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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 

1.  Фінансів і 

кредиту / 

І. А. Шубенк

о 

Бюджетний 

менеджмент 

ЗК1. Здатність до 

абстрактного 

мислення, аналізу та 

синтезу. 

ЗК3. Здатність 

проведення 

досліджень на 

відповідному рівні. 

ЗК4. Вміння виявляти, 

ставити та вирішувати 

проблеми. 

ЗК6. Навички 

міжособистісної 

взаємодії 

ЗК10. Здатність 

генерувати нові ідеї 

(креативність). 

ПР01. Використовувати 

фундаментальні закономірності 

розвитку фінансів, банківської 

справи та страхування у поєднанні з 

дослідницькими і управлінськими 

інструментами для здійснення 

професійної та наукової діяльності. 

ПР03. Здійснювати адаптацію та 

модифікацію існуючих наукових 

підходів і методів до 

конкретних ситуацій професійної 

діяльності. 

ПР04. Відшуковувати, обробляти, 

систематизувати та аналізувати 

інформацію, необхідну для 

вирішення професійних та наукових 

завдань в сфері фінансів, банківської 

справи та 

страхування. 

ПР06. Доступно і аргументовано 

представляти результати досліджень 

усно і письмово, брати участь у 

фахових дискусіях. 

ПР14. Обґрунтовувати актуальність 

досліджень, можливість досягнення 

поставлених цілей з урахуванням 

Лекції, 

практичні, 

проблемні 

заняття, 

семінари, 

командна 

робота 

Освітній 

рівень 

магістр, 1 

курс 2 

семестр 

072 «Фінанси, 

банківська справа 

та страхування» 

Повинні знати та 

розуміти 

економічні 

категорії, закони, 

причинно-

наслідкові та 

функціональні 

зв’язки, які 

існують у 

бюджетній сфері 



наявних ресурсів, висувати гіпотези, 

аргументувати висновки за 

результатами досліджень. 

 

2.  Фінансів і 

кредиту / 

Л. В. 

Недільська 

Вартісно-

орієнтоване 

управління 

фінансами 

суб'єктів 

господарюван

ня 

ЗК01. Здатність до 

абстрактного 

мислення, аналізу та 

синтезу. 

ЗК3. Здатність 

проведення 

досліджень на 

відповідному рівні.  

ЗК4. Вміння виявляти, 

ставити та вирішувати 

проблеми. 

ЗК5. Здатність 

приймати обґрунтовані 

рішення. 

ЗК10. Здатність 

генерувати нові ідеї 

(креативність). 

ПР01. Використовувати 

фундаментальні закономірності 

розвитку фінансів, банківської 

справи та страхування у поєднанні з 

дослідницькими і управлінськими 

інструментами для здійснення 

професійної та наукової діяльності.  

ПР09. Застосовувати управлінські 

навички у сфері фінансів, 

банківської справи та страхування  

ПР10. Здійснювати діагностику і 

моделювання фінансової діяльності 

суб’єктів господарювання. 

ПР12. Обґрунтувати вибір варіантів 

управлінських рішень у сфері 

фінансів, банківської справи та 

страхування та оцінювати їх 

ефективність з урахуванням цілей, 

наявних обмежень, законодавчих та 

етичних аспектів.  

ПР14. Обгрунтовувати актуальність 

досліджень, можливість досягнення 

поставлених цілей з урахуванням 

наявних ресурсів, висувати гіпотези, 

аргументувати висновки за 

результатами досліджень 

 

Лекції, 

практичні, 

проблемні 

заняття, 

командна 

робота, аналіз 

ситуаційних 

вправ, аналіз 

критичних 

випадків 

Освітній 

ступінь 

магістр, 2 

курс 3 

семестр 

072 «Фінанси, 

банківська справа 

та страхування» 

Повинні знати та 

розуміти 

економічні 

категорії, закони, 

причинно-

наслідкові та 

функціональні 

зв’язки, які 

існують між 

процесами та 

явищами у сфері 

фінансової 

діяльності 

суб’єктів 

господарювання. 

3.  Фінансів і 

кредиту / 

Г. П. Мартин

юк 

Державний 

фінансовий 

контроль 

ЗК1. Здатність до 

абстрактного 

мислення, аналізу та 

синтезу. 

ЗК4. Здатність 

виявляти, ставити та 

ПР04. Відшуковувати, обробляти, 

систематизувати та аналізувати 

інформацію, необхідну для 

вирішення професійних та наукових 

завдань в сфері фінансів, банківської 

справи та страхування 

Лекції, 

практичні, 

вирішення 

ситуаційних 

завдань, 

тестування 

Освітній 

ступінь 

магістр, 1 

курс 2 

семестр 

 

072 «Фінанси, 

банківська справа 

та страхування» 

 

Вміти оцінювати 

дієвість наукового, 

аналітичного 

 і методичного 

інструментарію 

для обґрунтування 



вирішувати проблеми. 

ЗК5. Здатність 

приймати обґрунтовані 

рішення. 

ПР07. Вирішувати етичні дилеми з 

опорою на норми закону, етичні 

принципи та загальнолюдські 

цінності.  

ПР09. Застосовувати управлінські 

навички у сфері фінансів, 

банківської справи та страхування… 

ПР12. Обґрунтувати вибір варіантів 

управлінських рішень у сфері 

фінансів, банківської справи та 

страхування та оцінювати їх 

ефективність з урахуванням цілей, 

наявних обмежень, законодавчих та 

етичних аспектів 

 управлінських 

рішень у сфері 

фінансів, 

банківської 

 справи та 

страхування 

4.  Фінансів і 

кредиту / Ю. 

Ю. Сус 

Інвестиційно-

інноваційний 

менеджмент 

ЗК1. Здатність до 

абстрактного 

мислення, аналізу та 

синтезу.  

ЗК2. Здатність 

спілкуватися 

іноземною мовою. 

ЗК3. Здатність 

проведення 

досліджень на 

відповідному рівні.  

ЗК4. Вміння виявляти, 

ставити та вирішувати 

проблеми. 

ЗК7. Здатність 

мотивувати людей та 

рухатися до спільної 

мети. 

ЗК8. Здатність 

працювати в 

міжнародному 

контексті. 

ЗК10. Здатність 

ПР04. Відшуковувати, обробляти, 

систематизувати та аналізувати 

інформацію, необхідну для 

вирішення професійних та наукових 

завдань в сфері фінансів, банківської 

справи та страхування. 

ПР05. Вільно спілкуватися 

іноземною мовою усно і письмово з 

професійних та наукових питань, 

презентувати і обговорювати 

результати досліджень. 

ПР08. Вміти застосовувати 

інноваційні підходи у сфері 

фінансів, банківської справи та 

страхування та управляти ними. 

ПР11. Застосовувати поглиблені 

знання в сфері фінансового, 

банківського та страхового 

менеджменту для прийняття рішень. 

Лекції, 

практичні, 

командна 

робота, 

розв’язання 

складних 

спеціалізовани

х завдань та 

практичних 

проблем в ході 

професійної 

діяльності 

Освітній 

ступінь 

магістр, 2 

курс 3 

семестр 

 

072 Фінанси, 

банківська справа 

та страхування  

 

Мати теоретичні 

знання зі сфери 

інвестування 



генерувати нові ідеї 

(креативність). 

5.  Фінансів і 

кредиту / Д. 

І. Дема 

Міжнародне 

оподаткуванн

я 

ЗК01. Здатність до 

абстрактного 

мислення, аналізу та 

синтезу.  

ЗК02. Здатність 

застосовувати знання у 

практичних ситуаціях.  

ЗК04. Здатність 

спілкуватися 

іноземною мовою.  

ЗК08. Здатність 

працювати в 

міжнародному 

контекті. 

