 

системи та 
технології» 

знання 
інформаційних 

технологій, 
алгоритмізації 

та 
програмування, 

комп’ютерні 
мережі, вміння 

виконувати 
формалізацію 

предметної 
області в галузі 
інформаційних 

систем і 
технологій 



Кафедра 
комп’ютерн

их 
технологій і 
моделюванн

я систем/ 
Молодецька 

К.В. 

Інформаційна 
безпека 

КС 6. Здатність використовувати 
сучасні інформаційні системи та 
технології (виробничі, підтримки 
прийняття рішень, інтелектуального 
аналізу даних та інші), методики й 
техніки кібербезпеки під час 
виконання функціональних завдань 
та обов’язків. 
КС 10. Здатність вибору, 
проектування, розгортання, 
інтегрування, управління, 
адміністрування та 
супроводжування інформаційних 
систем, технологій та 
інфокомунікацій, сервісів та 
інфраструктури організації. 
КС 12. Здатність управляти та 
користуватися сучасними 
інформаційно-комунікаційними 
системами та технологіями (у тому 
числі такими, що базуються на 
використанні Інтернет). 

ПР 4. Проводити системний аналіз 
об’єктів проектування та 
обґрунтовувати вибір структури, 
алгоритмів та способів передачі 
інформації в інформаційних 
системах та технологіях. 
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. 

Лекції, лекції 
проблемного 

характеру, 
лабораторні 

роботи 

ОС бакалавр,  
2 курс,  

8 семестр 

126 
«Інформаційні 

системи та 
технології» 

знання 
інформаційних 

технологій, 
алгоритмізації 

та 
програмування, 

комп’ютерні 
мережі, вміння 

виконувати 
формалізацію 

предметної 
області в галузі 
інформаційних 

систем і 
технологій 

Кафедра 
комп’ютерн

их 
технологій і 
моделюванн

я систем/ 
Черепанська 

І.Ю. 

Менеджмент 
якості 

інформаційних 
систем 

КС 5. Здатність оцінювати та 
враховувати економічні, соціальні, 
технологічні та екологічні фактори 
на всіх етапах життєвого циклу 
інфокомунікаційних систем. 
КС 8. Здатність управляти якістю 
продуктів і сервісів інформаційних 
систем та технологій протягом їх 
життєвого циклу. 

ПР 7. Обґрунтовувати вибір 
технічної структури та розробляти 
відповідне програмне 
забезпечення, що входить до 
складу інформаційних систем та 
технологій. 
ПР 10. Розуміти і враховувати 
соціальні, екологічні, етичні, 
економічні аспекти, вимоги 
охорони праці, виробничої 
санітарії, пожежної безпеки та 
існуючих державних і закордонних 
стандартів під час формування 
технічних завдань та рішень. 
ПР 11. Демонструвати вміння 
розробляти техніко-економічне 
обґрунтування розроблення 
інформаційних систем та 
технологій та вміти оцінювати 
економічну ефективність їх 
впровадження. 

Лекції, лекції 
проблемного 

характеру, 
практичні 
заняття, 

лабораторні 
заняття 

ОС бакалавр,  
2 курс,  

8 семестр 

126 
«Інформаційні 

системи та 
технології» 

Вивчення 
дисципліни 
базується на 
знанні таких 
дисциплін як 

вища 
математика, 

теорія 
ймовірності, 
інформаційні 

технології. 



Кафедра 
комп’ютерн

их 
технологій і 
моделюванн

я систем/ 
Черепанська 

І.Ю. 

Забезпечення 
якості 

інформаційних 
систем 

КС 5. Здатність оцінювати та 
враховувати економічні, соціальні, 
технологічні та екологічні фактори 
на всіх етапах життєвого циклу 
інфокомунікаційних систем. 
КС 8. Здатність управляти якістю 
продуктів і сервісів інформаційних 
систем та технологій протягом їх 
життєвого циклу. 

ПР 7. Обґрунтовувати вибір 
технічної структури та розробляти 
відповідне програмне 
забезпечення, що входить до 
складу інформаційних систем та 
технологій. 
ПР 10. Розуміти і враховувати 
соціальні, екологічні, етичні, 
економічні аспекти, вимоги 
охорони праці, виробничої 
санітарії, пожежної безпеки та 
існуючих державних і закордонних 
стандартів під час формування 
технічних завдань та рішень. 
ПР 11. Демонструвати вміння 
розробляти техніко-економічне 
обґрунтування розроблення 
інформаційних систем та 
технологій та вміти оцінювати 
економічну ефективність їх 
впровадження. 

Лекції, лекції 
проблемного 

характеру, 
практичні 
заняття, 

лабораторні 
заняття 

ОС бакалавр,  
2 курс,  

8 семестр 

126 
«Інформаційні 

системи та 
технології» 

Вивчення 
дисципліни 
базується на 
знанні таких 
дисциплін як 

вища 
математика, 

теорія 
ймовірності, 
інформаційні 

технології. 

Кафедра 
комп’ютерн

их 
технологій і 
моделюванн

я систем/ 
Черепанська 

І.Ю. 

Управління 
якістю 

інформаційних 
систем 

КС 5. Здатність оцінювати та 
враховувати економічні, соціальні, 
технологічні та екологічні фактори 
на всіх етапах життєвого циклу 
інфокомунікаційних систем. 
КС 8. Здатність управляти якістю 
продуктів і сервісів інформаційних 
систем та технологій протягом їх 
життєвого циклу. 

ПР 7. Обґрунтовувати вибір 
технічної структури та розробляти 
відповідне програмне забезпечен-
ня, що входить до складу 
інформаційних систем та 
технологій. 
ПР 10. Розуміти і враховувати 
соціальні, екологічні, етичні, 
економічні аспекти, вимоги 
охорони праці, виробничої 
санітарії, пожежної безпеки та 
існуючих державних і закордонних 
стандартів під час формування 
технічних завдань та рішень. 
ПР 11. Демонструвати вміння 
розробляти техніко-економічне 
обґрунтування розроблення 
інформаційних систем та 
технологій та вміти оцінювати 
економічну ефективність їх 
впровадження. 

Лекції, лекції 
проблемного 

характеру, 
практичні 
заняття, 

лабораторні 
заняття 

ОС бакалавр,  
2 курс,  

8 семестр 

126 
«Інформаційні 

системи та 
технології» 

Вивчення 
дисципліни 
базується на 
знанні таких 
дисциплін як 

вища 
математика, 

теорія 
ймовірності, 
інформаційні 

технології. 



Кафедра 
комп’ютерн

их 
технологій і 
моделюванн

я систем/ 
Топольниць

кий П.П. 

