
КАТАЛОГ ВИБІРКОВИХ ДИСЦИПЛІН 

Факультет економіки та менеджменту 

 

Кафедра / 

викладач, 

якої буде 

викладати 

дисциплін

у 

НАЗВА дисципліни Назва загальної 

компетентності, на 

розвиток якої 

спрямована дисципліна 

Результати 

навчання 

Які методи 

викладання 

пропонують

ся (лекції, 

практики, 

командна 

робота, 

семінар, 

проектна 

робота, 

проблемні 

заняття 

тощо) 

Освітній 

рівень 

та курс, 

семестр 

 

Спеціальність

, для якої 

пропонується 

дисципліна 

Вхідні 

вимоги до 

студентів, які 

хочуть 

обрати 

дисципліну 

4 семестр        

МЕВ та ЄІ / 
Т.О. Зінчук 

Європейська 

інтеграція України 

СК 1. Здатність 
виокремлювати характерні 

ознаки та тенденції 

розвитку світового 
господарства, особливості 

реалізації економічної 

політики та світових 

інтеграційних процесів, у 
тому числі 

євроатлантичної 

інтеграції. 
СК 15. Здатність 

використовувати методи, 

правила і принципи 
функціонуваняміжнародн

их економічних відносин 

для розвитку 

РН 8. Розуміти, виділяти й 

описувати нові явища, 

процеси й тенденції 

глобального розвитку, 
механізми й інструменти 

реалізації економічної 

політики та світових 
інтеграційних/дезінтеграційн

их процесів , у тому числі й 

євроатлантичної інтеграції. 
РН 22. Застосовувати 

відповідні методи, правила і 

принципи функціонування 

міжнародних економічних 
відносин для розвитку 

зовнішньоекономічної 

діяльності України. 

лекції, 
практичні, 

командна 

робота, 
семінар, 

проектна 

робота 

Бакалавр, 2 

курс 

Міжнародні 
економічні 

відносини 

Базові знання з 
інтеграційної 

економіки, 

міжнародної 
економіки, 

глобальної 

економіки 



зовнішньоекономічної 

діяльності України. 

МЕВ та ЄІ / 

Т.М. 

Паламарчук 

Міжнародний 

економічний аналіз 

СК 4. Здатність 

обґрунтовувати 

особливості реалізації 

форм міжнародних 
економічних відносин на 

мега-, макро-, мезо- і 

мікрорівнях. 
СК 11. Здатність 

проводити дослідження 

економічних явищ та 

процесів у міжнародній 
сфері з урахуванням 

причинно-наслідкових та 

просторово-часових 
зв’язків. 

РН 10. Ідентифіковувати та 

виокремлювати особливості 

функціонування суб’єктів 
міжнародних відносин та 

моделей їх економічного 

розвитку. 

РН 12. Здійснювати 

комплексний аналіз складних 

економічних систем, 
зіставляти та порівнювати їх 

складові, оцінювати й 

аргументувати оцінки 

результативності їх 
функціонування. 

РН 24. Обґрунтовувати вибір 

і застосовувати 
інформаційно-аналітичний 

інструментарій, економіко-

статистичні методи 

обчислення, складні техніки 
аналізу та методи 

моніторингу кон’юнктури 

світових ринків. 

лекції, 

практичні, 

командна 

робота, 
семінар, 

проектна 

робота 

Бакалавр, 2 

курс 

Міжнародні 

економічні 

відносини 

Базові знання з 

економіки та 

міжнародних 

економічних 
відносин 

МЕВ та ЄІ / 

Т.О. Зінчук 
Україна в 

міжнародних 

інтеграційних 

процесах 

СК 1. Здатність 

виокремлювати характерні 

ознаки та тенденції 

розвитку світового 
господарства, особливості 

реалізації економічної 

політики та світових 
інтеграційних процесів, у 

тому числі 

євроатлантичної 
інтеграції. 

РН 8. Розуміти, виділяти й 

описувати нові явища, 

процеси й тенденції 
глобального розвитку, 

механізми й інструменти 

реалізації економічної 
політики та світових 

інтеграційних/дезінтеграційн

их процесів , у тому числі й 

євроатлантичної інтеграції. 
РН 22. Застосовувати 

відповідні методи, правила і 

лекції, 

практичні, 

командна 

робота, 
семінар, 

проектна 

робота 

Бакалавр, 2 

курс 

Міжнародні 

економічні 

відносини 

Базові знання з 

інтеграційної 

економіки, 

міжнародної 
економіки, 

глобальної 

економіки 



СК 15. Здатність 

використовувати методи, 
правила і принципи 

функціонуваняміжнародн

их економічних відносин 

для розвитку 
зовнішньоекономічної 

діяльності України. 

принципи функціонування 

міжнародних економічних 
відносин для розвитку 

зовнішньоекономічної 

діяльності України. 

МЕВ та ЄІ / 
Т.О. Зінчук 

Міжнародна 

економічна інтеграція 

СК 1. Здатність 
виокремлювати характерні 

ознаки та тенденції 

розвитку світового 

господарства, особливості 
реалізації економічної 

політики та світових 

інтеграційних процесів, у 
тому числі 

євроатлантичної 

інтеграції. 
СК 15. Здатність 

використовувати методи, 

правила і принципи 

функціонуваняміжнародн
их економічних відносин 

для розвитку 

зовнішньоекономічної 
діяльності України. 

РН 8. Розуміти, виділяти й 
описувати нові явища, 

процеси й тенденції 

глобального розвитку, 
механізми й інструменти 

реалізації економічної 

політики та світових 
інтеграційних/дезінтеграційн

их процесів , у тому числі й 

євроатлантичної інтеграції. 

РН 22. Застосовувати 
відповідні методи, правила і 

принципи функціонування 

міжнародних економічних 
відносин для розвитку 

зовнішньоекономічної 

діяльності України. 

лекції, 
практичні, 

командна 

робота, 

семінар, 
проектна 

робота 

Бакалавр, 2 

курс 

Міжнародні 
економічні 

відносини 

Базові знання з 
інтеграційної 

економіки, 

міжнародної 

економіки, 
глобальної 

економіки 

МЕВ та ЄІ / 

Т.В. Усюк 
Країнознавство Здатність розв’язувати 

складні спеціалізовані 

задачі та практичні 
проблеми у сфері 

міжнародних відносин у 

цілому та міжнародних 
економічних, зокрема, а 

також у процесі навчання, 

що передбачає 

застосування новітніх 

РН 5. Володіти навичками 

самоаналізу (самоконтролю), 

бути зрозумілим для 
представників інших бізнес-

культур та професійних груп 

різного рівня (з фахівцями з 
інших галузей знань/видів 

діяльності) на засадах 

цінування різноманітності, 

мультикультурності, 

лекції, 

практичні, 

командна 
робота, 

семінар, 

проектна 
робота 

Бакалавр, 2 

курс 

Міжнародні 

економічні 

відносини 

Без обмежень 



теорій та методів при 

здійсненні комплексних 
досліджень 

світогосподарських 

зв’язків, характеризується 

комплексністю та 
невизначеністю умов. 

толерантності та поваги до 

них. 
РН 21. Розуміти і мати 

навички з ведення ділового 

протоколу та ділового 

етикету у сфері міжнародних 
економічних відносин, 

враховуючи особливості 

міжкультурного спілкування 
на професійному та 

соціальному рівнях, як 

державною так і іноземними 
мовами. 

МЕВ та ЄІ / 

Т.В. Усюк 
Кроскультурний 

менеджмент 

Здатність розв’язувати 

складні спеціалізовані 

задачі та практичні 
проблеми у сфері 

міжнародних відносин у 

цілому та міжнародних 
економічних, зокрема, а 

також у процесі навчання, 

що передбачає 

застосування новітніх 
теорій та методів при 

здійсненні комплексних 

досліджень 
світогосподарських 

зв’язків, характеризується 

комплексністю та 
невизначеністю умов. 

РН 5. Володіти навичками 

самоаналізу (самоконтролю), 

бути зрозумілим для 
представників інших бізнес-

культур та професійних груп 

різного рівня (з фахівцями з 
інших галузей знань/видів 

діяльності) на засадах 

цінування різноманітності, 

мультикультурності, 
толерантності та поваги до 

них. 

РН 21. Розуміти і мати 
навички з ведення ділового 

протоколу та ділового 

етикету у сфері міжнародних 
економічних відносин, 

враховуючи особливості 

міжкультурного спілкування 

на професійному та 
соціальному рівнях, як 

державною так і іноземними 

мовами. 

лекції, 

практичні, 

командна 
робота, 

семінар, 

проектна 
робота 

Бакалавр, 2 

курс 

Міжнародні 

економічні 

відносини 

Без обмежень 



МЕВ та ЄІ /  

П.В. 
Пивовар 

Зовнішньоекономічна 

діяльність 

підприємств 

СК 4. Здатність 

обґрунтовувати 
особливості реалізації 

форм міжнародних 

економічних відносин на 

мега-, макро-, мезо- і 
мікрорівнях. 

РН 9. Розуміти і вміти 

застосовувати, відповідно до 
інших вимог освітньої 

програми, сучасні теорії та 

методи розв’язання 

спеціалізованих складних 
задач і практичних проблем у 

сфері міжнародної торгівлі 

товарами та послугами, 
міжнародного руху капіталу, 

міжнародних валютно-

фінансових та кредитних 
відносин, мобільності 

людських ресурсів, 

міжнародного трансферу 

технологій 

лекції, 

практичні, 
командна 

робота, 

семінар, 

проектна 
робота 

Бакалавр, 2 

курс 

Міжнародні 

економічні 
відносини 

Без обмежень 

 

МЕВ та ЄІ /  

 В.Є. 

Данкевич 

Міжнародні 

організації 

СК 1. Здатність 

виокремлювати характерні 

ознаки та тенденції 
розвитку світового 

господарства, особливості 

реалізації економічної 

політики та світових 
інтеграційних/дезінтеграці

йних процесів, у тому 

числі євроатлантичної 
інтеграції. 

Розуміти та застосовувати 

чинне законодавство, 
міжнародні нормативні 

документи і угоди, довідкові 

матеріали, чинні стандарти і 

технічні умови тощо у сфері 
міжнародних економічних 

відносин. 

. 

лекції, 

практичні, 

командна 
робота, 

семінар, 

проектна 

робота, 
проблемні 

заняття 

Бакалавр, 

2 курс 

Міжнародні 

економічні 

відносини 

Базові знання з 

міжнародних 

економічних 
відносин 

МЕВ та ЄІ / 
Ковальчук 

О.Д. 

Регулювання 

міжнародних 

економічних відносин 

СК 1. Здатність 

виокремлювати характерні 

ознаки та тенденції 
розвитку світового 

господарства, особливості 

реалізації економічної 
політики та світових 

інтеграційних/дезінтеграці

йних процесів, у тому 

числі євроатлантичної 

Засвоєння механізмів 

формування, організації, 

планування та регулювання 
міжнародних економічних 

відносин 

Лекції, 

практичні, 

командна 
робота, 

написання 

есе, 
виконання 

індивідуальн

ого науково-

Бакалавр, 

2 курс 

Міжнародні 

економічні 

відносини 

Базові знання з 

міжнародних 

економічних 
відносин 



інтеграції. СК 6. Здатність 

аналізувати міжнародні 
ринки товарів і послуг, 

інструменти та принципи 

регулювання міжнародної 

торгівлі. СК 12. Здатність 
використовувати 

нормативно-розпорядчі 

документи та довідкові 
матеріали при здійсненні 

професійної діяльності у 

сфері міжнародних 
економічних відносин. 

дослідного 

завдання 

МЕВ та ЄІ /  

 В.Є. 

Данкевич 

Міжнародні митні 

регулятори 
СК 1. Здатність 
виокремлювати характерні 

ознаки та тенденції 

розвитку світового 
господарства, особливості 

реалізації економічної 

політики та світових 

інтеграційних/дезінтеграці
йних процесів, у тому 

числі євроатлантичної 

інтеграції. 
СК 12. Здатність 

використовувати 

нормативно-розпорядчі 
документи та довідкові 

матеріали при здійсненні 

професійної діяльності у 

сфері міжнародних 
економічних відносин. 

РН 13. Підбирати і вміло 

застосовувати аналітичний 

інструментарій дослідження 
стану та перспектив 

розвитку окремих сегментів 

міжнародних ринків товарів 
і послуг з використанням 

сучасних знань про методи, 

форми й інструменти 

регулювання міжнародної 
торгівлі. 

РН 19. Розуміти та 

застосовувати чинне 
законодавство, міжнародні 

нормативні документи і 

угоди, довідкові матеріали, 
чинні стандарти і технічні 

умови тощо у сфері 

міжнародних економічних 

відносин. 

лекції, 

практичні, 

командна 
робота, 

семінар, 

проектна 
робота, 

проблемні 

заняття 

Бакалавр, 
2 курс 

Міжнародні 

економічні 

відносини 

Без обмежень 

МЕВ та ЄІ / 

О.Д. 

Ковальчук  

Регуляторна політика 

ЄС 

СК 1. Здатність 

виокремлювати 

характерні ознаки та 

тенденції розвитку 

РН 13. Підбирати і вміло 

застосовувати аналітичний 

інструментарій дослідження 

стану та перспектив 

Лекції, 

практичні, 

командна 

робота, 

Бакалавр, 

2 курс 

Міжнародні 

економічні 

відносини 

Базові знання з 

міжнародних 

економічних 

відносин 



світового господарства, 

особливості реалізації 
економічної політики та 

світових 

інтеграційних/дезінтеграц

ійних процесів, у тому 
числі євроатлантичної 

інтеграції. 

СК 12. Здатність 
використовувати 

нормативно-розпорядчі 

документи та довідкові 
матеріали при здійсненні 

професійної діяльності у 

сфері міжнародних 

економічних відносин. 

розвитку окремих сегментів 

міжнародних ринків товарів 
і послуг з використанням 

сучасних знань про методи, 

форми й інструменти 

регулювання міжнародної 
торгівлі. 

РН 19. Розуміти та 

застосовувати чинне 
законодавство, міжнародні 

нормативні документи і 

угоди, довідкові матеріали, 
чинні стандарти і технічні 

умови тощо у сфері 

міжнародних економічних 

відносин 

написання 

есе, 
виконання 

індивідуальн

ого науково-

дослідного 
завдання 

МЕВ та ЄІ / О.Д. 

Ковальчук  
Державне 

регулювання ЗЕД вміло 

застосовувати 
аналітичний 

інструментарій 

дослідження стану 

та перспектив 
розвитку окремих 

сегментів 

міжнародних 
ринків товарів і 

послуг з 

використанням 
сучасних знань 

про методи, форми 

й інструменти 

регулювання 
міжнародної 

торгівлі. 

РН 19. Розуміти та 
застосовувати 



5 семестр        

Іноземних 

мов / О.С. 
Сіваєва  

Друга іноземна мова 

(польська) 

ЗК 6. Здатність 

спілкуватися іноземними 
мовами. 

СК 14. Здатність 

спілкуватися на 

професійному та 
соціальному рівнях з 

використанням фахової 

термінології, включаючи 
усну і письмову 

комунікацію державною 

та іноземними мовами. 

РН 2. Вільно спілкуватися з 

професійних питань 
державною та іноземними 

мовами усно і письмово, 

фахово використовувати 

економічну термінологію. 
РН 21. Розуміти і мати 

навички з ведення ділового 

протоколу та ділового 
етикету у сфері 

міжнародних економічних 

відносин, враховуючи 
особливості міжкультурного 

спілкування на 

професійному та 

соціальному рівнях, як 
державною так і іноземними 

мовами. 

Практичні, 

проблемні 
заняття 

Бакалавр, 

3 курс 

Міжнародні 

економічні 
відносини 

Без обмежень 

Іноземних 
мов / Г.О. 

Хант  

Друга іноземна мова 

(німецька) 

ЗК 6. Здатність 
спілкуватися іноземними 

мовами. 

СК 14. Здатність 

спілкуватися на 

РН 2. Вільно спілкуватися з 
професійних питань 

державною та іноземними 

мовами усно і письмово, 

фахово використовувати 

Практичні, 
проблемні 

заняття 

Бакалавр, 
3 курс 

Міжнародні 
економічні 

відносини 

Рівень 
володіння 

німецькою 

мовою – А1 



професійному та 

соціальному рівнях з 
використанням фахової 

термінології, включаючи 

усну і письмову 

комунікацію державною 
та іноземними мовами. 

економічну термінологію. 

РН 21. Розуміти і мати 
навички з ведення ділового 

протоколу та ділового 

етикету у сфері 

міжнародних економічних 
відносин, враховуючи 

особливості міжкультурного 

спілкування на 
професійному та 

соціальному рівнях, як 

державною так і іноземними 
мовами. 

Фінансів і 

кредиту / 

І.В. 
Абрамова  

Світова валютна 

система 

СК 4. Здатність 

обґрунтовувати 

особливості реалізації 
форм міжнародних 

економічних відносин на 

мега-, макро-, мезо- і 
мікрорівнях. 

СК 7. Здатність 

аналізувати теорії та 

механізми реалізації 
міжнародних валютно-

фінансових і кредитних 

відносин. 

РН 8. Розуміти, виділяти й 

описувати нові явища, 

процеси й тенденції 
глобального розвитку, 

механізми й інструменти 

реалізації економічної 
політики та світових 

інтеграційних / 

дезінтеграційних процесів, у 

тому числі та 
євроатлантичної інтеграції. 

РН 10. Ідентифіковувати та 

виокремлювати особливості 
функціонування суб’єктів 

міжнародних відносин та 

моделей їх економічного 
розвитку. 

Лекції, 

практичні, 

проблемні 
заняття, 

командна 

робота, 
аналіз 

ситуаційних 

вправ, аналіз 

критичних 
випадків 

Бакалавр, 

3 курс 

Міжнародні 

економічні 

відносини 

Знання та 

розуміння 

економічних 
категорій, 

законіви, 

причинно-
наслідкових та 

функціональн

их зв’язків, які 

існують між 
процесами та 

явищами на 

різних рівнях 
економічних 

систем. 

МЕВ та ЄІ / 

І.В. 

Горбачова  

Міжнародна міграція Здатність працювати у 

міжнародному середовищі 

РН 9. Розуміти і вміти 

застосовувати, відповідно 

до інших вимог освітньої 
програми, сучасні теорії та 

методи розв’язання 

спеціалізованих складних 

задач і практичних проблем 

Лекції, 

практичні, 

командна 
робота, 

семінар 

Бакалавр, 

3 курс 

Міжнародні 

економічні 

відносини 

Базові знання з 

міжнародних 

економічних 
відносин 



у сфері міжнародної торгівлі 

товарами та послугами, 
міжнародного руху 

капіталу, міжнародних 

валютно-фінансових та 

кредитних відносин, 
мобільності людських 

ресурсів, міжнародного 

трансферу технологій. 

МЕВ та ЄІ / 

О.А. 

Прокопчук  

Міжнародний рух 

капіталу 

Здатність 

використовувати базові 

категорії та новітні теорії, 

концепції, технології і 
методи у сфері 

міжнародних 

економічних відносин з 
урахуванням їх основних 

форм, застосовувати 

теоретичні знання щодо 
функціонування та 

розвитку міжнародних 

економічних відносин. 

Здатність обґрунтовувати 
особливості реалізації 

форм міжнародних 

економічних відносин на 
мега-, макро-, мезо- і 

мікрорівнях. 

Здатність аналізувати 
теорії та механізми 

реалізації міжнародних 

валютно-фінансових і 

кредитних відносин. 

РН 9. Розуміти і вміти 

застосовувати, відповідно до 

інших вимог освітньої 

програми, сучасні теорії та 
методи розв’язання 

спеціалізованих складних 

задач і практичних проблем у 
сфері міжнародної торгівлі 

товарами та послугами, 

міжнародного руху капіталу, 
міжнародних валютно-

фінансових та кредитних 

відносин, мобільності 

людських ресурсів, 
міжнародного трансферу 

технологій. 

Лекції, 

практичні, 

командна 

робота, 
семінари 

Бакалавр, 

3 курс 

Міжнародні 

економічні 

відносини 

Базові знання з 

міжнародних 

економічних 

відносин 

МЕВ та ЄІ / 

П.В. 

Пивовар 

Міжнародний 

трансфер технологій 

СК 2. Здатність 

використовувати базові 

категорії та новітні теорії, 

концепції, технології і 

РН 9. Розуміти і вміти 

застосовувати, відповідно до 

інших вимог освітньої 

програми, сучасні теорії та 

Лекції, 

практичні, 

командна 

Бакалавр, 

3 курс 

Міжнародні 

економічні 

відносини 

Базові знання з 

міжнародних 

економічних 

відносин 



методи у сфері 

міжнародних економічних 
відносин з урахуванням їх 

основних форм, 

застосовувати теоретичні 

знання щодо 
функціонування та 

розвитку міжнародних 

економічних відносин. 
СК 4. Здатність 

обґрунтовувати 

особливості реалізації 
форм міжнародних 

економічних відносин на 

мега-, макро-, мезо- і 

мікрорівнях. 

методи розв’язання 

спеціалізованих складних 
задач і практичних проблем у 

сфері міжнародної торгівлі 

товарами та послугами, 

міжнародного руху капіталу, 
міжнародних валютно-

фінансових та кредитних 

відносин, мобільності 
людських ресурсів, 

міжнародного трансферу 

технологій. 

робота, 

семінари 

МЕВ та ЄІ / 

Т.В. Усюк 
Міжнародний туризм Здатність розв’язувати 

складні спеціалізовані 

задачі та практичні 
проблеми у сфері 

міжнародних відносин у 

цілому та міжнародних 

економічних, зокрема, а 
також у процесі навчання, 

що передбачає 

застосування новітніх 
теорій та методів при 

здійсненні комплексних 

досліджень світогос-
подарських зв’язків, 

характеризується 

комплексністю та 

невизначеністю умов. 

РН 9. Розуміти і вміти 

застосовувати, відповідно 

до інших вимог освітньої 
програми, сучасні теорії та 

методи розв’язання 

спеціалізованих складних 

задач і практичних проблем 
у сфері міжнародної торгівлі 

товарами та послугами, 

міжнародного руху 
капіталу, міжнародних 

валютно-фінансових та 

кредитних відносин, 
мобільності людських 

ресурсів, міжнародного 

трансферу технологій. 

РН 10. Ідентифіковувати та 
виокремлювати особливості 

функціонування суб’єктів 

міжнародних відносин та 

Лекції, 

практичні, 

командна 
робота, 

семінари 

Бакалавр, 

3 курс 

Міжнародні 

економічні 

відносини 

Без обмежень. 



моделей їх економічного 

розвитку. 
РН 13. Підбирати і вміло 

застосовувати аналітичний 

інструментарій дослідження 

стану та перспектив 
розвитку окремих сегментів 

міжнародних ринків товарів 

і послуг з використанням 
сучасних знань про методи, 

форми й інструменти 

регулювання міжнародної 
торгівлі. 

МЕВ та ЄІ / 

Паламарчук 

Т.М. 

Управління 

контрактною 

діяльністю у ЗЕД 

СК 2. Здатність 

використовувати базові 

категорії та новітні теорії, 
концепції, технології і 

методи у сфері 

міжнародних економічних 
відносин з урахуванням їх 

основних форм, 

застосовувати теоретичні 

знання щодо 
функціонування та 

розвитку міжнародних 

економічних відносин. 

РН 9. Розуміти і вміти 

застосовувати, відповідно до 

інших вимог освітньої 
програми, сучасні теорії та 

методи розв’язання 

спеціалізованих складних 
задач і практичних проблем у 

сфері міжнародної торгівлі 

товарами та послугами, 

міжнародного руху капіталу, 
міжнародних валютно-

фінансових та кредитних 

відносин, мобільності 
людських ресурсів, 

міжнародного трансферу 

технологій. 

Лекції, 

практичні, 

командна 
робота, 

семінари 

Бакалавр, 

3 курс 

Міжнародні 

економічні 

відносини 

Базові знання з 

міжнародних 

економічних 
відносин, ЗЕД 

підприємств 

МЕВ та ЄІ / 
Т.О. Зінчук 

Економіка ЄС СК 1. Здатність 
виокремлювати характерні 

ознаки та тенденції 

розвитку світового 
господарства, особливості 

реалізації економічної 

політики та світових 

інтеграційних/дезінтеграці

РН 8. Розуміти, виділяти і 
описувати нові явища, 

процеси й тенденції 

глобального розвитку, 
механізми й інструменти 

реалізації економічної 

політики та світових 

інтеграційних/дезінтеграцій

Лекції, 
практичні, 

командна 

робота, 
семінари 

Бакалавр, 
3 курс 

Міжнародні 
економічні 

відносини 

Базові знання з 
міжнародних 

економічних 

відносин 



йних процесів, у тому 

числі євроатлантичної 
інтеграції. 

СК 3. Здатність виявляти 

особливості 

функціонування 
середовища міжнародних 

економічних відносин та 

моделей економічного 
розвитку. 

них процесів, у тому числі та 

євроатлантичної інтеграції. 
РН 10. Ідентифіковувати та 

виокремлювати особливості 

функціонування суб’єктів 

міжнародних відносин та 
моделей їх економічного 

розвитку. 

МЕВ та ЄІ / 

Н.М. 

Куцмус  

Конкурентна 

політика ЄС 

СК 1. Здатність 

виокремлювати характерні 

ознаки та тенденції 
розвитку світового 

господарства, особливості 

реалізації економічної 
політики та світових 

інтеграційних/дезінтеграці

йних процесів, у тому 
числі євроатлантичної 

інтеграції. 

СК 3. Здатність виявляти 

особливості 
функціонування 

середовища міжнародних 

економічних відносин та 
моделей економічного 

розвитку. 

РН 8. Розуміти, виділяти і 

описувати нові явища, 

процеси й тенденції 
глобального розвитку, 

механізми й інструменти 

реалізації економічної 
політики та світових 

інтеграційних/дезінтеграцій

них процесів, у тому числі та 
євроатлантичної інтеграції. 

РН 10. Ідентифіковувати та 

виокремлювати особливості 

функціонування суб’єктів 
міжнародних відносин та 

моделей їх економічного 

розвитку. 

Лекції, 

практичні 

заняття, 
проектна 

робота, 

брейнштормі
нг, case-study 

Бакалавр

, 3 курс 

Міжнародні 

економічні 

відносини 

Володіння 

засадничими 

положеннями 
у сфері 

економіки, 

управління та 
міжнародних 

відносин, 

розвитку 
бізнесу та 

функціонуван

ня 

громадянськог
о суспільства 

МЕВ та ЄІ / 

І.В. 
Горбачова  

Міграційна політика 

ЄС 

Здатність розв’язувати 

складні спеціалізовані 
задачі та практичні 

завдання у сфері 

формування професійних 
компетенцій фахівців в 

системі міжнародних 

економічних відносин 

РН 8. Розуміти, виділяти і 

описувати нові явища, 
процеси й тенденції 

глобального розвитку, 

механізми й інструменти 
реалізації економічної 

політики та світових 

інтеграційних/дезінтеграцій

Лекції, 

практичні, 
командна 

робота, 

семінар 

Бакалавр, 

3 курс 
Міжнародні 

економічні 
відносини 

Базові знання з 

міжнародних 
економічних 

відносин 



них процесів, у тому числі та 

євроатлантичної інтеграції. 
РН 10. Ідентифіковувати та 

виокремлювати особливості 

функціонування суб’єктів 

міжнародних відносин та 
моделей їх економічного 

розвитку. 

МЕВ та ЄІ /  
 Н.М. 

Куцмус 

Регіональна політика 

ЄС 

Здатність розв’язувати 
складні спеціалізовані 

задачі та практичні 

завдання у сфері 

формування професійних 
компетенцій фахівців в 

системі міжнародних 

економічних відносин 

РН 8. Розуміти, виділяти і 
описувати нові явища, 

процеси й тенденції 

глобального розвитку, 

механізми й інструменти 
реалізації економічної 

політики та світових 

інтеграційних/дезінтеграцій
них процесів, у тому числі та 

євроатлантичної інтеграції. 

РН 10. Ідентифіковувати та 
виокремлювати особливості 

функціонування суб’єктів 

міжнародних відносин та 

моделей їх економічного 
розвитку. 

Лекції, 
практичні 

заняття, 

проектна 

робота, 
брейнштормі

нг, case-study 

Бакалавр, 
3 курс 

Міжнародні 
економічні 

відносини 

Володіння 
засадничими 

положеннями 

у сфері 

економіки, 
управління та 

міжнародних 

відносин, 
регіонального 

розвитку та 

функціонуван
ня 

громадянськог

о суспільства 

МЕВ та ЄІ / Н.М. Куцмус Соціальна політика 

ЄС 



6 семестр        

МЕВ та ЄІ /  

 Н.М. 
Куцмус 

Геоекономіка та 

геополітика 

Здатність зберігати та 

примножувати 
моральні, культурні, 

наукові цінності і 

досягнення суспільства 
на основі розуміння 

історії та 

закономірностей 
розвитку предметної 

області, її місця у 

загальній системі знань 

про природу і 
суспільство та у 

розвитку суспільства, 

техніки і технологій, 
використовувати різні 

види та форми рухової 

активності для 

активного відпочинку 

РН4. Систематизовувати й 

упорядковувати отриману 
інформацію щодо процесів і 

явищ у світовому 

господарстві; оцінювати та 
пояснювати вплив 

ендогенних і екзогенних 

факторів на них; 
формулювати висновки і 

розробляти рекомендації з 

урахуванням особливостей 

національного і 
міжнародного середовища. 

 

Лекції, 

практичні 
заняття, 

проектна 

робота, 
брейнштормі

нг, case-study 

Бакалавр, 

3-ій курс 

Міжнародні 

економічні 
відносини 

Володіння 

засадничими 
положеннями 

у сфері 

економіки, 
управління та 

міжнародних 

відносин 



та ведення здорового 

способу життя. 

МЕВ та ЄІ /  

О.А. 

Прокопчук 

Глобальна 

інфраструктура 

СК 17. Здатність 

забезпечувати ефективне 

управління процесом 

участі у МЕВ суб’єктів 
мікро-, мезо- та 

макрорівня. 

СК 18. Здатність 
застосовувати методи 

менеджменту та 

реалізовувати усі його 

функції у процесі 
розв’язання практичних 

завдань  управлінської  

діяльності у сфері 
міжнародної діяльності. 

РН 26. Володіти навичками 

ефективного управління 

міжнародною діяльністю 

суб’єктів мікро-, мезо- та 
макрорівня. 

РН 27. Бути спроможним 

здійснювати управлінську  
діяльність у сфері 

міжнародних відносин через 

застосування методів та 

реалізацію функцій 
менеджменту. 

Лекції, 

практичні, 

командна 

робота, 
семінар 

Бакалавр, 

3 курс 

Міжнародні 

економічні 

відносини 

Базові знання з 

економіки та 

міжнародних 

економічних 
відносин 

Марке-

тингу /   

В.В. 
Зіновчук, 

Л.В.Тарасов

ич  

Міжнародний 

маркетинг 

Здатність розв’язувати 

складні спеціалізовані 

задачі та практичні 
завдання у сфері 

формування професійних 

компетенцій фахівців в 
системі міжнародних 

економічних відносин. 

РН 27. Бути спроможним 

здійснювати управлінську  

діяльність у сфері 
міжнародних відносин через 

застосування методів та 

реалізацію функцій 
менеджменту. 

Лекції, 

практичні, 

командна 
робота, 

семінар 

Бакалавр, 

3 курс 

Міжнародні 

економічні 

відносини 

Без обмежень 

МЕВ та ЄІ /  

І.В. 
Горбачова 

Міжнародна 

логістика 

СК 17. Здатність 

забезпечувати ефективне 
управління процесом 

участі у МЕВ суб’єктів 

мікро-, мезо- та 
макрорівня. 

СК 18. Здатність 

застосовувати методи 
менеджменту та 

реалізовувати усі його 

функції у процесі 

розв’язання практичних 

РН 26. Володіти навичками 

ефективного управління 
міжнародною діяльністю 

суб’єктів мікро-, мезо- та 

макрорівня. 
РН 27. Бути спроможним 

здійснювати управлінську  

діяльність у сфері 
міжнародних відносин через 

застосування методів та 

реалізацію функцій 

менеджменту. 

Лекції, 

практичні, 
командна 

робота, 

семінар 

Бакалавр, 

3 курс 

Міжнародні 

економічні 
відносини 

Базові знання з 

менеджменту 



завдань  управлінської  

діяльності у сфері 
міжнародної логістичної 

діяльності. 

 

МЕВ та ЄІ /  

 Н.М. Куцмус 
Менеджмент 

зовнішньоекономі

чної діяльності 

навичками 
ефективного 

управління 

міжнародною 
діяльністю 

суб’єктів мікро-, 

мезо- та 

макрорівня. 
РН 27. Бути 

спроможним 

здійснювати 
управлінську  

діяльність у сфері 

міжнародних 
відносин через 

застосування 

методів та 

реалізацію функцій 
менеджменту. 

7 семестр        

Іноземних 

мов / Г.О. 

Хант 

Практика перекладу СК 12. Здатність 

використовувати 

нормативно-розпорядчі 
документи та довідкові 

матеріали при здійсненні 

професійної діяльності у 

сфері міжнародних 
економічних відносин. 

РН 2. Вільно спілкуватися з 

професійних питань 

державною та іноземними 
мовами усно і письмово, 

фахово використовувати 

економічну термінологію. 

РН 19. Розуміти та 
застосовувати чинне 

законодавство, міжнародні 

нормативні документи і 

Практичні, 

проблемні 

заняття 

Бакалавр

, 4-ій 

курс 

Міжнародні 

економічні 

відносини 

Рівень 

володіння 

іноземною 
мовою – А2 



угоди, довідкові матеріали, 

чинні стандарти і технічні 
умови тощо у сфері 

міжнародних економічних 

відносин. 

РН 21. Розуміти і мати 
навички з ведення ділового 

протоколу та ділового 

етикету у сфері міжнародних 
економічних відносин, 

враховуючи особливості 

міжкультурного спілкування 
на професійному та 

соціальному рівнях, як 

державною так і іноземними 

мовами. 

МЕВ та ЄІ /  

Т.В. Усюк 
Дипломатичне 

листування 

Здатність розв’язувати 

складні спеціалізовані 

задачі та практичні 
проблеми у сфері 

міжнародних відносин у 

цілому та міжнародних 

економічних, зокрема, а 
також у процесі навчання, 

що передбачає 

застосування новітніх 
теорій та методів при 

здійсненні комплексних 

досліджень 
світогосподарських 

зв’язків, характеризується 

комплексністю та 

невизначеністю умов. 

РН 2. Вільно спілкуватися з 

професійних питань 

державною та іноземними 
мовами усно і письмово, 

фахово використовувати 

економічну термінологію. 

РН 15. Визначати 
функціональні особливості, 

характер, рівень та ступінь 

взаємозв’язків між 
суб’єктами міжнародних 

економічних відносин 

різного рівня та 
налагоджувати комунікації 

між ними. 

РН 19. Розуміти та 

застосовувати чинне 
законодавство, міжнародні 

нормативні документи і 

угоди, довідкові матеріали, 
чинні стандарти і технічні 

Лекції, 

практичні, 

кейс-стаді 

Бакалавр, 

4-курс 

Міжнародні 

економічні 

відносини 

Без обмежень 



умови тощо у сфері 

міжнародних економічних 
відносин. 

РН 21. Розуміти і мати 

навички з ведення ділового 

протоколу та ділового 
етикету у сфері 

міжнародних економічних 

відносин, враховуючи 
особливості міжкультурного 

спілкування на 

професійному та 
соціальному рівнях, як 

державною так і іноземними 

мовами. 

МЕВ та ЄІ / 
О.А. 

Прокопчук  

Документарне 

забезпечення ЗЕД 

СК 12. Здатність 
використовувати 

нормативно-розпорядчі 

документи та довідкові 
матеріали при здійсненні 

професійної діяльності у 

сфері міжнародних 

економічних відносин. 

РН 2. Вільно спілкуватися з 

професійних питань 
державною та іноземними 

мовами усно і письмово, 

фахово використовувати 

економічну термінологію. 
РН 19. Розуміти та 

застосовувати чинне 

законодавство, міжнародні 
нормативні документи і 

угоди, довідкові матеріали, 

чинні стандарти і технічні 

умови тощо у сфері 
міжнародних економічних 

відносин. 

Лекції, 
практичні, 

проектна 

робота, 
семінари 

Бакалавр, 
4 курс 

Міжнародні 
економічні 

відносини 

Базові знання з 
української 

мови, 

зовнішньоекон
омічної 

діяльності та її  

державного 

регулювання 

Фінансів і 
кредиту /  

О. Я. 

Стойко  

Міжнародні 

кредитно-розрахункові 

та валютні операції  

СК 5. Здатність 
здійснювати комплексний 

аналіз та моніторинг 

кон’юнктури світових 

ринків, оцінювати зміни 
міжнародного середовища 

та вміти адаптуватися до 

РН 9. Розуміти і вміти 
застосовувати, відповідно 

до інших вимог освітньої 

програми, сучасні теорії та 

методи розв’язання 
спеціалізованих складних 

задач і практичних проблем 

Лекції, 
практичні, 

проблемні 

заняття, 

командна 
робота, 

аналіз 

Бакалавр, 
4 курс 

Міжнародні 
економічні 

відносини 

 
Знання та 

розуміння 

економічних 

категорій, 
законів, 

причинно-



них. 

СК 7. Здатність аналізувати 
теорії та механізми 

реалізації міжнародних 

валютно-фінансових і 

кредитних відносин. 
СК 18. Здатність 

застосовувати методи 

менеджменту та 
реалізовувати усі його 

функції у процесі 

розв’язання практичних 
завдань  управлінської  

діяльності у сфері 

міжнародної діяльності. 

у сфері міжнародної торгівлі 

товарами та послугами, 
міжнародного руху 

капіталу, міжнародних 

валютно-фінансових та 

кредитних відносин, 
мобільності людських 

ресурсів, міжнародного 

трансферу технологій. 

РН 14. Розуміти і 

застосовувати теорії, 

принципи, засоби й 

інструменти реалізації 

міжнародних валютно-

фінансових та кредитних 

відносин. 

РН 27. Бути спроможним 

здійснювати управлінську  

діяльність у сфері 
міжнародних відносин через 

застосування методів та 

реалізацію функцій 

менеджменту. 

ситуаційних 

вправ, аналіз 
критичних 

випадків 

наслідкових та 

функціональн
их зв’язків, які 

існують між 

процесами та 

явищами на 
різних рівнях 

економічних 

систем. 

Фінансів і 

кредиту / 

Н.О. 
Куровська  

Міжнародний 

фінансовий 

менеджмент 

СК 5. Здатність 

здійснювати комплексний 

аналіз та моніторинг 
кон’юнктури світових 

ринків, оцінювати зміни 

міжнародного середовища 

та вміти адаптуватися до 
них. 

СК 7. Здатність аналізувати 

теорії та механізми 
реалізації міжнародних 

валютно-фінансових і 

кредитних відносин. 

РН 9. Розуміти і вміти 

застосовувати, відповідно 

до інших вимог освітньої 
програми, сучасні теорії та 

методи розв’язання 

спеціалізованих складних 

задач і практичних проблем 
у сфері міжнародної торгівлі 

товарами та послугами, 

міжнародного руху 
капіталу, міжнародних 

валютно-фінансових та 

кредитних відносин, 
мобільності людських 

Лекції, 

практичні, 

проблемні 
заняття, 

командна 

робота, 

аналіз 
ситуаційних 

вправ, аналіз 

критичних 
випадків 

Бакалавр, 

4 курс 

Міжнародні 

економічні 

відносини 

Теоретичні 

знання зі 

сфери фінансів 



СК 18. Здатність 

застосовувати методи 
менеджменту та 

реалізовувати усі його 

функції у процесі 

розв’язання практичних 
завдань  управлінської  

діяльності у сфері 

міжнародної діяльності. 

ресурсів, міжнародного 

трансферу технологій. 

РН 14. Розуміти і 

застосовувати теорії, 

принципи, засоби й 

інструменти реалізації 

міжнародних валютно-

фінансових та кредитних 

відносин. 
РН 27. Бути спроможним 

здійснювати управлінську  

діяльність у сфері 

міжнародних відносин через 
застосування методів та 

реалізацію функцій 

менеджменту. 

Фінансів і 

кредиту / 

Н.О. 

Куровська 

Міжнародні фінансові 

ринки 

СК 5. Здатність 

здійснювати комплексний 

аналіз та моніторинг 

кон’юнктури світових 
ринків, оцінювати зміни 

міжнародного середовища 

та вміти адаптуватися до 
них. 