ПР01. Використовувати 

фундаментальні закономірності 

розвитку фінансів, банківської 

справи та страхування у поєднанні з 

дослідницькими і управлінськими 

інструментами для здійснення 

професійної та наукової діяльності 

ПР05. Вільно спілкуватися 

іноземною мовою усно і письмово з 

професійних та наукових питань, 

презентувати і обговорювати 

результати досліджень. 

 

Лекції, 

практичні, 

вирішення 

ситуаційних 

завдань. 

Освітній 

ступінь 

магістр, 1 

курс 2 

семестр 

 

072 «Фінанси, 

банківська справа 

та страхування» 

Повинні знати та 

розуміти 

економічні 

категорії, закони, 

причинно-

наслідкові та 

функціональні 

зв’язки, які 

існують між 

процесами та 

явищами у сфері 

оподаткування 

6.  Фінансів і 

кредиту / 

Г. П. Мартин

юк 

 

Міжнародні 

стандарти 

фінансової 

звітності 

ЗК1. Здатність до 

абстрактного 

мислення, аналізу та 

синтезу. 

ЗК3. Здатність 

проведення 

досліджень на 

відповідному рівні. 

ЗК4. Вміння виявляти, 

ставити та вирішувати 

проблеми. 

ЗК5. Здатність 

приймати обґрунтовані 

рішення. 

ЗК7. Здатність 

мотивувати людей та 

рухатися до спільної 

мети. 

ЗК8. Здатність 

працювати в 

міжнародному 

ПР01. Використовувати 

фундаментальні закономірності 

розвитку фінансів, банківської 

справи 

та страхування у поєднанні з 

дослідницькими і управлінськими 

інструментами для здійснення 

професійної та наукової діяльності. 

ПР02. Знати на рівні новітніх 

досягнень основні концепції і 

методології наукового пізнання у 

сфері фінансів, банківської справи 

та страхування. 

ПР03. Здійснювати адаптацію та 

модифікацію існуючих наукових 

підходів і методів до 

конкретних ситуацій професійної 

діяльності. 

ПР04. Відшуковувати, обробляти, 

систематизувати та аналізувати 

інформацію, необхідну для 

Лекції, 

практичні, 

проблемні 

заняття, 

командна 

робота, аналіз 

ситуаційних 

вправ, аналіз 

критичних 

випадків 

Освітній 

ступінь 

магістр, 2 

курс 3 

семестр 

 

072 «Фінанси, 

банківська справа 

та страхування» 

Повинні знати 

особливості 

формування 

фінансової 

звітності 



контексті. 

ЗК9. Здатність діяти на 

основі етичних 

міркувань (мотивів). 

вирішення професійних та наукових 

завдань в сфері фінансів, банківської 

справи та 

страхування. 

ПР09. Застосовувати управлінські 

навички у сфері фінансів, 

банківської справи та страхування. 

ПР10. Здійснювати діагностику і 

моделювання фінансової діяльності 

суб’єктів господарювання. 

ПР13. Оцінювати ступінь складності 

завдань при плануванні діяльності 

та опрацюванні її результатів. 

7.  Фінансів і 

кредиту / Д. 

І. Дема 

 

Оподаткуванн

я суб’єктів 

підприємницт

ва 

ЗК1. Здатність до 

абстрактного 

мислення, аналізу та 

синтезу. 

ЗК4. Вміння виявляти, 

ставити та вирішувати 

проблеми. 

ЗК5. Здатність 

приймати обґрунтовані 

рішення. 

ПР01. Використовувати 

фундаментальні закономірності 

розвитку фінансів, банківської 

справи 

та страхування у поєднанні з 

дослідницькими і управлінськими 

інструментами для здійснення 

професійної та наукової діяльності. 

ПР04. Відшуковувати, обробляти, 

систематизувати та аналізувати 

інформацію, необхідну для 

вирішення професійних та наукових 

завдань в сфері фінансів, банківської 

справи та 

страхування. 

Лекції, 

практичні, 

командна 

робота, аналіз 

ситуаційних 

вправ 

Магістр, 1 

курс, 2 

семестр 

072 «Фінанси, 

банківська справа 

та страхування» 

Без обмежень 

 

8.  Фінансів і 

кредиту / 

О. М. Віленч

ук 

 

Основи 

актуарних 

розрахунків 

ЗК1. Здатність до 

абстрактного 

мислення, аналізу та 

синтезу 

ЗК3. Здатність 

проведення 

досліджень на 

відповідному рівні 

ЗК4. Вміння виявляти, 

ПР09. Застосовувати управлінські 

навички у сфері фінансів, 

банківської справи та страхування. 

ПР11. Застосовувати поглиблені 

знання в сфері фінансового, 

банківського та страхового 

менеджменту для прийняття рішень.  

ПР12.Обґрунтовувати вибір 

варіантів управлінських рішень у 

Лекції, 

практичні, 

проблемні 

заняття, 

командна 

робота, аналіз 

ситуаційних 

вправ, 

інтерактивні 

Освітній 

ступінь 

магістр. 2 

курс, 3 

семестр 

072 “Фінанси, 

банківська справа 

та страхування” 

Повинні знати 

закономірності 

функціонування 

ринку страхових 

послуг, розуміти 

особливості 

організації 

фінансової 

діяльності 



ставити та вирішувати 

проблеми 

ЗК5. Здатність 

приймати обґрунтовані 

рішення 

ЗК7. Здатність 

мотивувати людей та 

рухатися до спільної 

мети. 

сфері фінансів, банківської справи 

та страхування та оцінювати їх 

ефективність з урахуванням цілей, 

наявних обмежень, законодавчих та 

етичних аспектів 

методи 

навчання 

страхових 

компаній 

9.  Фінансів і 

кредиту / Д. 

І. Дема 

 

Податковий 

менеджмент 

ЗК1. Здатність до 

абстрактного 

мислення, аналізу та 

синтезу. 

ЗК4. Вміння виявляти, 

ставити та вирішувати 

проблеми. 

ЗК5. Здатність 

приймати обґрунтовані 

рішення 

ЗК10. Здатність 

генерувати нові ідеї 

(креативність). 

ПР01. Використовувати 

фундаментальні закономірності 

розвитку фінансів, банківської 

справи 

та страхування у поєднанні з 

дослідницькими і управлінськими 

інструментами для здійснення 

професійної та наукової діяльності. 

ПР03. Здійснювати адаптацію та 

модифікацію існуючих наукових 

підходів і методів до 

конкретних ситуацій професійної 

діяльності. 

ПР06. Доступно і аргументовано 

представляти результати досліджень 

усно і письмово, брати 

участь у фахових дискусіях. 

ПР12. Обґрунтувати вибір варіантів 

управлінських рішень у сфері 

фінансів, банківської справи 

та страхування та оцінювати їх 

ефективність з урахуванням цілей, 

наявних обмежень, 

законодавчих та етичних аспектів. 

Лекції, 

практичні, 

командна 

робота, аналіз 

ситуаційних 

вправ 

Магістр, 1 

курс, 2 

семестр 

072 «Фінанси, 

банківська справа 

та страхування» 

Повинні знати та 

розуміти 

економічні 

категорії, закони, 

причинно-

наслідкові та 

функціональні 

зв’язки, які 

існують між 

процесами та 

явищами у сфері 

оподаткування 

10.  Фінансів і 

кредиту / 

О. М. Віленч

ук 

Страховий 

маркетинг 

ЗК1. Здатність до 

абстрактного 

мислення, аналізу та 

синтезу 

ПР09. Застосовувати управлінські 

навички у сфері фінансів, 

банківської справи та страхування. 