Основи 
дистанційного 

зондування 
Землі 

КЗ 2. Здатність застосовувати 
знання у практичних ситуаціях. 
КЗ 6. Здатність до пошуку, 
оброблення та узагальнення 
інформації з різних джерел. 
КС 6. Здатність використовувати 
сучасні інформаційні системи та 
технології (виробничі, підтримки 
прийняття рішень, інтелектуального 
аналізу даних та інші), методики й 
техніки кібербезпеки під час 
виконання функціональних завдань 
та обов’язків. 

ПР 2. Застосовувати знання 
фундаментальних і природничих 
наук, системного аналізу та 
технологій моделювання, 
стандартних алгоритмів та 
дискретного аналізу при 
розв’язанні задач проектування і 
використання інформаційних 
систем та технологій. 
ПР 4. Проводити системний аналіз 
об’єктів проектування та 
обґрунтовувати вибір структури, 
алгоритмів та способів передачі 
інформації в інформаційних 
системах та технологіях. 
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. 

лекції, 
лабораторні, 

практичні 

ОС бакалавр,  
2 курс,  

8 семестр 

126 
«Інформаційні 

системи та 
технології» 

Володіння 
навичками 

експлуатації 
розподілених 

обчислювальни
х систем; 

комп’ютерних 
мереж; систем 

управління 
базами даних 

Кафедра 
комп’ютерн

их 
технологій і 
моделюванн

я систем/ 
Топольниць

кий П.П. 

Обробка 
геопросторових 

даних 

КЗ 2. Здатність застосовувати 
знання у практичних ситуаціях. 
КЗ 6. Здатність до пошуку, 
оброблення та узагальнення 
інформації з різних джерел. 
КС 6. Здатність використовувати 
сучасні інформаційні системи та 
технології (виробничі, підтримки 
прийняття рішень, інтелектуального 
аналізу даних та інші), методики й 
техніки кібербезпеки під час 
виконання функціональних завдань 
та обов’язків. 

ПР 2. Застосовувати знання 
фундаментальних і природничих 
наук, системного аналізу та 
технологій моделювання, стан-
дартних алгоритмів та дискрет-
ного аналізу при розв’язанні задач 
проектування і використання 
інформаційних систем та 
технологій. 
ПР 4. Проводити системний аналіз 
об’єктів проектування та 
обґрунтовувати вибір структури, 
алгоритмів та способів передачі 
інформації в інформаційних 
системах та технологіях. 

лекції, 
лабораторні, 

практичні 

ОС бакалавр,  
2 курс,  

8 семестр 

126 
«Інформаційні 

системи та 
технології» 

Володіння 
навичками 

експлуатації 
розподілених 

обчислювальни
х систем; 

комп’ютерних 
мереж; систем 

управління 
базами даних 



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. 

Кафедра 

комп’ютерн

их 

технологій і 

моделюванн

я систем/ 

Топольниць

кий П.П. 

Геоінформаційн

і системи 

КЗ 2. Здатність застосовувати 

знання у практичних ситуаціях. 

КЗ 6. Здатність до пошуку, 

оброблення та узагальнення 

інформації з різних джерел. 

КС 6. Здатність використовувати 

сучасні інформаційні системи та 

технології (виробничі, підтримки 

прийняття рішень, інтелектуального 

аналізу даних та інші), методики й 

техніки кібербезпеки під час 

виконання функціональних завдань 

та обов’язків. 

ПР 2. Застосовувати знання 

фундаментальних і природничих 

наук, системного аналізу та 

технологій моделювання, 

стандартних алгоритмів та 

дискретного аналізу при 

розв’язанні задач проектування і 

використання інформаційних 

систем та технологій. 

ПР 4. Проводити системний аналіз 

об’єктів проектування та 

обґрунтовувати вибір структури, 

алгоритмів та способів передачі 

інформації в інформаційних 

системах та технологіях. 

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. 

лекції, 

лабораторні, 

практичні 

ОС бакалавр,  

2 курс,  

8 семестр 

126 

«Інформаційні 

системи та 

технології» 

Володіння 

навичками 

експлуатації 

розподілених 

обчислювальни

х систем; 

комп’ютерних 

мереж; систем 

управління 

базами даних 



Економіки і 

підприємниц

тва/ 

Яремова  

Економіка і 

бізнес 

КС 5. Здатність оцінювати та 

враховувати економічні, соціальні, 

технологічні та екологічні фактори 

на всіх етапах життєвого циклу 

інфокомунікаційних систем. 

КС 9. Здатність розробляти бізнес-

рішення та оцінювати нові 

технологічні пропозиції. 

КС 14. Здатність формувати нові 

конкурентоспроможні ідеї й 

реалізовувати їх у проектах 

(стартапах). 

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 11. Демонструвати вміння 

розробляти техніко-економічне 

обґрунтування розроблення 

інформаційних систем та 

технологій та вміти оцінювати 

економічну ефективність їх 

впровадження. 

Лекції, 

практичні, 

семінари-

дискусії, 

індивідуальні 

консультації, 

дистанційне 

навчання 

ОС бакалавр,  

2 курс,  

8 семестр 

126 

«Інформаційні 

системи та 

технології» 

Аналітичне 

мислення та 

здатність до 

аналізу, 

творчість, 

ініціативність, 

гарна пам'ять 

Кафедра 

комп’ютерн

их 

технологій і 

моделюванн

я систем/ 

Лапін А.В. 

Електронний 

бізнес 

КС 5. Здатність оцінювати та 

враховувати економічні, соціальні, 

технологічні та екологічні фактори 

на всіх етапах життєвого циклу 

інфокомунікаційних систем. 

КС 9. Здатність розробляти бізнес-

рішення та оцінювати нові 

технологічні пропозиції. 

КС 14. Здатність формувати нові 

конкурентоспроможні ідеї й 

реалізовувати їх у проектах 

(стартапах). 

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 11. Демонструвати вміння 

розробляти техніко-економічне 

обґрунтування розроблення 

інформаційних систем та 

технологій та вміти оцінювати 

економічну ефективність їх 

впровадження. 

лекції, 

лабораторні 

ОС бакалавр,  

2 курс,  

8 семестр 

126 

«Інформаційні 

системи та 

технології» 

Знання 

мережевих 

технологій 

Кафедра 
комп’ютерн

их 
технологій і 
моделюванн

я систем/ 

Інформаційні 
системи в 
економіці 

КС 5. Здатність оцінювати та 
враховувати економічні, соціальні, 
технологічні та екологічні фактори 
на всіх етапах життєвого циклу 
інфокомунікаційних систем. 
КС 9. Здатність розробляти бізнес-

ПР 6. Демонструвати знання 
сучасного рівня технологій 
інформаційних систем, практичні 
навички програмування та 
використання прикладних і 
спеціалізованих комп’ютерних 

лекції, 
лабораторні 

ОС бакалавр,  
2 курс,  

8 семестр 

126 
«Інформаційні 

системи та 
технології» 

Базові знання 
інформаційних 

технологій 



Лапін А.В. рішення та оцінювати нові 
технологічні пропозиції. 
КС 14. Здатність формувати нові 
конкурентоспроможні ідеї й 
реалізовувати їх у проектах 
(стартапах). 