СК 7. Здатність аналізувати 

теорії та механізми 
реалізації міжнародних 

валютно-фінансових і 

кредитних відносин. 

СК 18. Здатність 
застосовувати методи 

менеджменту та 

реалізовувати усі його 
функції у процесі 

розв’язання практичних 

завдань  управлінської  

РН 9. Розуміти і вміти 

застосовувати, відповідно 

до інших вимог освітньої 

програми, сучасні теорії та 
методи розв’язання 

спеціалізованих складних 

задач і практичних проблем 
у сфері міжнародної торгівлі 

товарами та послугами, 

міжнародного руху 
капіталу, міжнародних 

валютно-фінансових та 

кредитних відносин, 

мобільності людських 
ресурсів, міжнародного 

трансферу технологій. 

РН 14. Розуміти і 

застосовувати теорії, 

принципи, засоби й 

інструменти реалізації 

міжнародних валютно-

Лекції, 

практичні, 

проблемні 

заняття, 
командна 

робота, 

аналіз 
ситуаційних 

вправ, аналіз 

критичних 
випадків 

Бакалавр, 

4 курс 

Міжнародні 

економічні 

відносини 

Без обмежень 



діяльності у сфері 

міжнародної діяльності. 

фінансових та кредитних 

відносин. 

РН 27. Бути спроможним 

здійснювати управлінську  

діяльність у сфері 
міжнародних відносин через 

застосування методів та 

реалізацію функцій 

менеджменту. 

МЕВ та ЄІ / Т.М. Паламарчук Міжнародні 

транспортні 

перевезення 

забезпечувати 

ефективне 
управління 

процесом участі у 

МЕВ суб’єктів 

мікро-, мезо- та 
макрорівня. 

СК 18. Здатність 

застосовувати 
методи 

менеджменту та 

реалізовувати усі 
його функції у 

процесі 

розв’язання 

практичних 
завдань  

управлінської  

діяльності у сфері 
міжнародної 

логістичної 

діяльності. 

навичками 

ефективного 
управління 

міжнародною 

діяльністю 

суб’єктів мікро-, 
мезо- та 

макрорівня. 

РН 27. Бути 
спроможним 

здійснювати 

управлінську  
діяльність у сфері 

міжнародних 

відносин через 

застосування 
методів та 

реалізацію 

функцій 
менеджменту. 

 

8 семестр        

МЕВ та ЄІ / 

О.А. 

Прокопчук  

Дипломатичний 

протокол та етикет 

Навички використання 

інформаційних та 

комунікаційних 
технологій. 

РН 5. Володіти навичками 

самоаналізу 

(самоконтролю), бути 
зрозумілим для 

Лекції, 

практичні, 

проектна 

Бакалавр, 

4 курс 

Міжнародні 

економічні 

відносини 

Базові знання 

етики та 

етикету 



Здатність спілкуватися з 

представниками інших 
професійних груп різного 

рівня (з експертами з 

інших галузей знань/видів 

економічної діяльності). 
Здатність обґрунтовувати 

доцільність застосування 

правових, економічних та 
дипломатичних методів 

(засобів) вирішення 

конфліктних ситуацій на 
міжнародному рівні. 

представників інших бізнес-

культур та професійних груп 
різного рівня (з фахівцями з 

інших галузей знань/видів 

діяльності) на засадах 

цінування різноманітності, 
мультикультурності, 

толерантності та поваги до 

них. 
РН 17. Визначати причини, 

типи та характер 

міжнародних конфліктів і 
суперечок, обґрунтовувати і 

застосовувати економічні, 

юридичні та дипломатичні 

методи і засоби їх вирішення 
на міжнародному рівні, 

відстоюючи національні 

інтереси України. 
РН 21. Розуміти і мати 

навички з ведення ділового 

протоколу та ділового 
етикету у сфері 

міжнародних економічних 

відносин, враховуючи 

особливості міжкультурного 
спілкування на 

професійному та 

соціальному рівнях, як 
державною так і іноземними 

мовами. 

робота, 

семінари 

МЕВ та ЄІ / 

Т.М. 
Паламарчук  

Стратегія і тактика 

міжнародних 

переговорів 

Навички використання 

інформаційних та 
комунікаційних 

технологій. 

Здатність спілкуватися з 
представниками інших 

РН 5. Володіти навичками 

самоаналізу 
(самоконтролю), бути 

зрозумілим для 

представників інших бізнес-
культур та професійних груп 

Лекції, 

практичні, 
командна 

робота, 

семінар 

Бакалавр, 

4 курс 

Міжнародні 

економічні 
відносини 

Базові знання з 

етикету, 
зовнішньоекон

омічної 

діяльності  



професійних груп різного 

рівня (з експертами з 
інших галузей знань/видів 

економічної діяльності). 

Здатність обґрунтовувати 

доцільність застосування 
правових, економічних та 

дипломатичних методів 

(засобів) вирішення 
конфліктних ситуацій на 

міжнародному рівні. 

різного рівня (з фахівцями з 

інших галузей знань/видів 
діяльності) на засадах 

цінування різноманітності, 

мультикультурності, 

толерантності та поваги до 
них. 

РН 21. Розуміти і мати 

навички з ведення ділового 
протоколу та ділового 

етикету у сфері 

міжнародних економічних 
відносин, враховуючи 

особливості міжкультурного 

спілкування на 

професійному та 
соціальному рівнях, як 

державною так і іноземними 

мовами. 

МЕВ та ЄІ / 

І.В. 

Горбачова 

Комунікативні 

компетенції 

дипломата 

Здатність розв’язувати 

складні спеціалізовані 

задачі та практичні 

завдання у сфері 
формування професійних 

компетенцій фахівців в 

системі міжнародних 
економічних відносин 

РН 5. Володіти навичками 

самоаналізу 

(самоконтролю), бути 

зрозумілим для 
представників інших бізнес-

культур та професійних груп 

різного рівня (з фахівцями з 
інших галузей знань/видів 

діяльності) на засадах 

цінування різноманітності, 
мультикультурності, 

толерантності та поваги до 

них. 

РН 17. Визначати причини, 
типи та характер 

міжнародних конфліктів і 

суперечок, обґрунтовувати і 
застосовувати економічні, 

Лекції, 

практичні, 

командна 

робота, 
семінар 

 

Бакалавр, 

4 курс 

Міжнародні 

економічні 

відносини 

Базові знання з 

міжнародних 

економічних 

відносин 



юридичні та дипломатичні 

методи і засоби їх вирішення 
на міжнародному рівні, 

відстоюючи національні 

інтереси України. 

РН 21. Розуміти і мати 
навички з ведення ділового 

протоколу та ділового 

етикету у сфері 
міжнародних економічних 

відносин, враховуючи 

особливості міжкультурного 
спілкування на 

професійному та 

соціальному рівнях, як 

державною так і іноземними 
мовами. 

МЕВ та ЄІ / 

В.Є. 
Данкевич 

Митна справа СК 12. Здатність 

використовувати 
нормативно-розпорядчі 

документи та довідкові 

матеріали при здійсненні 

професійної діяльності у 
сфері міжнародних 

економічних відносин. 

РН 22. Застосовувати 

відповідні методи, правила і 
принципи функціонування 

міжнародних економічних 

відносин для розвитку 

зовнішньоекономічної 
діяльності України. 

Лекції, 

практичні, 
командна 

робота, 

семінар 

Бакалавр, 

4 курс 

Міжнародні 

економічні 
відносини 

Базові знання з 

зовнішньоекон
омічної 

діяльності  

МЕВ та ЄІ / 
Н.М. 

Куцмус 

Менеджмент 

міжнародних проєктів 

СК 17. Здатність 
забезпечувати ефективне 

управління процесом 

участі у МЕВ суб’єктів 

мікро-, мезо- та 
макрорівня. 

СК 18. Здатність 

застосовувати методи 
менеджменту та 

реалізовувати усі його 

функції у процесі 

розв’язання практичних 

Планувати, організовувати, 
мотивувати, оцінювати та 

підвищувати результативність 

колективної праці, здійснювати 

дослідження в групі під 
керівництвом лідера, з 

урахуванням вимог та 

особливостей сьогодення в 
умовах обмеженості часу. 

Розуміти і вміти застосовувати, 

відповідно до інших вимог 

освітньої програми, сучасні 

Лекції, 
практичні 

заняття, 

проектна 

робота, 
брейнштормі

нг, case-study 

Бакалавр, 
4-ий курс 

Міжнародні 
економічні 

відносини 

Володіння 
засадничими 

положеннями 

у сфері 

економіки, 
управління та 

міжнародних 

відносин, 
проектної 

діяльності 



завдань  управлінської  

діяльності у сфері 
міжнародної діяльності. 

теорії та методи розв’язання 

спеціалізованих складних 
задач і практичних проблем у 

сфері міжнародної торгівлі 

товарами та послугами, 

міжнародного руху капіталу, 
міжнародних валютно-

фінансових та кредитних 

відносин, мобільності 
людських ресурсів, 

міжнародного трансферу 

технологій. 

МЕВ та ЄІ / 
П.В. 

Пивовар 

Міжнародна 

ризикологія 

СК 17. Здатність 
забезпечувати ефективне 

управління процесом 

участі у МЕВ суб’єктів 
мікро-, мезо- та 

макрорівня. 

СК 18. Здатність 
застосовувати методи 

менеджменту та 

реалізовувати усі його 

функції у процесі 
розв’язання практичних 

завдань  управлінської  

діяльності у сфері 
міжнародної діяльності. 

РН 9. Розуміти і вміти 
застосовувати, відповідно 

до інших вимог освітньої 

програми, сучасні теорії та 
методи розв’язання 

спеціалізованих складних 

задач і практичних проблем 
у сфері міжнародної торгівлі 

товарами та послугами, 

міжнародного руху 

капіталу, міжнародних 
валютно-фінансових та 

кредитних відносин, 

мобільності людських 
ресурсів, міжнародного 

трансферу технологій. 

РН 27. Бути спроможним 
здійснювати управлінську  

діяльність у сфері 

міжнародних відносин через 

застосування методів та 
реалізацію функцій 

менеджменту. 

Лекції, 
практичні 

заняття, 

проектна 
робота, 

брейнштормі

нг, case-study 

Бакалавр, 
4-ий курс 

Міжнародні 
економічні 

відносини 

Без обмежень 



МЕВ та ЄІ / 

О.А. 
Прокопчук  

Управління 

міжнародною 

конкурентоспроможні

стю 

СК 17. Здатність 

забезпечувати ефективне 
управління процесом 

участі у МЕВ суб’єктів 

мікро-, мезо- та 

макрорівня. 
СК 18. Здатність 

застосовувати методи 

менеджменту та 
реалізовувати усі його 

функції у процесі 

розв’язання практичних 
завдань  управлінської  

діяльності у сфері 

міжнародної діяльності. 

РН 27. Бути спроможним 

здійснювати управлінську  
діяльність у сфері 

міжнародних відносин через 

застосування методів та 

реалізацію функцій 
менеджменту. 

Лекції, 

практичні, 
командна 

робота, 

семінар 

бакалавр Міжнародні 

економічні 
відносини 

Базові знання з 

менеджменту 

МЕВ та ЄІ / 
Т.О. Зінчук  

Соціальна 

відповідальність 

міжнародного бізнесу 

СК 17. Здатність 
забезпечувати ефективне 

управління процесом 

участі у МЕВ суб’єктів 
мікро-, мезо- та 

макрорівня. 

СК 18. Здатність 

застосовувати методи 
менеджменту та 

реалізовувати усі його 

функції у процесі 
розв’язання практичних 

завдань  управлінської  

діяльності у сфері 
міжнародної діяльності. 

РН 27. Бути спроможним 
здійснювати управлінську  

діяльність у сфері 

міжнародних відносин 
через застосування методів 

та реалізацію функцій 

менеджменту. 

Лекції, 
практичні, 

командна 

робота, 
семінар 

бакалавр Міжнародні 
економічні 

відносини 

Базові знання з 
міжнародного 

бізнесу 

 

Кафедра 

маркетингу 
Тарасович 

Л.В. 

 

Брендинг 

територій 

ЗК1. Здатність реалізувати 

свої права і обов’язки як 
члена суспільства, 

усвідомлювати цінності 

громадянського (вільного 

РН1. Демонструвати знання і 

розуміння теоретичних основ 
та принципів провадження 

маркетингової діяльності. 

Лекції, 

практичні 

Освітній 

ступінь 
бакалавр, 4 

курс, 7 

семестр 

075 «Маркетинг» Успішне 

опанування 
дисциплін, що 

передують 

вивченню даної 



 демократичного) суспільства 

та необхідність його сталого 
розвитку, верховенства 

права, прав і свобод людини 

і громадянина в Україні.  

ЗК2. Здатність зберігати та 
примножувати моральні, 

культурні, наукові цінності і 

досягнення суспільства на 
основі розуміння історії та 

закономірностей розвитку 

предметної області, її місця 
у загальній системі знань 

про природу і суспільство та 

у розвитку суспільства, 

техніки і технологій, 
використовувати різні види 

та форми рухової активності 

для активного відпочинку та 
ведення здорового способу 

життя.  

ЗК3. Здатність до 
абстрактного мислення, 

аналізу та 7 синтезу.  

ЗК4. Здатність вчитися і 

оволодівати сучасними 
знаннями.  

ЗК6. Знання та розуміння 

предметної області та 
розуміння професійної 

діяльності.  

ЗК7. Здатність застосовувати 

знання у практичних 
ситуаціях. 

ЗК11.Здатність працювати в 

команді.  

РН2. Аналізувати і 

прогнозувати ринкові явища та 
процеси на основі застосування 

фундаментальних принципів, 

теоретичних знань і 

прикладних навичок здійснення 
маркетингової діяльності. 

РН3. Застосовувати набуті 

теоретичні знання для 
розв’язання практичних 

завдань у сфері маркетингу. 

Р11. Демонструвати вміння 
застосовувати 

міждисциплінарний підхід та 

здійснювати маркетингові 

функції ринкового суб’єкта. 
Р13. Відповідати за результати 

своєї діяльності, виявляти 

навички підприємницької та 
управлінської ініціативи. 

Р15. Діяти соціально 

відповідально та громадсько 
свідомо на основі етичних 

принципів маркетингу, поваги 

до культурного різноманіття та 

цінностей громадянського 
суспільства з дотриманням 

прав і свобод особистості. 

 

дисципліни 

відповідно до 
структурно-

логічної схеми 

ОПП «Маркетинг» 



Кафедра 

маркетингу 
Зіновчук 

В.В. 

 

 

Кооперація в 

агробізнесі 

ЗК1. Здатність реалізувати 

свої права і обов’язки як 
члена суспільства, 

усвідомлювати цінності 

громадянського (вільного 

демократичного) суспільства 
та необхідність його сталого 

розвитку, верховенства 

права, прав і свобод людини 
і громадянина в Україні.  

ЗК2. Здатність зберігати та 

примножувати моральні, 
культурні, наукові цінності і 

досягнення суспільства на 

основі розуміння історії та 

закономірностей розвитку 
предметної області, її місця 

у загальній системі знань 

про природу і суспільство та 
у розвитку суспільства, 

техніки і технологій, 

використовувати різні види 
та форми рухової активності 

для активного відпочинку та 

ведення здорового способу 

життя.  
ЗК3. Здатність до 

абстрактного мислення, 

аналізу та 7 синтезу.  
ЗК4. Здатність вчитися і 

оволодівати сучасними 

знаннями.  

ЗК6. Знання та розуміння 
предметної області та 

розуміння професійної 

діяльності.  

РН1. Демонструвати знання і 

розуміння теоретичних основ 
та принципів провадження 

маркетингової діяльності. 

РН2. Аналізувати і 

прогнозувати ринкові явища та 
процеси на основі застосування 

фундаментальних принципів, 

теоретичних знань і 
прикладних навичок здійснення 

маркетингової діяльності. 

РН3. Застосовувати набуті 
теоретичні знання для 

розв’язання практичних 

завдань у сфері маркетингу. 

Р11. Демонструвати вміння 
застосовувати 

міждисциплінарний підхід та 

здійснювати маркетингові 
функції ринкового суб’єкта. 

Р13. Відповідати за результати 

своєї діяльності, виявляти 
навички підприємницької та 

управлінської ініціативи. 

Р15. Діяти соціально 

відповідально та громадсько 
свідомо на основі етичних 

принципів маркетингу, поваги 

до культурного різноманіття та 
цінностей громадянського 

суспільства з дотриманням 

прав і свобод особистості. 

 

Лекції, 

практичні 

Освітній 

ступінь 
бакалавр, 4 

курс, 7 

семестр 

075 «Маркетинг» Успішне 

опанування 
дисциплін, що 

передують 

вивченню даної 

дисципліни 
відповідно до 

структурно-

логічної схеми 
ОПП «Маркетинг» 



ЗК7. Здатність застосовувати 

знання у практичних 
ситуаціях. 

ЗК11.Здатність працювати в 

команді.  

Кафедра 
маркетингу 

Тарасович 

Л.В. 
 

 

Маркетинг 
територій 

ЗК1. Здатність реалізувати 
свої права і обов’язки як 

члена суспільства, 

усвідомлювати цінності 
громадянського (вільного 

демократичного) суспільства 

та необхідність його сталого 

розвитку, верховенства 
права, прав і свобод людини 

і громадянина в Україні.  

ЗК2. Здатність зберігати та 
примножувати моральні, 

культурні, наукові цінності і 

досягнення суспільства на 
основі розуміння історії та 

закономірностей розвитку 

предметної області, її місця 

у загальній системі знань 
про природу і суспільство та 

у розвитку суспільства, 

техніки і технологій, 
використовувати різні види 

та форми рухової активності 

для активного відпочинку та 
ведення здорового способу 

життя.  

ЗК3. Здатність до 

абстрактного мислення, 
аналізу та 7 синтезу.  

ЗК4. Здатність вчитися і 

оволодівати сучасними 
знаннями.  

РН1. Демонструвати знання і 
розуміння теоретичних основ 

та принципів провадження 

маркетингової діяльності. 
РН2. Аналізувати і 

прогнозувати ринкові явища та 

процеси на основі застосування 

фундаментальних принципів, 
теоретичних знань і 

прикладних навичок здійснення 

маркетингової діяльності. 
РН3. Застосовувати набуті 

теоретичні знання для 

розв’язання практичних 
завдань у сфері маркетингу. 

Р11. Демонструвати вміння 

застосовувати 

міждисциплінарний підхід та 
здійснювати маркетингові 

функції ринкового суб’єкта. 

Р13. Відповідати за результати 
своєї діяльності, виявляти 

навички підприємницької та 

управлінської ініціативи. 
Р15. Діяти соціально 

відповідально та громадсько 

свідомо на основі етичних 

принципів маркетингу, поваги 
до культурного різноманіття та 

цінностей громадянського 

суспільства з дотриманням 
прав і свобод особистості. 

Лекції, 
практичні 

Освітній 
ступінь 

бакалавр, 4 

курс, 7 
семестр 

075 «Маркетинг» Успішне 
опанування 

дисциплін, що 

передують 
вивченню даної 

дисципліни 

відповідно до 

структурно-
логічної схеми 

ОПП «Маркетинг» 



ЗК6. Знання та розуміння 

предметної області та 
розуміння професійної 

діяльності.  

ЗК7. Здатність застосовувати 

знання у практичних 
ситуаціях. 

ЗК11.Здатність працювати в 

команді.  

 

Кафедра 

маркетингу 

Зіновчук 

В.В. 
 

 

Основи 

наукових 

досліджень 

 ЗК1. Здатність реалізувати 

свої права і обов’язки як 

члена суспільства, 

усвідомлювати цінності 
громадянського (вільного 

демократичного) суспільства 

та необхідність його сталого 
розвитку, верховенства 

права, прав і свобод людини 

і громадянина в Україні.  
ЗК3. Здатність до 

абстрактного мислення, 

аналізу та синтезу.  

ЗК4. Здатність вчитися і 
оволодівати сучасними 

знаннями.  

ЗК5. Визначеність і 
наполегливість щодо 

поставлених завдань і взятих 

обов’язків.  
ЗК6. Знання та розуміння 

предметної області та 

розуміння професійної 

діяльності.  
ЗК7. Здатність застосовувати 

знання у практичних 

ситуаціях. 

РН3. Застосовувати набуті 

теоретичні знання для 

розв’язання практичних 

завдань у сфері маркетингу.  
РН5. Виявляти й аналізувати 

ключові характеристики 

маркетингових систем різного 
рівня, а також особливості 

поведінки їх суб’єктів.  

РН8. Застосовувати інноваційні 
підходи щодо провадження 

маркетингової діяльності 

ринкового суб’єкта, гнучко 

адаптуватися до змін 
маркетингового середовища.  

РН10. Пояснювати інформацію, 

ідеї, проблеми та альтернативні 
варіанти прийняття 

управлінських рішень фахівцям 

і нефахівцям у сфері 
маркетингу, представникам 

різних структурних підрозділів 

ринкового суб’єкта.  

РН12. Виявляти навички 
самостійної роботи, гнучкого 

мислення, відкритості до нових 

знань, бути критичним і 
самокритичним.  

Лекції, 

практичні 

Освітній 

ступінь 

бакалавр, 4 

курс, 7 
семестр 

075 «Маркетинг» Успішне 

опанування 

дисциплін, що 

передують 
вивченню даної 

дисципліни 

відповідно до 
структурно-

логічної схеми 

ОПП «Маркетинг» 



ЗК11.Здатність працювати в 

команді. 

РН13. Відповідати за 

результати своєї діяльності, 
виявляти навички 

підприємницької та 

управлінської ініціативи.  

РН15. Діяти соціально 
відповідально та громадсько 

свідомо на основі етичних 

принципів маркетингу, поваги 
до культурного різноманіття та 

цінностей громадянського 

суспільства з дотриманням 
прав і свобод особистості.  

Кафедра 

маркетингу 

Зіновчук 
В.В. 

 

 

Підготовка 

наукових 

публікацій та 
медійних 

презентацій 

 ЗК1. Здатність реалізувати 

свої права і обов’язки як 

члена суспільства, 
усвідомлювати цінності 

громадянського (вільного 

демократичного) суспільства 
та необхідність його сталого 

розвитку, верховенства 

права, прав і свобод людини 

і громадянина в Україні.  
ЗК3. Здатність до 

абстрактного мислення, 

аналізу та синтезу.  
ЗК4. Здатність вчитися і 

оволодівати сучасними 

знаннями.  
ЗК5. Визначеність і 

наполегливість щодо 

поставлених завдань і взятих 

обов’язків.  
ЗК6. Знання та розуміння 

предметної області та 

розуміння професійної 
діяльності.  

РН3. Застосовувати набуті 

теоретичні знання для 

розв’язання практичних 
завдань у сфері маркетингу.  

РН5. Виявляти й аналізувати 

ключові характеристики 
маркетингових систем різного 

рівня, а також особливості 

поведінки їх суб’єктів.  

РН8. Застосовувати інноваційні 
підходи щодо провадження 

маркетингової діяльності 

ринкового суб’єкта, гнучко 
адаптуватися до змін 

маркетингового середовища.  

РН10. Пояснювати інформацію, 
ідеї, проблеми та альтернативні 

варіанти прийняття 

управлінських рішень фахівцям 

і нефахівцям у сфері 
маркетингу, представникам 

різних структурних підрозділів 

ринкового суб’єкта.  

Лекції, 

практичні 

Освітній 

ступінь 

бакалавр, 4 
курс, 7 

семестр 

075 «Маркетинг» Успішне 

опанування 

дисциплін, що 
передують 

вивченню даної 

дисципліни 
відповідно до 

структурно-

логічної схеми 

ОПП «Маркетинг» 



ЗК7. Здатність застосовувати 

знання у практичних 
ситуаціях. 

ЗК11.Здатність працювати в 

команді. 

РН12. Виявляти навички 

самостійної роботи, гнучкого 
мислення, відкритості до нових 

знань, бути критичним і 

самокритичним.  

РН13. Відповідати за 
результати своєї діяльності, 

виявляти навички 

підприємницької та 
управлінської ініціативи.  

РН15. Діяти соціально 

відповідально та громадсько 
свідомо на основі етичних 

принципів маркетингу, поваги 

до культурного різноманіття та 

цінностей громадянського 
суспільства з дотриманням 

прав і свобод особистості.  

Кафедра 
маркетингу 

Зіновчук 

В.В. 

 
 

Науковий 
підхід та 

креативне 

мислення 

 ЗК1. Здатність реалізувати 
свої права і обов’язки як 

члена суспільства, 

усвідомлювати цінності 

громадянського (вільного 
демократичного) суспільства 

та необхідність його сталого 

розвитку, верховенства 
права, прав і свобод людини 

і громадянина в Україні.  

ЗК3. Здатність до 
абстрактного мислення, 

аналізу та синтезу.  

ЗК4. Здатність вчитися і 

оволодівати сучасними 
знаннями.  

ЗК5. Визначеність і 

наполегливість щодо 

РН3. Застосовувати набуті 
теоретичні знання для 

розв’язання практичних 

завдань у сфері маркетингу.  

РН5. Виявляти й аналізувати 
ключові характеристики 

маркетингових систем різного 

рівня, а також особливості 
поведінки їх суб’єктів.  

РН8. Застосовувати інноваційні 

підходи щодо провадження 
маркетингової діяльності 

ринкового суб’єкта, гнучко 

адаптуватися до змін 

маркетингового середовища.  
РН10. Пояснювати інформацію, 

ідеї, проблеми та альтернативні 

варіанти прийняття 
управлінських рішень фахівцям 

Лекції, 
практичні 

Освітній 
ступінь 

бакалавр, 4 

курс, 7 

семестр 

075 «Маркетинг» Успішне 
опанування 

дисциплін, що 

передують 

вивченню даної 
дисципліни 

відповідно до 

структурно-
логічної схеми 

ОПП «Маркетинг» 



поставлених завдань і взятих 

обов’язків.  
ЗК6. Знання та розуміння 

предметної області та 

розуміння професійної 

діяльності.  
ЗК7. Здатність застосовувати 

знання у практичних 

ситуаціях. 
ЗК11.Здатність працювати в 

команді. 

і нефахівцям у сфері 

маркетингу, представникам 
різних структурних підрозділів 

ринкового суб’єкта.  

РН12. Виявляти навички 

самостійної роботи, гнучкого 
мислення, відкритості до нових 

знань, бути критичним і 

самокритичним.  
РН13. Відповідати за 

результати своєї діяльності, 

виявляти навички 
підприємницької та 

управлінської ініціативи.  

РН15. Діяти соціально 

відповідально та громадсько 
свідомо на основі етичних 

принципів маркетингу, поваги 

до культурного різноманіття та 
цінностей громадянського 

суспільства з дотриманням 

прав і свобод особистості.  

Кафедра 
маркетингу 

Волкова І.М. 

Інноваційний 
маркетиг  

ЗК3. Здатність до 

абстрактного мислення, 

аналізу та  синтезу.  

ЗК6. Знання та розуміння 

предметної області та 

розуміння професійної 

діяльності.  

ЗК7. Здатність 

застосовувати знання у 

практичних ситуаціях. 

РН8. Застосовувати 

інноваційні підходи щодо 

провадження маркетингової 

діяльності ринкового 

суб’єкта, гнучко 

адаптуватися до змін 

маркетингового середовища.  

РН11. Демонструвати вміння 

застосовувати 

міждисциплінарний підхід та 

здійснювати маркетингові 

функції ринкового суб’єкта.  

РН13. Відповідати за 

результати своєї діяльності, 

Лекції, 
практичні 

Освітній 
ступінь 

бакалавр,  

3 курс,  
5 семестр 

075 «Маркетинг» Успішне 
опанування 

дисциплін, що 

передують 
вивченню даної 

дисципліни 

відповідно до 
структурно-

логічної схеми 

ОПП «Маркетинг» 



виявляти навички 

підприємницької та 

управлінської ініціативи.  

Кафедра 
маркетингу 

Волкова І.М. 

Конкурентний 
маркетиг  

ЗК3. Здатність до 

абстрактного мислення, 

аналізу та  синтезу.  

ЗК6. Знання та розуміння 

предметної області та 

розуміння професійної 

діяльності.  

ЗК7. Здатність 

застосовувати знання у 

практичних ситуаціях. 

РН8. Застосовувати 

інноваційні підходи щодо 

провадження маркетингової 

діяльності ринкового 

суб’єкта, гнучко 

адаптуватися до змін 

маркетингового середовища.  

РН11. Демонструвати вміння 

застосовувати 

міждисциплінарний підхід та 

здійснювати маркетингові 

функції ринкового суб’єкта.  

РН13. Відповідати за 

результати своєї діяльності, 

виявляти навички 

підприємницької та 

управлінської ініціативи.  

Лекції, 
практичні 

Освітній 
ступінь 

бакалавр,  

3 курс,  
5 семестр 

075 «Маркетинг» Успішне 
опанування 

дисциплін, що 

передують 
вивченню даної 

дисципліни 

відповідно до 
структурно-

логічної схеми 

ОПП «Маркетинг» 

Кафедра 

маркетингу 
Волкова І.М. 

Інноваційні 

бізнес-
процеси 

маркетингу 

ЗК3. Здатність до 

абстрактного мислення, 

аналізу та  синтезу.  

ЗК6. Знання та розуміння 

предметної області та 

розуміння професійної 

діяльності.  

ЗК7. Здатність 

застосовувати знання у 

практичних ситуаціях. 

РН8. Застосовувати 

інноваційні підходи щодо 

провадження маркетингової 

діяльності ринкового 

суб’єкта, гнучко 

адаптуватися до змін 

маркетингового середовища.  

РН11. Демонструвати вміння 

застосовувати 

міждисциплінарний підхід та 

здійснювати маркетингові 

функції ринкового суб’єкта.  

РН13. Відповідати за 

результати своєї діяльності, 

Лекції, 

практичні 

Освітній 

ступінь 
бакалавр,  

3 курс,  

5 семестр 

075 «Маркетинг» Успішне 

опанування 
дисциплін, що 

передують 

вивченню даної 

дисципліни 
відповідно до 

структурно-

логічної схеми 
ОПП «Маркетинг» 



виявляти навички 

підприємницької та 

управлінської ініціативи.  

Кафедра 
маркетингу 

Волкова І.М. 

Поведінка 
споживача 

ЗК6. Знання та розуміння 

предметної області та 

розуміння професійної 

діяльності.  

ЗК7. Здатність 

застосовувати знання у 

практичних ситуаціях.  

ЗК14.Здатність діяти 

соціально відповідально 

та свідомо. 

РН1. Демонструвати знання і 

розуміння теоретичних основ 

та принципів провадження 

маркетингової діяльності.  

РН3. Застосовувати набуті 

теоретичні знання для 

розв’язання практичних 

завдань у сфері маркетингу.  

РН5. Виявляти й аналізувати 

ключові характеристики 

маркетингових систем 

різного рівня, а також 

особливості поведінки їх 

суб’єктів.  

РН11. Демонструвати вміння 

застосовувати 

міждисциплінарний підхід та 

здійснювати маркетингові 

функції ринкового суб’єкта.  

РН15. Діяти соціально 

відповідально та громадсько 

свідомо на основі етичних 

принципів маркетингу, 

поваги до культурного 

різноманіття та цінностей 

громадянського суспільства з 

дотриманням прав і свобод 

особистості.  

РН18. Демонструвати 

відповідальність у ставленні 

до моральних, культурних, 

Лекції, 
практичні 

Освітній 
ступінь 

бакалавр,  

3 курс,  
6 семестр 

075 «Маркетинг» Успішне 
опанування 

дисциплін, що 

передують 
вивченню даної 

дисципліни 

відповідно до 
структурно-

логічної схеми 

ОПП «Маркетинг» 



наукових цінностей і 

досягнень суспільства у 

професійній маркетинговій 

діяльності. 
Кафедра 

маркетингу 
Волкова І.М. 

Дослідження 

споживчих 
мотивацій  

ЗК6. Знання та розуміння 

предметної області та 

розуміння професійної 

діяльності.  

ЗК7. Здатність 

застосовувати знання у 

практичних ситуаціях.  

ЗК14.Здатність діяти 

соціально відповідально 

та свідомо. 

РН1. Демонструвати знання і 

розуміння теоретичних основ 

та принципів провадження 

маркетингової діяльності.  

РН3. Застосовувати набуті 

теоретичні знання для 

розв’язання практичних 

завдань у сфері маркетингу.  

РН5. Виявляти й аналізувати 

ключові характеристики 

маркетингових систем 

різного рівня, а також 

особливості поведінки їх 

суб’єктів.  

РН11. Демонструвати вміння 

застосовувати 

міждисциплінарний підхід та 

здійснювати маркетингові 

функції ринкового суб’єкта.  

РН15. Діяти соціально 

відповідально та громадсько 

свідомо на основі етичних 

принципів маркетингу, 

поваги до культурного 

різноманіття та цінностей 

громадянського суспільства з 

дотриманням прав і свобод 

особистості.  

РН18. Демонструвати 

відповідальність у ставленні 

Лекції, 

практичні 

Освітній 

ступінь 
бакалавр,  

3 курс,  

6 семестр 

075 «Маркетинг» Успішне 

опанування 
дисциплін, що 

передують 

вивченню даної 

дисципліни 
відповідно до 

структурно-

логічної схеми 
ОПП «Маркетинг» 



до моральних, культурних, 

наукових цінностей і 

досягнень суспільства у 

професійній маркетинговій 

діяльності. 

Кафедра 
маркетингу 

Волкова І.М. 

Психологія 
споживання 

ЗК6. Знання та розуміння 

предметної області та 

розуміння професійної 

діяльності.  

ЗК7. Здатність 

застосовувати знання у 

практичних ситуаціях.  

ЗК14.Здатність діяти 

соціально відповідально 

та свідомо. 

РН1. Демонструвати знання і 

розуміння теоретичних основ 

та принципів провадження 

маркетингової діяльності.  

РН3. Застосовувати набуті 

теоретичні знання для 

розв’язання практичних 

завдань у сфері маркетингу.  

РН5. Виявляти й аналізувати 

ключові характеристики 

маркетингових систем 

різного рівня, а також 

особливості поведінки їх 

суб’єктів.  

РН11. Демонструвати вміння 

застосовувати 

міждисциплінарний підхід та 

здійснювати маркетингові 

функції ринкового суб’єкта.  

РН15. Діяти соціально 

відповідально та громадсько 

свідомо на основі етичних 

принципів маркетингу, 

поваги до культурного 

різноманіття та цінностей 

громадянського суспільства з 

дотриманням прав і свобод 

особистості.  

РН18. Демонструвати 

Лекції, 
практичні 

Освітній 
ступінь 

бакалавр,  

3 курс,  
6 семестр 

075 «Маркетинг» Успішне 
опанування 

дисциплін, що 

передують 
вивченню даної 

дисципліни 

відповідно до 
структурно-

логічної схеми 

ОПП «Маркетинг» 



відповідальність у ставленні 

до моральних, культурних, 

наукових цінностей і 

досягнень суспільства у 

професійній маркетинговій 

діяльності. 
Маркетингу/ 

О.М. Буднік 
Аграрний 

маркетинг 
 

ЗК3. Здатність до 

абстрактного мислення, 

аналізу та синтезу.  

ЗК6. Знання та розуміння 

предметної області та 

розуміння професійної 

діяльності.  

ЗК8. Здатність проведення 

досліджень на 

відповідному рівні. 

СК1. Здатність логічно і 

послідовно відтворювати 

отримані знання 

предметної області 

маркетингу.  

СК3. Здатність 

використовувати 

теоретичні положення 

маркетингу для 

інтерпретації та 

прогнозування явищ і 

процесів у 

маркетинговому 

середовищі.  

  

ПР1. Демонструвати знання і 

розуміння теоретичних основ 

та принципів провадження 

маркетингової діяльності.  

ПР3. Застосовувати набуті 

теоретичні знання для 

розв’язання практичних 

завдань у сфері маркетингу.  

ПР5. Виявляти й аналізувати 

ключові характеристики 

маркетингових систем 

різного рівня, а також 

особливості поведінки їх 

суб’єктів.  

ПР11. Демонструвати вміння 

застосовувати 

міждисциплінарний підхід та 

здійснювати маркетингові 

функції ринкового суб’єкта 
 

Лекції, 

практичні, 

проектна 

робота 

Освітній 

рівень 
бакалавр,  

4 курс  

8 семестр 

075 «Маркетинг» Повинні знати та 

розуміти 
економічні 

категорії, закони, 

основи маркетингу 

та можливості 
застосування 

маркетингового 

інструментарію 

Маркетингу/ 
О.М. Буднік 

Кооператив

ний 

маркетинг  

ЗК4. Здатність вчитися і 

оволодівати сучасними 

знаннями.  

ПР1. Демонструвати знання і 

розуміння теоретичних основ 

Лекції, 

практичні, 

Освітній 
рівень 

бакалавр,  

4 курс  

075 «Маркетинг» Повинні вміти 
критично мислити, 

застосовувати 

отримані 



 ЗК8. Здатність проведення 

досліджень на 

відповідному рівні.  

СК2. Здатність критично 

аналізувати й 

узагальнювати положення 

предметної області 

сучасного маркетингу.  

СК4. Здатність 

проваджувати 

маркетингову діяльність 

на основі розуміння 

сутності та змісту теорії 

маркетингу і 

функціональних зв'язків 

між її складовими.  
 

та принципів провадження 

маркетингової діяльності.  

ПР3. Застосовувати набуті 

теоретичні знання для 

розв’язання практичних 

завдань у сфері маркетингу.  

ПР4. Збирати та аналізувати 

необхідну інформацію, 

розраховувати економічні та 

маркетингові показники, 

обґрунтовувати управлінські 

рішення на основі 

використання необхідного 

аналітичного й методичного 

інструментарію.  

ПР12. Виявляти навички 

самостійної роботи, гнучкого 

мислення, відкритості до 

нових знань, бути критичним 

і самокритичним.  
 

проектна 

робота 

8 семестр теоретичні знання 

на практиці 

Маркетингу/ 
О.М. Буднік 

Маркетинг 

аграрних 

підприємств 
 

ЗК6. Знання та розуміння 

предметної області та 

розуміння професійної 

діяльності.  

ЗК7. Здатність 

застосовувати знання у 

практичних ситуаціях.  
ЗК11.Здатність працювати в 
команді.  
СК4. Здатність 

проваджувати 

маркетингову діяльність 

на основі розуміння 

ПР2. Аналізувати і 

прогнозувати ринкові явища 

та процеси на основі 

застосування 

фундаментальних принципів, 

теоретичних знань і 

прикладних навичок 

здійснення маркетингової 

діяльності.  

ПР4. Збирати та аналізувати 

необхідну інформацію, 

розраховувати економічні та 

маркетингові показники, 

Лекції, 

практичні, 

проектна 

робота 

Освітній 
рівень 

бакалавр,  

4 курс  

8 семестр 

075 «Маркетинг» Без обмежень 



сутності та змісту теорії 

маркетингу і 

функціональних зв'язків 

між її складовими.  

СК11. Здатність 

аналізувати поведінку 

ринкових суб’єктів та 

визначати особливості 

функціонування ринків.  

СК12. Здатність 

обґрунтовувати, 

презентувати і 

впроваджувати результати 

досліджень у сфері 

маркетингу. 

обґрунтовувати управлінські 

рішення на основі 

використання необхідного 

аналітичного й методичного 

інструментарію.  

ПР5. Виявляти й аналізувати 

ключові характеристики 

маркетингових систем 

різного рівня, а також 

особливості поведінки їх 

суб’єктів.  

Р13. Відповідати за 

результати своєї діяльності, 

виявляти навички 

підприємницької та 

управлінської ініціативи.  
 

Кафедра 

маркетингу 

Власенко 

О.П. 

Екологічний 

маркетинг 

ЗК1.Здатність реалізувати 

свої права і обов’язки як 

члена суспільства, 

усвідомлювати цінності 

громадянського (вільного 

демократичного) 

суспільства та 

необхідність його сталого 

розвитку, верховенства 

права, прав і свобод 

людини і громадянина в 

Україні.  

ЗК2. Здатність зберігати та 

примножувати моральні, 

культурні, наукові 

цінності і досягнення 

суспільства на основі 

Р1. Демонструвати знання і 

розуміння теоретичних основ 

та принципів провадження 

маркетингової діяльності.  

Р3. Застосовувати набуті 

теоретичні знання для 

розв’язання практичних 

завдань у сфері маркетингу.  

Р5. Виявляти й аналізувати 

ключові характеристики 

маркетингових систем 

різного рівня, а також 

особливості поведінки їх 

суб’єктів.  