Лекції, 

практичні, 

проблемні 

заняття, 

Освітній 

ступінь 

магістр. 1 

072 “Фінанси, 

банківська справа 

та страхування” 

Повинні знати 

закономірності 

функціонування 

ринку страхових 



 ЗК3. Здатність 

проведення 

досліджень на 

відповідному рівні 

ЗК4. Вміння виявляти, 

ставити та вирішувати 

проблеми 

ЗК5. Здатність 

приймати обґрунтовані 

рішення 

ЗК6. Навички 

міжособистісної 

взаємодії 

ЗК7. Здатність 

мотивувати людей та 

рухатися до спільної 

мети 

ЗК10. Здатність 

генерувати нові ідеї 

(креативність) 

ПР11. Застосовувати поглиблені 

знання в сфері фінансового, 

банківського та страхового 

менеджменту для прийняття рішень.  

ПР12.Обґрунтовувати вибір 

варіантів управлінських рішень у 

сфері фінансів, банківської справи 

та страхування та оцінювати їх 

ефективність з урахуванням цілей, 

наявних обмежень, законодавчих та 

етичних аспектів 

 

командна 

робота, аналіз 

ситуаційних 

вправ, 

інтерактивні 

методи 

навчання 

курс, 2 

семестр 

послуг, 

усвідомлювати 

страхові інтереси 

стейкхолдерів 

ринку та 

реалізовувати 

можливості щодо 

їх збалансування  

11.  Фінансів і 

кредиту / І.В. 

Абрамова 

Торгівля 

цінними 

паперами 

ЗК1. Здатність до 

абстрактного 

мислення, аналізу та 

синтезу.  

ЗК3. Здатність 

проведення 

досліджень на 

відповідному рівні.  

ЗК4. Вміння виявляти, 

ставити та вирішувати 

проблеми.  

ЗК5. Здатність 

приймати обґрунтовані 

рішення.   

ПР01. Використовувати 

фундаментальні закономірності 

розвитку фінансів, банківської 

справи та страхування у поєднанні з 

дослідницькими і управлінськими 

інструментами для здійснення 

професійної та наукової діяльності.  

ПР02. Знати на рівні новітніх 

досягнень основні концепції і 

методології наукового пізнання у 

сфері фінансів, банківської справи 

та страхування.  

ПР03. Здійснювати адаптацію та 

модифікацію існуючих наукових 

підходів і методів до конкретних 

ситуацій професійної діяльності.  

Лекції, 

практичні 

проблемні 

заняття, 

командна 

робота, аналіз 

ситуаційних 

вправ. 

Освітній 

ступінь 

магістр, 2 

курс 3 

семестр 

 

072 «Фінанси, 

банківська справа 

та страхування» 

Знати основи 

функціонування 

фінансів, 

банківської справи 

ти страхування. 



ПР04. Відшуковувати, обробляти, 

систематизувати та аналізувати 

інформацію, необхідну для 

вирішення професійних та наукових 

завдань в сфері фінансів, банківської 

справи та страхування.  

ПР06. Доступно і аргументовано 

представляти результати досліджень 

усно і письмово, брати участь у 

фахових дискусіях.  

ПР08. Вміти застосовувати 

інноваційні підходи у сфері 

фінансів, банківської справи та 

страхування та управляти ними.  

ПР13. Оцінювати ступінь складності 

завдань при плануванні діяльності 

та опрацюванні її результатів.  

 

12.  Фінансів і 

кредиту / 

Л. В. 

Недільська 

 

Управління 

фінансовими 

ризиками 

ЗК1. Здатність до 

абстрактного 

мислення, аналізу та 

синтезу.  

ЗК3. Здатність 

проведення 

досліджень на 

відповідному рівні.  

ЗК4. Вміння виявляти, 

ставити та вирішувати 

проблеми. 

ЗК5. Здатність 

приймати обґрунтовані 

рішення. 

ЗК10. Здатність 

генерувати нові ідеї 

(креативність). 

ПР01. Використовувати 

фундаментальні закономірності 

розвитку фінансів, банківської 

справи та страхування у поєднанні з 

дослідницькими і управлінськими 

інструментами для здійснення 

професійної та наукової діяльності. 

ПР02. Знати на рівні новітніх 

досягнень основні концепції і 

методології наукового пізнання у 

сфері фінансів, банківської справи 

та страхування. 

ПР03. Здійснювати адаптацію та 

модифікацію існуючих наукових 

підходів і методів до конкретних 

ситуацій професійної діяльності. 

ПР04. Відшуковувати, обробляти, 

систематизувати та аналізувати 

Лекції, 

практичні, 

проблемні 

заняття, 

командна 

робота, 

«мозковий 

штурм», аналіз 

ситуаційних 

вправ, аналіз 

критичних 

випадків 

Освітній 

ступінь 

магістр, 1 

курс 2 

семестр 

072 «Фінанси, 

банківська справа 

та страхування» 

Без обмежень 



інформацію, необхідну для 

вирішення професійних та наукових 

завдань в сфері фінансів, банківської 

справи та страхування.  

ПР09. Застосовувати управлінські 

навички у сфері фінансів, 

банківської справи та страхування. 

ПР10. Здійснювати діагностику і 

моделювання фінансової діяльності 

суб’єктів господарювання. 

ПР12. Обґрунтувати вибір варіантів 

управлінських рішень у сфері 

фінансів, банківської справи та 

страхування та оцінювати їх 

ефективність з урахуванням цілей, 

наявних обмежень, законодавчих та 

етичних аспектів. 

ПР13. Оцінювати ступінь складності 

завдань при плануванні діяльності 

та опрацюванні її результатів. 

13.  Фінансів і 

кредиту / 

Н. О. Куровс

ька 

 

Управління 

фінансовою 

санацією 

підприємства 

ЗК1. Здатність до 

абстрактного 

мислення, аналізу та 

синтезу.  

ЗК4. Вміння виявляти, 

ставити та вирішувати 

проблеми. 

ЗК5. Здатність 

приймати обґрунтовані 

рішення. 

ЗК7. Здатність 

мотивувати людей та 

рухатися до спільної 

мети.  

ЗК10. Здатність 

генерувати нові ідеї 

(креативність). 

ПР01. Використовувати 

фундаментальні закономірності 

розвитку фінансів, банківської 

справи та страхування у поєднанні з 

дослідницькими і управлінськими 

інструментами для здійснення 

професійної та наукової діяльності. 

ПР02. Знати на рівні новітніх 

досягнень основні концепції і 

методології наукового пізнання у 

сфері фінансів, банківської справи 

та страхування. 

ПР03. Здійснювати адаптацію та 

модифікацію існуючих наукових 

підходів і методів до конкретних 

ситуацій професійної діяльності. 

Лекції, 

практичні, 

проблемні 

заняття, 

командна 

робота, аналіз 

ситуаційних 

вправ, аналіз 

критичних 

випадків 

Освітній 

ступінь 

магістр, 2 

курс 3 

семестр 

 

072 «Фінанси, 

банківська справа 

та страхування» 

Повинні знати та 

розуміти 

економічні 

категорії, закони, 

причинно-

наслідкові та 

функціональні 

зв’язки, які 

існують між 

процесами та 

явищами на різних 

рівнях 

економічних 

систем. 



14.  Фінансів і 

кредиту / 

О. Я. Стойко 

 

Фінансове 

посередництв

о 

ЗК1. Здатність до 

абстрактного 

мислення, аналізу та 

синтезу.  

ЗК3. Здатність 

проведення 

досліджень на 

відповідному рівні.  

ЗК4. Вміння виявляти, 

ставити та вирішувати 

проблеми. 

 ЗК5. Здатність 

приймати обґрунтовані 

рішення. 

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. 

ПР08. Вміти застосовувати 

інноваційні підходи у сфері 

фінансів, банківської справи та 

страхування та управляти ними. 

ПР11. Застосовувати поглиблені 

знання в сфері фінансового, 

банківського та страхового 

менеджменту для прийняття рішень.  

ПР15. Презентувати результати 

власних досліджень зокрема, 

шляхом підготовки наукових 

публікацій і виступів на наукових 

заходах. 