систем та середовищ з метою їх 
запровадження у професійній 
діяльності. 
ПР 11. Демонструвати вміння 
розробляти техніко-економічне 
обґрунтування розроблення 
інформаційних систем та 
технологій та вміти оцінювати 
економічну ефективність їх 
впровадження. 

Для здобувачів вищої освіти інших спеціальностей університету 

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 

Фінансів і 

кредиту / 

О. Я. Стойко 

 

Банківські 

операції 

ЗК02. Здатність застосовувати 

знання у практичних ситуаціях. 

ЗК06. Здатність проведення 

досліджень на відповідному рівні. 

ЗК08. Здатність до пошуку, 

оброблення та аналізу інформації 

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 

Освітній 

ступінь 

бакалавр, 4 

курс 

Усі спеціальності 

галузі знань 07 

Управління та 

адміністрування 

Без обмежень 



з різних джерел. 

ЗК10. Здатність працювати у 

команді. 

ЗК12 Здатність працювати 

автономно. 

ПР16. Застосовувати набуті 

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 

Фінансів і 

кредиту / 

Л. В. 

Недільська 

 

Вартісно-

орієнтоване 

управління 

фінансами 

суб'єктів 

господарювання 

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 управлінсь-

кі навички у сфері фінансів, 

банківської справи та 

страхування  

ПР10. Здійснювати діагностику і 

моделювання фінансової діяль-

ності суб’єктів господарювання. 

ПР12. Обґрунтувати вибір 

варіантів управлінських рішень 

у сфері фінансів, банківської 

справи та страхування та 

оцінювати їх ефективність з 

урахуванням цілей, наявних 

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 



обмежень, законодавчих та 

етичних аспектів.  

ПР14. Обгрунтовувати актуаль-

ність досліджень, можливість 

досягнення поставлених цілей з 

урахуванням наявних ресурсів, 

висувати гіпотези, аргументу-

вати висновки за результатами 

досліджень 

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 загально-

науковими 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 

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. 

ПР03. Визначати особливості 

функціонування сучасних 

світових та національних 

фінансових систем та їх 

структури. 

ПР04. Знати механізм 

функціонування державних 

Лекції, 

практичні, 

проблемні 

заняття, 

командна 

робота, аналіз 

ситуаційних 

Освітній 

ступінь 

бакалавр, 4 

курс 

Усі спеціальності 

галузі знань 07 

Управління та 

адміністрування  

292 Міжнародні 

економічні 

відносини 

Без обмежень 



ЗК10. Здатність працювати у 

команді. 

ЗК12 Здатність працювати 

автономно. 

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 держав-

ного та ринкового регулювання 

діяльності в сфері фінансів, 

банківської справи та 

страхування. 

ПР16. Застосовувати набуті 

теоретичні знання для 

розв’язання практичних зав-

дань та змістовно інтерпрету-

вати отримані результати. 

вправ, аналіз 

критичних 

випадків 

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 фунда-

ментальні 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 професій-

ної діяльності. 

ПР04. Відшуковувати, обробля-

ти, систематизувати та аналізу-

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. 



вати інформацію, необхідну 

для вирішення професійних та 

наукових завдань в сфері 

фінансів, банківської справи та 

страхування. 

ПР09. Застосовувати управлін-

ські 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. 

Фінансів і 

кредиту / 

Н. О. Куровс

ька 

 

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 



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 

Фінансів і 

кредиту / 

Н. О. Куровс

ька 

 

Місцеві фінанси ЗК01. Здатність до 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 

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, 

Лекції, 

практичні, 

проблемні 

заняття, 

командна 

робота, аналіз 

ситуаційних 

вправ, аналіз 

критичних 

випадків 

Освітній 

ступінь 

бакалавр, 2-4 

курс,  

4-8 семестр 

051 Економіка 

Усі спеціальності 

галузі знань 07 

Управління та 

адміністрування  

281 Публічне 

управління та 

адміністрування 

292 Міжнародні 

економічні 

відносини 

Без обмежень 



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).  

Фінансів і 

кредиту / Д. 

І. Дема 

 

Оподаткування 

суб’єктів 

підприємництва 

ЗК1. Здатність до абстрактного 

мислення, аналізу та синтезу. 

ЗК4. Вміння виявляти, ставити та 

вирішувати проблеми. 

ЗК5. Здатність приймати 

обґрунтовані рішення. 

ПР01. Використовувати фунда-

ментальні 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 

Освітній 

ступінь 

магістр 

 

051 Економіка 

Усі спеціальності 

галузі знань 07 

Управління та 

адміністрування  

281 Публічне 

управління та 

адміністрування 

292 Міжнародні 

економічні 

відносини 

Без обмежень 

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 

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. 

Лекції, 

практичні, 

проблемні 

заняття, 

командна 

робота, аналіз 

ситуаційних 

вправ, аналіз 

критичних 

випадків 

Освітній 

ступінь 

бакалавр  

Спеціальності 

галузі знань 07 

«Управління та 

адміністрування» 

Без обмежень 



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. 

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 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 функціо-

нальні 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, 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 



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 способів їх 

вирішення до фахівців і 

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 



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 

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 страхування та 

оцінювати їх ефективність з 

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 



урахуванням цілей, наявних 

обмежень, законодавчих та 

етичних аспектів. 

ПР13. Оцінювати ступінь 

складності завдань при 

плануванні діяльності та 

опрацюванні її результатів. 

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 

Лекції, 

практичні, 

проблемні 

заняття, 

командна 

робота 

Освітній 

рівень 

бакалавр, 2 - 4 

курс 

Для будь-яких 

спеціальностей 

Без обмежень 



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 / 

Г. П. Мартин

юк 

 

Фінансова 

звітність 

підприємств 

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. 

ЗК11. Здатність спілкуватися з 

представниками інших професій 

груп різного рівня (з експертами з 

інших галузей знань/видів 

економічної діяльності). 

ЗК12 Здатність працювати 

автономно. 

ПР08. Застосовувати спеціалі-
зовані інформаційні системи, 
сучасні фінансові технології та 
програмні продукти.  
ПР09. Формувати і аналізувати 
фінансову звітність та правиль-
но 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. 
 

Лекції, 

практичні, 

проблемні 

заняття, 

командна 

робота, аналіз 

ситуаційних 

вправ, аналіз 

критичних 

випадків 

Освітній 

ступінь 

бакалавр, 4 

курс 

051 Економіка 

Усі спеціальності 

галузі знань 07 

Управління та 

адміністрування  

281 Публічне 

управління та 

адміністрування 

292 Міжнародні 

економічні 

відносини 

Без обмежень. 



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.  

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.  

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. 

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 

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. 



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 

 

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, 

оброблення та аналізу інформації 

з різних джерел. 

ЗК12 Здатність працювати 

автономно. 