Р11. Демонструвати вміння 

застосовувати 

міждисциплінарний підхід та 

Лекції, 

практичні, 

проектна 

робота 

Освітній 
рівень 

бакалавр,  

4 курс  

7 семестр 

075 «Маркетинг» Успішне 

опанування 

дисциплін, що 

передують 

вивченню даної 

дисципліни 

відповідно до 

структурно-

логічної схеми 

ОПП 

«Маркетинг» 



розуміння історії та 

закономірностей розвитку 

предметної області, її 

місця у загальній системі 

знань про природу і 

суспільство та у розвитку 

суспільства, техніки і 

технологій, 

використовувати різні 

види та форми рухової 

активності для активного 

відпочинку та ведення 

здорового способу життя.  

ЗК6. Знання та розуміння 

предметної області та 

розуміння професійної 

діяльності.  

ЗК7. Здатність 

застосовувати знання у 

практичних ситуаціях.  

здійснювати маркетингові 

функції ринкового суб’єкта. 

 

Кафедра 

маркетингу 

Власенко 

О.П. 

Маркетинг 

органічної 

продукції 

ЗК1.Здатність реалізувати 

свої права і обов’язки як 

члена суспільства, 

усвідомлювати цінності 

громадянського (вільного 

демократичного) 

суспільства та 

необхідність його сталого 

розвитку, верховенства 

права, прав і свобод 

людини і громадянина в 

Україні.  

ЗК2. Здатність зберігати та 

примножувати моральні, 

Р1. Демонструвати знання і 

розуміння теоретичних основ 

та принципів провадження 

маркетингової діяльності.  

Р3. Застосовувати набуті 

теоретичні знання для 

розв’язання практичних 

завдань у сфері маркетингу.  

Р5. Виявляти й аналізувати 

ключові характеристики 

маркетингових систем 

різного рівня, а також 

особливості поведінки їх 

суб’єктів.  

Лекції, 

практичні, 

проектна 

робота 

Освітній 

рівень 
бакалавр,  

4 курс  

7 семестр 

075 «Маркетинг» Успішне 

опанування 

дисциплін, що 

передують 

вивченню даної 

дисципліни 

відповідно до 

структурно-

логічної схеми 

ОПП 

«Маркетинг» 



культурні, наукові 

цінності і досягнення 

суспільства на основі 

розуміння історії та 

закономірностей розвитку 

предметної області, її 

місця у загальній системі 

знань про природу і 

суспільство та у розвитку 

суспільства, техніки і 

технологій, 

використовувати різні 

види та форми рухової 

активності для активного 

відпочинку та ведення 

здорового способу життя.  

ЗК6. Знання та розуміння 

предметної області та 

розуміння професійної 

діяльності.  

ЗК7. Здатність 

застосовувати знання у 

практичних ситуаціях.  

Р11. Демонструвати вміння 

застосовувати 

міждисциплінарний підхід та 

здійснювати маркетингові 

функції ринкового суб’єкта. 

 

Кафедра 

маркетингу 

Власенко 

О.П. 

Зелений 

маркетинг 

ЗК1.Здатність реалізувати 

свої права і обов’язки як 

члена суспільства, 

усвідомлювати цінності 

громадянського (вільного 

демократичного) 

суспільства та 

необхідність його сталого 

розвитку, верховенства 

права, прав і свобод 

Р1. Демонструвати знання і 

розуміння теоретичних основ 

та принципів провадження 

маркетингової діяльності.  

Р3. Застосовувати набуті 

теоретичні знання для 

розв’язання практичних 

завдань у сфері маркетингу.  

Р5. Виявляти й аналізувати 

ключові характеристики 

маркетингових систем 

Лекції, 

практичні, 

проектна 

робота 

Освітній 

рівень 

бакалавр,  

4 курс  
7 семестр 

075 «Маркетинг» Успішне 

опанування 

дисциплін, що 

передують 

вивченню даної 

дисципліни 

відповідно до 

структурно-

логічної схеми 

ОПП 

«Маркетинг» 



людини і громадянина в 

Україні.  

ЗК2. Здатність зберігати та 

примножувати моральні, 

культурні, наукові 

цінності і досягнення 

суспільства на основі 

розуміння історії та 

закономірностей розвитку 

предметної області, її 

місця у загальній системі 

знань про природу і 

суспільство та у розвитку 

суспільства, техніки і 

технологій, 

використовувати різні 

види та форми рухової 

активності для активного 

відпочинку та ведення 

здорового способу життя.  

ЗК6. Знання та розуміння 

предметної області та 

розуміння професійної 

діяльності.  

ЗК7. Здатність 

застосовувати знання у 

практичних ситуаціях.  

різного рівня, а також 

особливості поведінки їх 

суб’єктів.  

Р11. Демонструвати вміння 

застосовувати 

міждисциплінарний підхід та 

здійснювати маркетингові 

функції ринкового суб’єкта. 

 

Кафедра 

маркетингу 

Власенко 

О.П. 

Стандартиза

ція і 

сертифікаці

я 

ЗК1. Здатність реалізувати 

свої права і обов’язки як 

члена суспільства, 

усвідомлювати цінності 

громадянського (вільного 

демократичного) 

суспільства та 

Р1. Демонструвати знання і 

розуміння теоретичних основ 

та принципів провадження 

маркетингової діяльності.  

Р2. Аналізувати і 

прогнозувати ринкові явища 

та процеси на основі 

Лекції, 

практичні, 

проектна 

робота 

Освітній 

рівень 

бакалавр,  

3 курс  
6 семестр 

075 «Маркетинг» Без обмежень 



необхідність його сталого 

розвитку, верховенства 

права, прав і свобод 

людини і громадянина в 

Україні.  

ЗК2. Здатність зберігати та 

примножувати моральні, 

культурні, наукові 

цінності і досягнення 

суспільства на основі 

розуміння історії та 

закономірностей розвитку 

предметної області, її 

місця у загальній системі 

знань про природу і 

суспільство та у розвитку 

суспільства, техніки і 

технологій, 

використовувати різні 

види та форми рухової 

активності для активного 

відпочинку та ведення 

здорового способу життя.  

ЗК4. Здатність вчитися і 

оволодівати сучасними 

знаннями.   

ЗК7. Здатність 

застосовувати знання у 

практичних ситуаціях. 

застосування 

фундаментальних принципів, 

теоретичних знань і 

прикладних навичок 

здійснення маркетингової 

діяльності.  

Р3. Застосовувати набуті 

теоретичні знання для 

розв’язання практичних 

завдань у сфері маркетингу.  

Р13. Відповідати за 

результати своєї діяльності, 

виявляти навички 

підприємницької та 

управлінської ініціативи.  

Р15. Діяти соціально 

відповідально та громадсько 

свідомо на основі етичних 

принципів маркетингу, 

поваги до культурного 

різноманіття та цінностей 

громадянського суспільства з 

дотриманням прав і свобод 

особистості.  

Р18. Демонструвати 

відповідальність у ставленні 

до моральних, культурних, 

наукових цінностей і 

досягнень суспільства у 

професійній маркетинговій 

діяльності 

 



Кафедра 

маркетингу 

Власенко 

О.П. 

Безпека 

споживання 

ЗК1. Здатність реалізувати 

свої права і обов’язки як 

члена суспільства, 

усвідомлювати цінності 

громадянського (вільного 

демократичного) 

суспільства та 

необхідність його сталого 

розвитку, верховенства 

права, прав і свобод 

людини і громадянина в 

Україні.  

ЗК2. Здатність зберігати та 

примножувати моральні, 

культурні, наукові 

цінності і досягнення 

суспільства на основі 

розуміння історії та 

закономірностей розвитку 

предметної області, її 

місця у загальній системі 

знань про природу і 

суспільство та у розвитку 

суспільства, техніки і 

технологій, 

використовувати різні 

види та форми рухової 

активності для активного 

відпочинку та ведення 

здорового способу життя.  

ЗК4. Здатність вчитися і 

оволодівати сучасними 

знаннями.   

Р1. Демонструвати знання і 

розуміння теоретичних основ 

та принципів провадження 

маркетингової діяльності.  

Р2. Аналізувати і 

прогнозувати ринкові явища 

та процеси на основі 

застосування 

фундаментальних принципів, 

теоретичних знань і 

прикладних навичок 

здійснення маркетингової 

діяльності.  

Р3. Застосовувати набуті 

теоретичні знання для 

розв’язання практичних 

завдань у сфері маркетингу.  

Р13. Відповідати за 

результати своєї діяльності, 

виявляти навички 

підприємницької та 

управлінської ініціативи.  

Р15. Діяти соціально 

відповідально та громадсько 

свідомо на основі етичних 

принципів маркетингу, 

поваги до культурного 

різноманіття та цінностей 

громадянського суспільства з 

дотриманням прав і свобод 

особистості.  

Р18. Демонструвати 

відповідальність у ставленні 

до моральних, культурних, 

Лекції, 

практичні, 

проектна 

робота 

Освітній 

рівень 
бакалавр,  

3 курс  

6 семестр 

075 «Маркетинг» Без обмежень 



ЗК7. Здатність 

застосовувати знання у 

практичних ситуаціях. 

наукових цінностей і 

досягнень суспільства у 

професійній маркетинговій 

діяльності 

 

Кафедра 

маркетингу 

Власенко 

О.П. 

Міжнародні 

стандарти 

ISO 

ЗК1. Здатність реалізувати 

свої права і обов’язки як 

члена суспільства, 

усвідомлювати цінності 

громадянського (вільного 

демократичного) 

суспільства та 

необхідність його сталого 

розвитку, верховенства 

права, прав і свобод 

людини і громадянина в 

Україні.  

ЗК2. Здатність зберігати та 

примножувати моральні, 

культурні, наукові 

цінності і досягнення 

суспільства на основі 

розуміння історії та 

закономірностей розвитку 

предметної області, її 

місця у загальній системі 

знань про природу і 

суспільство та у розвитку 

суспільства, техніки і 

технологій, 

використовувати різні 

види та форми рухової 

активності для активного 

Р1. Демонструвати знання і 

розуміння теоретичних основ 

та принципів провадження 

маркетингової діяльності.  

Р2. Аналізувати і 

прогнозувати ринкові явища 

та процеси на основі 

застосування 

фундаментальних принципів, 

теоретичних знань і 

прикладних навичок 

здійснення маркетингової 

діяльності.  

Р3. Застосовувати набуті 

теоретичні знання для 

розв’язання практичних 

завдань у сфері маркетингу.  

Р13. Відповідати за 

результати своєї діяльності, 

виявляти навички 

підприємницької та 

управлінської ініціативи.  

Р15. Діяти соціально 

відповідально та громадсько 

свідомо на основі етичних 

принципів маркетингу, 

поваги до культурного 

різноманіття та цінностей 

громадянського суспільства з 

Лекції, 

практичні, 

проектна 

робота 

Освітній 
рівень 

бакалавр,  

4 курс  
8 семестр 

075 «Маркетинг» Без обмежень 



відпочинку та ведення 

здорового способу життя.  

ЗК4. Здатність вчитися і 

оволодівати сучасними 

знаннями.   

ЗК7. Здатність 

застосовувати знання у 

практичних ситуаціях. 

дотриманням прав і свобод 

особистості.  

Р18.Демонструвати 

відповідальність у ставленні 

до моральних, культурних, 

наукових цінностей і 

досягнень суспільства у 

професійній маркетинговій 

діяльності 

 

Кафедра 

маркетингу 

Власенко 

О.П. 

Маркетинго

ві інтернет-

комунікації 

ЗК4. Здатність вчитися і 

оволодівати сучасними 

знаннями.  

ЗК6. Знання та розуміння 

предметної області та 

розуміння професійної 

діяльності.  

ЗК8. Здатність проведення 

досліджень на 

відповідному рівні.  

ЗК9. Навички 

використання 

інформаційних і 

комунікаційних 

технологій. 

Р7.Використовувати цифрові 

інформаційні та 

комунікаційні технології, а 

також програмні продукти, 

необхідні для належного 

провадження маркетингової 

діяльності та практичного 

застосування 

маркетингового 

інструментарію.  

Р8.Застосовувати інноваційні 

підходи щодо провадження 

маркетингової діяльності 

ринкового суб’єкта, гнучко 

адаптуватися до змін 

маркетингового середовища.  

Р10.Пояснювати 

інформацію, ідеї, проблеми 

та альтернативні варіанти 

прийняття управлінських 

рішень фахівцям і 

нефахівцям у сфері 

маркетингу, представникам 

різних структурних 

Лекції, 

практичні, 

проектна 

робота 

Освітній 

рівень 
бакалавр,  

2 курс  

4 семестр 

075 «Маркетинг» Успішне 

опанування 

дисциплін, що 

передують 

вивченню даної 

дисципліни 

відповідно до 

структурно-

логічної схеми 

ОПП 

«Маркетинг» 



підрозділів ринкового 

суб’єкта.  

Р11. Демонструвати вміння 

застосовувати 

міждисциплінарний підхід та 

здійснювати маркетингові 

функції ринкового суб’єкта.  

Р12Виявляти навички 

самостійної роботи, гнучкого 

мислення, відкритості до 

нових знань, бути критичним 

і самокритичним.  

 

 

Кафедра 

маркетингу 

Власенко 

О.П. 

Інформацій

ні 

технології 

маркетингу 

ЗК4. Здатність вчитися і 

оволодівати сучасними 

знаннями.  

ЗК6. Знання та розуміння 

предметної області та 

розуміння професійної 

діяльності.  

ЗК8. Здатність проведення 

досліджень на 

відповідному рівні.  

ЗК9. Навички 

використання 

інформаційних і 

комунікаційних 

технологій. 

Р7.Використовувати цифрові 

інформаційні та 

комунікаційні технології, а 

також програмні продукти, 

необхідні для належного 

провадження маркетингової 

діяльності та практичного 

застосування 

маркетингового 

інструментарію.  

Р8.Застосовувати інноваційні 

підходи щодо провадження 

маркетингової діяльності 

ринкового суб’єкта, гнучко 

адаптуватися до змін 

маркетингового середовища.  

Р10.Пояснювати 

інформацію, ідеї, проблеми 

та альтернативні варіанти 

прийняття управлінських 

Лекції, 

практичні, 

проектна 

робота 

Освітній 

рівень 
бакалавр,  

2 курс  

4 семестр 

075 «Маркетинг» Успішне 

опанування 

дисциплін, що 

передують 

вивченню даної 

дисципліни 

відповідно до 

структурно-

логічної схеми 

ОПП 

«Маркетинг» 



рішень фахівцям і 

нефахівцям у сфері 

маркетингу, представникам 

різних структурних 

підрозділів ринкового 

суб’єкта.  

Р11. Демонструвати вміння 

застосовувати 

міждисциплінарний підхід та 

здійснювати маркетингові 

функції ринкового суб’єкта.  

Р12. Виявляти навички 

самостійної роботи, гнучкого 

мислення, відкритості до 

нових знань, бути критичним 

і самокритичним.  

 

 

Кафедра 

маркетингу 

Власенко 

О.П. 

Діджитал-

маркетинг 

ЗК4. Здатність вчитися і 

оволодівати сучасними 

знаннями.  

ЗК6. Знання та розуміння 

предметної області та 

розуміння професійної 

діяльності.  

ЗК8. Здатність проведення 

досліджень на 

відповідному рівні.  

ЗК9. Навички 

використання 

інформаційних і 

комунікаційних 

технологій. 

Р7.Використовувати цифрові 

інформаційні та 

комунікаційні технології, а 

також програмні продукти, 

необхідні для належного 

провадження маркетингової 

діяльності та практичного 

застосування 

маркетингового 

інструментарію.  

Р8.Застосовувати інноваційні 

підходи щодо провадження 

маркетингової діяльності 

ринкового суб’єкта, гнучко 

адаптуватися до змін 

маркетингового середовища.  

Лекції, 

практичні, 

проектна 

робота 

Освітній 

рівень 
бакалавр,  

2 курс  

4 семестр 

075 «Маркетинг» Успішне 

опанування 

дисциплін, що 

передують 

вивченню даної 

дисципліни 

відповідно до 

структурно-

логічної схеми 

ОПП 

«Маркетинг» 



Р10.Пояснювати 

інформацію, ідеї, проблеми 

та альтернативні варіанти 

прийняття управлінських 

рішень фахівцям і 

нефахівцям у сфері 

маркетингу, представникам 

різних структурних 

підрозділів ринкового 

суб’єкта.  

Р11. Демонструвати вміння 

застосовувати 

міждисциплінарний підхід та 

здійснювати маркетингові 

функції ринкового суб’єкта.  

Р12. Виявляти навички 

самостійної роботи, гнучкого 

мислення, відкритості до 

нових знань, бути критичним 

і самокритичним.  
Маркетингу/ 

О.М. Буднік 
Аналіз 

маркетинго

вої 

діяльності 

підприємст

в 

ЗК2. Здатність зберігати та 

примножувати моральні, 
культурні, наукові цінності і 

досягнення суспільства на 

основі розуміння історії та 

закономірностей розвитку 
предметної області, її місця у 

загальній системі знань про 

природу і суспільство та у 
розвитку суспільства, 

техніки і технологій, 

використовувати різні види 
та форми рухової активності 

для активного відпочинку та 

ведення здорового способу 

життя.  

РН2. Аналізувати і 

прогнозувати ринкові явища 

та процеси на основі 

застосування 

фундаментальних принципів, 

теоретичних знань і 

прикладних навичок 

здійснення маркетингової 

діяльності.  

РН4. Збирати та аналізувати 

необхідну інформацію, 

розраховувати економічні та 

маркетингові показники, 

обґрунтовувати управлінські 

Лекції, 

практичні, 

проектна 

робота 

Освітній 

рівень 
бакалавр,  

3 курс  

5 семестр 

075 «Маркетинг» Успішне 

опанування 
дисциплін, що 

передують 

вивченню даної 

дисципліни 
відповідно до 

структурно-

логічної схеми 
ОПП «Маркетинг» 



ЗК4. Здатність вчитися і 

оволодівати сучасними 
знаннями.  

ЗК7. Здатність застосовувати 

знання у практичних 

ситуаціях.  
ЗК8. Здатність проведення 

досліджень на відповідному 

рівні.  

 

рішення на основі 

використання необхідного 

аналітичного й методичного 

інструментарію.  

РН9. Оцінювати ризики 

провадження маркетингової 

діяльності, встановлювати 

рівень невизначеності 

маркетингового середовища 

при прийнятті управлінських 

рішень.  

РН11. Демонструвати вміння 

застосовувати 

міждисциплінарний підхід та 

здійснювати маркетингові 

функції ринкового суб’єкта.  

 
Маркетингу/ 

О.М. Буднік 
Маркетинг

ова 

діагностика 

 

ЗК6. Знання та розуміння 

предметної області та 

розуміння професійної 

діяльності.  
ЗК7. Здатність застосовувати 

знання у практичних 

ситуаціях.  
ЗК8. Здатність проведення 

досліджень на відповідному 

рівні.  

 

РН4. Збирати та аналізувати 

необхідну інформацію, 

розраховувати економічні та 

маркетингові показники, 

обґрунтовувати управлінські 

рішення на основі 

використання необхідного 

аналітичного й методичного 

інструментарію.  

РН6. Визначати 

функціональні області 

маркетингової діяльності 

ринкового суб’єкта та їх 

взаємозв’язки в системі 

управління, розраховувати 

відповідні показники, які 

характеризують 

Лекції, 

практичні, 

проектна 

робота 

Освітній 

рівень 

бакалавр,  

3 курс  
5 семестр 

075 «Маркетинг» Успішне 

опанування 

дисциплін, що 

передують 
вивченню даної 

дисципліни 

відповідно до 
структурно-

логічної схеми 

ОПП «Маркетинг» 



результативність такої 

діяльності.  

РН8. Застосовувати 

інноваційні підходи щодо 

провадження маркетингової 

діяльності ринкового 

суб’єкта, гнучко 

адаптуватися до змін 

маркетингового середовища.  

РН10. Пояснювати 

інформацію, ідеї, проблеми 

та альтернативні варіанти 

прийняття управлінських 

рішень фахівцям і 

нефахівцям у сфері 

маркетингу, представникам 

різних структурних 

підрозділів ринкового 

суб’єкта.  

Р12. Виявляти навички 

самостійної роботи, гнучкого 

мислення, відкритості до 

нових знань, бути критичним 

і самокритичним.  
Маркетингу/ 

О.М. Буднік 
Маркетинг-

консалтинг 

 

ЗК3. Здатність до 

абстрактного мислення, 
аналізу та 7 синтезу.  

ЗК4. Здатність вчитися і 

оволодівати сучасними 
знаннями.  

ЗК8. Здатність проведення 

досліджень на відповідному 

рівні.  

РН5. Виявляти й аналізувати 

ключові характеристики 

маркетингових систем 

різного рівня, а також 

особливості поведінки їх 

суб’єктів.  

РН8. Застосовувати 

інноваційні підходи щодо 

провадження маркетингової 

діяльності ринкового 

Лекції, 

практичні, 

проектна 

робота 

Освітній 

рівень 
бакалавр,  

3 курс  

5 семестр 

075 «Маркетинг» Успішне 

опанування 
дисциплін, що 

передують 

вивченню даної 
дисципліни 

відповідно до 

структурно-

логічної схеми 
ОПП «Маркетинг» 



суб’єкта, гнучко 

адаптуватися до змін 

маркетингового середовища.  

РН9. Оцінювати ризики 

провадження маркетингової 

діяльності, встановлювати 

рівень невизначеності 

маркетингового середовища 

при прийнятті управлінських 

рішень.  

РН10. Пояснювати 

інформацію, ідеї, проблеми 

та альтернативні варіанти 

прийняття управлінських 

рішень фахівцям і 

нефахівцям у сфері 

маркетингу, представникам 

різних структурних 

підрозділів ринкового 

суб’єкта.  

РН12. Виявляти навички 

самостійної роботи, гнучкого 

мислення, відкритості до 

нових знань, бути критичним 

і самокритичним.  

РН14. Виконувати 

функціональні обов’язки в 

групі, пропонувати 

обґрунтовані маркетингові 

рішення.  
Маркетинг/ 

Циганок 
В.М. 

Бренд-

менеджмент 

ЗК6. Знання та розуміння 

предметної області та 

розуміння професійної 

діяльності. 

РН1. Демонструвати знання і 

розуміння теоретичних основ 

та принципів провадження 

маркетингової діяльності.  

Лекції, 

практичні, 

проектна 

робота 

Освітній 

рівень 
бакалавр,  

4 курс  

7 семестр 

075 «Маркетинг» Успішне 

опанування 
дисциплін, що 

передують 

вивченню даної 



ЗК7. Здатність 

застосовувати знання у 

практичних ситуаціях. 

ЗК8. Здатність проведення 

досліджень на 

відповідному рівні. 

ЗК12.Здатність 

спілкуватися з 

представниками інших 

професійних груп різного 

рівня (з експертами з 

інших галузей знань/видів 

економічної діяльності). 

РН2. Аналізувати і 

прогнозувати ринкові явища 

та процеси на основі 

застосування 

фундаментальних принципів, 

теоретичних знань і 

прикладних навичок 

здійснення маркетингової 

діяльності.  

РН3. Застосовувати набуті 

теоретичні знання для 

розв’язання практичних 

завдань у сфері маркетингу. 

РН5. Виявляти й аналізувати 

ключові характеристики 

маркетингових систем 

різного рівня, а також 

особливості поведінки їх 

суб’єктів. 

РН11. Демонструвати вміння 

застосовувати 

міждисциплінарний підхід та 

здійснювати маркетингові 

функції ринкового суб’єкта. 

РН13. Відповідати за 

результати своєї діяльності, 

виявляти навички 

підприємницької та 

управлінської ініціативи. 

дисципліни 

відповідно до 
структурно-

логічної схеми 

ОПП «Маркетинг» 

Маркетинг/ 

Циганок 

В.М. 

Брендинг ЗК6. Знання та розуміння 

предметної області та 

розуміння професійної 

діяльності. 

РН1. Демонструвати знання і 

розуміння теоретичних основ 

та принципів провадження 

маркетингової діяльності.  

Лекції, 

практичні, 

проектна 

робота 

Освітній 

рівень 

бакалавр,  

4 курс  
7 семестр 

075 «Маркетинг» Успішне 

опанування 

дисциплін, що 

передують 
вивченню даної 

дисципліни 



ЗК7. Здатність 

застосовувати знання у 

практичних ситуаціях. 

ЗК8. Здатність проведення 

досліджень на 

відповідному рівні. 

ЗК12.Здатність 

спілкуватися з 

представниками інших 

професійних груп різного 

рівня (з експертами з 

інших галузей знань/видів 

економічної діяльності). 

РН2. Аналізувати і 

прогнозувати ринкові явища 

та процеси на основі 

застосування 

фундаментальних принципів, 

теоретичних знань і 

прикладних навичок 

здійснення маркетингової 

діяльності.  

РН3. Застосовувати набуті 

теоретичні знання для 

розв’язання практичних 

завдань у сфері маркетингу. 

РН5. Виявляти й аналізувати 

ключові характеристики 

маркетингових систем 

різного рівня, а також 

особливості поведінки їх 

суб’єктів. 

РН11. Демонструвати вміння 

застосовувати 

міждисциплінарний підхід та 

здійснювати маркетингові 

функції ринкового суб’єкта. 

РН13. Відповідати за 

результати своєї діяльності, 

виявляти навички 

підприємницької та 

управлінської ініціативи. 

відповідно до 

структурно-
логічної схеми 

ОПП «Маркетинг» 

Маркетинг/ 

Циганок 

В.М. 

Інноваційні 

маркетинго

ві 

технології 

ATL&BTL 

ЗК6. Знання та розуміння 

предметної області та 

розуміння професійної 

діяльності. 

РН1. Демонструвати знання і 

розуміння теоретичних основ 

та принципів провадження 

маркетингової діяльності.  

Лекції, 

практичні, 

проектна 

робота 

Освітній 

рівень 

бакалавр,  

4 курс  
7 семестр 

075 «Маркетинг» Успішне 

опанування 

дисциплін, що 

передують 
вивченню даної 

дисципліни 



ЗК7. Здатність 

застосовувати знання у 

практичних ситуаціях. 

ЗК8. Здатність проведення 

досліджень на 

відповідному рівні. 

ЗК12.Здатність 

спілкуватися з 

представниками інших 

професійних груп різного 

рівня (з експертами з 

інших галузей знань/видів 

економічної діяльності). 

РН2. Аналізувати і 

прогнозувати ринкові явища 

та процеси на основі 

застосування 

фундаментальних принципів, 

теоретичних знань і 

прикладних навичок 

здійснення маркетингової 

діяльності.  

РН3. Застосовувати набуті 

теоретичні знання для 

розв’язання практичних 

завдань у сфері маркетингу. 

РН5. Виявляти й аналізувати 

ключові характеристики 

маркетингових систем 

різного рівня, а також 

особливості поведінки їх 

суб’єктів. 

РН11. Демонструвати вміння 

застосовувати 

міждисциплінарний підхід та 

здійснювати маркетингові 

функції ринкового суб’єкта. 

РН13. Відповідати за 

результати своєї діяльності, 

виявляти навички 

підприємницької та 

управлінської ініціативи. 

відповідно до 

структурно-
логічної схеми 

ОПП «Маркетинг» 

МЕВ та 

европейсько

ї інтеграції/ 

ЗЕД 

підприємства 

 

Здатність вирішувати 

складні спеціалізовані 

задачі та практичні 

проблеми у сфері 

маркетингової діяльності 

РН 5. Виявляти й аналізувати 

ключові характеристики 

маркетингових систем 

різного рівня, а також 

Лекції, 

практичні, 

проектна 

робота 

Освітній 

рівень 

бакалавр,  

4 курс  
8 семестр 

075 «Маркетинг» Без обмежень 



Пивовар 

Петро 

Вікторович 

або у процесі навчання, що 

передбачає застосування 

відповідних теорій та 

методів і характеризується 

комплексністю та 

невизначеністю умов. 

особливості поведінки їх 

суб’єктів.  

РН 8. Застосовувати 

інноваційні підходи щодо 

провадження маркетингової 

діяльності ринкового 

суб’єкта, гнучко 

адаптуватися до змін 

маркетингового середовища.   

 

Маркетинг/ 
Степаненко 

Наталія 

Іванівна 

 

Некомерцій

ний 

маркетинг 

Здатність вирішувати 

складні спеціалізовані 

задачі та практичні 

проблеми у сфері 

маркетингової діяльності 

або у процесі навчання, що 

передбачає застосування 

відповідних теорій та 

методів і характеризується 

комплексністю та 

невизначеністю умов. 

Р1. Демонструвати знання і 

розуміння теоретичних 

основ та принципів 

провадження маркетингової 

діяльності.  

Р3. Застосовувати набуті 

теоретичні знання для 

розв’язання практичних 

завдань у сфері маркетингу.  

Р5. Виявляти й аналізувати 

ключові характеристики 

маркетингових систем 

різного рівня, а також 

особливості поведінки їх 

суб’єктів.  

Р11. Демонструвати вміння 

застосовувати 

міждисциплінарний підхід та 

здійснювати маркетингові 

функції ринкового суб’єкта. 

Лекції, 

практичні, 

проектна 

робота 

Освітній 
рівень 

бакалавр,  

4 курс  

8 семестр 

075 «Маркетинг» Без обмежень 

Маркетинг/ 
Степаненко 

Наталія 

Іванівна 

Маркетинг 

соціальних 

послуг 

Здатність вирішувати 

складні спеціалізовані 

задачі та практичні 

Р1. Демонструвати знання і 

розуміння теоретичних 

основ та принципів 

Лекції, 

практичні, 

Освітній 
рівень 

бакалавр,  

4 курс  

075 «Маркетинг» Без обмежень 



 проблеми у сфері 

маркетингової діяльності 

або у процесі навчання, що 

передбачає застосування 

відповідних теорій та 

методів і характеризується 

комплексністю та 

невизначеністю умов. 

провадження маркетингової 

діяльності.  

Р3. Застосовувати набуті 

теоретичні знання для 

розв’язання практичних 

завдань у сфері маркетингу.  

Р5. Виявляти й аналізувати 

ключові характеристики 

маркетингових систем 

різного рівня, а також 

особливості поведінки їх 

суб’єктів.  

Р11. Демонструвати вміння 

застосовувати 

міждисциплінарний підхід та 

здійснювати маркетингові 

функції ринкового суб’єкта. 

проектна 

робота 

8 семестр 

Маркетинг/ 

Степаненко 

Наталія 

Іванівна 
 

Основи 

соціальної 

реклами 

Здатність вирішувати 

складні спеціалізовані 

задачі та практичні 

проблеми у сфері 

маркетингової діяльності 

або у процесі навчання, що 

передбачає застосування 

відповідних теорій та 

методів і характеризується 

комплексністю та 

невизначеністю умов. 

Р1. Демонструвати знання і 

розуміння теоретичних 

основ та принципів 

провадження маркетингової 

діяльності.  

Р3. Застосовувати набуті 

теоретичні знання для 

розв’язання практичних 

завдань у сфері маркетингу.  

Р5. Виявляти й аналізувати 

ключові характеристики 

маркетингових систем 

різного рівня, а також 

особливості поведінки їх 

суб’єктів.  

Р11. Демонструвати вміння 

застосовувати 

Лекції, 

практичні, 

проектна 

робота 

Освітній 

рівень 

бакалавр,  

4 курс  
8 семестр 

075 «Маркетинг» Без обмежень 



міждисциплінарний підхід та 

здійснювати маркетингові 

функції ринкового суб’єкта. 

Менеджмен

ту 

організацій 

і 

адмініструв

ання ім. 

М.П. 

Поліщука 

Присяжнюк 

О.Ф. 

Організація 

та 

проектуван

ня фірми 

 

Здатність генерувати нові 

ідеї (креативність). 

Здатність визначати та 

описувати характеристики 

організації. 

Вміння визначати 

функціональні області 

організації та зв’язки між 

ними. 

Р8. Застосовувати 

інноваційні підходи щодо 

провадження маркетингової 

діяльності ринкового 

суб’єкта, гнучко 

адаптуватися до змін 

маркетингового середовища.  

Р9. Оцінювати ризики 

провадження маркетингової 

діяльності, встановлювати 

рівень невизначеності 

маркетингового середовища 

при прийнятті управлінських 

рішень.  

Р13. Відповідати за 

результати своєї діяльності, 

виявляти навички 

підприємницької та 

управлінської ініціативи.  

 

Лекції, 

практичні, 

проектна 

робота 

Освітній 
рівень 

бакалавр,  

4 курс  
7 семестр 

075 «Маркетинг» Успішне 

опанування 

дисциплін, що 

передують 

вивченню даної 

дисципліни 

відповідно до 

структурно-

логічної схеми 

ОПП 

«Маркетинг» 

Менеджмен

ту 

організацій 

і 

адмініструв

ання ім. 

М.П. 

Поліщука 

Орликовськ

ий М. О. 

Корпоратив

не 

управління 

Здатність до спілкуватися 

з представниками інших 

професійних груп різного 

рівня (з експертами з 

інших галузей знань/видів 

економічної діяльності); 

 Здатність до управління 

організацією та її 

розвитком 

Р8.Застосовувати інноваційні 

підходи щодо провадження 

маркетингової діяльності 

ринкового суб’єкта, гнучко 

адаптуватися до змін 

маркетингового середовища.  

Р9. Оцінювати ризики 

провадження маркетингової 

діяльності, встановлювати 

рівень невизначеності 

маркетингового середовища 

Лекції, 

практичні, 

проектна 

робота 

Освітній 
рівень 

бакалавр,  

4 курс  
7 семестр 

075 «Маркетинг» Успішне 

опанування 

дисциплін, що 

передують 

вивченню даної 

дисципліни 

відповідно до 

структурно-

логічної схеми 

ОПП 

«Маркетинг» 



при прийнятті управлінських 

рішень.  

Р13. Відповідати за 

результати своєї діяльності, 

виявляти навички 

підприємницької та 

управлінської ініціативи.  

 

кафедра 

економічної 

теорії, 

інтелектуал

ьної 

власності та 

публічного 

управління 

Литвинчук 

І.В. 

Управління 

проектами 

 

Здатність вирішувати 

складні спеціалізовані 

задачі та практичні 

проблеми у сфері 

маркетингової діяльності 

або у процесі навчання, що 

передбачає застосування 

відповідних теорій та 

методів і характеризується 

комплексністю та 

невизначеністю умов. 

Р8.Застосовувати 

інноваційні підходи щодо 

провадження маркетингової 

діяльності ринкового 

суб’єкта, гнучко 

адаптуватися до змін 

маркетингового середовища.  

Р9. Оцінювати ризики 

провадження маркетингової 

діяльності, встановлювати 

рівень невизначеності 

маркетингового середовища 

при прийнятті управлінських 

рішень.  

Р13.Відповідати за 

результати своєї діяльності, 

виявляти навички 

підприємницької та 

управлінської ініціативи.  

 

Лекції, 

практичні, 

проектна 

робота 

Освітній 

рівень 
бакалавр,  

4 курс  

7 семестр 

075 «Маркетинг» Без обмежень 

кафедра 

економічної 

теорії, 

інтелектуал

ьної 

власності та 

Управління 

інтелектуал

ьною 

власністю 

 

Здатність вирішувати 

складні спеціалізовані 

задачі та практичні 

проблеми у сфері 

маркетингової діяльності 

або у процесі навчання, що 

Р8. Застосовувати 

інноваційні підходи щодо 

провадження маркетингової 

діяльності ринкового 

суб’єкта, гнучко 

Лекції, 

практичні, 

проектна 

робота 

Освітній 

рівень 
бакалавр,  

4 курс  

7 семестр 

075 «Маркетинг» Без обмежень 



публічного 

управління 

Якобчук 

В.П., 

Литвинчук 

І.Л., Іванюк 

О.В., 

Захаріна О.

В., Кравець 

І.В., 

Симоненко 

Л.І., 

Довженко 

В.А. 

передбачає застосування 

відповідних теорій та 

методів і характеризується 

комплексністю та 

невизначеністю умов. 

адаптуватися до змін 

маркетингового середовища.  

Р9. Оцінювати ризики 

провадження маркетингової 

діяльності, встановлювати 

рівень невизначеності 

маркетингового середовища 

при прийнятті управлінських 

рішень.  

Р13. Відповідати за 

результати своєї діяльності, 

виявляти навички 

підприємницької та 

управлінської ініціативи.  

 

 

Кафедра / 

викладач, якої 

буде викладати 

дисципліну 

Назва загальної 

компетентності, на 

розвиток якої спрямована 

дисципліна 

Результати 

навчання 

Які методи 

викладання 

пропонуються 

(лекції, 

практики, 

командна робота, 

семінар, 

проектна робота, 

проблемні 

заняття тощо) 

Освітній 

рівень та 

курс, 

семестр 

 

Спеціальність, 

для якої 

пропонується 

дисципліна 

Вхідні вимоги до студентів, 

які хочуть обрати 

дисципліну 

Друга іноземна 
мова 

(французька), 

Кафедра 

іноземних мов 

Здатність спілкуватися 

державною мовою як усно, 

так  і письмово; 

Здатність спілкуватися 

іноземною мовою 

Володіти державною 

та іноземною (ними) 

мовою (мовами), на 

рівні, достатньому для 

здійснення 

професійної 

діяльності 

Лекції, практичні Бакалавр,  

4 курс, 

8 семестр 

Туризм Рівень володіння іноземною 

мовою не нижче А1; базові 

лексичні одиниці загальної 

лексики; базові граматичні 

структури; основні правила 

побудови всіх типів речень. 



Друга іноземна 

мова (польська, 

німецька),  

Кафедра 

іноземних мов 

Здатність спілкуватися 

державною мовою як усно, 

так  і письмово; 

Здатність спілкуватися 

іноземною мовою 

Володіти державною 

та іноземною (ними) 

мовою (мовами), на 

рівні, достатньому для 

здійснення 

професійної 

діяльності 

Лекції, практичні Бакалавр,  

4 курс, 

8 семестр 

Туризм Рівень володіння іноземною 

мовою не нижче А1; базові 

лексичні одиниці загальної 

лексики; базові граматичні 

структури; основні правила 

побудови всіх типів речень. 

Друга іноземна 

мова,  

Кафедра 

іноземних мов 

Здатність спілкуватися 

державною мовою як усно, 

так  і письмово; 

Здатність спілкуватися 

іноземною мовою 

Володіти державною 

та іноземною (ними) 

мовою (мовами), на 

рівні, достатньому для 

здійснення 

професійної 

діяльності 

Лекції, практичні Бакалавр,  

4 курс, 

8 семестр 

Туризм Рівень володіння іноземною 

мовою не нижче А1; базові 

лексичні одиниці загальної 

лексики; базові граматичні 

структури; основні правила 

побудови всіх типів речень. 

Ділові 

переговори та 

етикет в туризмі, 

Кафедра 

міжнародних 

економічних 

відносин та 

європейської 

інтеграції 

Здатність спілкуватися 

державною мовою як усно, 

так  і письмово; 

Здатність спілкуватися 

іноземною мовою 

Володіти державною 

та іноземною (ними) 

мовою (мовами), на 

рівні, достатньому для 

здійснення 

професійної 

діяльності 

Лекції, практичні Бакалавр,  

4 курс, 

8 семестр 

Туризм Основні поняття, 

особливості, функції 

ділового етикету; принципи 

ділового протоколу у 

підприємницькій діяльності; 

основи психології ділового 

спілкування та різноманітні 

технології переговорного 

процесу; принципи ділової 

поведінки та іміджу ділової 

людини; специфіку 

проведення ділових бесід, 

зустрічей, переговорів; 

способи організації та 

проведення ділових заходів. 

Ділові 

переговори та 

етикет в туризмі, 

Кафедра 

міжнародних 

Здатність спілкуватися 

державною мовою як усно, 

так  і письмово; 

Здатність спілкуватися 

іноземною мовою 

Володіти державною 

та іноземною (ними) 

мовою (мовами), на 

рівні, достатньому для 

здійснення 

Лекції, практичні Бакалавр,  

2 курс, 

4 семестр 

Туризм Основні поняття, 

особливості, функції 

ділового етикету; принципи 

ділового протоколу у 

підприємницькій діяльності; 



економічних 

відносин та 

європейської 

інтеграції 

професійної 

діяльності 

основи психології ділового 

спілкування та різноманітні 

технології переговорного 

процесу; принципи ділової 

поведінки та іміджу ділової 

людини; специфіку 

проведення ділових бесід, 

зустрічей, переговорів; 

способи організації та 

проведення ділових заходів. 

Лікувально-

оздоровчий 

туризм, Кафедра 

туризму 

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. 

Знати і розуміти 

основні форми і види 

туризму, їх поділ; 

розуміння процесів 

організації 

туристичних 

подорожей і 

комплексного 

туристичного 

обслуговування 

(готельного, 

ресторанного, 

транспортного, 

екскурсійного, 

рекреаційного). 