Лекції, 

практичні, 

проблемні 

заняття, 

командна 

робота, аналіз 

ситуаційних 

вправ, аналіз 

критичних 

випадків 

Освітній 

ступінь 

магістр, 1 

курс 2 

семестр 

072 «Фінанси, 

банківська справа 

та страхування» 

Повинні 

використовувати 

фундаментальні 

закономірності 

розвитку фінансів, 

банківської справи 

та страхування у 

поєднанні з 

дослідницькими і 

управлінськими 

інструментами для 

здійснення 

професійної та 

наукової 

діяльності. 

15.  Фінансів і 

кредиту / І.В. 

Абрамова 

 

Фондова 

біржа та 

операції з 

цінними 

паперами 

ЗК1. Здатність до 

абстрактного 

мислення, аналізу та 

синтезу.  

ЗК3. Здатність 

проведення 

досліджень на 

відповідному рівні.  

ЗК4. Вміння виявляти, 

ставити та вирішувати 

проблеми.  

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.  

Лекції, 

практичні 

проблемні 

заняття, 

командна 

робота, аналіз 

ситуаційних 

вправ. 

Магістр, 1 

курс, 2 

семестр 

072 «Фінанси, 

банківська справа 

та страхування» 

Знати основи 

функціонування 

фінансів, 

банківської справи 

ти страхування. 



ЗК5. Здатність 

приймати обґрунтовані 

рішення.  

ПР03. Здійснювати адаптацію та 

модифікацію існуючих наукових 

підходів і методів до конкретних 

ситуацій професійної діяльності.  

ПР04. Відшуковувати, обробляти, 

систематизувати та аналізувати 

інформацію, необхідну для 

вирішення професійних та наукових 

завдань в сфері фінансів, банківської 

справи та страхування.  

ПР06. Доступно і аргументовано 

представляти результати досліджень 

усно і письмово, брати участь у 

фахових дискусіях.  

ПР08. Вміти застосовувати 

інноваційні підходи у сфері 

фінансів, банківської справи та 

страхування та управляти ними.  

ПР13. Оцінювати ступінь складності 

завдань при плануванні діяльності 

та опрацюванні її результатів.  

Для здобувачів вищої освіти інших спеціальностей університету 
 Кафедра / 

викладач, 

якої буде 

викладати 

дисципліну 

НАЗВА 

дисципліни 

Назва загальної 

компетентності, на 

розвиток якої 

спрямована дисципліна 

Результати 

навчання 

Які методи 

викладання 

пропонуються  

Освітній 

рівень та 

курс, 

семестр 

Спеціальність, для 

якої пропонується 

дисципліна 

Вхідні вимоги до 

студентів, які хочуть 

обрати дисципліну 

16.  Фінансів і 

кредиту / 

Л. В. 

Недільська 

 

Вартісно-

орієнтоване 

управління 

фінансами 

суб'єктів 

господарюван

ня 

ЗК01. Здатність до 

абстрактного мислення, 

аналізу та синтезу. 

ЗК3. Здатність 

проведення досліджень 

на відповідному рівні.  

ЗК4. Вміння виявляти, 

ставити та вирішувати 

проблеми. 

ЗК5. Здатність 

ПР01. Використовувати 

фундаментальні закономірності 

розвитку фінансів, банківської 

справи та страхування у поєднанні з 

дослідницькими і управлінськими 

інструментами для здійснення 

професійної та наукової діяльності.  

ПР09. Застосовувати управлінські 

навички у сфері фінансів, 

банківської справи та страхування  

Лекції, 

практичні, 

проблемні 

заняття, 

командна 

робота, аналіз 

ситуаційних 

вправ, аналіз 

критичних 

випадків 

Освітній 

ступінь 

магістр 

Усі спеціальності 

галузі знань 07 

Управління та 

адміністрування 

Повинні знати та 

розуміти економічні 

категорії, закони, 

причинно-наслідкові 

та функціональні 

зв’язки, які існують 

між процесами та 

явищами у сфері 

фінансової 



приймати обґрунтовані 

рішення. 

ЗК10. Здатність 

генерувати нові ідеї 

(креативність). 

ПР10. Здійснювати діагностику і 

моделювання фінансової діяльності 

суб’єктів господарювання. 

ПР12. Обґрунтувати вибір варіантів 

управлінських рішень у сфері 

фінансів, банківської справи та 

страхування та оцінювати їх 

ефективність з урахуванням цілей, 

наявних обмежень, законодавчих та 

етичних аспектів.  

ПР14. Обгрунтовувати актуальність 

досліджень, можливість досягнення 

поставлених цілей з урахуванням 

наявних ресурсів, висувати гіпотези, 

аргументувати висновки за 

результатами досліджень 

діяльності суб’єктів 

господарювання. 

17.  Фінансів і 

кредиту / 

Л. В. 

Недільська 

 

Дью ділідженс ЗК01. Здатність до 

абстрактного мислення, 

аналізу та синтезу. 

ЗК06. Здатність 

проведення досліджень 

на відповідному рівні. 

ЗК08. Здатність до 

пошуку, оброблення та 

аналізу інформації з 

різних джерел. 

ЗК10. Здатність 

працювати у команді. 

ЗК12 Здатність 

працювати автономно. 

ПР05. Володіти методичним 

інструментарієм діагностики стану 

фінансових систем  

ПР10. Ідентифікувати джерела та 

розуміти методологію визначення і 

методи отримання економічних 

даних, збирати та аналізувати 

необхідну фінансову інформацію, 

розраховувати показники, що 

характеризують стан фінансових 

систем.  

ПР13. Володіти загальнонауковими 

та спеціальними методами 

дослідження фінансових процесів.  

ПР14. Вміти абстрактно мислити, 

застосовувати аналіз та синтез для 

виявлення ключових характеристик 

фінансових систем, а також 

особливостей поведінки їх суб’єктів. 

 

Лекції, 

практичні, 

проблемні 

заняття, 

командна 

робота, аналіз 

ситуаційних 

вправ, аналіз 

критичних 

випадків 

Освітній 

ступінь 

магістр 

051 Економіка 

Усі спеціальності 

галузі знань 07 

Управління та 

адміністрування  

281 Публічне 

управління та 

адміністрування 

292 Міжнародні 

економічні 

відносини 

Повинні знати та 

розуміти економічні 

категорії, закони, 

причинно-наслідкові 

та функціональні 

зв’язки, які існують 

між процесами та 

явищами на різних 

рівнях економічних 

систем. 



18.  Фінансів і 

кредиту / 

Г. П. Мартин

юк 

 

Міжнародні 

стандарти 

фінансової 

звітності 

ЗК1. Здатність до 

абстрактного мислення, 

аналізу та синтезу. 

ЗК3. Здатність 

проведення досліджень 

на відповідному рівні. 

ЗК4. Вміння виявляти, 

ставити та вирішувати 

проблеми. 

ЗК5. Здатність 

приймати обґрунтовані 

рішення. 

ЗК7. Здатність 

мотивувати людей та 

рухатися до спільної 

мети. 

ЗК8. Здатність 

працювати в 

міжнародному 

контексті. 

ЗК9. Здатність діяти на 

основі етичних 

міркувань (мотивів). 

ПР01. Використовувати 

фундаментальні закономірності 

розвитку фінансів, банківської 

справи 

та страхування у поєднанні з 

дослідницькими і управлінськими 

інструментами для здійснення 

професійної та наукової діяльності. 

ПР02. Знати на рівні новітніх 

досягнень основні концепції і 

методології наукового пізнання у 

сфері фінансів, банківської справи та 

страхування. 

ПР03. Здійснювати адаптацію та 

модифікацію існуючих наукових 

підходів і методів до 

конкретних ситуацій професійної 

діяльності. 

ПР04. Відшуковувати, обробляти, 

систематизувати та аналізувати 

інформацію, необхідну для 

вирішення професійних та наукових 

завдань в сфері фінансів, банківської 

справи та 

страхування. 