ПР05. Володіти методичним 
інструментарієм діагностики 
стану фінансових систем  
ПР10. Ідентифікувати джерела 
та розуміти методологію визна-
чення і методи отримання 
економічних даних, збирати та 
аналізувати необхідну фінансо-
ву інформацію, розраховувати 
показники, що характеризують 
стан фінансових систем.  
ПР13. Володіти загальнонауко-
вими та спеціальними метода-
ми дослідження фінансових 
процесів.  
ПР14. Вміти абстрактно 
мислити, застосовувати аналіз 
та синтез для виявлення ключо-
вих 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, 

«мозковий 

штурм», 

аналіз 

ситуаційних 

вправ, аналіз 

критичних 

випадків 

Освітній 

ступінь 

бакалавр, 4 

курс 

051 Економіка 

Усі спеціальності 

галузі знань 07 

Управління та 

адміністрування  

281 Публічне 

управління та 

адміністрування 

292 Міжнародні 

економічні 

відносини 

Без обмежень 



ПР19. Виявляти навички 
самостійної роботи, гнучкого 
мислення, відкритості до нових 
знань.  
ПР20. Виконувати 
функціональні обов’язки в 
групі, пропонувати обґрунто-
вані фінансові рішення. 

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 визна-
чення і методи отримання 
економічних даних, збирати та 
аналізувати необхідну фінансо-
ву інформацію, розраховувати 
показники, що характеризують 
стан фінансових систем.  
ПР13. Володіти загально-
науковими 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, 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 

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. 

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 

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 

Повинні знати 

та розуміти 

економічні 

категорії, 

закони, 

причинно-

наслідкові та 

функціональні 

зв’язки, які 

існують між 



ЗК12 Здатність працювати 

автономно. 

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. 

292 Міжнародні 

економічні 

відносини 

процесами та 

явищами на 

різних рівнях 

економічних 

систем. 

Кафедра бухгалтерського обліку, оподаткування і аудиту 

Бухгалтер-

ського 

обліку, 

оподаткуван

ня і аудиту 

Бухгалтерський 

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 

Бухгалтер-

ського 

обліку, 

оподаткуван

ня і аудиту 

Бухгалтерський 

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 управляти часом. 

12. Здатність аналізувати й 

структурувати проблеми 

організації, формувати 

обґрунтовані рішення. 

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 

Бухгалтер-

ського 

обліку, 

Бухгалтерський 

облік і аудит 

збутової 

діяльності 

СК11. Здатність аналізувати 

поведінку ринкових суб’єктів та 

визначати особливості 

функціонування ринків. 

Р4. Збирати та аналізувати 

необхідну інформацію, 

розраховувати економічні та 

маркетингові показники, 

Лекції, 

практики, 

проблемні 

заняття 

бакалавр  

(075) Маркетинг 

Заява студента 



оподаткуван

ня і аудиту 

СК13. Здатність планування і 

провадження ефективної 

маркетингової діяльності 

ринкового суб’єкта в 

кросфункціональному розрізі. 

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. 

Бухгалтер-

ського 

обліку, 

оподаткуван

ня і аудиту 

Бухгалтерський 

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 

Бухгалтер-

ського 

обліку, 

оподаткуван

ня і аудиту 

Бухгалтерський 

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 

Бухгалтер-

ського 

обліку, 

оподаткуван

ня і аудиту 

Бухгалтерський 

облік, аудит і 

оподаткування 

екологічної 

діяльності 

К12. Здатність застосовувати 

нові підходи до аналізу та 

прогнозування складних явищ, 

критичного осмислення проблем 

у професійній діяльності. 

ПР11. Уміти використовувати 

сучасні інформаційні ресурси з 

питань екології, 

природокористування та 

захисту довкілля. 

Лекції, 

практики, 

проблемні 

заняття 

магістр, курс 

1, ІІ семестр 

(101) Екологія 

Заява студента 



К15. Здатність до організації 

робіт, пов’язаних з оцінкою 

екологічного стану, захистом 

довкілля та оптимізацією 

природокористування, в умовах 

неповної інформації та 

суперечливих вимог 

ПР13. Уміти оцінювати 

потенційний вплив 

техногенних об’єктів та 

господарської діяльності на 

довкілля. 

ПР15. Оцінювати екологічні 

ризики за умов недостатньої 

інформації та суперечливих 

вимог. 

Бухгалтер-

ського 

обліку, 

оподаткуван

ня і аудиту 

Бухгалтерський 

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 

Бухгалтер-

ського 

обліку, 

оподаткуван

ня 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, 

структурами даних і 

механізмами управління 

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 

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 

Лекції, 

практики, 

проблемні 

заняття 

 (126) 

Інформаційні 

системи та 

технології 

Заява студента 



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. 

Бухгалтер-

ського 

обліку, 

оподаткуван

ня і аудиту 

Бухгалтерський 

облік і аудит на 

підприємствах 

машинобудуван

ня  

За нормами стандарту  За нормами стандарту Лекції, 

практики, 

проблемні 

заняття 

бакалавр, курс 

4, ІІ семестр (133) Галузеве 

машинобудуванн

я 

Заява студента 

Бухгалтер-

ського 

обліку, 

оподаткуван

ня і аудиту 

Бухгалтерський 

облік і аудит в 

електрообслуго

вуванні, 

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 

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 

Лекції, 

практики, 

проблемні 

заняття 

магістр, курс 

1, ІІ семестр 

(141) 

Електроенергети

ка, 

електротехніка та 

електромеханіка 

Заява студента 



впровадження та впроваджувати 

їх. 

управління виробництвом, 

розподілом і споживанням 

електроенергії, здатність 

використовувати сучасні 

інформаційні технології, 

цифрові засоби; 

Бухгалтер-

ського 

обліку, 

оподаткуван

ня і аудиту 

Бухгалтерський 

облік і аудит 

процесів 

захисту 

навколишнього 

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 

Бухгалтер-

ського 

обліку, 

оподаткуван

ня і аудиту 

Бухгалтерський 

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 

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 



надавати сільгоспвиробникам 

дорадчі послуги. 

Бухгалтер-

ського 

обліку, 

оподаткуван

ня і аудиту 

Бухгалтерський 

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 

Бухгалтер-

ського 

обліку, 

оподаткуван

ня і аудиту 

Бухгалтерський 

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 

Лекції, 

практики, 

проблемні 

заняття 

магістр, курс 

1, ІІ семестр  

(204) Технологія 

виробництва і 

переробки 

продукції 

тваринництва 

Заява студента 



документообіг в установах 

різних типів і форм власності. 

Бухгалтер-

ського 

обліку, 

оподаткуван

ня і аудиту 

Бухгалтерський 

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 

Бухгалтер-

ського 

обліку, 

оподаткуван

ня і аудиту 

Бухгалтерський 

облік і аудит в 

рибному 

господарстві 

12. Здатність здійснювати 

технологічні процеси, забезпе-

чення матеріально-технічними, 

трудовими, інформаційними і 

фінансовими ресурсами.  