Лекції, практичні Бакалавр,  

2 курс, 

3 семестр 

Туризм Вивчення дисципліни 

передбачає попереднє 

вивчення дисциплін: 

«Інформаційні системи та 

технології в туризмі», 

«Туризмознавство». 

Здатність до пошуку, 

оброблення та аналізу 

інформації з різних джерел. 

Лікувально-

оздоровчий 

туризм, Кафедра 

туризму 

Здатність зберігати та 

примножувати моральні, 

культурні,  наукові  

цінності і досягнення  

суспільства на основі 

розуміння історії та 

закономірностей розвитку 

Знати і розуміти 

основні форми і види 

туризму, їх поділ; 

розуміння процесів 

організації 

туристичних 

подорожей і 

Лекції, практичні Бакалавр,  

2 курс, 

4 семестр 

Туризм Вивчення дисципліни 

передбачає попереднє 

вивчення дисциплін: 

«Інформаційні системи та 

технології в туризмі», 

«Туризмознавство». 

Здатність до пошуку, 



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. 

комплексного 

туристичного 

обслуговування 

(готельного, 

ресторанного, 

транспортного, 

екскурсійного, 

рекреаційного). 

оброблення та аналізу 

інформації з різних джерел. 

Менеджмент 

SPA та 

рекреаційних 

послуг,  

Кафедра туризму 

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. 

Знати і розуміти 

основні форми і види 

туризму, їх поділ; 

розуміння процесів 

організації 

туристичних 

подорожей і 

комплексного 

туристичного 

обслуговування 

(готельного, 

ресторанного, 

транспортного, 

екскурсійного, 

рекреаційного). 

Лекції, практичні Бакалавр,  

2 курс, 

4 семестр 

Туризм Вивчення дисципліни 

передбачає попереднє 

вивчення дисциплін: 

«Інформаційні системи та 

технології в туризмі», 

«Туризмознавство». 

Здатність до пошуку, 

оброблення та аналізу 

інформації з різних джерел. 

Менеджмент 

SPA та 

рекреаційних 

послуг,  

Кафедра туризму 

Здатність зберігати та 

примножувати моральні, 

культурні,  наукові  

цінності і досягнення  

суспільства на основі 

розуміння історії та 

закономірностей розвитку 

Знати і розуміти 

основні форми і види 

туризму, їх поділ; 

розуміння процесів 

організації 

туристичних 

подорожей і 

Лекції, практичні Бакалавр,  

2 курс, 

3 семестр 

Туризм Вивчення дисципліни 

передбачає попереднє 

вивчення дисциплін: 

«Інформаційні системи та 

технології в туризмі», 

«Туризмознавство». 

Здатність до пошуку, 



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. 

комплексного 

туристичного 

обслуговування 

(готельного, 

ресторанного, 

транспортного, 

екскурсійного, 

рекреаційного). 

оброблення та аналізу 

інформації з різних джерел. 

Б'юті-туризм, 

Кафедра туризму 

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 

Знати і розуміти 

основні форми і види 

туризму, їх поділ; 

розуміння процесів 

організації 

туристичних 

подорожей і 

комплексного 

туристичного 

обслуговування 

(готельного, 

ресторанного, 

транспортного, 

екскурсійного, 

рекреаційного). 

Лекції, практичні Бакалавр,  

2 курс, 

4 семестр 

Туризм Вивчення дисципліни 

передбачає попереднє 

вивчення дисциплін: 

«Інформаційні системи та 

технології в туризмі», 

«Туризмознавство». 

Здатність до пошуку, 

оброблення та аналізу 

інформації з різних джерел. 

Медичний 

туризм, Кафедра 

туризму 

Здатність зберігати та 

примножувати моральні, 

культурні,  наукові  

цінності і досягнення  

суспільства на основі 

розуміння історії та 

закономірностей розвитку 

Знати і розуміти 

основні форми і види 

туризму, їх поділ; 

розуміння процесів 

організації 

туристичних 

подорожей і 

Лекції, практичні Бакалавр,  

2 курс, 

4 семестр 

Туризм Вивчення дисципліни 

передбачає попереднє 

вивчення дисциплін: 

«Інформаційні системи та 

технології в туризмі», 

«Туризмознавство». 

Здатність до пошуку, 



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 

комплексного 

туристичного 

обслуговування 

(готельного, 

ресторанного, 

транспортного, 

екскурсійного, 

рекреаційного). 

оброблення та аналізу 

інформації з різних джерел. 

Рекреаційні 

ресурси України, 

Кафедра туризму 

Прагнення до збереження 

навколишнього 

середовища 

Аналізувати 

рекреаційно-

туристичний 

потенціал території 

Лекції, практичні Бакалавр,  

2 курс, 

4 семестр 

Туризм Вивчення дисципліни 

передбачає попереднє 

вивчення дисциплін: 

«Інформаційні системи та 

технології в туризмі», 

«Туризмознавство», 

«Географія туризму». 

Здатність до пошуку, 

оброблення та аналізу 

інформації з різних джерел. 

Екологія, 

Кафедра туризму 

Прагнення до збереження 

навколишнього 

середовища 

Аналізувати 

рекреаційно-

туристичний 

потенціал території 

Лекції, практичні Бакалавр,  

3 курс, 

5 семестр 

Туризм Вивчення дисципліни 

передбачає попереднє 

вивчення дисциплін: 

«Інформаційні системи та 

технології в туризмі», 

«Туризмознавство», 

«Географія туризму». 

Здатність до пошуку, 

оброблення та аналізу 

інформації з різних джерел. 

Екологія, 

Кафедра туризму 

Прагнення до збереження 

навколишнього 

середовища 

Аналізувати 

рекреаційно-

туристичний 

потенціал території 

Лекції, практичні Бакалавр,  

2 курс, 

4 семестр 

Туризм Вивчення дисципліни 

передбачає попереднє 

вивчення дисциплін: 

«Інформаційні системи та 



технології в туризмі», 

«Туризмознавство», 

«Географія туризму». 

Здатність до пошуку, 

оброблення та аналізу 

інформації з різних джерел. 

Туристичний 

потенціал 

України, 

Кафедра туризму 

Прагнення до збереження 

навколишнього 

середовища 

Аналізувати 

рекреаційно-

туристичний 

потенціал території 

Лекції, практичні Бакалавр,  

3 курс, 

6 семестр 

Туризм Вивчення дисципліни 

передбачає попереднє 

вивчення дисциплін: 

«Інформаційні системи та 

технології в туризмі», 

«Туризмознавство», 

«Географія туризму». 

Здатність до пошуку, 

оброблення та аналізу 

інформації з різних джерел. 

Туристичний 

потенціал 

України, 

Кафедра туризму 

Прагнення до збереження 

навколишнього 

середовища 

Аналізувати 

рекреаційно-

туристичний 

потенціал території 

Лекції, практичні Бакалавр,  

3 курс, 

5 семестр 

Туризм Вивчення дисципліни 

передбачає попереднє 

вивчення дисциплін: 

«Інформаційні системи та 

технології в туризмі», 

«Туризмознавство», 

«Географія туризму». 

Здатність до пошуку, 

оброблення та аналізу 

інформації з різних джерел. 

Рекреаційна 

діяльність 

об'єктів ПЗФ 

України, 

Кафедра туризму 

Прагнення до збереження 

навколишнього 

середовища 

Аналізувати 

рекреаційно-

туристичний 

потенціал території 

Лекції, практичні Бакалавр,  

3 курс, 

5 семестр 

Туризм Вивчення дисципліни 

передбачає попереднє 

вивчення дисциплін: 

«Інформаційні системи та 

технології в туризмі», 

«Туризмознавство», 

«Географія туризму». 

Здатність до пошуку, 



оброблення та аналізу 

інформації з різних джерел. 

Рекреаційна 

діяльність 

об'єктів ПЗФ 

України, 

Кафедра туризму 

Прагнення до збереження 

навколишнього 

середовища 

Аналізувати 

рекреаційно-

туристичний 

потенціал території 

Лекції, практичні Бакалавр,  

2 курс, 

4 семестр 

Туризм Вивчення дисципліни 

передбачає попереднє 

вивчення дисциплін: 

«Інформаційні системи та 

технології в туризмі», 

«Туризмознавство», 

«Географія туризму». 

Здатність до пошуку, 

оброблення та аналізу 

інформації з різних джерел. 

Організація 

проведення 

туристичних 

походів, 

Кафедра туризму 

Здатність працювати в 

команді та автономно 

Професійно 

виконувати завдання в 

невизначених та 

екстремальних 

ситуаціях. 

 

Лекції, практичні Бакалавр,  

3 курс, 

6 семестр 

Туризм Вивчення дисципліни 

передбачає попереднє 

вивчення дисциплін: 

«Рекреаційні комплекси 

світу», «Туризмознавство», 

«Організація екскурсійної 

діяльності». Здатність до 

пошуку, оброблення та 

аналізу інформації з різних 

джерел. 

Організація 

проведення 

туристичних 

походів, 

Кафедра туризму 

Здатність працювати в 

команді та автономно 

Професійно 

виконувати завдання в 

невизначених та 

екстремальних 

ситуаціях. 

 

Лекції, практичні Бакалавр,  

3 курс, 

6 семестр 

Туризм Вивчення дисципліни 

передбачає попереднє 

вивчення дисциплін: 

«Рекреаційні комплекси 

світу», «Туризмознавство», 

«Організація екскурсійної 

діяльності». Здатність до 

пошуку, оброблення та 

аналізу інформації з різних 

джерел. 

Інноваційні 

моделі 

Здатність працювати в 

команді та автономно 

Професійно 

виконувати завдання в 

Лекції, практичні Бакалавр,  

3 курс, 

Туризм Вивчення дисципліни 

передбачає попереднє 



туристичного 

обслуговування 

іноземних 

туристів, 

Кафедра туризму 

невизначених та 

екстремальних 

ситуаціях 

6 семестр вивчення дисциплін: 

«Рекреаційні комплекси 

світу», «Туризмознавство», 

«Організація екскурсійної 

діяльності». Здатність до 

пошуку, оброблення та 

аналізу інформації з різних 

джерел. 

Управління 

персоналом та 

тайм-

менеджмент, 

Кафедра туризму 

Здатність працювати в 

команді та автономно 

Професійно 

виконувати завдання в 

невизначених та 

екстремальних 

ситуаціях 

Лекції, практичні Бакалавр,  

3 курс, 

6 семестр 

Туризм Вивчення дисципліни 

передбачає попереднє 

вивчення дисциплін: 

«Рекреаційні комплекси 

світу», «Туризмознавство», 

«Організація екскурсійної 

діяльності». Здатність до 

пошуку, оброблення та 

аналізу інформації з різних 

джерел. 

Проектування та 

планування 

туристичних 

маршрутів, 

Кафедра туризму 

Здатність працювати в 

команді та автономно 

Професійно 

виконувати завдання в 

невизначених та 

екстремальних 

ситуаціях 

Лекції, практичні Бакалавр,  

3 курс, 

5 семестр 

Туризм Вивчення дисципліни 

передбачає попереднє 

вивчення дисциплін: 

«Рекреаційні комплекси 

світу», «Туризмознавство», 

«Організація екскурсійної 

діяльності». Здатність до 

пошуку, оброблення та 

аналізу інформації з різних 

джерел. 

Проектування та 

планування 

туристичних 

маршрутів, 

Кафедра туризму 

Здатність працювати в 

команді та автономно 

Професійно 

виконувати завдання в 

невизначених та 

екстремальних 

ситуаціях 

Лекції, практичні Бакалавр,  

3 курс, 

6 семестр 

Туризм Вивчення дисципліни 

передбачає попереднє 

вивчення дисциплін: 

«Рекреаційні комплекси 

світу», «Туризмознавство», 

«Організація екскурсійної 



діяльності». Здатність до 

пошуку, оброблення та 

аналізу інформації з різних 

джерел. 

Курортологія, 

Кафедра туризму 

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 

Знати і розуміти 

основні форми і види 

туризму, їх поділ; 

організовувати процес 

обслуговування 

споживачів 

туристичних послуг 

на основі 

використання 

сучасних 

інформаційних, 

комунікаційних і 

сервісних технологій 

та дотримання 

стандартів якості і 

норм безпеки. 

Лекції, практичні Бакалавр,  

2 курс, 

4 семестр 

Туризм Вивчення дисципліни 

передбачає попереднє 

вивчення дисциплін: 

«Географія туризму», 

«Туризмознавство», 

«Організація екскурсійної 

діяльності». Здатність до 

пошуку, оброблення та 

аналізу інформації з різних 

джерел. 

Організація 

санаторно-

курортного 

обслуговування, 

Кафедра туризму 

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 

Знати і розуміти 

основні форми і види 

туризму, їх поділ; 

організовувати процес 

обслуговування 

споживачів 

туристичних послуг 

на основі 

використання 

сучасних 

інформаційних, 

комунікаційних і 

сервісних технологій 

Лекції, практичні Бакалавр,  

2 курс, 

4 семестр 

Туризм Вивчення дисципліни 

передбачає попереднє 

вивчення дисциплін: 

«Географія туризму», 

«Туризмознавство», 

«Організація екскурсійної 

діяльності». Здатність до 

пошуку, оброблення та 

аналізу інформації з різних 

джерел. 



та  форми рухової 

активності для активного 

відпочинку та ведення 

здорового способу життя 

та дотримання 

стандартів якості і 

норм безпеки. 

Реабілітаційний 

туризм, Кафедра 

туризму 

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 

Знати і розуміти 

основні форми і види 

туризму, їх поділ; 

організовувати процес 

обслуговування 

споживачів 

туристичних послуг 

на основі 

використання 

сучасних 

інформаційних, 

комунікаційних і 

сервісних технологій 

та дотримання 

стандартів якості і 

норм безпеки. 

Лекції, практичні Бакалавр,  

2 курс, 

4 семестр 

Туризм Вивчення дисципліни 

передбачає попереднє 

вивчення дисциплін: 

«Географія туризму», 

«Туризмознавство», 

«Організація екскурсійної 

діяльності». Здатність до 

пошуку, оброблення та 

аналізу інформації з різних 

джерел. 

Стратегія 

розвитку 

курортної 

справи, Кафедра 

туризму 

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 

Знати і розуміти 

основні форми і види 

туризму, їх поділ; 

організовувати процес 

обслуговування 

споживачів 

туристичних послуг 

на основі 

використання 

сучасних 

інформаційних, 

комунікаційних і 

сервісних технологій 

Лекції, практичні Бакалавр,  

2 курс, 

3 семестр 

Туризм Вивчення дисципліни 

передбачає попереднє 

вивчення дисциплін: 

«Географія туризму», 

«Туризмознавство», 

«Організація екскурсійної 

діяльності». Здатність до 

пошуку, оброблення та 

аналізу інформації з різних 

джерел. 



та  форми рухової 

активності для активного 

відпочинку та ведення 

здорового способу життя 

та дотримання 

стандартів якості і 

норм безпеки. 

Стратегія 

розвитку 

курортної 

справи, Кафедра 

туризму 

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 

Знати і розуміти 

основні форми і види 

туризму, їх поділ; 

організовувати процес 

обслуговування 

споживачів 

туристичних послуг 

на основі 

використання 

сучасних 

інформаційних, 

комунікаційних і 

сервісних технологій 

та дотримання 

стандартів якості і 

норм безпеки. 

Лекції, практичні Бакалавр,  

2 курс, 

4 семестр 

Туризм Вивчення дисципліни 

передбачає попереднє 

вивчення дисциплін: 

«Географія туризму», 

«Туризмознавство», 

«Організація екскурсійної 

діяльності». Здатність до 

пошуку, оброблення та 

аналізу інформації з різних 

джерел. 

Територіальний 

бренд 

менеджмент у 

туризмі, 

Кафедра туризму 

 Пояснювати 

особливості 

організації 

рекреаційно-

туристичного 

простору; аналізувати 

рекреаційно-

туристичний 

потенціал території 

Лекції, практичні Бакалавр,  

4 курс, 

8 семестр 

Туризм Вивчення дисципліни 

передбачає попереднє 

вивчення дисциплін: 

«Рекреаційні комплекси 

світу», «Туризмознавство», 

«Географія туризму». 

Здатність до пошуку, 

оброблення та аналізу 

інформації з різних джерел. 

Організація 

послуг 

гостинності, 

Кафедра туризму 

Вміння виявляти, ставити і 

вирішувати проблеми 

Організовувати 

процес 

обслуговування 

споживачів 

Лекції, практичні Бакалавр,  

2 курс, 

3 семестр 

Туризм Вивчення дисципліни 

передбачає попереднє 

вивчення дисциплін: 

«Рекреаційні комплекси 



туристичних послуг 

на основі 

використання 

сучасних 

інформаційних, 

комунікаційних і 

сервісних технологій 

та дотримання 

стандартів якості і 

норм безпеки; 

застосовувати 

навички 

продуктивного 

спілкування зі 

споживачами 

туристичних послуг; 

адекватно оцінювати 

свої знання і 

застосовувати їх в 

різних професійних 

ситуаціях; 

світу», «Туризмознавство», 

«Організація готельної 

справи», «Організація 

ресторанної справи». 

Здатність до пошуку, 

оброблення та аналізу 

інформації з різних джерел. 

Організація 

послуг 

гостинності, 

Кафедра туризму 

Вміння виявляти, ставити і 

вирішувати проблеми 

Організовувати 

процес 

обслуговування 

споживачів 

туристичних послуг 

на основі 

використання 

сучасних 

інформаційних, 

комунікаційних і 

сервісних технологій 

та дотримання 

стандартів якості і 

Лекції, практичні Бакалавр,  

3 курс, 

6 семестр 

Туризм Вивчення дисципліни 

передбачає попереднє 

вивчення дисциплін: 

«Рекреаційні комплекси 

світу», «Туризмознавство», 

«Організація готельної 

справи», «Організація 

ресторанної справи». 

Здатність до пошуку, 

оброблення та аналізу 

інформації з різних джерел. 



норм безпеки; 

застосовувати 

навички 

продуктивного 

спілкування зі 

споживачами 

туристичних послуг; 

адекватно оцінювати 

свої знання і 

застосовувати їх в 

різних професійних 

ситуаціях; 

Організація 

послуг 

гостинності, 

Кафедра туризму 

Вміння виявляти, ставити і 

вирішувати проблеми 

Організовувати 

процес 

обслуговування 

споживачів 

туристичних послуг 

на основі 

використання 

сучасних 

інформаційних, 

комунікаційних і 

сервісних технологій 

та дотримання 

стандартів якості і 

норм безпеки; 

застосовувати 

навички 

продуктивного 

спілкування зі 

споживачами 

туристичних послуг; 

адекватно оцінювати 

свої знання і 

Лекції, практичні Бакалавр,  

2 курс, 

4 семестр 

Туризм Вивчення дисципліни 

передбачає попереднє 

вивчення дисциплін: 

«Рекреаційні комплекси 

світу», «Туризмознавство», 

«Організація готельної 

справи», «Організація 

ресторанної справи». 

Здатність до пошуку, 

оброблення та аналізу 

інформації з різних джерел. 



застосовувати їх в 

різних професійних 

ситуаціях; 

Психологія 

лідерства, 

Кафедра 

менеджменту 

організацій і 

адміністрування 

ім. М.П. 

Поліщука 

Вміння виявляти, ставити і 

вирішувати проблеми 

Організовувати 

процес 

обслуговування 

споживачів 

туристичних послуг 

на основі 

використання 

сучасних 

інформаційних, 

комунікаційних і 

сервісних технологій 

та дотримання 

стандартів якості і 

норм безпеки; 

застосовувати 

навички 

продуктивного 

спілкування зі 

споживачами 

туристичних послуг; 

адекватно оцінювати 

свої знання і 

застосовувати їх в 

різних професійних 

ситуаціях; 

Лекції, практичні Бакалавр,  

2 курс, 

3 семестр 

Туризм Вивчення дисципліни 

формує у студентів систему 

знань і професійних 

компетенцій в галузі 

фундаментальних 

досліджень, прикладних 

розробок і практики 

психології лідерства. Для 

освоєння дисципліни 

«Психологія лідерства» 

студенти використовують 

знання, вміння і навички, 

сформовані в ході вивчення 

дисциплін «Філософія», 

«Економіка та фінанси». 

Психологія 

лідерства, 

Кафедра 

менеджменту 

організацій і 

адміністрування 

Вміння виявляти, ставити і 

вирішувати проблеми 

Організовувати 

процес 

обслуговування 

споживачів 

туристичних послуг 

на основі 

Лекції, практичні Бакалавр,  

4 курс, 

8 семестр 

Туризм Вивчення дисципліни 

формує у студентів систему 

знань і професійних 

компетенцій в галузі 

фундаментальних 

досліджень, прикладних 



ім. М.П. 

Поліщука 

використання 

сучасних 

інформаційних, 

комунікаційних і 

сервісних технологій 

та дотримання 

стандартів якості і 

норм безпеки; 

застосовувати 

навички 

продуктивного 

спілкування зі 

споживачами 

туристичних послуг; 

адекватно оцінювати 

свої знання і 

застосовувати їх в 

різних професійних 

ситуаціях; 

розробок і практики 

психології лідерства. Для 

освоєння дисципліни 

«Психологія лідерства» 

студенти використовують 

знання, вміння і навички, 

сформовані в ході вивчення 

дисциплін «Філософія», 

«Економіка та фінанси». 

Світова 

індустрія 

гостинності, 

Кафедра туризму 

Вміння виявляти, ставити і 

вирішувати проблеми 

Організовувати 

процес 

обслуговування 

споживачів 

туристичних послуг 

на основі 

використання 

сучасних 

інформаційних, 

комунікаційних і 

сервісних технологій 

та дотримання 

стандартів якості і 

норм безпеки; 

застосовувати 

Лекції, практичні Бакалавр,  

2 курс, 

3 семестр 

Туризм Вивчення дисципліни 

передбачає попереднє 

вивчення дисциплін: 

«Рекреаційні комплекси 

світу», «Туризмознавство», 

«Організація готельної 

справи», «Організація 

ресторанної справи». 

Здатність до пошуку, 

оброблення та аналізу 

інформації з різних джерел. 



навички 

продуктивного 

спілкування зі 

споживачами 

туристичних послуг; 

адекватно оцінювати 

свої знання і 

застосовувати їх в 

різних професійних 

ситуаціях; 

Світова 

індустрія 

гостинності, 

Кафедра туризму 

Вміння виявляти, ставити і 

вирішувати проблеми 

Організовувати 

процес 

обслуговування 

споживачів 

туристичних послуг 

на основі 

використання 

сучасних 

інформаційних, 

комунікаційних і 

сервісних технологій 

та дотримання 

стандартів якості і 

норм безпеки; 

застосовувати 

навички 

продуктивного 

спілкування зі 

споживачами 

туристичних послуг; 

адекватно оцінювати 

свої знання і 

застосовувати їх в 

Лекції, практичні Бакалавр,  

4 курс, 

8 семестр 

Туризм Вивчення дисципліни 

передбачає попереднє 

вивчення дисциплін: 

«Рекреаційні комплекси 

світу», «Туризмознавство», 

«Організація готельної 

справи», «Організація 

ресторанної справи». 

Здатність до пошуку, 

оброблення та аналізу 

інформації з різних джерел. 



різних професійних 

ситуаціях; 

Управління 

конфліктами, 

Кафедра 

менеджменту 

організацій і 

адміністрування 

ім. М.П. 

Поліщука 

Вміння виявляти, ставити і 

вирішувати проблеми 

Організовувати 

процес 

обслуговування 

споживачів 

туристичних послуг 

на основі 

використання 

сучасних 

інформаційних, 

комунікаційних і 

сервісних технологій 

та дотримання 

стандартів якості і 

норм безпеки; 

застосовувати 

навички 

продуктивного 

спілкування зі 

споживачами 

туристичних послуг; 

адекватно оцінювати 

свої знання і 

застосовувати їх в 

різних професійних 

ситуаціях; 

Лекції, практичні Бакалавр,  

4 курс, 

8 семестр 

Туризм Вивчення дисципліни 

«Управління конфліктами», 

у студентів  підвищить їх 

професійну та 

інтелектуальну 

компетентність, У системі 

підготовки фахівців 

дисципліна «Управління 

конфліктами» розглядає 

аспекти визначення 

придатності людини до 

керівної діяльності; вивчає 

причини і наслідки 

конфлікту; розкриває зміст 

функцій конфлікту; значна 

увага приділяється 

взаєминам і спілкуванню 

людей при виконанні 

спільних завдань, вивченню 

методики прогнозування, 

діагностування та 

попередження конфліктів, 

генерації і пошуку нових 

ідей з управління 

конфліктами, створенню 

системи управління 

конфліктами в організації  

та визначенню ефективності 

управління конфліктами. 

 

Івент-туризм, 

Кафедра туризму 

Здатність планувати та 

управляти часом 

Застосовувати 

навички 

Лекції, практичні Бакалавр,  

3 курс, 

Туризм Вивчення дисципліни 

передбачає попереднє 



продуктивного 

спілкування зі 

споживачами 

туристичних послуг; 

проявляти повагу до 

індивідуального і 

культурного 

різноманіття 

5 семестр вивчення дисциплін: 

«Туризмознавство», 

«Організація екскурсійної 

діяльності». Здатність до 

пошуку, оброблення та 

аналізу інформації з різних 

джерел. 

Івент-туризм, 

Кафедра туризму 

Здатність планувати та 

управляти часом 

Застосовувати 

навички 

продуктивного 

спілкування зі 

споживачами 

туристичних послуг; 

проявляти повагу до 

індивідуального і 

культурного 

різноманіття 

Лекції, практичні Бакалавр,  

3 курс, 

6 семестр 

Туризм Вивчення дисципліни 

передбачає попереднє 

вивчення дисциплін: 

«Туризмознавство», 

«Організація екскурсійної 

діяльності». Здатність до 

пошуку, оброблення та 

аналізу інформації з різних 

джерел. 

Анімаційні 

програми в 

туризмі, 

Кафедра туризму 

Здатність планувати та 

управляти часом 

Застосовувати 

навички 

продуктивного 

спілкування зі 

споживачами 

туристичних послуг; 

проявляти повагу до 

індивідуального і 

культурного 

різноманіття 

Лекції, практичні Бакалавр,  

3 курс, 

6 семестр 

Туризм Вивчення дисципліни 

передбачає попереднє 

вивчення дисциплін: 

«Туризмознавство», 

«Організація екскурсійної 

діяльності». Здатність до 

пошуку, оброблення та 

аналізу інформації з різних 

джерел. 

Географія 

світового 

господарства, 

Кафедра туризму 

Здатність працювати в 

міжнародному контексті 

Пояснювати 

особливості 

організації 

рекреаційно-

туристичного 

простору; проявляти 

Лекції, практичні Бакалавр,  

3 курс, 

5 семестр 

Туризм Вивчення дисципліни 

передбачає попереднє 

вивчення дисциплін: 

«Туризмознавство», 

«Географія туризму», 

«Економічна теорія». 



повагу до 

індивідуального і 

культурного 

різноманіття 

Здатність до пошуку, 

оброблення та аналізу 

інформації з різних джерел. 

Культурний, 

етнічний та 

гастрономічний 

туризм, 

Кафедра 

туризму 

 Знати і розуміти 

основні форми і види 

туризму, їх поділ; 

проявляти повагу до 

індивідуального і 

культурного 

різноманіття 

Лекції, практичні Бакалавр,  

3 курс, 

6 семестр 

Туризм Вивчення дисципліни 

передбачає попереднє 

вивчення дисциплін: 

«Організація екскурсійної 

діяльності», «Географія 

туризму», «Економічна 

теорія». Здатність до 

пошуку, оброблення та 

аналізу інформації з різних 

джерел. 

Організація та 

бізнес-

планування 

гастрономічних 

турів, 

Кафедра 

туризму 

 Знати і розуміти 

основні форми і види 

туризму, їх поділ; 

проявляти повагу до 

індивідуального і 

культурного 

різноманіття 

Лекції, практичні Бакалавр,  

3 курс, 

6 семестр 

Туризм Вивчення дисципліни 

передбачає попереднє 

вивчення дисциплін: 

«Організація екскурсійної 

діяльності», «Географія 

туризму», «Економічна 

теорія». Здатність до 

пошуку, оброблення та 

аналізу інформації з різних 

джерел. 

Кулінарна 

етнологія, 

Кафедра 

туризму 

 Знати і розуміти 

основні форми і види 

туризму, їх поділ; 

проявляти повагу до 

індивідуального і 

культурного 

різноманіття 

Лекції, практичні Бакалавр,  

3 курс, 

6 семестр 

Туризм Вивчення дисципліни 

передбачає попереднє 

вивчення дисциплін: 

«Організація екскурсійної 

діяльності», «Географія 

туризму», «Економічна 

теорія». Здатність до 

пошуку, оброблення та 

аналізу інформації з різних 

джерел. 



Релігійний 

туризм та 

паломництво, 

Кафедра 

туризму 

 Застосовувати 

навички 

продуктивного 

спілкування зі 

споживачами 

туристичних послуг; 

проявляти повагу до 

індивідуального і 

культурного 

різноманіття; 

проявляти 

толерантність до 

альтернативних 

принципів та методів 

виконання 

професійних завдань 

Лекції, практичні Бакалавр,  

3 курс, 

6 семестр 

Туризм Вивчення дисципліни 

передбачає попереднє 

вивчення дисциплін: 

«Організація екскурсійної 

діяльності», «Географія 

туризму», «Рекреаційні 

комплекси світу». Здатність 

до пошуку, оброблення та 

аналізу інформації з різних 

джерел. 

Організація 

паломницьких 

турів, 

Кафедра 

туризму 

 Застосовувати 

навички 

продуктивного 

спілкування зі 

споживачами 

туристичних послуг; 

проявляти повагу до 

індивідуального і 

культурного 

різноманіття; 

проявляти 

толерантність до 

альтернативних 

принципів та методів 

виконання 

професійних завдань 

Лекції, практичні Бакалавр,  

3 курс, 

6 семестр 

Туризм Вивчення дисципліни 

передбачає попереднє 

вивчення дисциплін: 

«Організація екскурсійної 

діяльності», «Географія 

туризму», 

«Туризмознавство». 

Здатність до пошуку, 

оброблення та аналізу 

інформації з різних джерел. 

Релігійний 

туризм в ЄС, 

 Застосовувати 

навички 

Лекції, практичні Бакалавр,  

3 курс, 

Туризм Вивчення дисципліни 

передбачає попереднє 



Кафедра 

туризму 

продуктивного 

спілкування зі 

споживачами 

туристичних послуг; 

проявляти повагу до 

індивідуального і 

культурного 

різноманіття; 

проявляти 

толерантність до 

альтернативних 

принципів та методів 

виконання 

професійних завдань 

6 семестр вивчення дисциплін: 

«Організація екскурсійної 

діяльності», «Географія 

туризму», 

«Туризмознавство». 

Здатність до пошуку, 

оброблення та аналізу 

інформації з різних джерел. 

Концепція 

розвитку 

культурно-

пізнавального 

туризму, 

Кафедра 

туризму 

 Застосовувати 

навички 

продуктивного 

спілкування зі 

споживачами 

туристичних послуг; 

проявляти повагу до 

індивідуального і 

культурного 

різноманіття; 

проявляти 

толерантність до 

альтернативних 

принципів та методів 

виконання 

професійних завдань 

Лекції, практичні Бакалавр,  

3 курс, 

6 семестр 

Туризм Вивчення дисципліни 

передбачає попереднє 

вивчення дисциплін: 

«Організація екскурсійної 

діяльності», «Географія 

туризму», «Рекреаційні 

комплекси світу». Здатність 

до пошуку, оброблення та 

аналізу інформації з різних 

джерел. 

Сільський  

туризм, Кафедра 

туризму 

 Знати і розуміти 

основні форми і види 

туризму, їх поділ; 

застосовувати 

Лекції, практичні Бакалавр,  

4 курс, 

7 семестр 

Туризм Вивчення дисципліни 

передбачає попереднє 

вивчення дисциплін: 

«Організація екскурсійної 



навички 

продуктивного 

спілкування зі 

споживачами 

туристичних послуг 

діяльності», «Географія 

туризму», 

«Туризмознавство». 

Здатність до пошуку, 

оброблення та аналізу 

інформації з різних джерел. 

Екологічний 

туризм, Кафедра 

туризму 

 Знати і розуміти 

основні форми і види 

туризму, їх поділ; 

застосовувати 

навички 

продуктивного 

спілкування зі 

споживачами 

туристичних послуг 

Лекції, практичні Бакалавр,  

3 курс, 

5 семестр 

Туризм Вивчення дисципліни 

передбачає попереднє 

вивчення дисциплін: 

«Організація екскурсійної 

діяльності», «Географія 

туризму», 

«Туризмознавство». 

Здатність до пошуку, 

оброблення та аналізу 

інформації з різних джерел. 

Екологічний 

туризм, Кафедра 

туризму 

 Знати і розуміти 

основні форми і види 

туризму, їх поділ; 

застосовувати 

навички 

продуктивного 

спілкування зі 

споживачами 

туристичних послуг 

Лекції, практичні Бакалавр,  

4 курс, 

7 семестр 

Туризм Вивчення дисципліни 

передбачає попереднє 

вивчення дисциплін: 

«Організація екскурсійної 

діяльності», «Географія 

туризму», 

«Туризмознавство». 

Здатність до пошуку, 

оброблення та аналізу 

інформації з різних джерел. 

Екологічний 

туризм, Кафедра 

туризму 

 Знати і розуміти 

основні форми і види 

туризму, їх поділ; 

застосовувати 

навички 

продуктивного 

спілкування зі 

Лекції, практичні Бакалавр,  

4 курс, 

8 семестр 

Туризм Вивчення дисципліни 

передбачає попереднє 

вивчення дисциплін: 

«Організація екскурсійної 

діяльності», «Географія 

туризму», 

«Туризмознавство». 

Здатність до пошуку, 



споживачами 

туристичних послуг 

оброблення та аналізу 

інформації з різних джерел. 

Туристичні 

ресурси та 

об'єкти 

адаптивного 

туризму, 

Кафедра туризму 

 Знати і розуміти 

основні форми і види 

туризму, їх поділ; 

застосовувати 

навички 

продуктивного 

спілкування зі 

споживачами 

туристичних послуг 

Лекції, практичні Бакалавр,  

4 курс, 

7 семестр 

Туризм Вивчення дисципліни 

передбачає попереднє 

вивчення дисциплін: 

«Організація екскурсійної 

діяльності», «Географія 

туризму», 

«Туризмознавство». 

Здатність до пошуку, 

оброблення та аналізу 

інформації з різних джерел. 

Потенціал та 

імідж 

туристичних 

регіонів світу, 

Кафедра туризму 

 Аналізувати 

рекреаційно-

туристичний 

потенціал території; 

розуміти принципи, 

процеси і технології 

організації роботи 

суб’єкта туристичного 

бізнесу та окремих 

його підсистем 

(адміністративно-

управлінська, 

соціально-

психологічна, 

економічна, техніко-

технологічна) 

Лекції, практичні Бакалавр,  

3 курс, 

5 семестр 

Туризм Вивчення дисципліни 

передбачає попереднє 

вивчення дисциплін: 

«Організація екскурсійної 

діяльності», «Маркетинг 

туризму», 

«Туризмознавство». 

Здатність до пошуку, 

оброблення та аналізу 

інформації з різних джерел. 

Створення та 

просування 

туристичного 

бренду ОТГ, 

Кафедра туризму 

 Аналізувати 

рекреаційно-

туристичний 

потенціал території; 

розуміти принципи, 

процеси і технології 

Лекції, практичні Бакалавр,  

4 курс, 

8 семестр 

Туризм Вивчення дисципліни 

передбачає попереднє 

вивчення дисциплін: 

«Організація екскурсійної 

діяльності», «Маркетинг 

туризму», 



організації роботи 

суб’єкта туристичного 

бізнесу та окремих 

його підсистем 

(адміністративно-

управлінська, 

соціально-

психологічна, 

економічна, техніко-

технологічна) 

«Туризмознавство». 

Здатність до пошуку, 

оброблення та аналізу 

інформації з різних джерел. 

Конфліктологія, 

Кафедра 

менеджменту 

організацій і 

адміністрування 

ім. М.П. 

Поліщука 

Вміння виявляти, ставити і 

вирішувати проблеми 

Організовувати 

процес 

обслуговування 

споживачів 

туристичних послуг 

на основі 

використання 

сучасних 

інформаційних, 

комунікаційних і 

сервісних технологій 

та дотримання 

стандартів якості і 

норм безпеки; 

застосовувати 

навички 

продуктивного 

спілкування зі 

споживачами 

туристичних послуг; 

адекватно оцінювати 

свої знання і 

застосовувати їх в 

Лекції, практичні Бакалавр,  

3 курс, 

5 семестр 

Туризм Здатність до пошуку, 

оброблення та аналізу 

інформації з різних джерел. 



різних професійних 

ситуаціях 

Конфліктологія, 

Кафедра 

менеджменту 

організацій і 

адміністрування 

ім. М.П. 

Поліщука 

Вміння виявляти, ставити і 

вирішувати проблеми 

Організовувати 

процес 

обслуговування 

споживачів 

туристичних послуг 

на основі 

використання 

сучасних 

інформаційних, 

комунікаційних і 

сервісних технологій 

та дотримання 

стандартів якості і 

норм безпеки; 

застосовувати 

навички 

продуктивного 

спілкування зі 

споживачами 

туристичних послуг; 

адекватно оцінювати 

свої знання і 

застосовувати їх в 

різних професійних 

ситуаціях 

Лекції, практичні Бакалавр,  

3 курс, 

6 семестр 

Туризм Здатність до пошуку, 

оброблення та аналізу 

інформації з різних джерел. 

Гастрономічний 

туризм, Кафедра 

туризму 

 Знати і розуміти 

основні форми і види 

туризму, їх поділ; 

проявляти повагу до 

індивідуального і 

культурного 

різноманіття 

Лекції, практичні Бакалавр,  

3 курс, 

6 семестр 

Туризм Вивчення дисципліни 

передбачає попереднє 

вивчення дисциплін: 

«Організація екскурсійної 

діяльності», «Географія 

туризму», «Маркетинг 

туризму». Здатність до 



пошуку, оброблення та 

аналізу інформації з різних 

джерел. 

Діловий туризм, 

Кафедра туризму 

Здатність працювати в 

міжнародному контексті; 

здатність працювати в 

команді та автономно 

Знати, розуміти і 

вміти 

використовувати на 

практиці основні 

положення 

туристичного 

законодавства, 

національних і 

міжнародних 

стандартів з 

обслуговування 

туристів; 

застосовувати у 

практичній діяльності 

принципи і методи 

організації та 

технології 

обслуговування 

туристів;  

Лекції, практичні Бакалавр,  

4 курс, 

8 семестр 

Туризм Вивчення дисципліни 

передбачає попереднє 

вивчення дисциплін: 

«Організація туристичних 

подорожей», «Маркетинг 

туризму», 

«Туризмознавство». 

Здатність до пошуку, 

оброблення та аналізу 

інформації з різних джерел. 

Діловий туризм, 

Кафедра туризму 

Здатність працювати в 

міжнародному контексті; 

здатність працювати в 

команді та автономно 

Знати, розуміти і 

вміти 

використовувати на 

практиці основні 

положення 

туристичного 

законодавства, 

національних і 

міжнародних 

стандартів з 

обслуговування 

туристів; 

Лекції, практичні Бакалавр,  

3 курс, 

6 семестр 

Туризм Вивчення дисципліни 

передбачає попереднє 

вивчення дисциплін: 

«Організація туристичних 

подорожей», «Маркетинг 

туризму», 

«Туризмознавство». 

Здатність до пошуку, 

оброблення та аналізу 

інформації з різних джерел. 



застосовувати у 

практичній діяльності 

принципи і методи 

організації та 

технології 

обслуговування 

туристів;  

Історія розвитку 

музеїв 

Житомирщини, 

Кафедра туризму 

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. 

Ззнати, розуміти і 

вміти 

використовувати на 

практиці базові 

поняття з теорії 

туризму, організації 

туристичного процесу 

та туристичної 

діяльності суб’єктів 

ринку туристичних 

послуг, а також 

світоглядних та 

суміжних наук; 

розуміти принципи, 

процеси і технології 

організації роботи 

суб’єкта туристичного 

бізнесу та окремих 

його підсистем 

(адміністративно-

управлінська, 

соціально-

психологічна, 

економічна, техніко-

технологічна). 

Лекції, практичні Бакалавр,  

4 курс, 

8 семестр 

Туризм Вивчення дисципліни 

передбачає попереднє 

вивчення дисциплін: 

«Організація екскурсійної 

діяльності», «Історія та 

культура України», 

«Туризмознавство». 