ПР09. Застосовувати управлінські 

навички у сфері фінансів, 

банківської справи та страхування. 

ПР10. Здійснювати діагностику і 

моделювання фінансової діяльності 

суб’єктів господарювання. 

ПР13. Оцінювати ступінь складності 

завдань при плануванні діяльності та 

опрацюванні її результатів. 

Лекції, 

практичні, 

проблемні 

заняття, 

командна 

робота, аналіз 

ситуаційних 

вправ, аналіз 

критичних 

випадків 

Освітній 

ступінь 

магістр 

051 Економіка 

Усі спеціальності 

галузі знань 07 

Управління та 

адміністрування  

281 Публічне 

управління та 

адміністрування 

292 Міжнародні 

економічні 

відносини 

Без обмежень. 

19.  Фінансів і 

кредиту / Д. 

І. Дема 

Оподаткуванн

я суб’єктів 

ЗК1. Здатність до 

абстрактного мислення, 

аналізу та синтезу. 

ПР01. Використовувати 

фундаментальні закономірності 

Лекції, 

практичні, 

командна 

Освітній 

ступінь 

магістр 

051 Економіка 

Усі спеціальності 

галузі знань 07 

Повинні знати та 

розуміти економічні 

категорії, закони, 



 підприємницт

ва 

ЗК4. Вміння виявляти, 

ставити та вирішувати 

проблеми. 

ЗК5. Здатність 

приймати обґрунтовані 

рішення. 

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. 

робота, аналіз 

ситуаційних 

вправ 

 Управління та 

адміністрування  

281 Публічне 

управління та 

адміністрування 

292 Міжнародні 

економічні 

відносини 

причинно-наслідкові 

та функціональні 

зв’язки, які існують 

між процесами та 

явищами на різних 

рівнях економічних 

систем 

20.  Фінансів і 

кредиту / 

Л. В. 

Недільська 

 

Управління 

фінансовими 

ризиками 

ЗК1. Здатність до 

абстрактного мислення, 

аналізу та синтезу.  

ЗК3. Здатність 

проведення досліджень 

на відповідному рівні.  

ЗК4. Вміння виявляти, 

ставити та вирішувати 

проблеми. 

ЗК5. Здатність 

приймати обґрунтовані 

рішення. 

ЗК10. Здатність 

генерувати нові ідеї 

(креативність). 

ПР01. Використовувати 

фундаментальні закономірності 

розвитку фінансів, банківської 

справи та страхування у поєднанні з 

дослідницькими і управлінськими 

інструментами для здійснення 

професійної та наукової діяльності. 

ПР02. Знати на рівні новітніх 

досягнень основні концепції і 

методології наукового пізнання у 

сфері фінансів, банківської справи та 

страхування. 

ПР03. Здійснювати адаптацію та 

модифікацію існуючих наукових 

підходів і методів до конкретних 

ситуацій професійної діяльності. 

ПР04. Відшуковувати, обробляти, 

систематизувати та аналізувати 

інформацію, необхідну для 

вирішення професійних та наукових 

завдань в сфері фінансів, банківської 

справи та страхування.  

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 



ПР09. Застосовувати управлінські 

навички у сфері фінансів, 

банківської справи та страхування. 

ПР10. Здійснювати діагностику і 

моделювання фінансової діяльності 

суб’єктів господарювання. 

ПР12. Обґрунтувати вибір варіантів 

управлінських рішень у сфері 

фінансів, банківської справи та 

страхування та оцінювати їх 

ефективність з урахуванням цілей, 

наявних обмежень, законодавчих та 

етичних аспектів. 

ПР13. Оцінювати ступінь складності 

завдань при плануванні діяльності та 

опрацюванні її результатів. 

Кафедра бухгалтерського обліку, оподаткування і аудиту 

21.  Бухгалтер-

ського 

обліку, 

оподаткуван

ня і аудиту 

Бухгалтерськи

й облік і аудит 

в торгівельної 

та біржової 

діяльність 

СК 8. Здатність 

застосовувати основи 

обліку та 

оподаткування в 

підприємницькій, 

торговельній, біржовій 

діяльності. 

СК 10. Здатність до 

бізнес-планування, 

оцінювання 

кон'юнктури ринків і 

результатів діяльності у 

сфері підприємництва, 

торгівлі та біржової 

практики з 

урахуванням ризиків. 

18. Знати основи обліку та 

оподаткування в підприємницькій, 

торговельній і біржовій діяльності.  

20. Знати основи бізнес-планування, 

оцінювання кон’юнктури ринків та 

результатів діяльності 

підприємницьких, торговельних і 

біржових структур з урахуванням 

ризиків 

Лекції, 

практики, 

проблемні 

заняття 

магістр, 

курс 1, ІІ 

семестр 

(076) 

Підприємництво, 

торгівля та біржова 

діяльність 

Заява студента 

22.  Бухгалтер-

ського 

обліку, 

Бухгалтерськи

й облік та 

аудит в 

забезпеченні 

ФК 9. Вміння 

правильно 

застосовувати 

нормативно-правові 

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 



оподаткуван

ня і аудиту 
правової 

діяльності  

акти, здатність 

пропонувати вирішення 

проблем правового 

регулювання, 

включаючи подолання 

юридичної 

невизначеності. 

23.  Бухгалтер-

ського 

обліку, 

оподаткуван

ня і аудиту 

Бухгалтерськи

й облік, аудит 

і 

оподаткування 

екологічної 

діяльності 

К12. Здатність 

застосовувати нові 

підходи до аналізу та 

прогнозування 

складних явищ, 

критичного осмислення 

проблем у професійній 

діяльності. 

К15. Здатність до 

організації робіт, 

пов’язаних з оцінкою 

екологічного стану, 

захистом довкілля та 

оптимізацією 

природокористування, 

в умовах неповної 

інформації та 

суперечливих вимог 

ПР11. Уміти використовувати 

сучасні інформаційні ресурси з 

питань екології, 

природокористування та захисту 

довкілля. 

ПР13. Уміти оцінювати потенційний 

вплив техногенних об’єктів та 

господарської діяльності на 

довкілля. 

ПР15. Оцінювати екологічні ризики 

за умов недостатньої інформації та 

суперечливих вимог. 

Лекції, 

практики, 

проблемні 

заняття 

магістр, 

курс 1, ІІ 

семестр 

(101) Екологія 

Заява студента 

24.  

Бухгалтер-

ського 

обліку, 

оподаткуван

ня і аудиту 

Комп’ютери-

зовані 

програми  

обліку та 

аудиту в 

управлінні 

КС 10. Здатність 

вибору, проектування, 

розгортання, 

інтегрування, 

управління, 

адміністрування та 

супроводжування 

інформаційних систем, 

технологій та 

інфокомунікацій, 

сервісів та 

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, 

практики, 

проблемні 

заняття 

 (126) Інформаційні 

системи та 

технології 

Заява студента 



інфраструктури 

організації. 

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. 

25.  Бухгалтер-

ського 

обліку, 

оподаткуван

ня і аудиту 

Бухгалтерськи

й облік і аудит 

в 

електрообслуг

овуванні, 

виробництві і 

використанні 

електроенергії 

КФ-2 Спеціалізовані 

концептуальні знання 

роботи системи 

електропостачання, 

здатність досліджувати 

та впроваджувати 

енергозберігаючі 

технології. 

КФ-6 Здатність 

використовувати 

існуючі засоби обліку 

та регулювання 

енерговикористанням, 

оволодівати новими, 

обґрунтовувати 

необхідність 

впровадження та 

впроваджувати їх. 

РП-5: Здатність проводити 

економічне обґрунтовувати 

інженерних рішень та інженерної 

діяльності. 

РП-9: Спеціалізовані концептуальні 

знання роботи системи 

електропостачання, здатність 

працювати в системі, впроваджувати 

енергозберігаючі технології. 