13. Здатність аналізувати госпо-

дарську діяльність, проводити 

облік матеріальних цінностей, 

основних засобів, реалізацію 

продукції аквакультури.  

14. Здатність складати кошто-

риси 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 

Бухгалтер-

ського 

обліку, 

оподаткуван

ня і аудиту 

Бухгалтерський 

облік і аудит в 

машиновикорис

туванні та 

технічному 

сервісі 

СК 5. Здатність вирішувати 

оптимізаційні задачі для 

ефективного машиновикористу-

вання в рослинництві, 

тваринництві, зберіганні і 

транспортуванні сільськогоспо-

дарської продукції. 

РН 5. Приймати оптимальні та 

обґрунтовані управлінські 

рішення для забезпечення 

прибутковості підприємства; 

володіти навичками у регулю-

ванні зовнішньоекономічної 

торгівлі на аграрних 

підприємствах. 

Лекції, 

практики, 

проблемні 

заняття 

магістр, курс 

1, ІІ семестр  

(208) 

Агроінженерія 

Заява студента 



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 конкурентоспро-

можності підприємств. 

СК 14. Здатність використову-

вати нормативно-законодавчу 

базу з метою правового захисту 

розроблюваних об’єктів та їх 

нормативно обґрунтованого 

введення в господарський обіг, 

спрямовуючи отриманий прибу-

ток на підвищення добробуту 

суспільства. 

РН 17. Створювати і 

оптимізувати інноваційні 

технікотехнологічні системи в 

рослинництві, тваринництві, 

зберіганні, переробній галузі і 

технічному сервісі. 

Бухгалтер-

ського 

обліку, 

оподаткуван

ня і аудиту 

Бухгалтерський 

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 показни-

ки 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 

Бухгалтер-

ського 

обліку, 

оподаткуван

ня і аудиту 

Бухгалтерський 

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, про-

цеси і технології організації 

роботи суб’єкта туристичного 

бізнесу та окремих його підсис-

тем (адміністративно-управлін-

ська, соціально-психологічна, 

економічна, техніко-

технологічна). 

Лекції, 

практики, 

проблемні 

заняття 

магістр, курс 

1, ІІ семестр 

(242) Туризм 

Заява студента 



Бухгалтер-

ського 

обліку, 

оподаткуван

ня і аудиту 

Бухгалтерський 

облік і аудит в 

управлінні 

доходами і 

видатками 

територіальних 

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. 

СК 11. Здатність застосовувати 

інформаційні технології в сферах 

публічного управління. 

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 господарської 

діяльності як об’єкта права 

інтелектуальної власності. 

Лекції, 

практики, 

проблемні 

заняття 

магістр, курс 

1, ІІ семестр 

(281) Публічне 

управління та 

адміністрування 

Заява студента 

Бухгалтер-

ського 

обліку, 

оподаткуван

ня і аудиту 

Бухгалтерський 

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 

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, 

Лекції, 

практики, 

проблемні 

заняття 

бакалавр, курс 

4, І семестр  

(292) Міжнародні 

економічні 

відносини 

Заява студента 



матеріали при здійсненні 

професійної діяльності у сфері 

міжнародних економічних 

відносин. 

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. 

Кафедра комп’ютерних технологій і моделювання систем 

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 

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 

Лекції, 

лабораторні 

заняття, 

практичні 

Бакалавр, 3 

курс 

051 «Економіка» базові знання з 

дисциплін: 

Інформатика, 

Економічна 

теорія, Вища 

математика та 

теорія 

ймовірностей, 

Мікроекономіка

, 

Макроекономік

а 



спеціалізованих інформаційних 

систем і комп’ютерних 

технологій. 

урахуванням професійного 

світогляду. 

 

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. 

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

, 

Макроекономік

а 

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 

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 

Лекції, 

лабораторні 

заняття, 

практичні 

Бакалавр, 2 

курс 

051 «Економіка» базові знання з 

дисциплін: 

Інформатика, 

Економічна 

теорія, Вища 

математика та 

теорія 

ймовірностей, 

Мікроекономіка

, 

Макроекономік

а 



підприємства із застосуванням 

спеціалізованих інформаційних 

систем і комп’ютерних 

технологій. 

урахуванням професійного 

світогляду. 

 

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 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

, 

Макроекономік

а 

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 

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 

Лекції, 

лабораторні 

заняття, 

практичні 

Бакалавр, 3 

курс 

051 «Економіка» базові знання з 

дисциплін: 

Інформатика, 

Економічна 

теорія, Вища 

математика та 

теорія 

ймовірностей, 

Мікроекономіка

, 

Макроекономік

а 



ефективності діяльності 

підприємства із застосуванням 

спеціалізованих інформаційних 

систем і комп’ютерних 

технологій. 

міжнаціональному рівнях з 

урахуванням професійного 

світогляду. 

 

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 

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 

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 

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 



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 

Кафедра 

КТіМС/ 

Лапін А. В. 

Автоматизація 

роботи суб'єктів 

господарівання 

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 

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 

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 

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 



Кафедра 

КТіМС/ 

Лапін А. В. 

Організація 

електронного 

документообігу 

на підприємстві 

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 

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 

Лекції, лекції 

проблемного 

характеру, 

практичні 

заняття 

Магістр, 2 

курс 

051 «Економіка» Базові знання з 

дисциплін 

Мікроекономіка

/Економіка 

підприємства, 

Інформатика, 

Економіко-

математичне 

моделювання 



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. 

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 

Лекції, лекції 

проблемного 

характеру, 

практичні 

заняття 

Магістр, 2 

курс 

051 «Економіка» Базові знання з 

дисциплін 

Мікроекономіка

/Економіка 

підприємства, 

Інформатика, 

Економіко-

математичне 

моделювання 



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. 

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 

Лекції, лекції 

проблемного 

характеру, 

практичні 

заняття 

Магістр, 2 

курс 

051 «Економіка» Базові знання з 

дисциплін 

Мікроекономіка

/Економіка 

підприємства, 

Інформатика, 

Економіко-

математичне 

моделювання 



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. 

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 

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 

Лекції, лекції 

проблемного 

характеру, 

практичні 

заняття 

Магістр, 2 

курс 

051 «Економіка» Базові знання з 

дисциплін 

Мікроекономіка

/Економіка 

підприємства, 

Інформатика, 

Економіко-

математичне 

моделювання 



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. 

Кафедра 

КТіМС/ 

Молодецька 

К. В. 

Моделювання 

трансформаційн

их 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 

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 

Лекції, лекції 

проблемного 

характеру, 

практичні 

заняття 

Магістр, 2 

курс 

051 «Економіка» Базові знання з 

дисциплін 

Мікроекономіка

/Економіка 

підприємства, 

Інформатика, 

Економіко-

математичне 

моделювання 



результати проведених 

досліджень. 