Здатність до пошуку, 

оброблення та аналізу 

інформації з різних джерел. 

Комунікаційний 

менеджмент, 

Навички міжособистісної 

взаємодії 

Застосовувати у 

практичній діяльності 

Лекції, практичні Бакалавр,  

4 курс, 

Туризм Вивчення дисципліни 

передбачає попереднє 



Кафедра 

менеджменту 

організацій і 

адміністрування 

ім. М.П. 

Поліщука 

принципи і методи 

організації та 

технології 

обслуговування 

туристів; 

застосовувати 

навички 

продуктивного 

спілкування зі 

споживачами 

туристичних послуг; 

проявляти 

толерантність до 

альтернативних 

принципів та методів 

виконання 

професійних завдань. 

8 семестр вивчення дисциплін: 

«Менеджмент туризму», 

«Туризмознавство». 

Здатність до пошуку, 

оброблення та аналізу 

інформації з різних джерел. 

Конгресово-

виставковий 

туризм, Кафедра 

туризму 

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. 

Розробляти, 

просувати та 

реалізовувати 

туристичний продукт; 

застосовувати у 

практичній діяльності 

принципи і методи 

організації та 

технології 

обслуговування 

туристів; 

організовувати процес 

обслуговування 

споживачів 

туристичних послуг 

на основі 

використання 

Лекції, практичні Бакалавр,  

4 курс, 

8 семестр 

Туризм Вивчення дисципліни 

передбачає попереднє 

вивчення дисциплін: 

«Організація туристичних 

подорожей», «Організація 

екскурсійної діяльності», 

«Маркетинг туризму», 

«Туризмознавство». 

Здатність до пошуку, 

оброблення та аналізу 

інформації з різних джерел. 



сучасних 

інформаційних, 

комунікаційних і 

сервісних технологій 

та дотримання 

стандартів якості і 

норм безпеки. 

Методологія 

туристичного 

супроводу, 

Кафедра туризму 

Здатність діяти соціально 

відповідально та свідомо 

Організовувати 

процес 

обслуговування 

споживачів 

туристичних послуг 

на основі 

використання 

сучасних 

інформаційних, 

комунікаційних і 

сервісних технологій 

та дотримання 

стандартів якості і 

норм безпеки; 

застосовувати 

навички 

продуктивного 

спілкування зі 

споживачами 

туристичних послуг; 

проявляти повагу до 

індивідуального і 

культурного 

різноманіття. 

Лекції, практичні Бакалавр,  

4 курс, 

8 семестр 

Туризм Вивчення дисципліни 

передбачає попереднє 

вивчення дисциплін: 

«Організація екскурсійної 

діяльності», «Організація 

туристичних подорожей», 

«Туризмознавство». 

Здатність до пошуку, 

оброблення та аналізу 

інформації з різних джерел. 

Міжнародний 

туризм, Кафедра 

туризму 

Здатність до пошуку, 

оброблення та аналізу 

інформації з різних джерел 

Пояснювати 

особливості 

організації 

Лекції, практичні Бакалавр,  

3 курс, 

6 семестр 

Туризм Вивчення дисципліни 

передбачає попереднє 

вивчення дисциплін: 



рекреаційно-

туристичного 

простору; проявляти 

повагу до 

індивідуального і 

культурного 

різноманіття; 

проявляти 

толерантність до 

альтернативних 

принципів та методів 

виконання 

професійних завдань. 

«Міжнародний та 

регіональний ринок 

туристичних послуг», 

«Географія туризму», 

«Туризмознавство». 

Здатність до пошуку, 

оброблення та аналізу 

інформації з різних джерел. 

Міжнародний 

туризм, Кафедра 

туризму 

Здатність до пошуку, 

оброблення та аналізу 

інформації з різних джерел 

Пояснювати 

особливості 

організації 

рекреаційно-

туристичного 

простору; проявляти 

повагу до 

індивідуального і 

культурного 

різноманіття; 

проявляти 

толерантність до 

альтернативних 

принципів та методів 

виконання 

професійних завдань. 

Лекції, практичні Бакалавр,  

3 курс, 

5 семестр 

Туризм Вивчення дисципліни 

передбачає попереднє 

вивчення дисциплін: 

«Міжнародний та 

регіональний ринок 

туристичних послуг», 

«Географія туризму», 

«Туризмознавство». 

Здатність до пошуку, 

оброблення та аналізу 

інформації з різних джерел. 

Міжнародне 

регулювання 

туристичної 

діяльності, 

Кафедра туризму 

Здатність діяти соціально 

відповідально та свідомо 

Знати, розуміти і 

вміти 

використовувати на 

практиці основні 

положення 

Лекції, практичні Бакалавр,  

3 курс, 

6 семестр 

Туризм Вивчення дисципліни 

передбачає попереднє 

вивчення дисциплін: 

«Правове регулювання 

туристичної діяльності», 



туристичного 

законодавства, 

національних і 

міжнародних 

стандартів з 

обслуговування 

туристів; діяти у 

відповідності з 

принципами 

соціальної 

відповідальності та 

громадянської 

свідомості; приймати 

обґрунтовані рішення 

та нести 

відповідальність за 

результати своєї 

професійної 

діяльності. 

«Туризмознавство». 

Здатність до пошуку, 

оброблення та аналізу 

інформації з різних джерел. 

Міжнародне 

співробітництво 

України у сфері 

туризму, 

Кафедра туризму 

Здатність діяти соціально 

відповідально та свідомо 

Знати, розуміти і 

вміти 

використовувати на 

практиці основні 

положення 

туристичного 

законодавства, 

національних і 

міжнародних 

стандартів з 

обслуговування 

туристів; діяти у 

відповідності з 

принципами 

соціальної 

Лекції, практичні Бакалавр,  

3 курс, 

6 семестр 

Туризм Вивчення дисципліни 

передбачає попереднє 

вивчення дисциплін: 

«Правове регулювання 

туристичної діяльності», 

«Стандартизація, 

сертифікація та 

ліцензування в туристичній 

діяльності», 

«Туризмознавство». 

Здатність до пошуку, 

оброблення та аналізу 

інформації з різних джерел. 



відповідальності та 

громадянської 

свідомості; приймати 

обґрунтовані рішення 

та нести 

відповідальність за 

результати своєї 

професійної 

діяльності. 

Міжнародний 

релігійний 

туризм, Кафедра 

туризму 

Здатність діяти соціально 

відповідально та свідомо 

Знати, розуміти і 

вміти 

використовувати на 

практиці основні 

положення 

туристичного 

законодавства, 

національних і 

міжнародних 

стандартів з 

обслуговування 

туристів; проявляти 

повагу до 

індивідуального і 

культурного 

різноманіття. 

Лекції, практичні Бакалавр,  

3 курс, 

6 семестр 

Туризм Вивчення дисципліни 

передбачає попереднє 

вивчення дисциплін: 

«Міжнародний та 

регіональний ринок 

туристичних послуг», 

«Організація екскурсійної 

діяльності», «Маркетинг 

туризму», 

«Туризмознавство». 

Здатність до пошуку, 

оброблення та аналізу 

інформації з різних джерел. 

Міжнародні 

організації в 

туризмі, 

Кафедра туризму 

Навички використання 

інформаційних та 

комунікаційних технологій 

Управляти своїм 

навчанням з метою 

самореалізації в 

професійній 

туристичній сфері; 

адекватно оцінювати 

свої знання і 

застосовувати їх в 

Лекції, практичні Бакалавр,  

3 курс, 

6 семестр 

Туризм Вивчення дисципліни 

передбачає попереднє 

вивчення дисциплін: 

«Міжнародний та 

регіональний ринок 

туристичних послуг», 

«Туризмознавство». 

Здатність до пошуку, 



різних професійних 

ситуаціях. 

оброблення та аналізу 

інформації з різних джерел. 

Музеєзнавство, 

Кафедра туризму 

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 

Застосовувати у 

практичній діяльності 

принципи і методи 

організації та 

технології 

обслуговування 

туристів; розуміти 

принципи, процеси і 

технології організації 

роботи суб’єкта 

туристичного бізнесу 

та окремих його 

підсистем 

(адміністративно-

управлінська, 

соціально-

психологічна, 

економічна, техніко-

технологічна); 

застосовувати 

навички 

продуктивного 

спілкування зі 

споживачами 

туристичних послуг. 

Лекції, практичні Бакалавр,  

4 курс, 

8 семестр 

Туризм Вивчення дисципліни 

передбачає попереднє 

вивчення дисциплін: 

«Історія та культура 

Україна», «Організація 

екскурсійної діяльності», 

«Маркетинг туризму», 

«Туризмознавство». 

Здатність до пошуку, 

оброблення та аналізу 

інформації з різних джерел. 

Ораторське 

мистецтво, 

Кафедра 

суспільних наук 

Здатність спілкуватися 

державною мовою як усно, 

так і письмово 

Аргументовано 

відстоювати свої 

погляди у розв’язанні 

професійних завдань; 

володіти державною 

та іноземною (ними) 

мовою (мовами), на 

Лекції, практичні Бакалавр,  

2 курс, 

3 семестр 

Туризм Здатність до пошуку, 

оброблення та аналізу 

інформації з різних джерел. 



рівні, достатньому для 

здійснення 

професійної 

діяльності; 

застосовувати 

навички 

продуктивного 

спілкування зі 

споживачами 

туристичних послуг. 

Ораторське 

мистецтво, 

Кафедра 

суспільних наук 

Здатність спілкуватися 

державною мовою як усно, 

так і письмово 

Аргументовано 

відстоювати свої 

погляди у розв’язанні 

професійних завдань; 

володіти державною 

та іноземною (ними) 

мовою (мовами), на 

рівні, достатньому для 

здійснення 

професійної 

діяльності; 

застосовувати 

навички 

продуктивного 

спілкування зі 

споживачами 

туристичних послуг. 

Лекції, практичні Бакалавр,  

4 курс, 

8 семестр 

Туризм Здатність до пошуку, 

оброблення та аналізу 

інформації з різних джерел. 

Організація 

дозвілля та 

анімаційних 

послуг, Кафедра 

туризму 

Здатність планувати та 

управляти часом 

Застосовувати 

навички 

продуктивного 

спілкування зі 

споживачами 

туристичних послуг; 

проявляти повагу до 

Лекції, практичні Бакалавр,  

3 курс, 

6 семестр 

Туризм Вивчення дисципліни 

передбачає попереднє 

вивчення дисциплін: 

«Туризмознавство», 

«Організація екскурсійної 

діяльності». Здатність до 

пошуку, оброблення та 



індивідуального і 

культурного 

різноманіття. 

аналізу інформації з різних 

джерел. 

Організація 

послуг 

гостинності та 

харчування в 

туризмі, 

Кафедра туризму 

Вміння виявляти, ставити і 

вирішувати проблеми 

Організовувати 

процес 

обслуговування 

споживачів 

туристичних послуг 

на основі 

використання 

сучасних 

інформаційних, 

комунікаційних і 

сервісних технологій 

та дотримання 

стандартів якості і 

норм безпеки; 

застосовувати 

навички 

продуктивного 

спілкування зі 

споживачами 

туристичних послуг; 

адекватно оцінювати 

свої знання і 

застосовувати їх в 

різних професійних 

ситуаціях; вміння 

виявляти, ставити і 

вирішувати проблеми. 

Лекції, практичні Бакалавр,  

3 курс, 

6 семестр 

Туризм Вивчення дисципліни 

передбачає попереднє 

вивчення дисциплін: 

«Рекреаційні комплекси 

світу», «Туризмознавство», 

«Організація готельної 

справи», «Організація 

ресторанної справи». 

Здатність до пошуку, 

оброблення та аналізу 

інформації з різних джерел. 

Перекладацька 

практика, 

Кафедра 

іноземних мов 

Здатність спілкуватися 

іноземною мовою 

Володіти державною 

та іноземною (ними) 

мовою (мовами), на 

рівні, достатньому для 

Лекції, практичні Бакалавр,  

4 курс, 

8 семестр 

Туризм Вивчення дисципліни 

передбачає попереднє 

вивчення дисципліни: 

«Ділова іноземна мова». 



здійснення 

професійної 

діяльності; 

застосовувати 

навички 

продуктивного 

спілкування зі 

споживачами 

туристичних послуг. 

Реклама та PR-

технології в 

туризмі, 

Кафедра туризму 

Навички використання 

інформаційних та 

комунікаційних технологій 

Розробляти, 

просувати та 

реалізовувати 

туристичний продукт; 

організовувати процес 

обслуговування 

споживачів 

туристичних послуг 

на основі 

використання 

сучасних 

інформаційних, 

комунікаційних і 

сервісних технологій 

та дотримання 

стандартів якості і 

норм безпеки; 

встановлювати 

зв’язки з експертами 

туристичної та інших 

галузей. 

Лекції, практичні Бакалавр,  

4 курс, 

7 семестр 

Туризм Вивчення дисципліни 

передбачає попереднє 

вивчення дисциплін: 

«Інформаційні системи та 

технології в туризмі», 

«Маркетинг туризму», 

«Туризмознавство». 

Соціально-

культурний 

туристичний 

сервіс,  

Навички міжособистісної 

взаємодії 

Застосовувати у 

практичній діяльності 

принципи і методи 

організації та 

Лекції, практичні Бакалавр,  

4 курс, 

8 семестр 

Туризм Вивчення дисципліни 

передбачає попереднє 

вивчення дисциплін: 

«Українська мова (за 



Кафедра туризму технології 

обслуговування 

туристів; 

організовувати процес 

обслуговування 

споживачів 

туристичних послуг 

на основі 

використання 

сучасних 

інформаційних, 

комунікаційних і 

сервісних технологій 

та дотримання 

стандартів якості і 

норм безпеки; діяти у 

відповідності з 

принципами 

соціальної 

відповідальності та 

громадянської 

свідомості. 

професійним 

спрямуванням)», 

«Менеджмент туризму», 

«Маркетинг туризму», 

«Туризмознавство». 

Навички використання 

інформаційних та 

комунікаційних технологій. 

Створення та 

просування 

локального 

туристичного 

бренду, Кафедра 

туризму 

Навички міжособистісної 

взаємодії 

Розробляти, 

просувати та 

реалізовувати 

туристичний продукт; 

аналізувати 

рекреаційно-

туристичний 

потенціал території; 

розуміти принципи, 

процеси і технології 

організації роботи 

суб’єкта туристичного 

Лекції, практичні Бакалавр,  

4 курс, 

7 семестр 

Туризм Вивчення дисципліни 

передбачає попереднє 

вивчення дисциплін: 

«Правове регулювання 

туристичної діяльності», 

«Маркетинг туризму», 

«Туризмознавство». Вміння 

виявляти, ставити і 

вирішувати проблеми. 



бізнесу та окремих 

його підсистем 

(адміністративно-

управлінська, 

соціально-

психологічна, 

економічна, техніко-

технологічна). 

Інклюзивний 

туризм, 

 Кафедра 

туризму 

Вміння виявляти, ставити і 

вирішувати проблеми 

Проявляти повагу до 

індивідуального і 

культурного 

різноманіття; діяти у 

відповідності з 

принципами 

соціальної 

відповідальності та 

громадянської 

свідомості; виявляти 

проблемні ситуації і 

пропонувати шляхи їх 

розв’язання. 

Лекції, практичні Бакалавр,  

3 курс, 

5 семестр 

Туризм Вивчення дисципліни 

передбачає попереднє 

вивчення дисциплін: 

«Організація екскурсійної 

діяльності», «Організація 

туристичних подорожей». 

Здатність до пошуку, 

оброблення та аналізу 

інформації з різних джерел. 

Консалтинг в 

туризмі, 

Кафедра туризму 

Здатність до критичного 

мислення, аналізу і синтезу 

Знати, розуміти і 

вміти 

використовувати на 

практиці основні 

положення 

туристичного 

законодавства, 

національних і 

міжнародних 

стандартів з 

обслуговування 

туристів; управляти 

своїм навчанням з 

Лекції, практичні Бакалавр,  

3 курс, 

5 семестр 

Туризм Вивчення дисципліни 

передбачає попереднє 

вивчення дисциплін: 

«Туризмознавство». 

Здатність до пошуку, 

оброблення та аналізу 

інформації з різних джерел. 



метою самореалізації 

в професійній 

туристичній сфері; 

аргументовано 

відстоювати свої 

погляди у розв’язанні 

професійних завдань; 

приймати 

обґрунтовані рішення 

та нести 

відповідальність за 

результати своєї 

професійної 

діяльності. 

Управління 

гастрономічними 

дестинаціями, 

Кафедра туризму 

Вміння виявляти, ставити і 

вирішувати проблеми; 

навички міжособистісної 

взаємодії 

Пояснювати 

особливості 

організації 

рекреаційно-

туристичного 

простору; 

організовувати процес 

обслуговування 

споживачів 

туристичних послуг 

на основі 

використання 

сучасних 

інформаційних, 

комунікаційних і 

сервісних технологій 

та дотримання 

стандартів якості і 

норм безпеки; 

встановлювати 

Лекції, практичні Бакалавр,  

3 курс, 

6 семестр 

Туризм Вивчення дисципліни 

передбачає попереднє 

вивчення дисциплін: 

«Правове регулювання 

туристичної діяльності», 

«Менеджмент туризму», 

«Туризмознавство». 

Здатність до пошуку, 

оброблення та аналізу 

інформації з різних джерел. 



зв’язки з експертами 

туристичної та інших 

галузей. 

PR-менеджмент 

у туризмі, 

Кафедра туризму 

Здатність планувати та 

управляти часом. 

Розуміти принципи, 

процеси і технології 

організації роботи 

суб’єкта туристичного 

бізнесу та окремих 

його підсистем 

(адміністративно-

управлінська, 

соціально-

психологічна, 

економічна, техніко-

технологічна); 

встановлювати 

зв’язки з експертами 

туристичної та інших 

галузей. 

Лекції, практичні Бакалавр,  

4 курс, 

8 семестр 

Туризм Вивчення дисципліни 

передбачає попереднє 

вивчення дисциплін: 

«Менеджментта маркетинг», 

«Туризмознавство». 

Здатність до пошуку, 

оброблення та аналізу 

інформації з різних джерел. 

Етногеографія, 

Кафедра туризму 

 Проявляти повагу до 

індивідуального і 

культурного 

різноманіття; 

адекватно оцінювати 

свої знання і 

застосовувати їх в 

різних професійних 

ситуаціях. 

Лекції, практичні Бакалавр,  

4 курс, 

8 семестр 

Туризм Вивчення дисципліни 

передбачає попереднє 

вивчення дисциплін: 

«Географія туризму»; 

«Туризмознавство». 

Здатність до пошуку, 

оброблення та аналізу 

інформації з різних джерел. 

Іноземна мова та 

переклад, 

Кафедра 

іноземних мов 

Здатність спілкуватися 

державною мовою як усно, 

так  і письмово;  

 здатність спілкуватися 

іноземною мовою 

Володіти державною 

та іноземною (ними) 

мовою (мовами), на 

рівні, достатньому для 

здійснення 

Лекції, практичні Бакалавр,  

4 курс, 

8 семестр 

Туризм Вивчення дисципліни 

передбачає попереднє 

вивчення дисципліни: 

«Іноземна мова (за 

професійним 

спрямуванням)». 



професійної 

діяльності. 

Інсентив туризм, 

Кафедра туризму 

Вміння виявляти, ставити і 

вирішувати проблеми; 

здатність працювати в 

команді та автономно. 

Розуміти принципи, 

процеси і технології 

організації роботи 

суб’єкта туристичного 

бізнесу та окремих 

його підсистем 

(адміністративно-

управлінська, 

соціально-

психологічна, 

економічна, техніко-

технологічна); 

проявляти 

толерантність до 

альтернативних 

принципів та методів 

виконання 

професійних завдань. 

Лекції, практичні Бакалавр,  

3 курс, 

6 семестр 

Туризм Вивчення дисципліни 

передбачає попереднє 

вивчення дисциплін: 

«Географія туризму», 

«Організація туристських 

подорожей», 

«Туризмознавство». 

Здатність до пошуку, 

оброблення та аналізу 

інформації з різних джерел. 

Інтелектуальна 

власність, 

Кафедра 

економічної 

теорії, 

інтелектуальної 

власності та 

публічного 

управління 

 Організовувати 

процес 

обслуговування 

споживачів 

туристичних послуг 

на основі 

використання 

сучасних 

інформаційних, 

комунікаційних і 

сервісних технологій 

та дотримання 

стандартів якості і 

норм безпеки; 

Лекції, практичні Бакалавр,  

2 курс, 

4 семестр 

Туризм Здатність до пошуку, 

оброблення та аналізу 

інформації з різних джерел. 



володіти державною 

та іноземною (ними) 

мовою (мовами), на 

рівні, достатньому для 

здійснення 

професійної 

діяльності; 

аргументовано 

відстоювати свої 

погляди у розв’язанні 

професійних завдань. 

Спортивно-

оздоровчий 

туризм,  

Кафедра туризму 

Навички міжособистісної 

взаємодії; 

 здатність працювати в 

команді та автономно. 

Розробляти, 

просувати та 

реалізовувати 

туристичний продукт; 

організовувати процес 

обслуговування 

споживачів 

туристичних послуг 

на основі 

використання 

сучасних 

інформаційних, 

комунікаційних і 

сервісних технологій 

та дотримання 

стандартів якості і 

норм безпеки; 

застосовувати 

навички 

продуктивного 

спілкування зі 

споживачами 

туристичних послуг; 

Лекції, практичні Бакалавр,  

3 курс, 

6 семестр 

Туризм Вивчення дисципліни 

передбачає попереднє 

вивчення дисциплін: 

«Організація екскурсійної 

діяльності», «Туристична 

топографія і знакування», 

«Організація туристських 

подорожей», 

«Туризмознавство». 

Здатність до пошуку, 

оброблення та аналізу 

інформації з різних джерел. 



навички 

міжособистісної 

взаємодії. 

Страхування у 

туризмі, 

Кафедра 

фінансів і 

кредиту 

 Знати, розуміти і 

вміти 

використовувати на 

практиці основні 

положення 

туристичного 

законодавства, 

національних і 

міжнародних 

стандартів з 

обслуговування 

туристів; виявляти 

проблемні ситуації і 

пропонувати шляхи їх 

розв’язання; приймати 

обґрунтовані рішення 

та нести 

відповідальність за 

результати своєї 

професійної 

діяльності. 

Лекції, практичні Бакалавр,  

4 курс, 

8 семестр 

Туризм Вивчення дисципліни 

передбачає попереднє 

вивчення дисциплін: 

«Організація туристських 

подорожей», 

«Туризмознавство». 

Здатність до пошуку, 

оброблення та аналізу 

інформації з різних джерел. 

Транспортні 

системи в 

туризмі, 

Кафедра туризму 

Здатність планувати та 

управляти часом 

Знати, розуміти і 

вміти 

використовувати на 

практиці основні 

положення 

туристичного 

законодавства, 

національних і 

міжнародних 

стандартів з 

Лекції, практичні Бакалавр,  

4 курс, 

8 семестр 

Туризм Вивчення дисципліни 

передбачає попереднє 

вивчення дисциплін: 

«Правове регулювання 

туристичної діяльності», 

«Організація туристських 

подорожей», 

«Туризмознавство». 

Здатність до пошуку, 



обслуговування 

туристів; 

організовувати процес 

обслуговування 

споживачів 

туристичних послуг 

на основі 

використання 

сучасних 

інформаційних, 

комунікаційних і 

сервісних технологій 

та дотримання 

стандартів якості і 

норм безпеки. 

оброблення та аналізу 

інформації з різних джерел. 

Туристичний 

закордонний 

практикум, 

Кафедра туризму 

Здатність працювати в 

міжнародному контексті 

 

Володіти державною 

та іноземною (ними) 

мовою (мовами), на 

рівні, достатньому для 

здійснення 

професійної 

діяльності; 

застосовувати 

навички 

продуктивного 

спілкування зі 

споживачами 

туристичних послуг; 

проявляти повагу до 

індивідуального і 

культурного 

різноманіття. 

Лекції, практичні Бакалавр,  

4 курс, 

8 семестр 

Туризм Вивчення дисципліни 

передбачає попереднє 

вивчення дисциплін: 

«Іноземна мова (за 

професійним 

спрямуванням)», 

«Організація екскурсійної 

діяльності», «Менеджмент 

та маркетинг», «Організація 

туристських подорожей». 

Здатність до пошуку, 

оброблення та аналізу 

інформації з різних джерел. 

Ціноутворення у 

туризмі, 

 Розробляти, 

просувати та 

Лекції, практичні Бакалавр,  

4 курс, 

Туризм Вивчення дисципліни 

передбачає попереднє 



Кафедра 

економіки і 

підприємництва 

реалізовувати 

туристичний продукт; 

організовувати процес 

обслуговування 

споживачів 

туристичних послуг 

на основі 

використання 

сучасних 

інформаційних, 

комунікаційних і 

сервісних технологій 

та дотримання 

стандартів якості і 

норм безпеки. 

8 семестр вивчення дисциплін: 

«Туроперейтинг», 

«Менеджмент та 

маркетинг». Здатність до 

пошуку, оброблення та 

аналізу інформації з різних 

джерел. 

Туризм міських 

агломерацій, 

Кафедра 

суспільних наук 

Здатність до критичного 

мислення, аналізу і 

синтезу. 

Розробляти, 

просувати та 

реалізовувати 

туристичний продукт; 

організовувати процес 

обслуговування 

споживачів 

туристичних послуг 

на основі 

використання 

сучасних 

інформаційних, 

комунікаційних і 

сервісних технологій 

та дотримання 

стандартів якості і 

норм безпеки. 

Лекції, практичні Бакалавр,  

4 курс, 

8 семестр 

Туризм Вивчення дисципліни 

передбачає попереднє 

вивчення дисциплін: 

«Туроперейтинг», 

«Менеджмент та 

маркетинг», «Туристичне 

країнознавство». 

Лідерство та 

ефективні 

Навички міжособистісної 

взаємодії; здатність 

Застосовувати 

навички 

Лекції, практичні Бакалавр,  

4 курс, 

Туризм Вивчення дисципліни 

передбачає попереднє 



комунікації, 

Кафедра 

менеджменту 

організацій і 

адміністрування 

ім. М.П. 

Поліщука 

працювати в команді та 

автономно 

продуктивного 

спілкування зі 

споживачами 

туристичних послуг; 

аргументовано 

відстоювати свої 

погляди у розв’язанні 

професійних завдань; 

приймати 

обґрунтовані рішення 

та нести 

відповідальність за 

результати своєї 

професійної 

діяльності. 

8 семестр вивчення дисциплін: 

«Туроперейтинг», 

«Менеджмент туризму». 

Туристично-

рекреаційне 

районування 

України,  

Кафедра туризму 

Здатність до пошуку, 

оброблення та аналізу 

інформації з різних джерел 

пояснювати 

особливості 

організації 

рекреаційно-

туристичного 

простору; аналізувати 

рекреаційно-

туристичний 

потенціал території; 

управляти своїм 

навчанням з метою 

самореалізації в 

професійній 

туристичній сфері. 

Лекції, практичні Бакалавр,  

3 курс, 

5 семестр 

Туризм Вивчення дисципліни 

передбачає попереднє 

вивчення дисциплін: 

«Туризмознавство». 

Туристично-

рекреаційне 

районування 

України,  

Кафедра туризму 

Здатність до пошуку, 

оброблення та аналізу 

інформації з різних джерел 

пояснювати 

особливості 

організації 

рекреаційно-

туристичного 

Лекції, практичні Бакалавр,  

2 курс, 

4 семестр 

Туризм Вивчення дисципліни 

передбачає попереднє 

вивчення дисциплін: 

«Туризмознавство». 



простору; аналізувати 

рекреаційно-

туристичний 

потенціал території; 

управляти своїм 

навчанням з метою 

самореалізації в 

професійній 

туристичній сфері. 

 

Кафедра / 

викладач, якої 

буде викладати 
дисципліну 

НАЗВА 

дисципліни 

Назва загальної 

компетентності, на розвиток 

якої спрямована дисципліна 

Результати 

навчання 

Які методи 

викладання 

пропонуються  

Освітній 

рівень та 

курс, 
семестр 

Спеціальність, для 

якої пропонується 

дисципліна 

Вхідні вимоги до 

студентів, які хочуть 

обрати дисципліну 

Кафедра 

суспільних 

наук 
Шевченко 

О. М., Махорін 

Г. Л. 

Соціально-

політичні 

студії 

Здатність до абстрактного 

мислення, аналізу та синтезу; 

здатність застосовувати 
знання у практичних 

ситуаціях;  

знання та розуміння 
предметної області та 

розуміння професійної 

діяльності;  

здатність реалізувати свої 
права і обов’язки як члена 

суспільства, усвідомлювати 

цінності громадянського 
(вільного демократичного) 

суспільства та необхідність 

його сталого розвитку, 

верховенства права, прав і 
свобод людини і 

громадянина в Україні. 

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

РН 11. Володіти лідерськими 

навичками, організувати 

колективну працю, проводити 
переговори, узгоджувати інтереси 

всіх учасників з цілями та 

завданнями щодо управління 

розвитком підприємства 

Лекції, 

практичні 

Освітній 

ступінь 

бакалавр, 3 
курс, 5 

семестр 

076 

Підприємництво, 

торгівля, біржова 
діяльність 

Без обмежень 



Кафедра 

правознавства

, Бучинська 

А.Й. – к.ю.н., 

Василенко 

Л.П. – к.ю.н., 

Гордійчук 

М.В. – к.ю.н., 

Костенко С.О. 

Правове 

регулювання 
біржової 

діяльності 

Здатність до 

абстрактного мислення, 

аналізу та синтезу; 

здатність застосовувати 

знання у практичних 

ситуаціях; знання та 

розуміння предметної 

області та розуміння 

професійної діяльності; 

здатність реалізувати 

свої права і обов’язки як 

члена суспільства, 

усвідомлювати цінності 

громадянського 

(вільного 

демократичного) 

суспільства та 

необхідність його 

сталого розвитку, 

верховенства права, прав 

і свобод людини і 

громадянина в Україні. 

РН 2. Застосовувати набуті 

знання для виявлення, 
постановки та вирішення 
завдань за різних практичних 
ситуацій в підприємницькій, 

торговельній та біржовій 
діяльності. 
РН 6. Вміти працювати в 

команді, мати навички 
міжособистісної взаємодії, які 
дозволяють досягати 

професійних цілей 
РН 16. Знати нормативно-
правове забезпечення 
діяльності підприємницьких, 

торговельних та біржових 
структурі застосовувати його 
на практиці. 
 

Лекції, 

практичні 

Освітній 

ступінь 
бакалавр, 3 

курс, 5 

семестр 

076 

Підприємництво, 
торгівля, біржова 

діяльність 

Без обмежень 

Кафедра 

маркетингу, 

Волкова, 

І. М., Буднік 

О. М.  

Біржовий 

маркетинг 

ЗК 2. Здатність 

застосовувати отримані 
знання в практичних 

ситуаціях. 

ЗК 6. Здатність до пошуку, 
оброблення та аналізу 

інформації з різних джерел. 

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

Лекції, 

практичні 

Освітній 

ступінь 
бакалавр, 3 

курс, 5 

семестр 

076 

Підприємництво, 
торгівля, біржова 

діяльність 

Без обмежень 



Кафедра 

інноваційного 
підприємництв

а та 

інвестиційної 

діяльності, 
Левківська 

Л. М. 

Організація та 

проектування 
фірми 

ЗК 1. Здатність вчитися та 

бути готовим до засвоєння 
та застосування набутих 

знань. 

ЗК 2. Здатність до аналізу 

та синтезу як 
інструментарію виявлення 

проблем та прийняття 

рішень для їх розв’язання 
на основі логічних 

аргументів та перевірених 

фактів. 
ЗК 4. Здатність виявляти 

ініціативу та 

підприємливість. 

ЗК 7. Здатність до гнучкого 
мислення та компетентного 

застосування набутих 

знань в широкому 
діапазоні практичної 

роботи за фахом та 

повсякденному житті. 
ЗК 11. Здатність 

презентувати результати 

проведених досліджень. 

РН 1. Використовувати базові 
знання з підприємництва, 
торгівлі і біржової діяльності й 
уміння критичного мислення, 
аналізу та синтезу в професійних 
цілях. 
РН 2. Застосовувати набуті 
знання для виявлення, 
постановки та вирішення завдань 
за різних практичних ситуацій в 
підприємницькій, торговельній 
та біржовій діяльності. 
РН 3. Володіти методами та 
інструментарієм для 
обґрунтування управлінських 
рішень щодо створення й 
функціонування 
підприємницьких, торговельних і 
біржових структур. 
 

Лекції, 

практичні 

Освітній 

ступінь 
бакалавр, 4 

курс, 8 

семестр 

076 

Підприємництво, 
торгівля, біржова 

діяльність 

Без обмежень 

Кафедра 
інноваційного 

підприємництв

а та 
інвестиційної 

діяльності, 

Швець Т. В. 

Планування 
бізнесу та 

оцінка його 

ефективності 

ЗК 1. Здатність до 
абстрактного мислення, 

аналізу та синтезу. 

ЗК 2. Здатність 
застосовувати отримані 

знання в практичних 

ситуаціях. 

ЗК 8. Здатність виявляти 
ініціативу та 

підприємливість. 

РН 2. Застосовувати набуті 
знання для виявлення, 
постановки та вирішення завдань 
за різних практичних ситуацій в 
підприємницькій, торговельній 
та біржовій діяльності. 
РН 3. Володіти методами та 
інструментарієм для 
обґрунтування управлінських 
рішень щодо створення й 
функціонування 
підприємницьких, торговельних і 
біржових структур. 

Лекції, 
практичні 

Освітній 
ступінь 

бакалавр, 4 

курс, 8 
семестр 

076 
Підприємництво, 

торгівля, біржова 

діяльність 

Без обмежень 



РН 5. Вміти аналізувати 
внутрішнє та зовнішнє 
середовище діяльності 
підприємства, розробляти 
стратегічні плани, бізнес-плани, 
інноваційно-інвестиційні 
проекти. 
РН 19. Вміти працювати як 
самостійно, так і в команді, бути 
відпові¬дальним у роботі, 
проявляти професійну повагу до 
етичних принципів, 
демонструвати повагу до 
індивідуального та культурного 
різноманіття. 

Кафедра 

інноваційного 

підприємництв
а та 

інвестиційної 

діяльності, 
Швець Т. В. 

Планування 

діяльності 

підприємства 

ЗК 1. Здатність до 

абстрактного мислення, 

аналізу та синтезу. 
ЗК 2. Здатність 

застосовувати отримані 

знання в практичних 
ситуаціях. 

ЗК 8. Здатність виявляти 

ініціативу та 

підприємливість. 

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

Лекції, 

практичні 

Освітній 

ступінь 

бакалавр, 4 
курс, 8 

семестр 

076 

Підприємництво, 

торгівля, біржова 
діяльність 

Без обмежень 



проявляти професійну повагу до 
етичних принципів, 
демонструвати повагу до 

Кафедра 

економіки і 
підприємництв

а, Кільніцька 

О. С. 

Оцінка 

об’єктів 
нерухомості 

та бізнесу 

ЗК 2. Здатність 

застосовувати отримані 
знання в практичних 

ситуаціях. 

ЗК 6. Здатність до пошуку, 
оброблення та аналізу 

інформації з різних джерел. 

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

Лекції, 

практичні 

Освітній 

ступінь 
бакалавр, 

2 курс, 

4 семестр 

076 

Підприємництво, 
торгівля, біржова 

діяльність 

Без обмежень 

Кафедра 
економіки і 

підприємництв

а, Кільніцька 
О. С. 

Ціноутворенн
я на біржових 

ринках 

ЗК 1. Здатність до 
абстрактного мислення, 

аналізу та синтезу. 

ЗК 2. Здатність 
застосовувати отримані 

знання в практичних 

ситуаціях. 

ЗК 6. Здатність до пошуку, 
оброблення та аналізу 

інформації з різних джерел. 

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

Лекції, 
практичні 

Освітній 
ступінь 

бакалавр, 

2 курс, 
4 семестр 

076 
Підприємництво, 

торгівля, біржова 

діяльність 

Без обмежень 



мати навички міжособистісної 
взаємодії, які дозволяють 
досягати професійних цілей 

Кафедра 

економіки і 
підприємництв

а, Кільніцька 

О. С. 

Ціноутворенн

я та цінова 
політика 

підприємства 

ЗК 1. Здатність до 

абстрактного мислення, 

аналізу та синтезу. 

ЗК 2. Здатність 

застосовувати отримані 
знання в практичних 

ситуаціях. 

ЗК 6. Здатність до пошуку, 
оброблення та аналізу 

інформації з різних джерел. 

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

Лекції, 

практичні 

Освітній 

ступінь 
бакалавр, 

2 курс, 

4 семестр 

076 

Підприємництво, 
торгівля, біржова 

діяльність 

Без обмежень 

Комп’ютерних 

технологій і 

моделювання 
систем, 

Бродський 

Ю. Б. 

Економіко-

математичні 

методи і 
моделі 

ЗК 1. Здатність до 

абстрактного мислення, 

аналізу та синтезу. 
ЗК 2. Здатність 

застосовувати отримані 

знання в практичних 

ситуаціях. 
ЗК 5. Навички використання 

інформаційних і 

комунікаційних технологій. 
ЗК 6. Здатність до пошуку, 

оброблення та аналізу 

інформації з різних джерел. 

РН 1. Використовувати базові 
знання з підприємництва, 
торгівлі і біржової діяльності й 
уміння критичного мислення, 
аналізу та синтезу в професійних 
цілях. 
РН 2. Застосовувати набуті 
знання для виявлення, 
постановки та вирішення завдань 
за різних практичних ситуацій в 
підприємницькій, торговельній 
та біржовій діяльності. 

Лекції, 

практичні 

Освітній 

ступінь 

бакалавр, 
2 курс, 

4 семестр 

076 

Підприємництво, 

торгівля, біржова 
діяльність 

Без обмежень 



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

Комп’ютерних 
технологій і 

моделювання 

систем, 
Бродський 

Ю. Б. 

Інформатика Здатність до пошуку, 
оброблення та аналізу 

інформації з різних джерел. 

Здатність застосовувати 
отримані знання в 

практичних ситуаціях. 

Навички використання 
інформаційних і 

комунікаційних технологій. 

Здатність до абстрактного 

мислення, аналізу та синтезу. 

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

Лекції, 
практичні 

Освітній 
ступінь 

бакалавр, 

2 курс, 
4 семестр 

076 
Підприємництво, 

торгівля, біржова 

діяльність 

Без обмежень 

Комп’ютерних 
технологій і 

моделювання 

систем, 
Ніколюк О. М. 

Економетрика ЗК 1. Здатність до 
абстрактного мислення, 

аналізу та синтезу. 

ЗК 2. Здатність 
застосовувати отримані 

знання в практичних 

ситуаціях. 
ЗК 5. Навички використання 

інформаційних і 

комунікаційних технологій. 

РН 1. Використовувати базові 
знання з підприємництва, 
торгівлі і біржової діяльності й 
уміння критичного мислення, 
аналізу та синтезу в професійних 
цілях. 
РН 2. Застосовувати набуті 
знання для виявлення, 
постановки та вирішення завдань 
за різних практичних ситуацій в 
підприємницькій, торговельній 

Лекції, 
практичні 

Освітній 
ступінь 

бакалавр, 

2 курс, 
4 семестр 

076 
Підприємництво, 

торгівля, біржова 

діяльність 

Без обмежень 



ЗК 6. Здатність до пошуку, 

оброблення та аналізу 
інформації з різних джерел. 

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

Кафедра 
фінансів і 

кредиту, 

Мартинюк 
Г. П. 

Фінансова 
звітність 

підприємства 

ЗК 2. Здатність 
застосовувати отримані 

знання в практичних 

ситуаціях. 
ЗК6. Здатність до пошуку, 

оброблення та аналізу 

інформації з різних джерел. 
СК 8. Здатність 

застосовувати основи обліку 

та оподаткування в 

підприємницькій, 
торговельній, біржовій 

діяльності. 

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

Лекції, 
практичні 

Освітній 
ступінь 

бакалавр, 

3 курс, 
6 семестр 

076 
Підприємництво, 

торгівля, біржова 

діяльність 

Без обмежень 

Кафедра 

фінансів і 
кредиту, 

Недільська 

Л.В. 

Фінансовий 

ринок 
ЗК1. Здатність до 

абстрактного мислення, 

аналізу та синтезу.  