РП-11: Розв’язання складних задач в 

ході роботи системи управління 

виробництвом, розподілом і 

споживанням електроенергії, 

здатність використовувати сучасні 

інформаційні технології, цифрові 

засоби; 

Лекції, 

практики, 

проблемні 

заняття 

магістр, 

курс 1, ІІ 

семестр 

(141) 

Електроенергетика

, електротехніка та 

електромеханіка 

Заява студента 

26.  Бухгалтер-

ського 

обліку, 

оподаткуван

ня і аудиту 

Бухгалтерськи

й облік і аудит 

процесів 

захисту 

СК01. Здатність 

контролювати й 

оцінювати екологічні 

ризики впливу 

техногенних об’єктів і 

ПР06. Здійснювати аналіз соціо-

економіко-екологічного стану 

підприємств, населених пунктів, 

районів, областей та розробляти 

стратегії їх сталого розвитку. 

Лекції, 

практики, 

проблемні 

заняття 

магістр, 

курс 1, ІІ 

семестр 

(183) Технології 

захисту 

навколишнього 

середовища 

Заява студента 



навколишньог

о середовища 

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 

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. 

27.  Бухгалтер-

ського 

обліку, 

оподаткуван

ня і аудиту 

Бухгалтерськи

й облік і аудит 

в 

рослинництві  

ФК 2. Вміти 

розробляти соціально-

економічну суть 

підприємництва та його 

складові, систему 

фінансового 

обслуговування, 

капіталовкладення і 

заходи щодо 

використання біржових 

операцій для 

забезпечення 

страхування цінових 

ризиків, пов’язаних з 

вирощуванням і 

реалізацією 

сільськогосподарської 

продукції. 

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 



ФК 3. Вміти на основі 

набутих знань, 

розумінь та сучасних 

інформаційних 

технологій надавати 

сільгоспвиробникам 

дорадчі послуги. 

28.  Бухгалтер-

ського 

обліку, 

оподаткуван

ня і аудиту 

Бухгалтерськи

й облік і аудит 

в садівництві 

та 

виноградарств

і 

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 

29.  Бухгалтер-

ського 

обліку, 

оподаткуван

ня і аудиту 

Бухгалтерськи

й облік і аудит 

виробництва і 

переробки 

продукції 

тваринництва 

ФК 2. Здатність 

організовувати 

підприємницьку 

діяльність в 

підприємствах з 

виробництва та 

переробки продукції 

тваринництва різних 

форм власності. 

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 

Лекції, 

практики, 

проблемні 

заняття 

магістр, 

курс 1, ІІ 

семестр  (204) Технологія 

виробництва і 

переробки 

продукції 

тваринництва 

Заява студента 



ФК 5.Здатність 

організовувати і 

контролювати 

діловодство та 

документообіг в 

установах різних типів і 

форм власності. 

продукції тваринництва, 

прогнозувати ринкове середовище 

продуктів тваринництва, розробляти 

стратегії виробничо-фінансової 

діяльності, маркетингу та 

менеджменту у 

сільськогосподарському 

виробництві, організовувати і 

контролювати діловодство та 

документообіг в установах різних 

типів і форм власності. 

30.  Бухгалтер-

ського 

обліку, 

оподаткуван

ня і аудиту 

Бухгалтерськи

й облік і аудит 

в рибному 

господарстві 

12. Здатність 

здійснювати 

технологічні процеси, 

забезпечення 

матеріально-

технічними, трудовими, 

інформаційними і 

фінансовими 

ресурсами.  

13. Здатність 

аналізувати 

господарську 

діяльність, проводити 

облік матеріальних 

цінностей, основних 

засобів, реалізацію 

продукції 

аквакультури.  

14. Здатність складати 

кошториси та 

оцінювати економічну 

ефективність проектів, 

управляти 

рибогосподарськими 

колективами, 

планувати виробництво 

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 



та реалізацію продукції 

аквакультури. 

31.  Бухгалтер-

ського 

обліку, 

оподаткуван

ня і аудиту 

Бухгалтерськи

й облік і аудит 

в 

машиновикор

истуванні та 

технічному 

сервісі 

СК 5. Здатність 

вирішувати 

оптимізаційні задачі 

для ефективного 

машиновикористування 

в рослинництві, 

тваринництві, 

зберіганні і 

транспортуванні 

сільськогосподарської 

продукції. 

СК 8. Здатність 

використовувати 

методи управління й 

планування 

матеріальних та 

пов’язаних з ними 

інформаційних і 

фінансових потоків на 

основі системного 

підходу та економічних 

компромісів для 

підвищення 

конкурентоспроможнос

ті підприємств. 

СК 14. Здатність 

використовувати 

нормативно-

законодавчу базу з 

метою правового 

захисту розроблюваних 

об’єктів та їх 

нормативно 

обґрунтованого 

введення в 

РН 5. Приймати оптимальні та 

обґрунтовані управлінські рішення 

для забезпечення прибутковості 

підприємства; володіти навичками у 

регулюванні зовнішньоекономічної 

торгівлі на аграрних підприємствах. 

РН 17. Створювати і оптимізувати 

інноваційні технікотехнологічні 

системи в рослинництві, 

тваринництві, зберіганні, переробній 

галузі і технічному сервісі. 

Лекції, 

практики, 

проблемні 

заняття 

магістр, 

курс 1, ІІ 

семестр  

(208) 

Агроінженерія 

Заява студента 



господарський обіг, 

спрямовуючи 

отриманий прибуток на 

підвищення добробуту 

суспільства. 

32.  Бухгалтер-

ського 

обліку, 

оподаткуван

ня і аудиту 

Бухгалтерськи

й облік і аудит 

у 

ветеринарних 

аптеках та 

лікувальних 

закладах 

СК 14. Здатність 

розробляти стратегії 

виробничо-фінансової 

діяльності, маркетингу 

та менеджменту у 

ветеринарній медицині.  

СК 17. Здатність 

організовувати і 

контролювати 

діловодство та 

документообіг в 

установах різних типів і 

форм власності. 

РН 9. Узагальнювати показники 

економічного розвитку та відомості 

щодо ефективності роботи 

ветеринарних фахівців різного 

підпорядкування.  

РН 10. Готувати облікову звітність 

під час планування, організації та 

здійснення фахової діяльності. 

Лекції, 

практики, 

проблемні 

заняття 

магістр, 

курс 1, ІІ 

семестр  

(211) Ветеринарна 

медицина 

Заява студента 

33.  Бухгалтер-

ського 

обліку, 

оподаткуван

ня і аудиту 

Бухгалтерськи

й облік і аудит 

в сфері 

туристичної 

діяльності 

К18. Здатність 

аналізувати діяльність 

суб’єктів індустрії 

туризму на всіх рівнях 

управління 

К30. Здатність 

працювати з 

документацією та 

здійснювати 

розрахункові операції 

суб’єктом 

туристичного бізнесу 

ПР10. Розуміти принципи, процеси і 

технології організації роботи 

суб’єкта туристичного бізнесу та 

окремих його підсистем 

(адміністративноуправлінська, 

соціально-психологічна, економічна, 

техніко-технологічна). 

Лекції, 

практики, 

проблемні 

заняття 

магістр, 

курс 1, ІІ 

семестр 

(242) Туризм 

Заява студента 

34.  Бухгалтер-

ського 

обліку, 

оподаткуван

ня і аудиту 

Бухгалтерськи

й облік і аудит 

в управлінні 

доходами і 

видатками 

територіальни

х громад 

СК 2. Здатність 

демонструвати 

розуміння 

особливостей сфер 

застосування 

планування і 

прогнозування 

РН 8. Усвідомлювати особливості 

функціонування організацій 

(установ) публічного сектору у 

сучасних умовах господарювання та 

демонструвати розуміння їх 

ринкового позиціонування. 