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. 

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 

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 

Лекції, 

лабораторні 

заняття, 

практичні 

Бакалавр, 3 

курс 

051 «Економіка» базові знання з 

дисциплін: 

Інформатика, 

Економічна 

теорія, Вища 

математика та 

теорія 

ймовірностей, 

Мікроекономіка

, 

Макроекономік

а 



підприємства із застосуванням 

спеціалізованих інформаційних 

систем і комп’ютерних 

технологій. 

урахуванням професійного 

світогляду. 

 

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 

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. 

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 

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 

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) 



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. 

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, 

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 

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

/Економіка 

підприємства 



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 профе-

сійного спрямування державною 

та іноземною мовами.  

ЗК 7. Здатність володіти 

основними способами і засобами 

інформаційної взаємодії, 

одержання, зберігання, 

переробки, інтерпретації 

інформації, працювати з 

інформаційнокомунікаційними 

технологіями; здатність до 

сприйняття і методичного 

узагальнення інформації, 

постановки мети та вибору 

шляхів її досягнення.  

ЗК 8. Здатність критично 

оцінювати інформацію, переоці-

нювати накопичений досвід і 

конструктивно ухвалювати 

рішення на основі узагальнення 

інформації; здатність до 

критичного аналізу своїх 

можливостей. 

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. 

 



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 

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. 

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 

Modeler), Statistica 

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

/Економіка 

підприємства 

Кафедра 

КТіМС/ 

Николюк О. 

М. 

Статистичне 

моделювання 

ЗК 1. Прагнути працювати відпо-

відально на благо суспільства і 

займати активну громадянську 

позицію.  

ЗК 2. Здатність володіти культу-

рою мислення, знати закони 

розвитку природи і суспільства, 

застосовувати ці знання у профе-

сійній діяльності; аналізувати і 

оцінювати соціально-економічні 

явища і процеси.  

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; 

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

/Економіка 

підприємства 



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, зберігання, 

переробки, інтерпретації 

інформації, працювати з 

інформаційнокомунікаційними 

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 

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. 

 



ухвалювати рішення на основі 

узагальнення інформації; 

здатність до критичного аналізу 

своїх можливостей.  

ЗК 9. Здатність володіти 

навичками самостійної, творчої 

роботи; організувати свою 

працю. 

Кафедра 

КТіМС/ 

Николюк О. 

М. 

Економетричні 

методи та 

моделі 

ЗК 1. Прагнути працювати 

відповідально на благо суспіль-

ства і займати активну громадян-

ську позицію.  

ЗК 2. Здатність володіти 

культурою мислення, знати 

закони розвитку природи і 

суспільства, застосовувати ці 

знання у професійній діяльності; 

аналізувати і оцінювати соціаль-

но-економічні 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 реалі-

зацію 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 профе-

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 

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

/Економіка 

підприємства 



сійного спрямування державною 

та іноземною мовами.  

ЗК 7. Здатність володіти 

основними способами і засобами 

інформаційної взаємодії, одер-

жання, 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, переоці-

нювати накопичений досвід і 

конструктивно ухвалювати 

рішення на основі узагальнення 

інформації; здатність до критич-

ного аналізу своїх можливостей.  

ЗК 9. Здатність володіти навич-

ками самостійної, творчої робо-

ти; організувати свою працю. 

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. 

 

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, 

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. 

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. 

Кафедра 

КТіМС/ 

Лапін Андрій 

Валерійович 

Інформаційні 

системи в 

адмініструванні 

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 

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. 

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. 



Кафедра 

КТіМС/ 

Лапін Андрій 

Валерійович 

Інформаційні 

системи в 

адмініструванні 

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, 

переоцінювати накопичений 

досвід і конструктивно 

ухвалювати рішення на основі 

узагальнення інформації; 

здатність до критичного аналізу 

своїх можливостей. 

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 

прийняття рішень; особливості 

розв’язання управлінських 

задач із врахуванням сучасної 

практики діяльності 

менеджерів; вміти класи-

фікувати 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 інфор-

мації, порівнювати їх з 

аналогами; застосовувати 

методи, програмний інстру-

ментарій та комп’ютерні 

лекції, 

лабораторні, 

командна 

робота, 

проблемні 

заняття 

Бакалавр, 

семестр 5 

073 

“Менеджмент” 

Базові знання 

інформаційних 

технологій 



технології, що орієнтовані на 

підтримку прийняття рішень, 

для розв’язування управлін-

ських задач; проводити аналіз 

одержаних результатів. 

Кафедра 

КТіМС/ 

Лапін Андрій 

Валерійович 

Інформаційні 

системи в 

управлінні 

бізнесом 

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, 

переоцінювати накопичений 

досвід і конструктивно 

ухвалювати рішення на основі 

узагальнення інформації; 

здатність до критичного аналізу 

своїх можливостей. 

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 
прийняття рішень; особливості 
розв’язання управлінських 
задач із врахуванням сучасної 
практики діяльності 
менеджерів; вміти класифі-
кувати інформаційні системи; 
дати всебічну характеристику 
інформаційним системам, що 
функціонують в установах 
різного типу; застосовувати 
різні види сучасних 
інформаційних технологій для 
обробки управлінської інфор-
мації в практичній діяльності; 
оцінювати якість пакетів 
прикладних програм з обробки 
управлінської інформації, 

лекції, 

лабораторні, 

командна 

робота, 

проблемні 

заняття 

Бакалавр, 

семестр 5 

073 

“Менеджмент” 

Базові знання 

інформаційних 

технологій 



порівнювати їх з аналогами; 
застосовувати методи, програм-
ний інструментарій та 
комп’ютерні технології, що 
орієнтовані на підтримку 
прийняття рішень, для 
розв’язування управлінських 
задач; проводити аналіз 
одержаних результатів. 

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 інфор-
мацію за допомогою 
комп’ютера як засобу 
управління інформаційними 
потоками. розробляти алго-
ритми та обирати програмні 
продукти для розв’язання задач 
економічного характеру; 
аналізувати результати розв’я-
зання за допомогою ПК 
економічних задач та надавати 
їх економічну інтерпретацію; 
використовувати для розв’я-
зання економічних задач 
сучасні технічні засоби та 
інформаційні технології. 