ЗК2. Здатність 

застосовувати отримані 

знання в практичних 

ситуаціях. 
СК 10. Здатність до бізнес-

планування, оцінювання 

кон'юнктури ринків і 

ПР01.Використовувати базові 
знання з підприємництва, 
торгівлі і біржової діяльності й 
уміння критичного мислення, 
аналізу та синтезу в професійних 
цілях  
ПР02. Застосовувати набуті 
знання для виявлення, 
постановки та вирішення завдань 
за різних практичних ситуацій в 

Лекції, 

практичні 

Освітній 

ступінь 
бакалавр, 

3 курс, 

6 семестр 

076 

Підприємництво, 
торгівля, біржова 

діяльність 

Без обмежень 



результатів діяльності у 

сфері підприємництва, 
торгівлі та біржової практики 

з урахуванням ризиків. 

підприємницькій, торговельній 
та біржовій діяльності..  
ПР07.Демонструвати 
підприємливість в різних 
напрямах професійної діяльності 
та брати відповідальність за 
результати.  
ПР11. Демонструвати базові й 
структуровані знання у сфері 
підприємництва, торгівлі та 
біржової діяльності для 
подальшого використання на 
практиці.  
 

Кафедра 
фінансів і 

кредиту, 

Недільська 
Л.В. 

Фондовий та 
валютний 

ринок 

ЗК1. Здатність до 
абстрактного мислення, 

аналізу та синтезу. 

ЗК2. Здатність застосовувати 
отримані знання в 

практичних ситуаціях. 

СК 10. Здатність до бізнес -
планування, оцінювання 

кон'юнктури ринків і 

результатів діяльності у 

сфері підприємництва, 
торгівлі та біржової 

практики з урахуванням 

ризиків. 

ПР01.Використовувати базові 
знання з підприємництва, 

торгівлі і біржової діяльності й 
уміння критичного мислення, 

аналізу та синтезу в професійних 
цілях 

ПР02. Застосовувати набуті 
знання для виявлення, 

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

та біржовій діяльності.. 
ПР07.Демонструвати 

підприємливість в різних 
напрямах професійної діяльності 

та брати відповідальність за 
результати. 

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

біржової діяльності для 
подальшого використання на 

практиці. 
 

Лекції, 
практичні 

Освітній 
ступінь 

бакалавр, 

3 курс, 
6 семестр 

076 
Підприємництво, 

торгівля, біржова 

діяльність 

Без обмежень 



Кафедра 

інноваційного 
підприємництв

а та 

інвестиційної 

діяльності, 
Овдіюк О. М. 

Операційні 

технології в 
бізнесі 

ЗК 1. Здатність до 

абстрактного мислення, 
аналізу та синтезу. 

ЗК 5. Навички 

використання 

інформаційних і 
комунікаційних 

технологій. 

ЗК 6. Здатність до пошуку, 
оброблення та аналізу 

інформації з різних джерел. 

РН 1. Використовувати базові 
знання з підприємництва, 
торгівлі і біржової діяльності й 
уміння критичного мислення, 
аналізу та синтезу в професійних 
цілях. 
РН 2. Застосовувати набуті 
знання для виявлення, 
постановки та вирішення завдань 
за різних практичних ситуацій в 
підприємницькій, торговельній 
та біржовій діяльності. 
РН 4. Використовувати сучасні 
комп’ютерні і телекомунікаційні 
технології обміну та 
розповсюдження професійно 
спрямованої інформації у сфері 
підприємництва, торгівлі та 
біржової діяльності. 
РН 12. Володіти методами та 
інструментарієм для 
обґрунтування управлінських 
рішень щодо створення й 
функціонування 
підприємницьких, торговельних і 
біржових структур. 

Лекції, 

практичні 

Освітній 

ступінь 
бакалавр, 

3 курс, 

6 семестр 

076 

Підприємництво, 
торгівля, біржова 

діяльність 

Без обмежень 

Кафедра 

інноваційного 

підприємницт

ва та 

інвестиційної 

діяльності, 

Булуй О. Г. 

Інтернет 

комунікації 

ЗК 1. Здатність вчитися та 

бути готовим до засвоєння та 
застосування набутих знань. 

ЗК 5. Здатність діяти на 

основі етичних міркувань 
(мотивів). 

ЗК 8. Здатність спілкуватися 

державною та іноземними 
мовами як усно, так і 

письмово. 

РН 4. Вміти збирати, обробляти, 
систематизовувати і 
узагальнювати інформацію у 
сфері підприємництва, торгівлі та 
біржової діяльності. 
РН 6. Використовувати знання 
форм взаємодії суб’єктів 
ринкових відносин для 
забезпечення діяльності 
підприємницьких, торговельних 
та біржових структур. 

Лекції, 

практичні 

Освітній 

ступінь 
бакалавр, 

3 курс, 

6 семестр 

076 

Підприємництво, 
торгівля, біржова 

діяльність 

Без обмежень 



ЗК 9. Навички використання 

сучасних інформаційних та 
комунікаційних технологій. 

ЗК 11. Здатність 

презентувати результати 

проведених досліджень. 

РН 10. Застосовувати 
спеціалізовані інформаційні 
системи і комп’ютерні технології 
для управління підприємством. 
РН 19. Вміти працювати як 
самостійно, так і в команді, бути 
відповідальним у роботі, 
проявляти професійну повагу до 
етичних принципів, 
демонструвати повагу до 
індивідуального та культурного 
різноманіття. 

Кафедра 

інноваційного 

підприємництв
а та 

інвестиційної 

діяльності, 

Булуй О. Г 

Інформаційн

і системи 

торговельно
го 

підприємств

а 

ЗК 5. Навички 

використання 

інформаційних і 
комунікаційних 

технологій. 

ЗК 6. Здатність до пошуку, 

оброблення та аналізу 
інформації з різних джерел. 

СК 2. Здатність обирати та 

використовувати 
відповідні методи, 

інструментарій для 

обґрунтування рішень 

щодо створення, 
функціонування 

підприємницьких, 

торговельних і біржових 
структур. 

РН 4. Використовувати сучасні 

комп’ютерні і 

телекомунікаційні технології 

обміну та розповсюдження 

професійно спрямованої 

інформації у сфері 

підприємництва, торгівлі та 

біржової діяльності. 

РН 5. Організовувати пошук, 

самостійний відбір, якісну 

обробку інформації з різних 

джерел для формування банків 

даних у сфері підприємництва, 

торгівлі та біржової діяльності. 

РН 12. Володіти методами та 

інструментарієм для 

обґрунтування управлінських 

рішень щодо створення й 

функціонування 

підприємницьких, 

торговельних і біржових 

структур. 

РН 13. Використовувати 

знання форм взаємодії 

Лекції, 

практичні 

Освітній 

ступінь 

бакалавр, 
3 курс, 

6 семестр 

076 

Підприємництво, 

торгівля, біржова 
діяльність 

Без обмежень 



суб’єктів ринкових відносин 

для забезпечення діяльності 

підприємницьких, 

торговельних та біржових 

структур. 
 

Кафедра 

інноваційного 

підприємництв
а та 

інвестиційної 

діяльності, 
Овдіюк О. М. 

Управління 

продажами 

ЗК 1. Здатність до 

абстрактного мислення, 

аналізу та синтезу. 

ЗК 5. Навички 

використання 

інформаційних і 

комунікаційних 

технологій. 

ЗК 6. Здатність до 

пошуку, оброблення та 

аналізу інформації з 

різних джерел. 

ЗК 7. Здатність 

працювати в команді. 

ЗК 8. Здатність виявляти 

ініціативу та 

підприємливість. 

ЗК 10. Здатність діяти 

відповідально та 

свідомо. 

РН 1. Використовувати базові 

знання з підприємництва, 

торгівлі і біржової діяльності й 

уміння критичного мислення, 

аналізу та синтезу в 

професійних цілях. 

РН 2. Застосовувати набуті 

знання для виявлення, 

постановки та вирішення 

завдань за різних практичних 

ситуацій в підприємницькій, 

торговельній та біржовій 

діяльності. 

РН 11. Демонструвати базові й 

структуровані знання у сфері 

підприємництва, торгівлі та 

біржової діяльності для 

подальшого використання на 

практиці. 

РН 13. Використовувати 

знання форм взаємодії 

суб’єктів ринкових відносин 

для забезпечення діяльності 

підприємницьких, 

торговельних та біржових 

структур. 

РН 14. Вміти застосовувати 

інноваційні підходи в 

Лекції, 

практичні 

Освітній 

ступінь 

бакалавр, 
3 курс, 

5 семестр 

076 

Підприємництво, 

торгівля, біржова 
діяльність 

Без обмежень 



підприємницькій, 

торговельній та біржовій 

діяльності. 

 
Кафедра 

інноваційного 
підприємництв

а та 

інвестиційної 
діяльності, 

Овдіюк О. М. 

Методи та 

моделі 
управлінськ

их рішень в 

торгівельній 
діяльності 

ЗК 1. Здатність до 

абстрактного мислення, 
аналізу та синтезу. 

ЗК 5. Навички використання 

інформаційних і 
комунікаційних технологій. 

ЗК 6. Здатність до пошуку, 

оброблення та аналізу 
інформації з різних джерел. 

ЗК 7. Здатність працювати в 

команді. 

ЗК 8. Здатність виявляти 
ініціативу та 

підприємливість. 

ЗК 10. Здатність діяти 
відповідально та свідомо 

РН 1. Використовувати базові 
знання з підприємництва, 
торгівлі і біржової діяльності й 
уміння критичного мислення, 
аналізу та синтезу в професійних 
цілях. 
РН 12. Володіти методами та 
інструментарієм для 
обґрунтування управлінських 
рішень щодо створення й 
функціонування 
підприємницьких, торговельних і 
біржових структур. 
РН 13. Використовувати знання 
форм взаємодії суб’єктів 
ринкових відносин для 
забезпечення діяльності 
підприємницьких, торговельних 
та біржових структур. 
РН 17 Вміти вирішувати 
професійні завдання з організації 
діяльності підприємницьких 
структур  
РН 20. Знати основи бізнес-
планування, оцінювання 
кон’юнктури ринків та 
результатів діяльності 
підприємницьких, торговельних і 
біржових структур з урахуванням 
ризиків 
 

Лекції, 

практичні 

Освітній 

ступінь 
бакалавр, 

3 курс, 

5 семестр 

076 

Підприємництво, 
торгівля, біржова 

діяльність 

Без обмежень 

Кафедра 
інноваційного 

підприємництв

Торгівельна 
логістика 

ЗК 1. Здатність до 
абстрактного мислення, 

аналізу та синтезу. 

РН 1. Використовувати базові 
знання з підприємництва, 

торгівлі і біржової діяльності й 

Лекції, 
практичні 

Освітній 
ступінь 

бакалавр, 

076 
Підприємництво, 

Без обмежень 



а та 

інвестиційної 
діяльності, 

Овдіюк О. М. 

ЗК 5. Навички 

використання 
інформаційних і 

комунікаційних 

технологій. 

ЗК 6. Здатність до пошуку, 
оброблення та аналізу 

інформації з різних 

джерел. 
ЗК 7. Здатність працювати 

в команді. 

ЗК 8. Здатність виявляти 
ініціативу та 

підприємливість. 

ЗК 10. Здатність діяти 

відповідально та свідомо. 

уміння критичного мислення, 

аналізу та синтезу в професійних 
цілях. 

РН 2. Застосовувати набуті 

знання для виявлення, 

постановки та вирішення завдань 
за різних практичних ситуацій в 

підприємницькій, торговельній та 

біржовій діяльності. 
РН 11. Демонструвати базові й 

структуровані знання у сфері 

підприємництва, торгівлі та 
біржової діяльності для 

подальшого використання на 

практиці. 

РН 13. Використовувати знання 
форм взаємодії суб’єктів 

ринкових відносин для 

забезпечення діяльності 
підприємницьких, торговельних 

та біржових структур. 

РН 14. Вміти застосовувати 
інноваційні підходи в 

підприємницькій, торговельній та 

біржовій діяльності. 

 

3 курс, 

5 семестр 

торгівля, біржова 

діяльність 

Кафедра 

інноваційного 

підприємництв
а та 

інвестиційної 

діяльності, 

Левківська 
Л. М. 

Інфраструкт

ура 

товарного 
ринку 

СК 2. Здатність обирати 

та використовувати 

відповідні методи, 

інструментарій для 

обґрунтування рішень 

щодо створення, 

функціонування 

підприємницьких, 

торговельних і біржових 

структур. 

РН 2. Застосовувати набуті 

знання для виявлення, 

постановки та вирішення 

завдань за різних практичних 

ситуацій в підприємницькій, 

торговельній та біржовій 

діяльності. 

РН 5. Організовувати пошук, 

самостійний відбір, якісну 

обробку інформації з різних 

Лекції, 

практичні 

Освітній 

ступінь 

бакалавр, 
4 курс, 

8 семестр 

076 

Підприємництво, 

торгівля, біржова 
діяльність 

Без обмежень 



СК 5. Здатність 

визначати та оцінювати 

характеристики товарів і 

послуг в 

підприємницькій, 

торговельній, біржовій 

діяльності.  
 

джерел для формування банків 

даних у сфері підприємництва, 

торгівлі та біржової 

діяльності. 

РН 6. Вміти працювати в 

команді, мати навички 

міжособистісної взаємодії, які 

дозволяють досягати 

професійних цілей 

РН 12. Володіти методами та 

інструментарієм для 

обґрунтування управлінських 

рішень щодо створення й 

функціонування 

підприємницьких, 

торговельних і біржових 

структур 

15. Оцінювати характеристики 

товарів і послуг у 

підприємницькій, 

торговельній та біржовій 

діяльності за допомогою 

сучасних методів. 
 

Кафедра 

інноваційного 

підприємництв
а та 

інвестиційної 

діяльності, 
Левківська 

Л. М. 

Торговельна 

інфраструкт

ура та 
форми 

торгівлі 

ЗК 2. Здатність 

застосовувати отримані 

знання в практичних 
ситуаціях. 

ЗК 6. Здатність до пошуку, 

оброблення та аналізу 
інформації з різних джерел. 

ЗК 8. Здатність виявляти 

ініціативу та 

підприємливість. 
 

РН 2. Застосовувати набуті 
знання для виявлення, 
постановки та вирішення завдань 
за різних практичних ситуацій в 
підприємницькій, торговельній 
та біржовій діяльності. 
РН 7. Демонструвати 
підприємливість в різних 
напрямах професійної діяльності 
та брати відповідальність за 
результати. 
РН 11. Демонструвати базові й 

Лекції, 

практичні 

Освітній 

ступінь 

бакалавр, 
4 курс, 

8 семестр 

076 

Підприємництво, 

торгівля, біржова 
діяльність 

Без обмежень 



структуровані знання у сфері 
підприємництва, торгівлі та 
біржової діяльності для 
подальшого використання на 
практиці. 
РН 13. Використовувати знання 
форм взаємодії суб’єктів 
ринкових відносин для 
забезпечення діяльності 
підприємницьких, торговельних 
та біржових структур. 
 

Кафедра 

інноваційного 

підприємництв
а та 

інвестиційної 

діяльності, 

Левківська 
Л. М. 

Інфраструкт

ура 

аграрного 
ринку 

ЗК 2. Здатність 

застосовувати отримані 

знання в практичних 
ситуаціях. 

ЗК 6. Здатність до пошуку, 

оброблення та аналізу 

інформації з різних 
джерел. 

ЗК 8. Здатність виявляти 

ініціативу та 
підприємливість. 

 

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

Лекції, 

практичні 

Освітній 

ступінь 

бакалавр, 
4 курс, 

8 семестр 

076 

Підприємництво, 

торгівля, біржова 
діяльність 

Без обмежень 



 

Кафедра 
інноваційного 

підприємництв

а та 

інвестиційної 
діяльності, 

Овдіюк О. М. 

Просування 
в соціальних 

мережах 

ЗК 1. Здатність до 
абстрактного мислення, 

аналізу та синтезу. 

ЗК 5. Навички 

використання 
інформаційних і 

комунікаційних 

технологій. 
ЗК 6. Здатність до пошуку, 

оброблення та аналізу 

інформації з різних джерел. 
ЗК 7. Здатність працювати 

в команді. 

ЗК 8. Здатність виявляти 

ініціативу та 
підприємливість. 

РН 1. Використовувати базові 
знання з підприємництва, 

торгівлі і біржової діяльності й 

уміння критичного мислення, 

аналізу та синтезу в професійних 
цілях. 

РН 2. Застосовувати набуті 

знання для виявлення, 
постановки та вирішення завдань 

за різних практичних ситуацій в 

підприємницькій, торговельній та 
біржовій діяльності. 

РН 11. Демонструвати базові й 

структуровані знання у сфері 

підприємництва, торгівлі та 
біржової діяльності для 

подальшого використання на 

практиці. 
РН 14. Вміти застосовувати 

інноваційні підходи в 

підприємницькій, торговельній та 
біржовій діяльності. 

 

Лекції, 
практичні 

Освітній 
ступінь 

бакалавр, 

4 курс, 

7 семестр 

076 
Підприємництво, 

торгівля, біржова 

діяльність 

Без обмежень 

Кафедра 

інноваційного 
підприємництв

а та 

інвестиційної 
діяльності, 

Овдіюк О. М. 

Персональн

ий брендинг 
та бізнес-

комунікації 

ЗК 1. Здатність до 

абстрактного мислення, 
аналізу та синтезу. 

ЗК 5. Навички використання 

інформаційних і 
комунікаційних технологій. 

ЗК 6. Здатність до пошуку, 

оброблення та аналізу 

інформації з різних джерел. 
ЗК 7. Здатність працювати в 

команді. 

ЗК 8. Здатність виявляти 
ініціативу та 

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

Лекції, 

практичні 

Освітній 

ступінь 
бакалавр, 

4 курс, 

7 семестр 

076 

Підприємництво, 
торгівля, біржова 

діяльність 

Без обмежень 



підприємливість. підприємництва, торгівлі та 
біржової діяльності для 
подальшого використання на 
практиці. 
РН 14. Вміти застосовувати 
інноваційні підходи в 
підприємницькій, торговельній 
та біржовій діяльності. 

Кафедра 

інноваційного 
підприємництв

а та 

інвестиційної 
діяльності, 

Кухарець В. В. 

Бізнес-

комунікації 
в сфері 

послуг 

ЗК1. Здатність вчитися та 

бути готовим до засвоєння 
та застосування набутих 

знань. 

ЗК2. Здатність до аналізу 
та синтезу як 

інструментарію виявлення 

проблем та прийняття 

рішень для їх розв’язання 
на основі логічних 

аргументів та перевірених 

фактів.  
ЗК3. Здатність працювати 

самостійно та в команді з 

урахуванням вимог 
професійної дисципліни, 

планування та управління 

часом.  

ЗК4. Цінування та повага 
різноманітності та 

мультикультурності.  

ЗК5. Здатність діяти на 
основі етичних міркувань 

(мотивів).  

ЗК6. Здатність бути 

критичним та 
самокритичним.  

ЗК7. Здатність до гнучкого 

мислення та компетентного 
застосування набутих 

РН 13 Виявляти ініціативу, 

самостійність та підприємливість 
в різних ситуаціях. 

РН 14 Застосовувати інноваційні 

підходи в підприємницькій, 
торговельній та біржовій 

діяльності.  

РН 19.  Вміти працювати як 

самостійно, так і в команді, бути 
відповідальним у роботі, 

проявляти професійну повагу до 

етичних принципів, 
демонструвати повагу до 

індивідуального та культурного 

різноманіття. 
РН 22.  Розуміти вимоги до 

діяльності за спеціальністю, 

зумовлені необхідністю 

забезпечення збалансованого 
розвитку України, її зміцнення як 

демократичної, соціальної, 

правової держави. 

Лекції, 

практичні 

Освітній 

ступінь 
бакалавр, 

4 курс, 

7 семестр 

076 

Підприємництво, 
торгівля, біржова 

діяльність 

Без обмежень 



знань в широкому 

діапазоні практичної 
роботи за фахом та 

повсякденному житті  

ЗК8. Здатність 

спілкуватися державною та 
іноземними мовами як 

усно, так і письмово 

Кафедра 
інноваційного 

підприємництв

а та 

інвестиційної 
діяльності, 

Овдіюк О. М. 

Антикризове 
управління в 

бізнесі 

ЗК 2. Здатність до аналізу 

та синтезу як 

інструментарію виявлення 

проблем та прийняття 

рішень для їх розв’язання 

на основі логічних 

аргументів та перевірених 

фактів. 

ЗК 3. Здатність працювати 

самостійно та в команді з 

урахуванням вимог 

професійної дисципліни, 

планування та управління 

часом. 

ЗК 4. Здатність виявляти 

ініціативу та 

підприємливість. 

ЗК 6. Здатність бути 

критичним та 

самокритичним. 

ЗК 7. Здатність до 

гнучкого мислення та 

компетентного 

застосування набутих 

знань в широкому 

діапазоні практичної 

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

Лекції, 
практичні 

Освітній 
ступінь 

бакалавр, 

4 курс, 

7 семестр 

076 
Підприємництво, 

торгівля, біржова 

діяльність 

Без обмежень 



роботи за фахом та 

повсякденному житті. 
 

Кафедра 
інноваційного 

підприємництв

а та 

інвестиційної 
діяльності, 

Овдіюк О. М. 

Економічна 
безпека 

підприємств 

і організацій 

ЗК 3. Здатність працювати 
самостійно та в команді з 

урахуванням вимог 

професійної дисципліни, 

планування та управління 
часом. 

ЗК 4. Здатність виявляти 

ініціативу та 
підприємливість. 

ЗК 6. Здатність бути 

критичним та 

самокритичним. 
ЗК 7. Здатність до 

гнучкого мислення та 

компетентного 
застосування набутих 

знань в широкому 

діапазоні практичної 
роботи за фахом та 

повсякденному житті. 

 

РН 2. Застосовувати набуті 
знання для виявлення, 
постановки та вирішення завдань 
за різних практичних ситуацій в 
підприємницькій, торговельній 
та біржовій діяльності 
РН 12. Володіти методами та 
інструментарієм для 
обґрунтування управлінських 
рішень щодо створення й 
функціонування 
підприємницьких, торговельних і 
біржових структур. 
РН 20. Знати основи бізнес-
планування, оцінювання 
кон’юнктури ринків та 
результатів діяльності 
підприємницьких, торговельних і 
біржових структур з урахуванням 
ризиків 
 

Лекції, 
практичні 

Освітній 
ступінь 

бакалавр, 

4 курс, 

7 семестр 

076 
Підприємництво, 

торгівля, біржова 

діяльність 

Без обмежень 

Кафедра 
інноваційного 

підприємництв

а та 
інвестиційної 

діяльності, 

Овдіюк О. М. 

Управління 
ризиками в 

біржовій 

діяльності 

ЗК 1. Здатність до 
абстрактного мислення, 

аналізу та синтезу. 

ЗК 2. Здатність 
застосовувати отримані 

знання в практичних 

ситуаціях. 
СК 10. Здатність до бізнес-

планування, оцінювання 

кон'юнктури ринків і 
результатів діяльності у 

сфері підприємництва, 

торгівлі та біржової 

РН 2. Застосовувати набуті 
знання для виявлення, постановки 

та вирішення завдань за різних 

практичних ситуацій в 
підприємницькій, торговельній та 

біржовій діяльності 

РН 12. Володіти методами та 

інструментарієм для 
обґрунтування управлінських 

рішень щодо створення й 

функціонування 
підприємницьких, торговельних і 

біржових структур. 

Лекції, 
практичні 

Освітній 
ступінь 

бакалавр, 

4 курс, 
7 семестр 

076 
Підприємництво, 

торгівля, біржова 

діяльність 

Без обмежень 



практики з урахуванням 

ризиків. 

РН 20. Знати основи бізнес-

планування, оцінювання 
кон’юнктури ринків та 

результатів діяльності 

підприємницьких, торговельних і 

біржових структур з урахуванням 
ризиків 

 
Кафедра 

інноваційного 

підприємництв
а та 

інвестиційної 

діяльності, 
Кухарець В. В. 

Управління 

конфліктами 

ЗК 5. Навички 

використання 

інформаційних і 
комунікаційних технологій 

ЗК 7. Здатність працювати 

в команді 
 

РН 1. Використовувати базові 

знання з підприємництва, торгівлі 

і біржової діяльності й уміння 
критичного мислення, аналізу та 

синтезу в професійних цілях. 

РН 6. Вміти працювати в команді, 
мати навички міжособистісної 

взаємодії, які дозволяють 

досягати професійних цілей. 
РН 17 Вміти вирішувати 

професійні завдання з організації 

діяльності підприємницьких, 

торговельних та біржових 
структур і розв’язувати проблеми 

у кризових ситуаціях з 

урахуванням зовнішніх та 
внутрішніх впливів. 

 
 

Лекції, 

практичні 

Освітній 

ступінь 

бакалавр, 
3 курс, 

6 семестр 

076 

Підприємництво, 

торгівля, біржова 
діяльність 

Без обмежень 

Кафедра 

інноваційного 

підприємництв

а та 
інвестиційної 

діяльності, 

Кухарець В. В. 

Лідерство та 

професійна 

успішність в 

бізнесі 

  Лекції, 

практичні 

Освітній 

ступінь 

бакалавр, 

3 курс, 
6 семестр 

076 

Підприємництво, 

торгівля, біржова 

діяльність 

Без обмежень 

Кафедра 

інноваційного 

підприємництв

Лідерство та 

партнерство 

в 

ЗК 5. Навички 

використання 

інформаційних і 

РН 5. Організовувати пошук, 

самостійний відбір, якісну 

обробку інформації з різних 

Лекції, 

практичні 

Освітній 

ступінь 

бакалавр, 

076 

Підприємництво, 

Без обмежень 



а та 

інвестиційної 
діяльності, 

Кухарець В. В. 

торгівельній 

діяльності 
комунікаційних 

технологій 

ЗК 7. Здатність 

працювати в команді 

 

джерел для формування банків 

даних у сфері підприємництва, 
торгівлі та біржової діяльності. 

РН 6. Вміти працювати в команді, 

мати навички міжособистісної 

взаємодії, які дозволяють 
досягати професійних цілей. 

РН 13. Використовувати знання 

форм взаємодії суб’єктів 
ринкових відносин для 

забезпечення діяльності 

підприємницьких, торговельних 
та біржових структур 

3 курс, 

6 семестр 

торгівля, біржова 

діяльність 

Кафедра 

інноваційного 

підприємництв
а та 

інвестиційної 

діяльності, 
Кухарець В. В. 

Етика 

бізнесу 

ЗК 1. Здатність до 

абстрактного мислення, 

аналізу та синтезу. 
ЗК 7. Здатність працювати 

в команді. 
 

РН 1. Використовувати базові 

знання з підприємництва, торгівлі 

і біржової діяльності й уміння 
критичного мислення, аналізу та 

синтезу в професійних цілях. 

РН 2. Застосовувати набуті 
знання для виявлення, постановки 

та вирішення завдань за різних 

практичних ситуацій в 

підприємницькій, торговельній та 
біржовій діяльності. 

РН 6. Вміти працювати в команді, 

мати навички міжособистісної 
взаємодії, які дозволяють 

досягати професійних цілей 

РН 13. Використовувати знання 
форм взаємодії суб’єктів 

ринкових відносин для 

забезпечення діяльності 

підприємницьких, торговельних 
та біржових структур. 

 

Лекції, 

практичні 

Освітній 

ступінь 

бакалавр, 
3 курс, 

6 семестр 

076 

Підприємництво, 

торгівля, біржова 
діяльність 

Без обмежень 



Кафедра 

інноваційного 
підприємництв

а та 

інвестиційної 

діяльності, 
Кухарець В. В. 

Етика 

ділового 
спілкування 

та риторика 

ЗК 5. Навички використання 

інформаційних і 
комунікаційних технологій 

ЗК 7. Здатність працювати в 

команді 

РН 6. Вміти працювати в команді, 

мати навички міжособистісної 
взаємодії, які дозволяють 

досягати професійних цілей. 

РН 13. Використовувати знання 

форм взаємодії суб’єктів 
ринкових відносин для 

забезпечення діяльності 

підприємницьких, торговельних 
та біржових структур 

Лекції, 

практичні 

Освітній 

ступінь 
бакалавр, 

3 курс, 

6 семестр 

076 

Підприємництво, 
торгівля, біржова 

діяльність 

Без обмежень 

Кафедра 

інноваційного 

підприємництв
а та 

інвестиційної 

діяльності, 
Кухарець В. В. 

Етика 

ділових 

відносин 

ЗК 5. Навички використання 

інформаційних і 

комунікаційних технологій 
ЗК 7. Здатність працювати в 

команді 

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

Лекції, 

практичні 

Освітній 

ступінь 

бакалавр, 
3 курс, 

6 семестр 

076 

Підприємництво, 

торгівля, біржова 
діяльність 

Без обмежень 

Кафедра 
інноваційного 

підприємництв

а та 
інвестиційної 

діяльності, 

Булуй О. Г 

Стартап 
проекти та їх 

оцінювання 

ЗК 8. Здатність виявляти 
ініціативу та 

підприємливість.  

СК 4. Здатність 
застосовувати інноваційні 

підходи в діяльності 

підприємницьких, 
торговельних та біржових 

структур. 

СК 10. Здатність до бізнес-

планування, оцінювання 

РН 7. Демонструвати 
підприємливість в різних 

напрямах професійної діяльності 

та брати відповідальність за 
результати. 

РН 11. Демонструвати базові й 

структуровані знання у сфері 
підприємництва, торгівлі та 

біржової діяльності для 

подальшого використання на 

практиці. 

Лекції, 
практичні 

Освітній 
ступінь 

бакалавр, 

3 курс, 
6 семестр 

076 
Підприємництво, 

торгівля, біржова 

діяльність 

Без обмежень 



кон’юнктури ринків і 

результатів діяльності у 
сфері підприємництва, 

торгівлі та біржової практики 

з урахуванням ризиків. 

РН 14. Вміти застосовувати 

інноваційні підходи в 
підприємницькій, торговельній та 

біржовій діяльності. 

РН 20. Знати основи бізнес-

планування, оцінювання 
кон’юнктури ринків та 

результатів діяльності 

підприємницьких, торговельних і 

біржових структур з 

урахуванням ризиків. 
 

Кафедра 

інноваційного 
підприємництв

а та 

інвестиційної 

діяльності, 
Булуй О. Г 

Технології 

розробки 
стартапів 

ЗК 8. Здатність виявляти 

ініціативу та 
підприємливість.  

СК 4. Здатність 

застосовувати інноваційні 

підходи в діяльності 
підприємницьких, 

торговельних та біржових 

структур. 
СК 10. Здатність до бізнес-

планування, оцінювання 

кон’юнктури ринків і 
результатів діяльності у 

сфері підприємництва, 

торгівлі та біржової практики 

з урахуванням ризиків. 

РН 7. Демонструвати 

підприємливість в різних 
напрямах професійної діяльності 

та брати відповідальність за 

результати. 

РН 11. Демонструвати базові й 
структуровані знання у сфері 

підприємництва, торгівлі та 

біржової діяльності для 
подальшого використання на 

практиці. 

РН 14. Вміти застосовувати 
інноваційні підходи в 

підприємницькій, торговельній та 

біржовій діяльності. 

РН 20. Знати основи бізнес-
планування, оцінювання 

кон’юнктури ринків та 

результатів діяльності 
підприємницьких, торговельних і 

біржових структур з 

урахуванням ризиків. 
 

Лекції, 

практичні 

Освітній 

ступінь 
бакалавр, 

3 курс, 

6 семестр 

076 

Підприємництво, 
торгівля, біржова 

діяльність 

Без обмежень 



Кафедра 

інноваційного 
підприємництв

а та 

інвестиційної 

діяльності, 
Булуй О. Г 

Проектний 

аналіз 

ЗК 6. Здатність до пошуку, 

оброблення та аналізу 
інформації з різних джерел. 

СК 4. Здатність 

застосовувати інноваційні 

підходи в діяльності 
підприємницьких, 

торговельних та біржових 

структур. 
СК 10. Здатність до бізнес-

планування, оцінювання 

кон’юнктури ринків і 
результатів діяльності у 

сфері підприємництва, 

торгівлі та біржової практики 

з урахуванням ризиків. 

РН 1. Використовувати базові 
знання з підприємництва, торгівлі 
і біржової діяльності й уміння 
критичного мислення, аналізу та 
синтезу в професійних цілях. 
РН 11. Демонструвати базові й 
структуровані знання у сфері 
підприємництва, торгівлі та 
біржової діяльності для 
подальшого використання на 
практиці. 
РН 14. Вміти застосовувати 
інноваційні підходи в 
підприємницькій, торговельній та 
біржовій діяльності. 
РН 20. Знати основи бізнес-
планування, оцінювання 
кон’юнктури ринків та 
результатів діяльності 
підприємницьких, торговельних і 
біржових структур з урахуванням 
ризиків. 
 

Лекції, 

практичні 

Освітній 

ступінь 
бакалавр, 

3 курс, 

6 семестр 

076 

Підприємництво, 
торгівля, біржова 

діяльність 

Без обмежень 

Кафедра 

інноваційного 
підприємництв

а та 

інвестиційної 

діяльності, 
Левківська 

Л. М. 

Аналіз і 

прогнозуван
ня біржового 

ринку 

ЗК 2. Здатність 

застосовувати отримані 
знання в практичних 

ситуаціях. 

ЗК 6. Здатність до пошуку, 

оброблення та аналізу 
інформації з різних 

джерел. 

ЗК 8. Здатність виявляти 
ініціативу та 

підприємливість. 

 

РН 2. Застосовувати набуті 
знання для виявлення, 
постановки та вирішення завдань 
за різних практичних ситуацій в 
підприємницькій, торговельній 
та біржовій діяльності. 
РН 5. Організовувати пошук, 
самостійний відбір, якісну 
обробку інформації з різних 
джерел для формування банків 
даних у сфері підприємництва, 
торгівлі та біржової діяльності. 
РН 17 Вміти вирішувати 
професійні завдання з організації 
діяльності підприємницьких, 

Лекції, 

практичні 

Освітній 

ступінь 
бакалавр, 

4 курс, 

8 семестр 

076 

Підприємництво, 
торгівля, біржова 

діяльність 

Без обмежень 



торговельних та біржових 
структур і розв’язувати проблеми 
у кризових ситуаціях з 
урахуванням зовнішніх та 
внутрішніх впливів. 
РН 20. Знати основи бізнес-
планування, оцінювання 
кон’юнктури ринків та 
результатів діяльності 
підприємницьких, торговельних і 
біржових структур з урахуванням 
ризик 
 

Кафедра 

інноваційного 
підприємництв

а та 

інвестиційної 
діяльності, 

Левківська 

Л. М. 

Брокерська 

діяльність 

ЗК 2. Здатність 

застосовувати отримані 
знання в практичних 

ситуаціях. 

ЗК 6. Здатність до пошуку, 
оброблення та аналізу 

інформації з різних 

джерел. 

ЗК 8. Здатність виявляти 
ініціативу та 

підприємливість. 

 

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

Лекції, 

практичні 

Освітній 

ступінь 
бакалавр, 

4 курс, 

8 семестр 

076 

Підприємництво, 
торгівля, біржова 

діяльність 

Без обмежень 



біржових структур з урахуванням 
ризик 
 

Кафедра 

інноваційного 
підприємництв

а та 

інвестиційної 
діяльності, 

Левківська 

Л. М. 

Організація 

біржової 
діяльності 

на товарних 

та фондових 
ринках 

ЗК 2. Здатність 

застосовувати отримані 
знання в практичних 

ситуаціях. 

ЗК 6. Здатність до пошуку, 
оброблення та аналізу 

інформації з різних 

джерел. 

ЗК 8. Здатність виявляти 
ініціативу та 

підприємливість. 

 

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

Лекції, 

практичні 

Освітній 

ступінь 
бакалавр, 

4 курс, 

8 семестр 

076 

Підприємництво, 
торгівля, біржова 

діяльність 

Без обмежень 

 

1 

 

Кафедра 

менеджменту 

організацій і 

адмініструван

Самоменеджме

нт 

ЗК 3. Здатність до 

абстрактного мислення, 

аналізу, синтезу.  

РН 9. 

Демонструвати 

навички взаємодії, 

лідерства, 

командної роботи.  

Лекції, практичні, 

командна робота, 

проектна робота, 

проблемні заняття 

Бакалавр, 4 

курс, 

8семестр 

073 

Менеджмент 

Без 

обмежень 



ня ім. М.П. 

Поліщука, 

Пивовар 

А.М.. 

ЗК 11. Здатність до 

адаптації та дії в новій 

ситуації.  

СК 6. Здатність діяти 

соціально відповідально і 

свідомо.  

СК 7. Здатність обирати та 

використовувати сучасний 

інструментарій 

менеджменту.  

 

 

РН 16. 

Демонструвати 

навички 

самостійної 

роботи, гнучкого 

мислення, 

відкритості до 

нових знань, бути 

критичним і 

самокритичним.  
 

2 Кафедра 

менеджменту 

організацій і 

адмініструван

ня ім. М.П. 

Поліщука, 

Пивовар 

А.М.. 

Технологія 

успіху 

 СК 9. Здатність працювати 

в команді та налагоджувати 

міжособистісну взаємодію 

при вирішенні професійних 

завдань.  

 

РН 11. 

Демонструвати 

навички аналізу 

ситуації та 

здійснення 

комунікації у 

різних сферах 

діяльності 

організації. РН 15. 

Демонструвати 

здатність діяти 

соціально 

відповідально та 

громадсько 

свідомо на основі 

етичних 

міркувань 

(мотивів), повагу 

до різноманітності 

та 

міжкультурності.  

 

Лекції, практичні, 

командна робота, 

проектна робота, 

проблемні заняття 

Бакалавр, 4 

курс, 

8семестр 

073 

Менеджмент 

Без 

обмежень 



 

3 Кафедра 

менеджменту 

організацій і 

адмініструван

ня ім. М.П. 

Поліщука, 

Пивовар 

А.М.. 

Бізнес-

нетворкінг 

ЗК 11. Здатність до 

адаптації та дії в новій 

ситуації.  

ЗК 13. Цінування та повага 

різноманітності та 

мультикультурності.  

 СК 9. Здатність працювати 

в команді та налагоджувати 

міжособистісну взаємодію 

при вирішенні професійних 

завдань.  

 

РН 9. 

Демонструвати 

навички взаємодії, 

лідерства, 

командної роботи.  

РН 15. 

Демонструвати 

здатність діяти 

соціально 

відповідально та 

громадсько 

свідомо на основі 

етичних 

міркувань 

(мотивів), повагу 

до різноманітності 

та 

міжкультурності. 

Лекції, практичні, 

командна робота, 

проектна робота, 

проблемні заняття 

Бакалавр, 4 

курс, 

8семестр 

073 

Менеджмент 

Без 

обмежень 

4 Кафедра 

менеджменту 

організацій і 

адмініструван

ня ім. М.П. 

Поліщука, 

Пивовар А.М. 

Креативний 

менеджмент 

ЗК11 Здатність до адаптації 

та дії в новій ситуації. 

 ЗК12 Здатність генерувати 

нові ідеї (креативність).  

 

 СК7 Здатність обирати та 

використовувати сучасний 

інструментарій 

менеджменту. 

РН8 

Застосовувати 

методи 

менеджменту для 

забезпечення 

ефективності 

діяльності 

організації. 

 РН16 

Демонструвати 

навички 

самостійної 

роботи, гнучкого 

мислення, 

відкритості до 

Лекції, практичні, 

командна робота, 

проектна робота, 

проблемні заняття 

Бакалавр3 

курс, 5 

семестр 

073 

Менеджмент 

Без 

обмежень 



нових знань, бути 

критичним і 

самокритичним. 

5 Кафедра 

менеджменту 

організацій і 

адмініструван

ня ім. М.П. 

Поліщука, 

Пивовар А.М. 

Менеджмент 

продуктивності 

ЗК 3. Здатність до 

абстрактного мислення, 

аналізу, синтезу.  

ЗК 4. Здатність 

застосовувати знання у 

практичних ситуаціях  

СК 7. Здатність обирати та 

використовувати сучасний 

інструментарій 

менеджменту.  

РН8 

Застосовувати 

методи 

менеджменту для 

забезпечення 

ефективності 

діяльності 

організації. 

 РН16 

Демонструвати 

навички 

самостійної 

роботи, гнучкого 

мислення, 

відкритості до 

нових знань, бути 

критичним і 

самокритичним. 

Лекції, практичні, 

командна робота, 

проектна робота, 

проблемні заняття 

Бакалавр3 

курс, 5 

семестр 

073 

Менеджмент 

Без 

обмежень 

6 Кафедра 

менеджменту 

організацій і 

адмініструван

ня ім. М.П. 

Поліщука, 

Пивовар А.М. 

Мотиваційний 

менеджмент 

ЗК 8. Навички використання 

інформаційних і 

комунікаційних технологій. 