Лекції, 

практики, 

проблемні 

заняття 

магістр, 

курс 1, ІІ 

семестр (281) Публічне 

управління та 

адміністрування 

Заява студента 



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 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. 

Кафедра комп’ютерних технологій і моделювання систем 

35.  Кафедра 

КТіМС/ 

Лапін А. В. 

Інтегровані 

системи 

управління 

підприємством 

Здатність 

використовувати 

сучасні інформаційні 

технології, методи та 

прийоми дослідження 

економічних та 

соціальних процесів, 

адекватні встановленим 

потребам дослідження. 

Застосовувати сучасні інформаційні 

технології та спеціалізоване 

програмне забезпечення у соціально-

економічних дослідженнях та в 

управлінні соціально-економічними 

системами. 

 

Лекції, 

лабораторні 

заняття, 

практичні 

Магістр, 2 

курс 

051 «Економіка» Базові знання 

інформаційних 

технологій 

36.  Кафедра 

КТіМС/ 

Лапін А. В. 

Інформаційні 

системи в 

економічній 

діяльності 

підприємства 

Здатність 

використовувати 

сучасні інформаційні 

технології, методи та 

прийоми дослідження 

економічних та 

соціальних процесів, 

адекватні встановленим 

потребам дослідження. 

Застосовувати сучасні інформаційні 

технології та спеціалізоване 

програмне забезпечення у соціально-

економічних дослідженнях та в 

управлінні соціально-економічними 

системами. 

 

Лекції, 

лабораторні 

заняття, 

практичні 

Магістр, 2 

курс 

051 «Економіка» Базові знання 

інформаційних 

технологій 

37.  Кафедра 

КТіМС/ 

Лапін А. В. 

Інформаційні 

системи 

Здатність 

використовувати 

сучасні інформаційні 

Застосовувати сучасні інформаційні 

технології та спеціалізоване 

програмне забезпечення у соціально-

Лекції, 

лабораторні 

Магістр, 2 

курс 

051 «Економіка» Базові знання 

інформаційних 

технологій 



управління 

підприємством 

технології, методи та 

прийоми дослідження 

економічних та 

соціальних процесів, 

адекватні встановленим 

потребам дослідження. 

економічних дослідженнях та в 

управлінні соціально-економічними 

системами. 

 

заняття, 

практичні 

38.  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 

39.  Кафедра 

КТіМС/ 

Лапін А. В. 

Офісні 

інформаційні 

системи на 

підприємстві 

Здатність 

використовувати 

сучасні інформаційні 

технології, методи та 

прийоми дослідження 

економічних та 

соціальних процесів, 

адекватні встановленим 

потребам дослідження. 

Застосовувати сучасні інформаційні 

технології та спеціалізоване 

програмне забезпечення у соціально-

економічних дослідженнях та в 

управлінні соціально-економічними 

системами. 

 

Лекції, 

лабораторні 

заняття, 

практичні 

Магістр, 2 

курс 

051 «Економіка» Базові знання 

інформаційних 

технологій 

40.  Кафедра 

КТіМС/ 

Молодецька 

К. В. 

Динамічні 

моделі в 

економіці 

Здатність вчитися та 

бути готовим до 

засвоєння та 

застосування набутих 

знань. 

Здатність працювати 

самостійно та в команді 

з урахуванням вимог 

професійної 

дисципліни, 

планування та 

управління часом. 

Здатність діяти на 

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 

Лекції, лекції 

проблемного 

характеру, 

практичні 

заняття 

Магістр, 2 

курс 

051 «Економіка» Базові знання з 

дисциплін 

Мікроекономіка/Еко

номіка 

підприємства, 

Інформатика, 

Економіко-

математичне 

моделювання 



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. 

рішень; володіти методичним 

інструментарієм оцінки 

господарської діяльності 

підприємств; використовувати 

теоретичні, організаційні та 

методичні засади економічного 

розвитку; визначати напрями 

підвищення ефективності 

використання стратегічного 

потенціалу на рівні держави та 

підприємств різних організаційно-

правових форм власності; 

застосовувати спеціалізовані 

інформаційні системи і комп’ютерні 

технології для економічного аналізу 

та прийняття господарських рішень; 

розуміти вимоги до діяльності за 

спеціальністю, зумовлені 

необхідністю забезпечення сталого 

розвитку економіки України, її 

зміцнення як демократичної, 

соціальної, правової держави. 

41.  Кафедра 

КТіМС/ 

Молодецька 

К. В. 

Комп'ютерне 

моделювання 

динамічних 

бізнес-систем 

Здатність вчитися та 

бути готовим до 

засвоєння та 

застосування набутих 

знань. 

Здатність працювати 

самостійно та в команді 

з урахуванням вимог 

професійної 

дисципліни, 

планування та 

управління часом. 

Здатність діяти на 

основі етичних 

міркувань (мотивів). 

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 

Лекції, лекції 

проблемного 

характеру, 

практичні 

заняття 

Магістр, 2 

курс 

051 «Економіка» Базові знання з 

дисциплін 

Мікроекономіка/Еко

номіка 

підприємства, 

Інформатика, 

Економіко-

математичне 

моделювання 



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. 

господарської діяльності 

підприємств; використовувати 

теоретичні, організаційні та 

методичні засади економічного 

розвитку; визначати напрями 

підвищення ефективності 

використання стратегічного 

потенціалу на рівні держави та 

підприємств різних організаційно-

правових форм власності; 

застосовувати спеціалізовані 

інформаційні системи і комп’ютерні 

технології для економічного аналізу 

та прийняття господарських рішень; 

розуміти вимоги до діяльності за 

спеціальністю, зумовлені 

необхідністю забезпечення сталого 

розвитку економіки України, її 

зміцнення як демократичної, 

соціальної, правової держави. 

42.  Кафедра 

КТіМС/ 

Молодецька 

К. В. 

Математичне 

моделювання 

динамічних 

систем  

Здатність вчитися та 

бути готовим до 

засвоєння та 

застосування набутих 

знань. 

Здатність працювати 

самостійно та в команді 

з урахуванням вимог 

професійної 

дисципліни, 

планування та 

управління часом. 

Здатність діяти на 

основі етичних 

міркувань (мотивів). 

Здатність спілкуватися 

державною та 

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 

Лекції, лекції 

проблемного 

характеру, 

практичні 

заняття 

Магістр, 2 

курс 

051 «Економіка» Базові знання з 

дисциплін 

Мікроекономіка/Еко

номіка 

підприємства, 

Інформатика, 

Економіко-

математичне 

моделювання 



іноземними мовами як 

усно, так і письмово.  

Навички використання 

сучасних 

інформаційних та 

комунікаційних 

технологій.  

Навички забезпечення 

еколого-економічної 

рівноваги.  

Здатність презентувати 

результати проведених 

досліджень. 

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. 

43.  Кафедра 

КТіМС/ 

Молодецька 

К. В. 

Моделювання 

економічної 

динаміки 

Здатність вчитися та 

бути готовим до 

засвоєння та 

застосування набутих 

знань. 

Здатність працювати 

самостійно та в команді 

з урахуванням вимог 

професійної 

дисципліни, 

планування та 

управління часом. 

Здатність діяти на 

основі етичних 

міркувань (мотивів). 

Здатність спілкуватися 

державною та 

іноземними мовами як 

усно, так і письмово.  

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/Еко

номіка 

підприємства, 

Інформатика, 

Економіко-

математичне 

моделювання 



Навички використання 

сучасних 

інформаційних та 

комунікаційних 

технологій.  

Навички забезпечення 

еколого-економічної 

рівноваги.  

Здатність презентувати 

результати проведених 

досліджень. 

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. 

44.  Кафедра 

КТіМС/ 

Молодецька 

К. В. 