лекції, 

лабораторні, 

командна 

робота, 

проблемні 

заняття 

Бакалавр, 

семестр 2 

073 

“Менеджмент” 

Початкові 

знання з 

інформатики 



Кафедра 

КТіМС/ 

Грінчук Інна 

Олексіївна 

Інформаційні 

технології в 

економіці 

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’ю-
терної 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, збе-
рігати, обробляти інформацію 
за допомогою комп’ютера як 
засобу управління інформа-
ційними потоками. розробляти 
алгоритми та обирати 
програмні продукти для 
розв’язання задач економіч-
ного характеру; аналізувати 
результати розв’язання за 
допомогою ПК економічних 
задач та надавати їх економічну 
інтерпретацію; використовува-
ти 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 

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 

Володіти сучасним рівнем 
інформаційної та комп’ютер-
ної культури, мати практичні 
навички роботи на сучасній 
комп’ютерній техніці. 
Виявляти навички пошуку, 
збирання та аналізу інформа-ції, 
розрахунку показників для 
обґрунтування управлінських 
рішень, а також вміти 

лекції, 

лабораторні, 

командна 

робота, 

проблемні 

заняття 

Бакалавр, 

семестр 2 

073 

“Менеджмент” 

Початкові 

знання з 

інформатики 



сучасними знаннями. використовувати навички 
роботи із сучасними програм-
ними продуктами у своїй 
навчальній та практичній 
діяльності; акумулювати, збе-
рігати, обробляти інформацію 
за допомогою комп’ютера як 
засобу управління інформацій-
ними потоками. розробляти 
алгоритми та обирати 
програмні продукти для 
розв’язання задач економіч-
ного характеру; аналізувати 
результати розв’язання за 
допомогою ПК економічних 
задач та надавати їх економічну 
інтерпретацію; 
використовувати для розв’яза-
ння економічних задач сучасні 
технічні засоби та інформа-
ційні технології. 

Кафедра 

КТіМС/ 

Николюк 

Ольга 

Миколаївна 

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 

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 

Мікроекономік

а/Економіка 

підприємства 



бізнес-моделі стартап проектів; 
навички роботи з програмними 
продуктами SPSS Statistics, 
BPwin (AllFusion Process 
Modeler), Statistica 

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 

загальноосвітні

х та загально-

технічних 

дисциплін як 

вища 

математика, 

теорія 

ймовірності, 

основи 

інформатики. 

Кафедра 

КТіМС/ 

Николюк Ол

ьга Миколаїв

на 

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 
фінансових задач. 

знати основні типи бізнес-
моделей підприємства, які 
використовуються для 
прийняття управлінських рі-
шень і розв’язання прикладних 
проблем обліку та менеджмен-
ту; знати методологію 
системного аналізу бізнес-
систем; знати технологію 
моделювання соціально-
економічних процесів; вміння 
обґрунтовувати вибір типу 
бізнес-моделей для вирішення 
прикладних бізнес-задач; 

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

/Економіка 

підприємства 



СК06. Здатність застосовувати 
сучасне інформаційне та 
програмне забезпечення для 
отримання та обробки даних у 
сфері фінансів, банківської 
справи та страхування. 

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 

Кафедра 

КТіМС/ 

Николюк Ол

ьга Миколаїв

на 

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 

фінансових задач. 

СК06. Здатність застосовувати 

сучасне інформаційне та 

програмне забезпечення для 

отримання та обробки даних у 

сфері фінансів, банківської 

справи та страхування. 

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 

Modeler), Statistica 

 

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

/Економіка 

підприємства 



Кафедра 

КТіМС/ 

Николюк Ол

ьга Миколаїв

на 

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 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 

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 узагальню-
вати інформацію у сфері 
підприємництва, торгівлі та 
біржової діяльності. Вміти 
аналізувати внутрішнє та 
зовнішнє середовище діяль-
ності підприємства, розробляти 
стратегічні плани, бізнес-плани, 
інноваційно-інвестиційні 
проекти. Використовувати 
знання форм взаємодії суб’єктів 
ринкових відносин для 
забезпечення діяльності 
підприємницьких, торговель-
них та біржових структур. 
РН 8. Розуміти організаційно-
економічний механізм управ-
ління підприємством, вміти 
обґрунтовувати та приймати 
ефективні управлінські 
рішення. Виявляти ініціативу, 
самостійність та підприєм-
ливість в різних ситуаціях. 
Застосовувати інноваційні 
підходи в підприємницькій, 
торговельній та біржовій 
діяльності. Володіти навиками 
реалізації товарознавчо-
комерційних завдань щодо 
асортименту і якості товарів. 

Лекції, лекції 

проблемного 

характеру, 

лабораторні 

роботи, 

семінар-

дискусія, 

семінар за 

технологією 

мозкового 

штурму 

Бакалавр, 

семестр 3 

076 

“Підприємницт

во, торгівля та 

біржова 

діяльність” 

Навички роботи 

в середовищі 

MS Excel, базові 

знання з 

дисциплін 

Мікроекономіка

/Економіка 

підприємства 



щодо здійснення 

підприємницької, комерційної та 

біржової діяльності. 

Вміти оцінювати якість товарів 
та послуг, створювати та 
вдосконалювати товари та 
послуги з метою кращого 
задоволення потреб спожива-
чів. 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 підприєм-
ництва на національному та 
міжнаціональному рівнях з 
урахуванням професійного 
світогляду. Розуміти вимоги до 
діяльності за спеціальністю, 
зумовлені необхідністю забез-
печення збалансованого роз-
витку України, її зміцнення як 
демократичної, соціальної, 
правової держави. 

Кафедра 

КТіМС/ 

Николюк Ол

ьга Миколаїв

на 

Бізнес-

моделювання 

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 9. Навички використання 
сучасних інформаційних та 
комунікаційних технологій. 
СК 2. Здатність формувати й 
обробляти необхідні інформацій-
ні дані для ефективного управ-
ління діяльністю підприємства. 
СК 3. Здатність обирати та 
використовувати відповідні 
методи, інструментарій для 
обґрунтування рішень щодо 

знати основні типи бізнес-
моделей підприємства, які 
використовуються для 
прийняття управлінських 
рішень і розв’язання 
прикладних проблем обліку та 
менеджменту; знати методо-
логію системного аналізу 
бізнес-систем; знати 
технологію моделювання 
соціально-економічних проце-
сів; вміння обґрунтовувати 
вибір типу бізнес-моделей для 
вирішення прикладних бізнес-
задач; вміння будувати 
прогнози фінансово-еконо-
мічних показників; вміння 

Лекції, лекції 

проблемного 

характеру, 

лабораторні 

роботи, 

семінар-

дискусія, 

семінар за 

технологією 

мозкового 

штурму 

Бакалавр, 

семестр 5 або 

6 

076 

“Підприємницт

во, торгівля та 

біржова 

діяльність” 

Навички роботи 

в середовищі 

MS Excel, базові 

знання з 

дисциплін 

Мікроекономіка

/Економіка 

підприємства 



створення, функціонування 
підприємницьких, торговельних і 
біржових структур. 
СК 4. Здатність аналізувати та 
обробляти аналітичні дані для 
прийняття управлінських рішень 
щодо здійснення підприєм-
ницької, комерційної та біржової 
діяльності. 
СК 7. Здатність розробляти 
бізнес-плани реалізації підприєм-
ницьких ідей та інвестиційних 
проектів.  
СК 8. Здатність управляти 
проектами, проводити ресурсне 
обґрунтування реалізації завдань. 