  

ЗК 12. Здатність генерувати 

нові ідеї (креативність).  

СК 6. Здатність діяти 

соціально відповідально і 

свідомо.  

СК 10. Здатність оцінювати 

виконувані роботи, 

забезпечувати їх якість та 

РН 10. Мати 

навички 

обґрунтування 

дієвих 

інструментів 

мотивування 

персоналу 

організації.  

РН 9. 

Демонструвати 

навички взаємодії, 

лідерства, 

командної роботи.  

Лекції, практичні, 

командна робота, 

проектна робота, 

проблемні заняття 

Бакалавр3 

курс, 5 

семестр 

073 

Менеджмент 

Без 

обмежень 



мотивувати персонал 

організації.  

 

 

7 Фінансів і 

кредиту, 

Абрамова І.В. 

Фінанси, гроші 

та кредит 

ЗК2 Здатність зберігати та 

примножувати моральні, 

культурні, наукові цінності 

та примножувати 

досягнення суспільства на 

основі розуміння історії та 

закономірностей розвитку 

предметної області, її місця 

у загальній системі знань 

про природу і суспільство 

та у розвитку суспільства, 

техніки і технологій, 

використовувати різні види 

та форми рухової 

активності для активного 

відпочинку та ведення 

здорового способу життя. 

 СК4 Вміння визначати 

функціональні області 

організації та зв’язки між 

ними. 

СК8 Здатність планувати 

діяльність організації та 

управляти часом. 

РН5 Описувати 

зміст 

функціональних 

сфер діяльності 

організації  

 РН12 Оцінювати 

правові, соціальні 

та економічні 

наслідки 

функціонування 

організації. 

Лекції, практичні, 

командна робота, 

проектна робота, 

проблемні заняття 

Бакалавр, 2 

курс 4 

семестр 

073 

Менеджмент 

Без 

обмежень 

8 Фінансів і 

кредиту, 

Недільська 

Л.В. 

Оподаткування 

суб'єктів  

підприємництв

а 

ЗК2 Здатність зберігати та 

примножувати моральні, 

культурні, наукові цінності 

та примножувати 

досягнення суспільства на 

основі розуміння історії та 

закономірностей розвитку 

РН5  Описувати 

зміст 

функціональних 

сфер діяльності 

організації 

РН12 Оцінювати 

правові, соціальні 

Лекції, практичні, 

командна робота, 

проектна робота, 

проблемні заняття 

Бакалавр, 2 

курс 4 

семестр  

073 

Менеджмент 

Без 

обмежень 



предметної області, її місця 

у загальній системі знань 

про природу і суспільство 

та у розвитку суспільства, 

техніки і технологій, 

використовувати різні види 

та форми рухової 

активності для активного 

відпочинку та ведення 

здорового способу життя. 

 СК4 Вміння визначати 

функціональні області 

організації та зв’язки між 

ними. 

СК8 Здатність планувати 

діяльність організації та 

управляти часом 

та економічні 

наслідки 

функціонування 

організації. 

9 Фінансів і 

кредиту, 

Недільська 

Л.В. 

Фінансова 

політика 

підприємства 

ЗК2 Здатність зберігати та 

примножувати моральні, 

культурні, наукові цінності 

та примножувати 

досягнення суспільства на 

основі розуміння історії та 

закономірностей розвитку 

предметної області, її місця 

у загальній системі знань 

про природу і суспільство 

та у розвитку суспільства, 

техніки і технологій, 

використовувати різні види 

та форми рухової 

активності для активного 

відпочинку та ведення 

здорового способу життя. 

РН5  Описувати 

зміст 

функціональних 

сфер діяльності 

організації 

РН12 Оцінювати 

правові, соціальні 

та економічні 

наслідки 

функціонування 

організації. 

Лекції, практичні, 

командна робота, 

проектна робота, 

проблемні заняття 

Бакалавр, 2 

курс 4 

семестр 

073 

Менеджмент 

Без 

обмежень 



 СК4 Вміння визначати 

функціональні області 

організації та зв’язки між 

ними. 

СК8 Здатність планувати 

діяльність організації та 

управляти часом 

10 Аналізу і 

статистики ім. 

І.В. 

Поповича, 

Русак О.П. 

Бізнес-

аналітика 

ЗК8 Навички використання 

інформаційних і 

комунікаційних технологій. 

ЗК10 Здатність до 

проведення досліджень на 

відповідному рівні. 

СК2 Здатність аналізувати 

результати діяльності 

організації, зіставляти їх з 

факторами впливу 

зовнішнього та 

внутрішнього середовища. 

РН6 Виявляти 

навички пошуку, 

збирання та 

аналізу 

інформації, 

розрахунку 

показників для 

обґрунтування 

управлінських 

рішень.  

 

РН17 Виконувати 

дослідження 

індивідуально 

та/або в групі під 

керівництвом 

лідера. 

Лекції, практичні, 

командна робота, 

проектна робота, 

проблемні заняття 

Бакалавр3 

курс, 6 

семестр 

073 

Менеджмент 

Без 

обмежень 

11 Аналізу і 

статистики ім. 

І.В. 

Поповича, 

Русак О.П. 

Управлінський 

аналіз 

діяльності 

підприємства 

ЗК8 Навички використання 

інформаційних і 

комунікаційних технологій. 

ЗК10 Здатність до 

проведення досліджень на 

відповідному рівні. 

СК2 Здатність аналізувати 

результати діяльності 

організації, зіставляти їх з 

факторами впливу 

РН6 Виявляти 

навички пошуку, 

збирання та 

аналізу 

інформації, 

розрахунку 

показників для 

обґрунтування 

управлінських 

рішень.  

Лекції, практичні, 

командна робота, 

проектна робота, 

проблемні заняття 

Бакалавр3 

курс, 6 

семестр 

073 

Менеджмент 

Без 

обмежень 



зовнішнього та 

внутрішнього середовища. 

 

РН17 Виконувати 

дослідження 

індивідуально 

та/або в групі під 

керівництвом 

лідера. 

12 Аналізу і 

статистики ім. 

І.В. 

Поповича, 

Русак О.П. 

Фінансова 

аналітика 

ЗК8 Навички використання 

інформаційних і 

комунікаційних технологій. 

ЗК10 Здатність до 

проведення досліджень на 

відповідному рівні. 

СК2 Здатність аналізувати 

результати діяльності 

організації, зіставляти їх з 

факторами впливу 

зовнішнього та 

внутрішнього середовища. 

РН6 Виявляти 

навички пошуку, 

збирання та 

аналізу 

інформації, 

розрахунку 

показників для 

обґрунтування 

управлінських 

рішень.  

 

РН17 Виконувати 

дослідження 

індивідуально 

та/або в групі під 

керівництвом 

лідера. 

Лекції, практичні, 

командна робота, 

проектна робота, 

проблемні заняття 

Бакалавр3 

курс, 6 

семестр 

073 

Менеджмент 

Без 

обмежень 

13 Комп’ютерни

х технологій і 

моделювання 

систем, 

Пивовар П.В. 

Основи 

геоінформаційн

ої системи 

ЗК8 Навички використання 

інформаційних і 

комунікаційних технологій. 

 ЗК9 Здатність вчитися і 

оволодівати сучасними 

знаннями. 

 СК3 Здатність визначати 

перспективи розвитку 

організації. 

РН6 Виявляти 

навички пошуку, 

збирання та 

аналізу 

інформації, 

розрахунку 

показників для 

обґрунтування 

управлінських 

рішень.  

Лекції, практичні, 

командна робота, 

проектна робота, 

проблемні заняття 

Бакалавр, 2 

курс 4 

семе6стр 

073 

Менеджмент 

Без 

обмежень 



 

РН17 Виконувати 

дослідження 

індивідуально 

та/або в групі під 

керівництвом 

лідера. 

14 Комп’ютерни

х технологій і 

моделювання 

систем, 

Пивовар П.В 

Програмне 

забезпечення 

менеджменту 

ЗК8 Навички використання 

інформаційних і 

комунікаційних технологій. 

 ЗК9 Здатність вчитися і 

оволодівати сучасними 

знаннями. 

 СК3 Здатність визначати 

перспективи розвитку 

організації. 

РН6 Виявляти 

навички пошуку, 

збирання та 

аналізу 

інформації, 

розрахунку 

показників для 

обґрунтування 

управлінських 

рішень.  

 

РН17 Виконувати 

дослідження 

індивідуально 

та/або в групі під 

керівництвом 

лідера. 

Лекції, практичні, 

командна робота, 

проектна робота, 

проблемні заняття 

Бакалавр, 2 

курс 4 

семе6стр 

073 

Менеджмент 

Без 

обмежень 

15 Комп’ютерни

х технологій і 

моделювання 

систем, 

Пивовар П.В. 

Геоекономіка ЗК8 Навички використання 

інформаційних і 

комунікаційних технологій. 

 ЗК9 Здатність вчитися і 

оволодівати сучасними 

знаннями. 

 СК3 Здатність визначати 

перспективи розвитку 

організації. 

РН6 Виявляти 

навички пошуку, 

збирання та 

аналізу 

інформації, 

розрахунку 

показників для 

обґрунтування 

управлінських 

рішень.  

Лекції, практичні, 

командна робота, 

проектна робота, 

проблемні заняття 

Бакалавр, 2 

курс 4 

семе6стр 

073 

Менеджмент 

Без 

обмежень 



 

РН17 Виконувати 

дослідження 

індивідуально 

та/або в групі під 

керівництвом 

лідера. 

16 Кафедра 

менеджменту 

організацій і 

адмініструван

ня ім. М.П. 

Поліщука, 

Лавриненко 

С.О. 

Контролінг ЗК10 Здатність до 

проведення досліджень на 

відповідному рівні. 

СК2 Здатність аналізувати 

результати діяльності 

організації, зіставляти їх з 

факторами впливу 

зовнішнього та 

внутрішнього середовища. 

СК12 Здатність аналізувати 

й структурувати проблеми 

організації, формувати 

обґрунтовані рішення. 

РН4 

Демонструвати 

навички 

виявлення 

проблем та 

обґрунтування 

управлінських 

рішень. 

 РН6 Виявляти 

навички пошуку, 

збирання та 

аналізу 

інформації, 

розрахунку 

показників для 

обґрунтування 

управлінських 

рішень. 

Лекції, практичні, 

командна робота, 

проектна робота, 

проблемні заняття 

Бакалавр3 

курс, 6 

семестр 

073 

Менеджмент 

Без 

обмежень 

17 Кафедра 

менеджменту 

організацій і 

адмініструван

ня ім. М.П. 

Поліщука,  

Лавриненко 

С.О. 

Логістика ЗК 4. Здатність 

застосовувати знання у 

практичних ситуаціях  

ЗК 5. Знання та розуміння 

предметної області та 

розуміння професійної 

діяльності.  

СК 4. Вміння визначати 

функціональні області 

РН 4. 

Демонструвати 

навички 

виявлення 

проблем та 

обґрунтування 

управлінських 

рішень. 

Лекції, практичні, 

командна робота, 

проектна робота, 

проблемні заняття 

Бакалавр3 

курс, 6 

семестр 

073 

Менеджмент 

Без 

обмежень 



організації та зв’язки між 

ними.  

 

СК 7. Здатність обирати та 

використовувати сучасний 

інструментарій 

менеджменту.  

 

РН 5. Описувати 

зміст 

функціональних 

сфер діяльності 

організації.  

 

 

18 

Кафедра 

менеджменту 

організацій і 

адмініструван

ня ім. М.П. 

Поліщука, 

Лавриненко 

С.О.. 

Управління 

процесами 

ЗК 5. Знання та розуміння 

предметної області та 

розуміння професійної 

діяльності.  

 

ЗК 10. Здатність до 

проведення досліджень на 

відповідному рівні.  

СК 5. Здатність управляти 

організацією та її 

підрозділами через 

реалізацію функцій 

менеджменту,  

СК 12. Здатність 

аналізувати й структурувати 

проблеми організації, 

формувати обґрунтовані 

рішення.  

 

 

РН 5. Описувати 

зміст 

функціональних 

сфер діяльності 

організації.  

РН 8. 

Застосовувати 

методи 

менеджменту для 

забезпечення 

ефективності 

діяльності 

організації.  

 

Лекції, практичні, 

командна робота, 

проектна робота, 

проблемні заняття 

Бакалавр3 

курс, 6 

семестр 

073 

Менеджмент 

Без 

обмежень 

19  

Кафедра 

менеджменту 

організацій і 

адмініструван

ня ім. М.П. 

Ризик-

менеджмент 

ЗК11 Здатність до адаптації 

та дії в новій ситуації. 

 СК3 Здатність визначати 

перспективи розвитку 

організації. 

РН4 

Демонструвати 

навички 

виявлення 

проблем та 

обґрунтування 

Лекції, практичні, 

командна робота, 

проектна робота, 

проблемні заняття 

Бакалавр, 2 

курс 4 

семе6стр 

073 

Менеджмент 

Без 

обмежень 



Поліщука, 

Бездітко О.Є. 

СК8 Здатність планувати 

діяльність організації та 

управляти часом. 

управлінських 

рішень. 

 РН12 Оцінювати 

правові, соціальні 

та економічні 

наслідки 

функціонування 

організації. 

20 Кафедра 

менеджменту 

організацій і 

адмініструван

ня ім. М.П. 

Поліщука, 

Бездітко О.Є. 

Економічна 

безпека бізнесу 

ЗК11 Здатність до адаптації 

та дії в новій ситуації. 

 СК3 Здатність визначати 

перспективи розвитку 

організації. 

СК8 Здатність планувати 

діяльність організації та 

управляти часом. 

РН4 

Демонструвати 

навички 

виявлення 

проблем та 

обґрунтування 

управлінських 

рішень. 

 РН12 Оцінювати 

правові, соціальні 

та економічні 

наслідки 

функціонування 

організації. 

Лекції, практичні, 

командна робота, 

проектна робота, 

проблемні заняття 

Бакалавр, 2 

курс 4 

семе6стр 

073 

Менеджмент 

Без 

обмежень 

21 Кафедра 

менеджменту 

організацій і 

адмініструван

ня ім. М.П. 

Поліщука, 

Бездітко О.Є. 

Управління 

страховими 

ризиками 

ЗК11 Здатність до адаптації 

та дії в новій ситуації. 

 СК3 Здатність визначати 

перспективи розвитку 

організації. 

СК8 Здатність планувати 

діяльність організації та 

управляти часом. 

РН4 

Демонструвати 

навички 

виявлення 

проблем та 

обґрунтування 

управлінських 

рішень. 

 РН12 Оцінювати 

правові, соціальні 

та економічні 

наслідки 

Лекції, практичні, 

командна робота, 

проектна робота, 

проблемні заняття 

Бакалавр, 2 

курс 4 

семе6стр 

073 

 

Менеджмент 

Без 

обмежень 



функціонування 

організації. 

22 Кафедра 

менеджменту 

організацій і 

адмініструван

ня ім. М.П. 

Поліщука, 

Бездітко О.Є. 

Організаційна 

поведінка 

ЗК8 Навички використання 

інформаційних і 

комунікаційних технологій. 

 СК9 Здатність працювати в 

команді та налагоджувати 

міжособистісну взаємодію 

при вирішенні професійних 

завдань 

СК14 Розуміти принципи 

психології та 

використовувати їх у 

професійній діяльності. 

РН9 

Демонструвати 

навички взаємодії, 

лідерства, 

командної роботи. 

 РН10 Мати 

навички 

обґрунтування 

дієвих 

інструментів 

мотивування 

персоналу 

організації. 

Лекції, практичні, 

командна робота, 

проектна робота, 

проблемні заняття 

Бакалавр, 4 

курс, 

8семестр 

073 

Менеджмент 

Без 

обмежень 

23 Кафедра 

менеджменту 

організацій і 

адмініструван

ня ім. М.П. 

Поліщука, 

Бездітко О.Є. 

Поведінкова 

економіка 

ЗК8 Навички використання 

інформаційних і 

комунікаційних технологій. 

 СК9 Здатність працювати в 

команді та налагоджувати 

міжособистісну взаємодію 

при вирішенні професійних 

завдань 

СК14 Розуміти принципи 

психології та 

використовувати їх у 

професійній діяльності. 

РН9 

Демонструвати 

навички взаємодії, 

лідерства, 

командної роботи. 

 РН10 Мати 

навички 

обґрунтування 

дієвих 

інструментів 

мотивування 

персоналу 

організації. 

Лекції, практичні, 

командна робота, 

проектна робота, 

проблемні заняття 

Бакалавр, 4 

курс, 

8семестр 

073 

Менеджмент 

Без 

обмежень 

24 Кафедра 

менеджменту 

організацій і 

адмініструван

ня ім. М.П. 

Крос-

культурний 

менеджмент 

ЗК 13. Цінування та повага 

різноманітності та 

мультикультурності.  

 

ЗК 14.Здатність працювати 

у міжнародному контексті.  

РН 2. Зберігати 

моральні, 

культурні, наукові 

цінності та 

примножувати 

досягнення 

Лекції, практичні, 

командна робота, 

проектна робота, 

проблемні заняття 

Бакалавр, 4 

курс, 

8семестр 

073 

Менеджмент 

Без 

обмежень 



Поліщука, 

Бездітко О.Є. 

о способу життя.  

СК 7. Здатність обирати та 

використовувати сучасний 

інструментарій 

менеджменту.  

суспільства, 

використовувати 

різні види та 

форми рухової 

активності для 

ведення здорового 

способу життя.  

РН 12. Оцінювати 

правові, соціальні 

та економічні 

наслідки 

функціонування 

організації.  

 

25 Кафедра 

менеджменту 

організацій і 

адмініструван

ня ім. М.П. 

Поліщука, 

Пивовар А.М. 

Аграрний 

менеджмент  

ЗК9 Здатність вчитися і 

оволодівати сучасними 

знаннями. 

СК 2. Здатність аналізувати 

результати діяльності 

організації, зіставляти їх з 

факторами впливу 

зовнішнього та 

внутрішнього середовища.  

СК7 Здатність обирати та 

використовувати сучасний 

інструментарій 

менеджменту. 

РН3 

Демонструвати 

знання теорій, 

методів і функцій 

менеджменту, 

сучасних 

концепцій 

лідерства. 

РН8 

Застосовувати 

методи 

менеджменту для 

забезпечення 

ефективності 

діяльності 

організації. 

Лекції, практичні, 

командна робота, 

проектна робота, 

проблемні заняття 

Бакалавр, 4 

курс, 

8семестр 

073 

Менеджмент 

Без 

обмежень 

26 Кафедра 

менеджменту 

організацій і 

адмініструван

Торговельний 

менеджмент 

ЗК9 Здатність вчитися і 

оволодівати сучасними 

знаннями. 

РН3 

Демонструвати 

знання теорій, 

методів і функцій 

Лекції, практичні, 

командна робота, 

проектна робота, 

проблемні заняття 

Бакалавр, 4 

курс, 

8семестр 

073 

Менеджмент 

Без 

обмежень 



ня ім. М.П. 

Поліщука, 

Пивовар А.М. 

СК 10. Здатність оцінювати 

виконувані роботи, 

забезпечувати їх якість та 

мотивувати персонал 

організації. 

СК7 Здатність обирати та 

використовувати сучасний 

інструментарій 

менеджменту. 

менеджменту, 

сучасних 

концепцій 

лідерства. 

РН8 

Застосовувати 

методи 

менеджменту для 

забезпечення 

ефективності 

діяльності 

організації. 

27 Кафедра 

менеджменту 

організацій і 

адмініструван

ня ім. М.П. 

Поліщука, 

Пивовар А.М. 

Менеджмент у 

сфері послуг 

ЗК9 Здатність вчитися і 

оволодівати сучасними 

знаннями. 

СК5 Здатність управляти 

організацією та її 

підрозділами через 

реалізацію функцій 

менеджменту. 

СК7 Здатність обирати та 

використовувати сучасний 

інструментарій 

менеджменту. 

РН3 

Демонструвати 

знання теорій, 

методів і функцій 

менеджменту, 

сучасних 

концепцій 

лідерства. 

РН8 

Застосовувати 

методи 

менеджменту для 

забезпечення 

ефективності 

діяльності 

організації. 

Лекції, практичні, 

командна робота, 

проектна робота, 

проблемні заняття 

Бакалавр, 4 

курс, 

8семестр 

073 

Менеджмент 

Без 

обмежень 

28 Кафедра 

менеджменту 

організацій і 

адмініструван

ня ім. М.П. 

Поліщука, 

Організація та 

проектування 

фірми 

ЗК12 Здатність генерувати 

нові ідеї (креативність). 

СК1 Здатність визначати та 

описувати характеристики 

організації. 

РН5 Описувати 

зміст 

функціональних 

сфер діяльності 

організації 

Лекції, практичні, 

командна робота, 

проектна робота, 

проблемні заняття 

Бакалавр3 

курс, 6 

семестр 

073 

Менеджмент 

Без 

обмежень 



Присяжнюк 

О.Ф. 

СК4 Вміння визначати 

функціональні області 

організації та зв’язки між 

ними. 

РН7 Виявляти 

навички 

організаційного 

проектування. 

29 Кафедра 

менеджменту 

організацій і 

адмініструван

ня ім. М.П. 

Поліщука, 

Присяжнюк 

О.Ф. 

Організаційний 

інжиніринг 

ЗК12 Здатність генерувати 

нові ідеї (креативність). 

СК1 Здатність визначати та 

описувати характеристики 

організації. 

СК4 Вміння визначати 

функціональні області 

організації та зв’язки між 

ними. 

РН5 Описувати 

зміст 

функціональних 

сфер діяльності 

організації 

РН7 Виявляти 

навички 

організаційного 

проектування. 

Лекції, практичні, 

командна робота, 

проектна робота, 

проблемні заняття 

Бакалавр3 

курс, 6 

семестр 

073 

Менеджмент 

Без 

обмежень 

         

30 Кафедра 

менеджменту 

організацій і 

адмініструван

ня ім. М.П. 

Поліщука, 

Присяжнюк 

О.Ф. 

Управління 

Startup-

проектами 

ЗК12 Здатність генерувати 

нові ідеї (креативність). 

СК1 Здатність визначати та 

описувати характеристики 

організації. 

СК4 Вміння визначати 

функціональні області 

організації та зв’язки між 

ними. 

РН5 Описувати 

зміст 

функціональних 

сфер діяльності 

організації 

РН7 Виявляти 

навички 

організаційного 

проектування. 

Лекції, практичні, 

командна робота, 

проектна робота, 

проблемні заняття 

Бакалав3 

курс, 6 

семестр р 

073 

Менеджмент 

Без 

обмежень 

31 Кафедра 

менеджменту 

організацій і 

адмініструван

ня ім. М.П. 

Поліщука, 

Пивовар А.М. 

Керівник 

адміністративн

ої служби 

СК11 Здатність створювати 

та організовувати ефективні 

комунікації в процесі 

управління. 

 СК12 Здатність 

аналізувати й 

структурувати проблеми 

організації, формувати 

обґрунтовані рішення. 

 СК15 Здатність формувати 

та демонструвати лідерські 

РН3 

Демонструвати 

знання теорій, 

методів і функцій 

менеджменту, 

сучасних 

концепцій 

лідерства. 

 РН9 

Демонструвати 

навички взаємодії, 

Лекції, практичні, 

командна робота, 

проектна робота, 

проблемні заняття 

Бакалавр3 

курс, 6 

семестр 

073 

 

Менеджмент 

Без 

обмежень 



якості та поведінкові 

навички. 

лідерства, 

командної роботи. 

31 Кафедра 

менеджменту 

організацій і 

адмініструван

ня ім. М.П. 

Поліщука, 

Пивовар А.М. 

Бізнес-

адмініструванн

я 

СК11 Здатність створювати 

та організовувати ефективні 

комунікації в процесі 

управління. 

 СК12 Здатність 

аналізувати й 

структурувати проблеми 

організації, формувати 

обґрунтовані рішення. 

 СК15 Здатність формувати 

та демонструвати лідерські 

якості та поведінкові 

навички. 

РН3 

Демонструвати 

знання теорій, 

методів і функцій 

менеджменту, 

сучасних 

концепцій 

лідерства. 

 РН9 

Демонструвати 

навички взаємодії, 

лідерства, 

командної роботи. 

Лекції, практичні, 

командна робота, 

проектна робота, 

проблемні заняття 

Бакалавр3 

курс, 6 

семестр  

073 

Менеджмент 

Без 

обмежень 

33 Кафедра 

менеджменту 

організацій і 

адмініструван

ня ім. М.П. 

Поліщука, 

Пивовар А.М. 

Організація 

управлінської 

праці 

СК11 Здатність створювати 

та організовувати ефективні 

комунікації в процесі 

управління. 

 СК12 Здатність 

аналізувати й 

структурувати проблеми 

організації, формувати 

обґрунтовані рішення. 

 СК15 Здатність формувати 

та демонструвати лідерські 

якості та поведінкові 

навички. 

РН3 

Демонструвати 

знання теорій, 

методів і функцій 

менеджменту, 

сучасних 

концепцій 

лідерства. 

 РН9 

Демонструвати 

навички взаємодії, 

лідерства, 

командної роботи. 

Лекції, практичні, 

командна робота, 

проектна робота, 

проблемні заняття 

Бакалавр3 

курс, 6 

семестр 

 

073 

Менеджмент 

Без 

обмежень 

34 Кафедра 

менеджменту 

організацій і 

адмініструван

ня ім. М.П. 

Поліщука, 

Техніка 

адміністративн

ої роботи  

ЗК 5. Знання та розуміння 

предметної області та 

розуміння професійної 

діяльності.  

СК4 Вміння визначати 

функціональні області 

РН7 Виявляти 

навички 

організаційного 

проектування. 

 РН9 

Демонструвати 

Лекції, практичні, 

командна робота, 

проектна робота, 

проблемні заняття 

Бакалавр, 4 

курс, 7 

семестр 

073 

Менеджмент 

Без 

обмежень 



Присяжнюк 

О.Ф. 

організації та зв’язки між 

ними. 

 СК7 Здатність обирати та 

використовувати сучасний 

інструментарій 

менеджменту. 

навички взаємодії, 

лідерства, 

командної роботи. 

35 Кафедра 

менеджменту 

організацій і 

адмініструван

ня ім. М.П. 

Поліщука, 

Присяжнюк 

О.Ф. 

Тайм-

менеджмент та 

цілепокладання 

ЗК 3. Здатність до 

абстрактного мислення, 

аналізу, синтезу.  

ЗК 5. Знання та розуміння 

предметної області та 

розуміння професійної 

діяльності.  

СК7 Здатність обирати та 

використовувати сучасний 

інструментарій 

менеджменту. 

РН7 Виявляти 

навички 

організаційного 

проектування. 

 РН9 

Демонструвати 

навички взаємодії, 

лідерства, 

командної роботи. 

Лекції, практичні, 

командна робота, 

проектна робота, 

проблемні заняття 

Бакалавр, 4 

курс, 7 

семестр 

073 

Менеджмент 

Без 

обмежень 

36 Кафедра 

менеджменту 

організацій і 

адмініструван

ня ім. М.П. 

Поліщука, 

Присяжнюк 

О.Ф. 

Лідерство і 

командний дух 

ЗК 5. Знання та розуміння 

предметної області та 

розуміння професійної 

діяльності.  

СК 9. Здатність працювати в 

команді та налагоджувати 

міжособистісну взаємодію 

при вирішенні професійних 

завдань. 

 СК 15. Здатність 

формувати та 

демонструвати лідерські 

якості та поведінкові 

навички. 

 

 

РН 9. 

Демонструвати 

навички взаємодії, 

лідерства, 

командної роботи.  

РН 15. 

Демонструвати 

здатність діяти 

соціально 

відповідально та 

громадсько 

свідомо на основі 

етичних 

міркувань 

(мотивів), повагу 

до різноманітності 

Лекції, практичні, 

командна робота, 

проектна робота, 

проблемні заняття 

Бакалавр, 4 

курс, 7 

семестр 

073 

Менеджмент 

Без 

обмежень 



та 

міжкультурності.  

 

37 Кафедра 

менеджменту 

організацій і 

адмініструван

ня ім. М.П. 

Поліщука, 

Місевич М.А. 

Офісний 

менеджмент 

ЗК15 Здатність діяти на 

основі етичних міркувань 

(мотивів). 

 СК8 Здатність планувати 

діяльність організації та 

управляти часом. 

 

 СК9 Здатність працювати в 

команді та налагоджувати 

міжособистісну взаємодію 

при вирішенні професійних 

завдань. 

РН8 

Застосовувати 

методи 

менеджменту для 

забезпечення 

ефективності 

діяльності 

організації. 

 РН9 

Демонструвати 

навички взаємодії, 

лідерства, 

командної роботи. 

Лекції, практичні, 

командна робота, 

проектна робота, 

проблемні заняття 

Бакалавр, 4 

курс, 7 

семестр 

073 

Менеджмент 

Без 

обмежень 

38 Кафедра 

менеджменту 

організацій і 

адмініструван

ня ім. М.П. 

Поліщука, 

Місевич М.А. 

Digital-

менеджмент 

ЗК 5. Знання та розуміння 

предметної області та 

розуміння професійної 

діяльності.  

ЗК 8. Навички використання 

інформаційних і 

комунікаційних технологій. 

 СК 11. Здатність 

створювати та 

організовувати ефективні 

комунікації в процесі 

управління.  

 

 

РН8 

Застосовувати 

методи 

менеджменту для 

забезпечення 

ефективності 

діяльності 

організації. 

 РН9 

Демонструвати 

навички взаємодії, 

лідерства, 

командної роботи. 

Лекції, практичні, 

командна робота, 

проектна робота, 

проблемні заняття 

Бакалавр, 4 

курс, 7 

семестр 

073 

Менеджмент 

Без 

обмежень 

39 Кафедра 

менеджменту 

організацій і 

адмініструван

HR-

менеджмент 

ЗК15 Здатність діяти на 

основі етичних міркувань 

(мотивів). 

РН8 

Застосовувати 

методи 

менеджменту для 

Лекції, практичні, 

командна робота, 

проектна робота, 

проблемні заняття 

Бакалавр, 4 

курс, 7 

семестр 

073 

Менеджмент 

Без 

обмежень 



ня ім. М.П. 

Поліщука, 

Місевич М.А. 

 СК8 Здатність планувати 

діяльність організації та 

управляти часом. 

 СК9 Здатність працювати в 

команді та налагоджувати 

міжособистісну взаємодію 

при вирішенні професійних 

завдань. 

забезпечення 

ефективності 

діяльності 

організації. 

 РН9 

Демонструвати 

навички взаємодії, 

лідерства, 

командної роботи. 

Для здобувачів вищої освіти інших спеціальностей університету 
1 Кафедра 

менеджменту 

організацій і 

адмініструван

ня ім. М.П. 

Поліщука, 

Пивовар А.М. 

Аграрний 

менеджмент  

Здатність вчитися і 

оволодівати сучасними 

знаннями. 

Здатність управляти 

організацією та її 

підрозділами через 

реалізацію функцій 

менеджменту. 

Здатність обирати та 

використовувати сучасний 

інструментарій 

менеджменту. 

Демонструвати 

знання теорій, 

методів і функцій 

менеджменту, 

сучасних 

концепцій 

лідерства. 

Застосовувати 

методи 

менеджменту для 

забезпечення 

ефективності 

діяльності 

організації. 

Лекції, практичні, 

командна робота, 

проектна робота, 

проблемні заняття 

Бакалавр, 4 

курс, 

8семестр 

Агрономія, 

Лісове 

господарство, 

Екологія 

051 Економіка 

Усі 

спеціальності 

галузі знань 07 

Управління та 

адміністрування  

281 Публічне 

управління та 

адміністрування 

292 

Міжнародні 

економічні 

відносини 

Без 

обмежень 

2 Кафедра 

менеджменту 

організацій і 

адмініструван

ня ім. М.П. 

Поліщука, 

Пивовар А.М. 

Торговельний 

менеджмент 

Здатність вчитися і 

оволодівати сучасними 

знаннями. 

Здатність оцінювати 

виконувані роботи, 

забезпечувати їх якість та 

Демонструвати 

знання теорій, 

методів і функцій 

менеджменту, 

сучасних 

концепцій 

лідерства. 

Лекції, практичні, 

командна робота, 

проектна робота, 

проблемні заняття 

Бакалавр, 4 

курс, 

8семестр 

Усі 

спеціальності 

галузі знань 07 

Управління та 

адміністрування  

281 Публічне 

управління та 

Без 

обмежень 



мотивувати персонал 

організації. 

Здатність обирати та 

використовувати сучасний 

інструментарій 

менеджменту. 

Застосовувати 

методи 

менеджменту для 

забезпечення 

ефективності 

діяльності 

організації. 

адміністрування 

292 

Міжнародні 

економічні 

відносини 

3 Кафедра 

менеджменту 

організацій і 

адмініструван

ня ім. М.П. 

Поліщука, 

Пивовар А.М. 

Менеджмент у 

сфері послуг 

Здатність вчитися і 

оволодівати сучасними 

знаннями. 

Здатність управляти 

організацією та її 

підрозділами через 

реалізацію функцій 

менеджменту. 

Здатність обирати та 

використовувати сучасний 

інструментарій 

менеджменту. 

Демонструвати 

знання теорій, 

методів і функцій 

менеджменту, 

сучасних 

концепцій 

лідерства. 

Застосовувати 

методи 

менеджменту для 

забезпечення 

ефективності 

діяльності 

організації. 

Лекції, практичні, 

командна робота, 

проектна робота, 

проблемні заняття 

Бакалавр, 4 

курс, 

8семестр 

Усі 

спеціальності 

галузі знань 07 

Управління та 

адміністрування  

281 Публічне 

управління та 

адміністрування 

292 

Міжнародні 

економічні 

відносини 

242 Туризм 

Без 

обмежень 

4 Кафедра 

менеджменту 

організацій і 

адмініструван

ня ім. М.П. 

Поліщука, 

Пивовар 

А.М.. 

Технологія 

успіху 

 Здатність працювати в 

команді та налагоджувати 

міжособистісну взаємодію 

при вирішенні професійних 

завдань.  

 

. Демонструвати 

навички аналізу 

ситуації та 

здійснення 

комунікації у 

різних сферах 

діяльності 

організації. 

Демонструвати 

здатність діяти 

соціально 

відповідально та 

громадсько 

Лекції, практичні, 

командна робота, 

проектна робота, 

проблемні заняття 

Бакалавр, 4 

курс, 

8семестр 

Усі 

спеціальності 

галузі знань 07 

Управління та 

адміністрування  

051 Економіка 

281 Публічне 

управління та 

адміністрування 

292 

Міжнародні 

економічні 

відносини 

Без 

обмежень 



свідомо на основі 

етичних 

міркувань 

(мотивів), повагу 

до різноманітності 

та 

міжкультурності.  

 
 

242 Туризм 

5 Кафедра 

менеджменту 

організацій і 

адмініструван

ня ім. М.П. 

Поліщука, 

Пивовар А.М. 

Креативний 

менеджмент 

Здатність до адаптації та дії 

в новій ситуації. 

 Здатність генерувати нові 

ідеї (креативність).  

 

Здатність обирати та 

використовувати сучасний 

інструментарій 

менеджменту. 

Застосовувати 

методи 

менеджменту для 

забезпечення 

ефективності 

діяльності 

організації. 

 Демонструвати 

навички 

самостійної 

роботи, гнучкого 

мислення, 

відкритості до 

нових знань, бути 

критичним і 

самокритичним. 

Лекції, практичні, 

командна робота, 

проектна робота, 

проблемні заняття 

Бакалавр3 

курс, 5 

семестр 

Усі 

спеціальності 

галузі знань 07 

Управління та 

адміністрування  

051 Економіка 

281 Публічне 

управління та 

адміністрування 

292 

Міжнародні 

економічні 

відносини 

242 Туризм 

Без 

обмежень 

6 Кафедра 

менеджменту 

організацій і 

адмініструван

ня ім. М.П. 

Поліщука, 

Пивовар 

А.М.. 

Бізнес-

нетворкінг 

Здатність до адаптації та дії 

в новій ситуації.  

Цінування та повага 

різноманітності та 

мультикультурності.  

 Здатність працювати в 

команді та налагоджувати 

міжособистісну взаємодію 

Демонструвати 

навички взаємодії, 

лідерства, 

командної роботи.  

. Демонструвати 

здатність діяти 

соціально 

відповідально та 

громадсько 

Лекції, практичні, 

командна робота, 

проектна робота, 

проблемні заняття 

Бакалавр, 4 

курс, 

8семестр 

Усі 

спеціальності 

галузі знань 07 

Управління та 

адміністрування  

051 Економіка 

281 Публічне 

управління та 

адміністрування 

Без 

обмежень 



при вирішенні професійних 

завдань.  

 

свідомо на основі 

етичних 

міркувань 

(мотивів), повагу 

до різноманітності 

та 

міжкультурності. 

292 

Міжнародні 

економічні 

відносини 

7  

Кафедра 

менеджменту 

організацій і 

адмініструван

ня ім. М.П. 

Поліщука, 

Бездітко О.Є. 

Ризик-

менеджмент 

Здатність до адаптації та дії 

в новій ситуації. 

Здатність визначати 

перспективи розвитку 

організації. 

Здатність планувати 

діяльність організації та 

управляти часом. 

Демонструвати 

навички 

виявлення 

проблем та 

обґрунтування 

управлінських 

рішень. 

Оцінювати 

правові, соціальні 

та економічні 

наслідки 

функціонування 

організації. 

Лекції, практичні, 

командна робота, 

проектна робота, 

проблемні заняття 

Бакалавр, 2 

курс 4 

семе6стр 

Усі 

спеціальності 

галузі знань 07 

Управління та 

адміністрування  

051 Економіка 

281 Публічне 

управління та 

адміністрування 

292 

Міжнародні 

економічні 

відносини 

Без 

обмежень 

8 Кафедра 

менеджменту 

організацій і 

адмініструван

ня ім. М.П. 

Поліщука, 

Бездітко О.Є. 

Крос-

культурний 

менеджмент 

. Цінування та повага 

різноманітності та 

мультикультурності.  

 

Здатність працювати у 

міжнародному контексті.  

о способу життя.  

Здатність обирати та 

використовувати сучасний 

інструментарій 

менеджменту.  

Зберігати 

моральні, 

культурні, наукові 

цінності та 

примножувати 

досягнення 

суспільства, 

використовувати 

різні види та 

форми рухової 

активності для 

ведення здорового 

способу життя.  

Лекції, практичні, 

командна робота, 

проектна робота, 

проблемні заняття 

Бакалавр, 4 

курс, 

8семестр 

Усі 

спеціальності 

галузі знань 07 

Управління та 

адміністрування  

051 Економіка 

281 Публічне 

управління та 

адміністрування 

292 

Міжнародні 

економічні 

відносини 

242 Туризм 

Без 

обмежень 



Оцінювати 

правові, соціальні 

та економічні 

наслідки 

функціонування 

організації.  

 

9 Кафедра 

менеджменту 

організацій і 

адмініструван

ня ім. М.П. 

Поліщука, 

Присяжнюк 

О.Ф. 

Управління 
Startup-

проектами 

Здатність генерувати нові 

ідеї (креативність). 

Здатність визначати та 

описувати характеристики 

організації. 

Вміння визначати 

функціональні області 

організації та зв’язки між 

ними. 

Описувати зміст 

функціональних 

сфер діяльності 

організації 

Виявляти навички 

організаційного 

проектування. 

Лекції, практичні, 

командна робота, 

проектна робота, 

проблемні заняття 

Бакалав3 

курс, 6 

семестр р 

Усі 

спеціальності 

галузі знань 07 

Управління та 

адміністрування  

051 Економіка 

281 Публічне 

управління та 

адміністрування 

292 Міжнародні 

економічні 

відносини 

Без 

обмежень 

10 Кафедра 

менеджменту 

організацій і 

адмініструван

ня ім. М.П. 

Поліщука, 

Присяжнюк 

О.Ф. 

Тайм-

менеджмент та 

цілепокладання 

Здатність до абстрактного 

мислення, аналізу, синтезу.  

Знання та розуміння 

предметної області та 

розуміння професійної 

діяльності.  

Здатність обирати та 

використовувати сучасний 

інструментарій 

менеджменту. 

Виявляти навички 

організаційного 

проектування. 

 Демонструвати 

навички взаємодії, 

лідерства, 

командної роботи. 

Лекції, практичні, 

командна робота, 

проектна робота, 

проблемні заняття 

Бакалавр, 4 

курс, 7 

семестр 

Усі 

спеціальност

і галузі знань  

051 Економіка 

07 

Управління 

та 

адмініструва

ння  

Без 

обмежень 

11 Кафедра 

менеджменту 

організацій і 

адмініструван

Лідерство і 

командний дух 

Знання та розуміння 

предметної області та 

розуміння професійної 

діяльності.  