Моделювання 

трансформацій

них процесів в 

економіці 

Здатність вчитися та 

бути готовим до 

засвоєння та 

застосування набутих 

знань. 

Здатність працювати 

самостійно та в команді 

з урахуванням вимог 

професійної 

дисципліни, 

планування та 

управління часом. 

Здатність діяти на 

основі етичних 

міркувань (мотивів). 

Здатність спілкуватися 

державною та 

іноземними мовами як 

усно, так і письмово.  

Навички використання 

сучасних 

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 

Лекції, лекції 

проблемного 

характеру, 

практичні 

заняття 

Магістр, 2 

курс 

051 «Економіка» Базові знання з 

дисциплін 

Мікроекономіка/Еко

номіка 

підприємства, 

Інформатика, 

Економіко-

математичне 

моделювання 



інформаційних та 

комунікаційних 

технологій.  

Навички забезпечення 

еколого-економічної 

рівноваги.  

Здатність презентувати 

результати проведених 

досліджень. 

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. 

45.  Кафедра 

КТіМС/ 

Николюк О. 

М. 

Економетрія ЗК 1. Прагнути 

працювати 

відповідально на благо 

суспільства і займати 

активну громадянську 

позицію.  

ЗК 2. Здатність 

володіти культурою 

мислення, знати закони 

розвитку природи і 

суспільства, 

застосовувати ці знання 

у професійній 

діяльності; аналізувати 

і оцінювати 

соціальноекономічні 

явища і процеси.  

ЗК 3. Здатність і 

готовність до 

особистісного й 

професійного навчання 

та самовдосконалення, 

саморозвитку, 

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 

Лекції, лекції 

проблемного 

характеру, 

лабораторні 

роботи, 

семінар-

дискусія, 

семінар за 

технологією 

мозкового 

штурму 

 073 “Менеджмент” 

 

Навички роботи в 

середовищі 

MS Excel, базові 

знання з дисциплін 

Мікроекономіка/Еко

номіка підприємства 



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 

інформаційнокомуніка

ційними технологіями; 

здатність до 

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. 

 



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. 

 

1.  Кафедра 

суспільних 

наук, 

Шевченко 

О. М.. 

Психологія 

управління 

Здатність вчитися та 

бути готовим до 

засвоєння та 

застосування набутих 

знань. Здатність до 

аналізу та синтезу як 

інструментарію 

виявлення проблем та 

прийняття рішень для їх 

розв’язання на основі 

логічних аргументів та 

перевірених фактів. 

Здатність працювати 

самостійно та в команді 

з урахуванням вимог 

професійної 

дисципліни, 

планування та 

знати: сутність поняття 

«управління»; об’єкт, предмет 

і завдання психології 

управління як науки; місце 

управління в соціальній 

організації; сутність 

організаційної ефективності 

та її рівні; індивідуально-

психологічні, 

психофізіологічні властивості 

особистості та їх урахування в 

системі управління; 

індивідуально-психологічні 

змінні які є основою для 

розуміння поведінки; поняття 

і види груп; групову динаміку; 

групові фактори ефективності 

трудової діяльності; 

лекції, 

практичні, 

командна 

робота, 

проблемні 

заняття 

Магістр Всі спеціальності Без обмежень 



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 

соціально-психологічні 

особливості прийняття 

рішень. 

вміти: дати визначення та 

обґрунтувати сутність 

психології управління; 

розкрити взаємозв’язок 

психології управління та 

соціальної організації; 

визначати сутність, структуру 

організації; обґрунтовувати 

психологічні чинники 

індивідуальної і групової 

поведінки; визначати рівні 

організаційної ефективності; 

здійснювати аналіз поведінки 

особистості і групи як об’єктів 

управлінського впливу; 

визначати мотивацію 

особистості до діяльності; 

характеризувати основні 

фактори, що впливають на 

процес прийняття рішення; 

обґрунтовувати доцільність 

використання групи у процесі 

прийняття рішення. 

 
1.  Кафедра 

суспільних 

наук, 

Шевченко 

О. М.. 

Педагогіка 

та 

психологія 

вищої 

школи 

Здатність здійснювати 

діяльність на благо 

батьківщини і всього 

світу на основі 

етичних міркувань, 

соціально 

відповідально і 

знати: зміст основних понять 

курсу та теоретичні положення, 

які стосуються організації 

педагогічного процесу у вищій 

школі, напрямки 

психологічного 

опосередкування практики 

лекції, 

практичні, 

командна 

робота, 

проблемні 

заняття 

Доктор 

філософії 

Всі спеціальності Без обмежень 



свідомо.  Здатність до 

саморозвитку, 

самореалізації, 

використання 

творчого потенціалу. 

Здатність критично 

оцінювати явища, 

ситуації, діяльність 

осіб, себе; формування 

та коригування 

власного світогляду, 

розуміння принципів 

розвитку суспільства. 

Здатність до 

самоорганізації, 

самодисципліни, 

вміння працювати над 

собою і досягати 

поставлених цілей.  

Здатність працювати в 

команді та 

налагоджувати 

міжособистісну 

взаємодію при 

вирішенні 

професійних завдань; 

організовувати та 

мотивувати людей 

рухатися до спільної 

мети. Здатність 

використання 

інформаційно-

комунікаційних 

технологій для 

навчання та викладання; 

історичні та методологічні 

витоки розвитку педагогіки та 

психології вищої освіти в 

Україні та індустріально 

розвинених країнах; напрямки 

їх оптимізації; психологію 

пізнавальної діяльності та 

навчання, структуру 

особистості, організацію та 

методологію творчого 

мислення, психодіагностику, її 

функції та методи, критерії 

оцінки їх якості та особливості 

застосування. 

вміти: самостійно аналізувати 

та творчо реалізовувати 

заходи по розв’язанню 

проблем, що виникають у 

навчально-виховному 

процесі, пояснювати та 

формулювати соціально- та 

індивідуально-орієнтовані 

рекомендацій щодо 

вирішення реальних 

педагогічних ситуацій; 

використовувати сучасні 

психологічні методи роботи з 

першоджерелами, реферувати 

їх та коментувати, вільно 

висловлювати свої думки, 

оперувати педагогічними та 

психологічними категоріями і 

поняттями; використовувати 



пошуку, обробки, 

аналізу інформації з 

різних джерел та 

розробляти достатню 

кількість 

альтернативних 

варіантів рішень. 

Здатність провадження 

наукових досліджень у 

професійній діяльності 

та/або інноваційній 

діяльності, здатність 

генерувати нові ідеї.  

Здатність здійснювати 

комунікаційну 

діяльність в усній і 

письмовій формах 

українською та 

іноземними мовами для 

вирішення завдань 

міжособистісної і 

міжкультурної 

взаємодії 

педагогічні та психологічні 

методи й засоби організації 

науково-дослідницької 

роботи; здійснювати 

ефективну пізнавально-

гностичну діяльність; 

володіти навичками 

математико-статистичного 

аналізу дослідницької 

інформації, її узагальнення та 

обґрунтування.. 

 

1.  Кафедра 

суспільних 

наук, 

Мельничук 

В.В. 

Спічрайтинг ЗК01. Здатність до 

абстрактного мислення, 

аналізу і синтезу. 

ЗК07. Здатність вчитися 

і оволодівати 

сучасними знаннями.  

ЗК08. Здатність до 

пошуку, оброблення та 

аналізу інформації  

ПР18. Демонструвати базові 

навички креативного та 

критичного мислення у 

дослідженнях і професійному 

спілкуванні. 

ПР19. Виявляти навички 

самостійної роботи, гнучкого 

мислення, відкритості до нових 

знань. 
 

Лекції, 

практичні, 

семінарські 

заняття, 

проблемні 

заняття 

магістр Всі спеціальності Без обмежень 



ЗК09. Здатність бути 

критичним і 

самокритичним. 
46.          

47.          

48.          

49.          

50.          
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