виявляти чинники, які мають 
найбільший вплив на 
результати діяльності під-
приємства; вміння будувати 
бізнес-моделі стартап проектів; 
навички роботи з програмними 
продуктами SPSS Statistics, 
BPwin (AllFusion Process 
Modeler), Statistica 

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: формалізо-

вано описувати інформацію 

відповідно до особливостей 

систем штучного інтелекту та 

проблемної галузі; вирішувати 

задачі розпізнавання образів за 

допомого елементів систем 

штучного інтелекту; навчати 

інтелектуальні системи; визна-

чати структуру системи 

штучного інтелекту відповідно 

до поставленої задачі. 

лекції, 

лабораторні, 

семінари 

Бакалавр, 

семестр 8 

076 

“Підприємницт

во, торгівля та 

біржова 

діяльність” 

Вивчення 

дисципліни 

базується на 

знанні таких 

загальноосвітні

х та загально-

технічних 

дисциплін як 

вища 

математика, 

теорія 

ймовірності, 

основи 

інформатики. 



Кафедра 

КТіМС/ 

Маєвський 

Олександр 

Володимиро

вич 

Комп’ютерне 

моделювання 

процесів в 

екології 

Здатність до ефективних комуні-
кацій та до представлення 
складної комплексної інформації 
у стислій формі усно та письмо-
во, використовуючи інформацій-
но-комунікаційні технології та 
відповідні технічні терміни. 
Здатність до комунікаційної 
взаємодії в господарській діяль-
ності – знання і розуміння 
предметної області і професії. 
Фахові компетентності: 
Уміння прогнозувати стан окре-
мих складових навколишнього 
природного середовища, у т.ч. – 
із використанням методів мате-
матичного 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 оціню-

вати екологічну інформацію з 

різних джерел (у тому числі із 

використанням інформаційно-

комунікаційних технологій). 

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 

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 природо-

користування. 

лекції, 

лабораторні, 

семінари 

Бакалавр, 

семестр 8 

101 «Екологія» Вивчення 

дисципліни 

базується на 

знанні таких 

загальноосвітні

х та загально-

технічних 

дисциплін як 

вища 

математика, 

теорія 

ймовірності, 

основи 

інформатики. 

Кафедра 

КТіМС/ 

Бродський 

Юрій 

Борисович 

Комп’ютерна 

обробка даних 

та інформації 

Здатність до ефективних 
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 діяль-
ності – знання і розуміння пред-

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, лекції 

проблемного 

характеру, 

практичні 

заняття, 

лабораторні 

заняття 

Бакалавр, 

семестр 4 

103 «Науки про 

Землю» 

Базові знання з 

дисциплін 

Інформаційні 

технології, 

вища 

математика, 

геофізика, 

основи екології, 

еволюція 



метної 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 при-
родні об’єкти та процеси (у 
відповідності до спеціалізації) в 
польових і лабораторних умовах, 
описувати, аналізувати, докумен-
тувати і звітувати про 
результати. 

програмні засоби реалізації 
інформаційних технологій. 
Вміти використовувати прог-
рамні 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 природо-
користування. 

біосфери Землі. 

Кафедра суспільних наук 

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, 
формулювати та розв’язувати 
проблеми, аналізувати 
соціально-значущі процеси та 
приймати обґрунтовані 
рішення. Здатність розуміти 
значення інформації в 

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 

лекції, 

практичні, 

командна 

робота, 

проблемні 

заняття 

бакалавр Всі спеціальності Без обмежень 



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. 

проведення соціологічних 
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. 
 

Кафедра 

суспільних 

наук, 

Шевченко 

О. М.. 

Психологія Знання та розуміння 

предметної галузі, професії; 

основних концепцій, базових 

категорій. Здатність до 

безперервного та активного 

навчання, самоосвіти, 

постійного підвищення 

кваліфікації. Здатність до 

знати: теоретико-

методологічну основу 

загальної психології; етапи 

становлення психології як 

окремої науки; дослідницькі 

методи загальної 

психології; психічні 

процеси, стани і властивості 

лекції, 

практичні, 

командна 

робота, 

проблемні 

заняття 

бакалавр Всі спеціальності Без обмежень 



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 

формування навичок до 

правової просвітницької 

діяльності. 

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.. 

 

Кафедра 

суспільних 

наук, 

Конфліктолог

ія 

Здатність до безперервного та 

активного навчання, 

самоосвіти, постійного 

підвищення кваліфікації. 

знати: базові поняття та 

концепції сучасної 

теоретичної конфліктології; 

розумітися на поточному 

лекції, 

практичні, 

командна 

робота, 

бакалавр Всі спеціальності Без обмежень 



Шевченко 

О. М.. 

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 

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 

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 підходи до 

врегулювання конфліктів 

проблемні 

заняття 



нeспeціaлістaми, включаючи 

формування навичок до 

правової просвітницької 

діяльності. Навички 

міжособистісної взаємодії. 

різних типів; застосовувати 

наукові підходи та методи 

для аналізу конфліктів. 

 

Кафедра 

суспільних 

наук, 

Шевчук С. 

Ф. 

Логіка ЗК3. Здатність до 

абстрактного, креативного 

правового мислення, аналізу 

та синтезу. 

ЗК4 Здатність 

спілкуватись рідною мовою, 

вміння 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. 

 

Здатність демонструвати 

знання та навики, набуті 

у процесі навчання, 

професійної діяльності, 

включаючи 

знання  сучасних 

досягнень прикладних, 

галузевих та 

міжгалузевих юридичних 

наук, здійснювати 

критичне осмислення 

основних теорій, 

принципів, методів і 

понять юридичної науки.  

 

Лекції, 

практичні, 

семінар, 

проблемні 

заняття 

Бакалавр, 

другий курс 

Право -081 Без обмежень 

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 

знати: теоретичні принципи 

та методологічні основи 

політології як науки про 

суспільство, політичні, 

економічні та соціальні 

спільності, інститути і 

відносини; філософські, 

Лекції, 

практичні, 

семінар, 

проблемні 

заняття 

Бакалавр,  Усі 

спеціальності 

Без обмежень 



прогнозуваня; самостійного 

опрацювання 

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 члена 

громадянського 

суспільства, з повагою 

ставитися до Конституції 

України, діючих норм права 

політичні та економічні 

теорії різних історичних 

циклів розвитку пюдства; 

психологію та соціологію 

праці на різних рівнях  

функціонування держави і 

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 



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. 

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, 

сфері праці; ставити цілі по 

наступному вдосконаленню 

управління економікою, 

здійсненню соціальної 

політики; використовувати 

нові форми і методи роботи 

з людьми, які сприяли б 

створенню оптимального 

мікро- та макроклімату у 

соціальних спільнотах, 

успішному вирішенню 

конфліктних ситуацій. 

 



гендерну і вікову 

толерантність, навички 

міжособистісної і групової 

взаємодії. 

        

 