Демонструвати 

навички взаємодії, 

лідерства, 

командної роботи.  

Лекції, практичні, 

командна робота, 

проектна робота, 

проблемні заняття 

Бакалавр, 4 

курс, 7 

семестр 

281 Публічне 

управління 

та 

адмініструва

ння 

Без 

обмежень 



ня ім. М.П. 

Поліщука, 

Присяжнюк 

О.Ф. 

Здатність працювати в 

команді та налагоджувати 

міжособистісну взаємодію 

при вирішенні професійних 

завдань. 

 Здатність формувати та 

демонструвати лідерські 

якості та поведінкові 

навички. 

 

 

Демонструвати 

здатність діяти 

соціально 

відповідально та 

громадсько 

свідомо на основі 

етичних 

міркувань 

(мотивів), повагу 

до різноманітності 

та 

міжкультурності.  

 

12 Кафедра 

менеджменту 

організацій і 

адмініструван

ня ім. М.П. 

Поліщука, 

Місевич М.А. 

HR-

менеджмент 

Здатність діяти на основі 

етичних міркувань 

(мотивів). 

 Здатність планувати 

діяльність організації та 

управляти часом. 

Здатність працювати в 

команді та налагоджувати 

міжособистісну взаємодію 

при вирішенні професійних 

завдань. 

Застосовувати 

методи 

менеджменту для 

забезпечення 

ефективності 

діяльності 

організації. 

Демонструвати 

навички взаємодії, 

лідерства, 

командної роботи. 

Лекції, практичні, 

командна робота, 

проектна робота, 

проблемні заняття 

Бакалавр, 4 

курс, 7 

семестр 

Усі 

спеціальності 

галузі знань 07 

Управління та 

адміністрування  

051 Економіка 

281 Публічне 

управління та 

адміністрування 

292 

Міжнародні 

економічні 

відносини 

242 Туризм 

 

13 Кафедра 

менеджменту 

організацій і 

адмініструван

ня ім. М.П. 

Поліщука, 

Місевич М.А. 

Менеджмент 

організаційних 

змін та 

інновацій 

Здатність реалізувати свої 

права і обов’язки як члена 

суспільства, усвідомлювати 

цінності громадянського 

(демократичного) 

суспільства та необхідність 

його сталого розвитку, 

Демонструвати 

навички 

виявлення 

проблем та 

обґрунтування 

управлінських 

рішень. 

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 

Без 

обмежень 



 

 

 

верховенства права, прав і 

свобод людини і 

громадянина в Україні. 

Здатність генерувати нові 

ідеї (креативність). 

Здатність визначати 

перспективи розвитку 

організації. 

 Ідентифікувати 

причини стресу, 

адаптувати себе 

та членів команди 

до стресової 

ситуації, 

знаходити засоби 

до її нейтралізації 

управління та 

адміністрування 

292 

Міжнародні 

економічні 

відносини 

14 Кафедра 

менеджменту 

організацій і 

адмініструван

ня ім. М.П. 

Поліщука, 

Присяжнюк 

О.Ф. 

 

 

Організація та 

проектування 

фірми 

Здатність генерувати нові 

ідеї (креативність). 

Здатність визначати та 

описувати характеристики 

організації. 

Вміння визначати 

функціональні області 

організації та зв’язки між 

ними. 

Описувати зміст 

функціональних 

сфер діяльності 

організації 

Виявляти навички 

організаційного 

проектування. 

Лекції, практичні, 

командна робота, 

проектна робота, 

проблемні заняття 

Освітній 

рівень 

бакалавр 

051 Економіка 

Усі 

спеціальності 

галузі знань 07 

Управління та 

адміністрування  

281 Публічне 

управління та 

адміністрування 

292 Міжнародні 

економічні 

відносини 

Без 

обмежень 

15 Кафедра 

менеджменту 

організацій і 

адмініструван

ня ім. М.П. 

Поліщука, 

Пивовар А.М. 

 

 

Організація 

управлінської 

праці 

Здатність створювати та 

організовувати ефективні 

комунікації в процесі 

управління. 

 Здатність аналізувати й 

структурувати проблеми 

організації, формувати 

обґрунтовані рішення. 

 Здатність формувати та 

демонструвати лідерські 

якості та поведінкові 

навички. 

Демонструвати 

знання теорій, 

методів і функцій 

менеджменту, 

сучасних 

концепцій 

лідерства. 

Демонструвати 

навички взаємодії, 

лідерства, 

командної роботи. 

Лекції, практичні, 

проблемні заняття, 

командна робота, 

аналіз ситуаційних 

вправ, аналіз 

критичних випадків 

Освітній 

ступінь 

бакалавр 

Для всіх 

спеціальностей 

Без 

обмежень. 

16 Кафедра 

менеджменту 

Організаційний 

розвиток 

Здатність реалізувати свої 

права і обов’язки як члена 

Демонструвати 

навички 

Лекції, практичні, 

проблемні заняття, 

Освітній 

ступінь 

Усі 

спеціальності 

Без 

обмежень 



організацій і 

адмініструван

ня ім. М.П. 

Поліщука, 

Місевич М.А. 

 

 

 

суспільства, усвідомлювати 

цінності громадянського 

(демократичного) 

суспільства та необхідність 

його сталого розвитку, 

верховенства права, прав і 

свобод людини і 

громадянина в Україні. 

 ЗК12 Здатність генерувати 

нові ідеї (креативність). 

Здатність визначати 

перспективи розвитку 

організації. 

виявлення 

проблем та 

обґрунтування 

управлінських 

рішень. 

Ідентифікувати 

причини стресу, 

адаптувати себе 

та членів команди 

до стресової 

ситуації, 

знаходити засоби 

до її нейтралізації 

командна робота, 

аналіз ситуаційних 

вправ, аналіз 

критичних випадків 

бакалавр, 4 

курс 

галузі знань 07 

Управління та 

адміністрування  

051 Економіка 

292 Міжнародні 

економічні 

відносини 

242 Туризм 

17 Кафедра 

менеджменту 

організацій і 

адмініструван

ня ім. М.П. 

Поліщука, 

Місевич М.А. 

 

 

 

Офісний 

менеджмент 

Здатність діяти на основі 

етичних міркувань 

(мотивів). 

 Здатність планувати 

діяльність організації та 

управляти часом. 

Здатність працювати в 

команді та налагоджувати 

міжособистісну взаємодію 

при вирішенні професійних 

завдань. 

Застосовувати 

методи 

менеджменту для 

забезпечення 

ефективності 

діяльності 

організації. 

 Демонструвати 

навички взаємодії, 

лідерства, 

командної роботи. 

Лекції, практичні, 

командна робота, 

проектна робота, 

проблемні заняття 

Бакалавр 4 

курс,  

2051 Економіка 

Усі 

спеціальності 

галузі знань 07 

Управління та 

адміністрування  

281 Публічне 

управління та 

адміністрування 

292 Міжнародні 

економічні 

відносини 42 

Туризм 

Без 

обмежень 

18 Кафедра 

менеджменту 

організацій і 

адмініструван

ня ім. М.П. 

Поліщука, 

Бездітко О.Є. 

 

Поведінкові 

процеси в 

організації 

Навички використання 

інформаційних і 

комунікаційних технологій. 

Здатність працювати в 

команді та налагоджувати 

міжособистісну взаємодію 

при вирішенні професійних 

завдань 

Демонструвати 

навички взаємодії, 

лідерства, 

командної роботи. 

 Мати навички 

обґрунтування 

дієвих 

інструментів 

Лекції, практичні, 

командна робота, 

проектна робота, 

проблемні заняття 

Освітній 

ступінь 

бакалавр, 4 

курс 

Спеціальності 

галузі знань 07 

«Управління та 

адміністрування

» 

Без 

обмежень 



 Розуміти принципи 

психології та 

використовувати їх у 

професійній діяльності. 

мотивування 

персоналу 

організації. 

19 Кафедра 

менеджменту 

організацій і 

адмініструван

ня ім. М.П. 

Поліщука, 

Присяжнюк 

О.Ф. 

 

 

Проектування 

організаційної 

системи 

Здатність генерувати нові 

ідеї (креативність). 

Здатність визначати та 

описувати характеристики 

організації. 

Вміння визначати 

функціональні області 

організації та зв’язки між 

ними. 

Описувати зміст 

функціональних 

сфер діяльності 

організації 

Виявляти навички 

організаційного 

проектування. 

Лекції, практичні, 

командна робота, 

проектна робота, 

проблемні заняття 

Бакалавр,  4 

курс 

051 Економіка 

Усі 

спеціальності 

галузі знань 07 

Управління та 

адміністрування  

281 Публічне 

управління та 

адміністрування 

292 Міжнародні 

економічні 

відносини 075 

Маркетинг 

Без 

обмежень 

20  

Кафедра 

менеджменту 

організацій і 

адмініструван

ня ім. М.П. 

Поліщука, 

Бездітко О.Є. 

 

Соціальний 

менеджмент 

 

Здатність критично 

оцінювати інформацію, 

переоцінювати 

накопичений досвід і 

конструктивно ухвалювати 

рішення на основі 

узагальнення інформації; 

здатність до критичного 

аналізу своїх можливостей, 

вміння здійснювати 

дослідження на 

відповідному рівні. 

Знати свої 

права і обов’язки 

як члена 

суспільства, 

усвідомлювати 

цінності 

громадянського 

суспільства, 

верховенства 

права, прав і 

свобод людини і 

громадянина в 

Україні. 

Демонструвати 

знання теорій, 

методів і функцій 

менеджменту, 

Лекції, практичні, 

командна робота, 

проектна робота, 

проблемні заняття 

Бакалавр, 

курс 4, І 

семестр  
051 Економіка 

Усі 

спеціальності 

галузі знань 07 

Управління та 

адміністрування  

281 Публічне 

управління та 

адміністрування 

292 Міжнародні 

економічні 

відносини 

Без 

обмежень 



сучасних 

концепцій 

лідерства. 

Демонструвати 

навички 

самостійної 

роботи, гнучкого 

мислення, 

відкритості до 

нових знань, бути 

критичним і 

самокритичним.  

Виконувати 

дослідження 

індивідуально 

та/або в групі під 

керівництвом 

лідера. 

 

21 Кафедра 

менеджменту 

організацій і 

адмініструван

ня ім. М.П. 

Поліщука, 

Присяжнюк 

О.Ф. 

 

 

Техніка 

адміністративн

ої роботи  

Вміння визначати 

функціональні області 

організації та зв’язки між 

ними. 

 Здатність обирати та 

використовувати сучасний 

інструментарій 

менеджменту. 

Виявляти навички 

організаційного 

проектування. 

Демонструвати 

навички взаємодії, 

лідерства, 

командної роботи. 

Лекції, практичні, 

проблемні заняття, 

командна робота, 

аналіз ситуаційних 

вправ, аналіз 

критичних випадків 

Освітній 

ступінь 

бакалавр 3-4 

курс 

Спеціальності 

галузі знань 07 

«Управління та 

адміністрування

» 

Без 

обмежень 

22 Кафедра 

менеджменту 

організацій і 

адмініструван

ня ім. М.П. 

Управління 

агробізнесом 

Здатність вчитися і 

оволодівати сучасними 

знаннями. 

Здатність управляти 

організацією та її 

Демонструвати 

знання теорій, 

методів і функцій 

менеджменту, 

сучасних 

Лекції, практичні, 

проблемні заняття, 

командна робота, 

аналіз ситуаційних 

Освітній 

ступінь 

бакалавр,  

 

051 Економіка 

Усі 

спеціальності 

галузі знань 07 

Управління та 

Без 

обмежень 



Поліщука, 

Пивовар А.М. 

 

 

 

підрозділами через 

реалізацію функцій 

менеджменту. 

Здатність обирати та 

використовувати сучасний 

інструментарій 

менеджменту. 

концепцій 

лідерства. 

Застосовувати 

методи 

менеджменту для 

забезпечення 

ефективності 

діяльності 

організації. 

вправ, аналіз 

критичних випадків 

адміністрування  

281 Публічне 

управління та 

адміністрування 

292 Міжнародні 

економічні 

відносини 

23 Кафедра 

менеджменту 

організацій і 

адмініструван

ня ім. М.П. 

Поліщука, 

Бездітко О.Є. 

 

 

Управління 

ризикостійкіст

ю  організації 

Здатність до адаптації та дії 

в новій ситуації. 

Здатність визначати 

перспективи розвитку 

організації. 

Здатність планувати 

діяльність організації та 

управляти часом. 

Демонструвати 

навички 

виявлення 

проблем та 

обґрунтування 

управлінських 

рішень. 

Оцінювати 

правові, соціальні 

та економічні 

наслідки 

функціонування 

організації. 

Лекції, практичні, 

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 

242 Туризм 

Без 

обмежень 

24 Кафедра 

менеджменту 

організацій і 

адмініструван

ня ім. М.П. 

Поліщука, 

Присяжнюк 

О.Ф. 

 

 

Управлінські 

рішення  

Генерувати нові ідеї 

Визначати перспективи 

розвитку об’єкта 

управління 

Формувати та 

демонструвати лідерські 

якості та поведінкові 

навички. 

Демонструвати 

навички 

виявлення 

проблем та 

обґрунтування 

управлінських 

рішень 

Виявляти навички 

пошуку, збирання 

та аналізу 

інформації, 

розрахунку 

Лекції, практичні, 

проблемні заняття, 

командна робота, 

аналіз ситуаційних 

вправ, аналіз 

критичних випадків 

Освітній 

ступінь 

бакалавр 3-4 

курс 

Спеціальності 

галузі знань 07 

«Управління та 

адміністрування

» 

281 Публічне 

управління та 

адміністрування 

Без 

обмежень 



показників для 

обґрунтування 

управлінських 

рішень 

Демонструвати 

здатність діяти 

соціально 

відповідально та 

громадсько 

свідомо на основі 

етичних 

міркувань. 

 

Кафедра: Економіки і 

підприємництва  

Викладач: Валінкевич 

Наталія Василівна 

Дисципліна: 

Капітал підприємства: 

формування та 

використання 

ЗК1. Здатність 

реалізувати свої права і 

обов’язки як члена 

суспільства, 

усвідомлювати цінності 

громадянського 

(демократичного) 

суспільства та 

необхідність його 

сталого розвитку, 

верховенства права, 

прав і свобод людини і 

громадянина в Україні.  

ЗК2. Здатність зберігати 

моральні, культурні, 

наукові цінності та 

примножувати 

досягнення суспільства 

на основі розуміння 

історії та 

РН9. Усвідомлювати основні 

особливості сучасної світової та 

національної економіки, 

інституційної структури, 

напрямів соціальної, 

економічної та 

зовнішньоекономічної політики 

держави.  

РН10. Проводити аналіз 

функціонування та розвитку 

суб’єктів господарювання, 

визначати функціональні сфери, 

розраховувати відповідні 

показники які характеризують 

результативність їх діяльності.  

 

 

 
 

Лекції, 

практичні 

Бакалавр, 

2 курс, 

4 семестр 

Економіка; 

маркетинг; 

міжнародні 

економічні 

відносини; облік 

і оподаткування; 

публічне 

управління та 

адміністрування; 

право; 

підприємництво, 

торгівля та 

біржова 

діяльність; 

інформаційні 

системи та 

технології 

Аналітичне 

мислення та 

вміння 

економічного 

аналізу, 

творчість, 

ініціативність, 

мобільність 



закономірностей 

розвитку предметної 

області, її місця у 

загальній системі знань 

про природу і 

суспільство та у 

розвитку суспільства, 

техніки і технологій, 

використовувати різні 

види та форми рухової 

активності для 

активного відпочинку та 

ведення здорового 

способу життя.  

ЗК4. Здатність 

застосовувати знання у 

практичних ситуаціях.  

. 

Кафедра: Економіки і 

підприємництва  

Викладач: Валінкевич 

Наталія Василівна 

Дисципліна: 

Капіталовкладення в 

сталий розвиток 

аграрних підприємств 

ЗК1. Здатність 

реалізувати свої права і 

обов’язки як члена 

суспільства, 

усвідомлювати цінності 

громадянського 

(демократичного) 

суспільства та 

необхідність його 

сталого розвитку, 

верховенства права, 

прав і свобод людини і 

громадянина в Україні.  

ЗК2. Здатність зберігати 

моральні, культурні, 

наукові цінності та 

РН9. Усвідомлювати основні 

особливості сучасної світової та 

національної економіки, 

інституційної структури, 

напрямів соціальної, 

економічної та 

зовнішньоекономічної політики 

держави.  

РН10. Проводити аналіз 

функціонування та розвитку 

суб’єктів господарювання, 

визначати функціональні сфери, 

розраховувати відповідні 

показники які характеризують 

результативність їх діяльності. 

Лекції, 

практичні 

Бакалавр, 

2 курс, 

4 семестр 

Економіка; 

маркетинг; 

міжнародні 

економічні 

відносини; облік 

і оподаткування; 

публічне 

управління та 

адміністрування; 

право; 

підприємництво, 

торгівля та 

біржова 

діяльність; 

інформаційні 

Аналітичне 

мислення та 

вміння 

економічного 

аналізу, 

творчість, 

ініціативність, 

мобільність 



примножувати 

досягнення суспільства 

на основі розуміння 

історії та 

закономірностей 

розвитку предметної 

області, її місця у 

загальній системі знань 

про природу і 

суспільство та у 

розвитку суспільства, 

техніки і технологій, 

використовувати різні 

види та форми рухової 

активності для 

активного відпочинку та 

ведення здорового 

способу життя.  

ЗК4. Здатність 

застосовувати знання у 

практичних ситуаціях.  

 

системи та 

технології. 

Кафедра: Економіки і 

підприємництва  

Викладач: Валінкевич 

Наталія Василівна 

Дисципліна: 

Капіталовкладення: 

теорія, методологія та 

практика 

ЗК1. Здатність 

реалізувати свої права і 

обов’язки як члена 

суспільства, 

усвідомлювати цінності 

громадянського 

(демократичного) 

суспільства та 

необхідність його 

сталого розвитку, 

верховенства права, 

РН9. Усвідомлювати основні 

особливості сучасної світової та 

національної економіки, 

інституційної структури, 

напрямів соціальної, 

економічної та 

зовнішньоекономічної політики 

держави.  

РН10. Проводити аналіз 

функціонування та розвитку 

суб’єктів господарювання, 

визначати функціональні сфери, 

   Аналітичне 

мислення та 

вміння 

економічного 

аналізу, 

творчість, 

ініціативність, 

мобільність 



прав і свобод людини і 

громадянина в Україні.  

ЗК2. Здатність зберігати 

моральні, культурні, 

наукові цінності та 

примножувати 

досягнення суспільства 

на основі розуміння 

історії та 

закономірностей 

розвитку предметної 

області, її місця у 

загальній системі знань 

про природу і 

суспільство та у 

розвитку суспільства, 

техніки і технологій, 

використовувати різні 

види та форми рухової 

активності для 

активного відпочинку та 

ведення здорового 

способу життя.  

ЗК4. Здатність 
застосовувати знання у 
практичних ситуаціях 

розраховувати відповідні 

показники які характеризують 

результативність їх діяльності.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кафедра: 

Економіки і 

підприємництва 

 

Викладач: 

Кравчук Н.І.  

 

Дисципліна: 

ЗК8. Здатність до 

пошуку, оброблення та 

аналізу інформації з 

різних джерел.  

СК4. Здатність 

пояснювати економічні 

та соціальні процеси і 

явища на основі 

РН7. Пояснювати моделі 

соціально-економічних явищ з 

погляду фундаментальних 

принципів і знань на основі 

розуміння основних напрямів 

розвитку економічної науки.  

РН13. Ідентифікувати джерела 

та розуміти методологію 

Лекції, 

практичні, 

дискусія, 

круглий стіл 

Бакалавр 

2 курс 

4 семестр 

051 «Економіка»  Аналітичне 

мислення та 

вміння 

економічного 

аналізу, 

творчість, 

ініціативність, 

мобільність 



Економічна демографія 

 

 

теоретичних моделей, 

аналізувати і змістовно 

інтерпретувати отримані 

результати. 

СК8. Здатність 

аналізувати та 

розв’язувати завдання у 

сфері економічних та 

соціально-трудових 

відносин. 

визначення і методи отримання 

соціально-економічних даних, 

збирати та аналізувати 

необхідну інформацію, 

розраховувати економічні та 

соціальні показники.  

інформацію, розраховувати 

економічні та соціальні 

показники. 

РН17. Виконувати 

міждисциплінарний аналіз 

соціально-економічних явищ і 

проблем в однієї або декількох 

професійних сферах з 

врахуванням ризиків та 

можливих соціально-

економічних наслідків. 

Кафедра: 

Економіки і 

підприємництва 

 

Викладач: 

Кравчук Н.І.  

 

Дисципліна: 

Демографія сільських 

територій 

 

 

ЗК3. Здатність до 

абстрактного мислення, 

аналізу та синтезу.  

СК4. Здатність 

пояснювати економічні 

та соціальні процеси і 

явища на основі 

теоретичних моделей, 

аналізувати і змістовно 

інтерпретувати отримані 

результати. 

СК5. Розуміння 

особливостей сучасної 

світової та національної 

економіки, їх 

інституційної 

структури, 

РН7. Пояснювати моделі 

соціально-економічних явищ з 

погляду фундаментальних 

принципів і знань на основі 

розуміння основних напрямів 

розвитку економічної науки. 

РН13. Ідентифікувати джерела 

та розуміти методологію 

визначення і методи отримання 

соціально-економічних даних, 

збирати та аналізувати 

необхідну інформацію, 

розраховувати економічні та 

соціальні показники. 

РН17. Виконувати 

міждисциплінарний аналіз 

соціально-економічних явищ і 

Лекції, 

практичні, 

дискусія, 

круглий стіл 

Бакалавр 

2 курс 

4 семестр 

051 «Економіка»  Аналітичне 

мислення та 

вміння 

економічного 

аналізу, 

творчість, 

ініціативність, 

мобільність 



обґрунтування напрямів 

соціальної, економічної 

та 

зовнішньоекономічної 

політики держави. 

проблем в однієї або декількох 

професійних сферах з 

врахуванням ризиків та 

можливих соціально-

економічних наслідків.  

 

Кафедра: 

Економіки і 

підприємництва 

 

Викладач: 

Кравчук Н.І.  

 

Дисципліна: 

Регіональний аналіз 

демографічних 

процесів 

 

 

ЗК8. Здатність до 

пошуку, оброблення та 

аналізу інформації з 

різних джерел 

СК1. Здатність виявляти 

знання та розуміння 

проблем предметної 

області, основ 

функціонування 

сучасної економіки на 

мікро-, мезо-, макро- та 

міжнародному рівнях. 

СК4. Здатність 

пояснювати економічні 

та соціальні процеси і 

явища на основі 

теоретичних моделей, 

аналізувати і змістовно 

інтерпретувати отримані 

результати 

  

РН13. Ідентифікувати джерела 

та розуміти методологію 

визначення і методи отримання 

соціально-економічних даних, 

збирати та аналізувати 

необхідну інформацію, 

розраховувати економічні та 

соціальні показники. 

РН17. Виконувати 

міждисциплінарний аналіз 

соціально-економічних явищ і 

проблем в однієї або декількох 

професійних сферах з 

врахуванням ризиків та 

можливих соціально-

економічних наслідків.  

 

Лекції, 

практичні, 

дискусія, 

круглий стіл 

Бакалавр 

2 курс 

4 семестр 

051 «Економіка»  Аналітичне 

мислення та 

вміння 

економічного 

аналізу, 

творчість, 

ініціативність, 

мобільність 

Економіки і 

підприємництва 

(30)/Ходаківський В.М. 

 

Інвестування 

ЗК 7. Здатність до 

гнучкого мислення та 

компетентного 

застосування набутих 

знань в широкому 

діапазоні практичної 

роботи за фахом та 

повсякденному житті. 

знати: 

- економічні основи 

інвестування в умовах ринку;  

- чинники, які впливають 

на ефективність інвестування; 

економічний зміст 

інвестиційних ресурсів; 

Лекції, 

практичні 

Бакалавр, 

3 курс, 

6 семестр 

Економіка; 

маркетинг; 

міжнародні 

економічні 

відносини; облік 

і оподаткування; 

публічне 

управління та 

Без обмежень 



- структуру та форми 

ресурсного забезпечення;  

- шляхи більш 

раціонального використання 

інвестиційних ресурсів;  

- прогресивні методи 

планування та форми 

інвестування; показники 

ефективності інвестування. 

вміти: 

- визначати 

найпривабливіші об’єкти 

інвестиційної діяльності в 

умовах невизначеності; 

- визначати вплив інфляції 

та ризику на прийняття 

інвестиційних рішень; 

- розраховувати вартість 

фінансових інструментів та їх 

дохідність; 

- розраховувати вартість 

інвестиційного капіталу; 

- формувати оптимальну 

структуру джерел фінансування; 

- визначати привабливість 

інвестиційного проекту; 

- оцінювати стан 

інвестиційного ринку. 

адміністрування; 

право; 

підприємництво, 

торгівля та 

біржова 

діяльність; 

інформаційні 

системи та 

технології. 

Економіки і 

підприємництва 

(30)/Ходаківський В.М. 

 

Інвестиційне 

забезпечення 

ЗК 7. Здатність до 

гнучкого мислення та 

компетентного 

застосування набутих 

знань в широкому 

діапазоні практичної 

знати: 

- економічні основи 

інвестиційного забезпечення 

економічного розвитку 

сільськогосподарських 

підприємства в умовах ринку;  

Лекції, 

практичні 

Бакалавр, 

3 курс, 

6 семестр 

Економіка; 

маркетинг; 

міжнародні 

економічні 

відносини; облік 

і оподаткування; 

Без обмежень 



економічного 

розвитку 

сільськогосподарських 

підприємств 

роботи за фахом та 

повсякденному житті. 

- чинники, які впливають 

на ефективність інвестиційного 

забезпечення економічного 

розвитку сільськогосподарських 

підприємства; економічний 

зміст інвестиційних ресурсів; 

- структуру та форми 

ресурсного забезпечення 

інвестиційного розвитку 

сільськогосподарського 

підприємства;  

- шляхи більш 

раціонального використання 

інвестиційних ресурсів 

сільськогосподарських 

підприємств;  

- прогресивні методи 

планування та форми 

інвестиційного забезпечення 

економічного розвитку 

сільськогосподарського 

підприємства;  

- показники ефективності 

інвестиційного забезпечення 

економічного розвитку 

сільськогосподарського 

підприємства. 

вміти: 

- визначати 

найпривабливіші об’єкти 

інвестиційного забезпечення 

економічного розвитку 

сільськогосподарського 

публічне 

управління та 

адміністрування; 

право; 

підприємництво, 

торгівля та 

біржова 

діяльність; 

інформаційні 

системи та 

технології. 



підприємства в умовах 

невизначеності; 

- визначати вплив інфляції 

та ризику на прийняття 

інвестиційних рішень в 

діяльності 

сільськогосподарського 

підприємства; 

- розраховувати вартість 

фінансових інструментів та їх 

дохідність в системі 

інвестиційного забезпечення 

сільськогосподарського 

підприємства; 

- розраховувати вартість 

інвестиційного капіталу 

сільськогосподарського 

підприємства; 

- формувати оптимальну 

структуру джерел фінансування 

інвестиційного забезпечення 

економічного розвитку 

сільськогосподарського 

підприємства; 

- визначати привабливість 

інвестиційного проекту 

сільськогосподарського 

підприємства; 

- оцінювати стан 

інвестиційного ринку в сфері 

інвестиційного забезпечення 

економічного розвитку 

сільськогосподарського 



підприємства та інших видів 

організаційних структур. 

Економіки і 

підприємництва 

(30)/Ходаківський В.М. 

 

Інвестування: 

теоретичні основи 

залучення та 

використання 

ЗК 7. Здатність до 

гнучкого мислення та 

компетентного 

застосування набутих 

знань в широкому 

діапазоні практичної 

роботи за фахом та 

повсякденному житті. 

знати: 

- економічні основи 

інвестиційної діяльності в 

умовах ринку (залучення та 

використання);  

- чинники, які впливають 

на ефективність залучення 

інвестицій; економічний зміст 

використання інвестиційних 

ресурсів; 

- структуру та форми 

ресурсного забезпечення 

інвестиційної діяльності;  

- шляхи більш 

раціонального залучення та 

використання інвестиційних 

ресурсів;  

- прогресивні методи 

планування та форми залучення 

та використання інвестицій; 

показники ефективності 

інвестиційної діяльності. 

вміти: 

- визначати 

найпривабливіші об’єкти 

інвестиційної діяльності в 

структурі процесів їх залучення 

та використання; 

- визначати вплив інфляції 

та ризику на прийняття 

інвестиційних рішень щодо 

Лекції, 

практичні 

Бакалавр, 

3 курс, 

6 семестр 

Економіка; 

маркетинг; 

міжнародні 

економічні 

відносини; облік 

і оподаткування; 

публічне 

управління та 

адміністрування; 

право; 

підприємництво, 

торгівля та 

біржова 

діяльність; 

інформаційні 

системи та 

технології. 

Без обмежень 



залучення та використання 

інвестицій; 

- розраховувати вартість 

фінансових інструментів та їх 

дохідність для залучення та 

використання інвестицій; 

- розраховувати вартість 

інвестиційного капіталу 

залучених інвестицій; 

- формувати оптимальну 

структуру джерел фінансування 

процесів залучення та 

використання інвестицій; 

- визначати привабливість 

залучених інвестицій в системі 

розробки та функціонування 

інвестиційного проекту ; 

- оцінювати стан 

інвестиційного ринку в сфері 

залучення та використання 

інвестицій різними видами 

організаційних структур. 

Кафедра: аналізу і 

статистики 

 

Викладач Русак О.П. 

 

Дисципліна: 

Аналіз господарської 

діяльності 

 

ЗК 03. Здатність до 

абстрактного мислення, 

аналізу та синтезу. 

ЗК 04. Здатність 

застосовувати знання у 

практичних ситуаціях. 

ЗК 07. Навички 

використання 

інформаційних і 

комунікаційних 

технологій. 

РН 3. Знати сутність 

економічних процесів та 

розуміти їх роль і місце в 

господарській діяльності. 

Знати та використовувати 

економічну термінологію, 

пояснювати базові концепції 

мікро- та макроекономіки. 

РН 4. Розуміти принципи 

економічної науки, особливості 

функціонування економічних 

систем. 

Лекції, 

практичні, 

ділові ігри, 

командна 

робота, 

«мозковий 

штурм», аналіз 

ситуаційних 

вправ, аналіз 

критичних 

випадків 

Освітній 

ступінь 

бакалавр, 

 3 курс, 

5-й 

семестр 

051 «Економіка» Без обмежень 



ЗК 08. Здатність до 

пошуку, оброблення та 

аналізу інформації з 

різних джерел. 

ЗК 011. Здатність 

приймати обґрунтовані 

рішення. 

РН 5. Застосовувати 

аналітичний та методичний 

інструментарій для 

обґрунтування пропозицій та 

прийняття управлінських 

рішень різними економічними 

агентами (індивідуумами, 

домогосподарствами, 

підприємствами та органами 

державної влади). 

РН 7. Пояснювати моделі 

соціально-економічних явищ з 

погляду фундаментальних 

принципів і знань на основі 

розуміння основних напрямів 

розвитку економічної науки. 

РН 8. Застосовувати 

відповідні економіко-

математичні методи та моделі 

для вирішення економічних 

задач. 

РН 10. Проводити аналіз 

функціонування та розвитку 

суб’єктів господарювання, 

визначати функціональні сфери, 

розраховувати відповідні 

показники які характеризують 

результативність їх діяльності. 

РН 11. Вміти аналізувати 

процеси державного та 

ринкового регулювання 

соціально-економічних і 

трудових відносин. 



РН 12. Застосовувати 

набуті теоретичні знання для 

розв’язання практичних завдань 

та змістовно інтерпретувати 

отримані результати. 

РН 13. Ідентифікувати 

джерела та розуміти 

методологію визначення і 

методи отримання соціально-

економічних даних, збирати та 

аналізувати необхідну 

інформацію, розраховувати 

економічні та соціальні 

показники. 

Кафедра: Економіки і 

підприємництва 

 

Викладач: 

Грабчук І.Ф.  

 

Дисципліна: 

Фінансова санація та 

банкрутство 

підприємства 

ЗК 7. Здатність до 

гнучкого мислення та 

компетентного 

застосування набутих 

знань в широкому 

діапазоні практичної 

роботи за фахом та 

повсякденному житті. 

РН 2. Знати місце і значення 

економічної діяльності у 

вирішенні проблем розвитку 

національної системи.  

РН 5. Володіти інструментарієм 

оцінки господарської діяльності 

підприємств. 

РН 10. Визначати напрями 

підвищення ефективності 

використання економічного 

потенціалу на рівні держави та 

підприємств різних 

організаційно-правових форм 

власності. 

Лекції, 

практичні, 

дискусія, 

круглий стіл 

Бакалавр, 

3 курс, 

6 семестр 

051 «Економіка»  Базові знання з 

економіки 

підприємства, 

економічних 

процесів на 

підприємстві, 

статистики,  

фінансів та 

кредиту, 

бухгалтерського 

обліку. 

Кафедра: Економіки і 

підприємництва 

 

Викладач: 

Ходаківський В.М. 

Дисципліна: 

ЗК 2. Здатність до 

аналізу та синтезу як 

інструментарію 

виявлення проблем та 

прийняття рішень для їх 

розв’язання на основі 

РН 2. Знати місце і значення 

економічної діяльності у 

вирішенні проблем розвитку 

національної системи.  

РН 9. Використовувати 

теоретичні, організаційні та 

Лекції, 

практичні 

Бакалавр, 

4 курс, 

8 семестр 

Економіка; 

маркетинг; 

міжнародні 

економічні 

відносини; облік 

і оподаткування; 

Без обмежень 



Економіка сільських 

територій 

логічних аргументів та 

перевірених фактів. 

методичні засади економічного 

розвитку. 

РН 12. Усвідомлювати 

особливості функціонування 

підприємств у сучасних умовах 

господарювання.  

РН 17. Аналізувати розвиток 

економічних систем і моделей 

на національному та 

міжнаціональному рівнях з 

урахуванням професійного 

світогляду. 

публічне 

управління та 

адміністрування; 

право; 

підприємництво, 

торгівля та 

біржова 

діяльність; 

інформаційні 

системи та 

технології. 

Кафедра: 

Економіки і 

підприємництва 

 

Викладач: 

Кравчук Н.І.  

 

Дисципліна: 

Якість продукції 

ЗК4. Здатність 

застосовувати знання у 

практичних ситуаціях.  

ЗК 8. Здатність до 

пошуку, оброблення та 

аналізу інформації з 

різних джерел 
ЗК11. Здатність приймати 

обґрунтовані рішення. 

РН6. Використовувати 

професійну аргументацію для 

донесення інформації, ідей, 

проблем та способів їх 

вирішення до фахівців і 

нефахівців у сфері економічної 

діяльності. 

РН12. Застосовувати набуті 

теоретичні знання для 

розв’язання практичних завдань 

та змістовно інтерпретувати 

отримані результати.  

РН13.Ідентифікувати джерела 

та розуміти методологію 

визначення і методи отримання 

соціально-економічних даних, 

збирати та аналізувати 

необхідну інформацію, 

розраховувати економічні та 

соціальні показники. 

РН18. Використовувати 

нормативні та правові акти, що 

Лекції, 

практичні, 

проблемні 

заняття, 

дискусія, 

конференція 

Бакалавр 

4 курс 

7 семестр 

051 «Економіка»  Відповідаль-

ність, 

сумлінність, 

оперування 

математичними 

методами, 

уважність, 

коректність, 

вимогливість, 

посидючість та 

здатність до 

монотонної 

роботи, 

добросовісність 



регламентують професійну 

діяльність.  

Кафедра: Економіки і 

підприємництва 

 

Викладач: 

Грабчук І.Ф.  

 

Дисципліна: 

Внутрішній 

економічний механізм 

підприємства 
 

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  

 

РН 1. Знати та розуміти 

економічні категорії, закони, 

принципи, чинники, причинно-

наслідкові та функціональні 

зв’язки, які існують між 

процесами та явищами на різних 

рівнях економічних систем. 

РН 3. Знати сутність 

економічних процесів та 

розуміти їх роль і місце в 

господарській діяльності. 

РН 4. Формувати, аналізувати та 

інтерпретувати фінансову, 

управлінську, податкову і 

статистичну інформацію 

підприємств, установ, 

організацій. 

РН 5. Володіти інструментарієм 

оцінки господарської діяльності 

підприємств. 

РН 8. Обґрунтовувати напрями 

зростання ефективність 

господарської діяльності 

підприємств. 

РН 9. Використовувати 

теоретичні, організаційні та 

методичні засади економічного 

розвитку. 

РН 10. Визначати напрями 

підвищення ефективності 

використання економічного 

потенціалу на рівні держави та 

Лекції, 

практичні, 

дискусія, 

круглий стіл 

Бакалавр 

4 курс 

7 семестр 

Лекції, 

практичні, 

дискусія, 

круглий стіл 

Базові знання з 

економіки 

підприємства, 

економічних 

процесів на 

підприємстві, 

статистики,  

менеджменту. 

 



підприємств різних 

організаційно-правових форм 

власності. 

РН 11. Застосовувати 

спеціалізовані інформаційні 

системи і комп’ютерні 

технології для економічного 

аналізу та прийняття 

господарських рішень. 

РН 12. Усвідомлювати 

особливості функціонування 

підприємств у сучасних умовах 

господарювання.  

 

 

ОС «Магістр» 

Лідерство та 

партнерство 

Кафедра 

інноваційного 

підприємництва 

та інвестиційної 

діяльності 

Доктор 

економічних 

наук, професор 

Валінкевич 

Наталія 

Василівна  

 

Здатність генерувати нові 

ідеї (креативність). 

Здатність працювати в 

команді. Вміти 

здійснювати ділове 

спілкування: публічні 

виступи, переговори, 

проведення нарад, ділову 

переписку, електронні 

комунікації тощо. 

Використовувати знання 

про роботу з колективами 

людей та окремими 

працівниками в 

управлінській діяльності. 

Аналізувати та 

проектувати 

Оцінювати результати власної 

роботи, демонструвати лідерські 

навички та уміння управляти 

персоналом і працювати в 

команді; обґрунтовувати 

управлінські рішення щодо 

ефективного розвитку суб’єктів 

господарювання, враховуючи цілі, 

ресурси, обмеження та ризики; 

здійснювати аналіз ситуативних 

чинників, що обумовлюють вибір 

ефективного стилю лідерства в 

організації; обирати ефективні 

методи та прийоми 

управлінського впливу; 

формувати власний імідж шляхом 

цілеспрямованого використання 

Лекції,  

практичні заняття, 

командна робота, 

проблемні заняття 

Магістр 1 

курс,  

2 семестр 

051 

“Економіка 

Базові знання з 

підприємництва 

та бізнес-

культури, 

економіки праці 

та соціально-

трудових 

відносин, 

менеджменту, 

психлологія. 

 

 



міжособистісні, групові та 

організаційні комунікацій. 

Здатність обирати 

адекватні методи аналізу 

підприємства та його 

діяльності у контексті 

досягнення лідерських 

позицій та утворення 

стратегічних партнерств. 

Визначати конфігурації 

стратегічного простору 

підприємства та виявлення 

перспективних напрямів 

утворення стратегічних 

партнерств. Формувати та 

організаційне 

забезпечувати партнерські 

зв’язки підприємства з 

його контрагентами. 

Навички відстежувати 

вплив партнерства на 

конкурентне положення 

його учасників за 

формальними і 

неформальними 

індикаторами. 

 

мовної культури, культури 

зовнішності, невербальних 

засобів, аксесуарів; визначати свій 

стиль лідерства, ідентифікувати й 

намітити план розвитку свого 

стилю керування командою; 

визначати готовність колективу до 

формування команд; визначати 

сфери спільних інтересів та 

цінності для побудови ефективних 

партнерських стосунків; 

здійснювати оцінку ділових 

партнерів; формувати та 

підтримувати довіру бізнес-

партнерів; вести дискусію й 

управляти аудиторією, уникати 

логічних помилок у суперечці й 

дискусії; здійснювати ділові 

переговори з урахуванням 

особливостей комунікаційної 

ситуації, етичних вимог та 

психологічних закономірностей 

переговорного процесу; визначати 

заходи щодо підготовки 

публічного виступу; здійснювати 

презентацію ділової інформації. 

Корпоративне 

управління та 

соціальна 

відповідальність 

у бізнесі 

Кафедра 

інноваційного 

Здатність генерувати нові 

ідеї (креативність). 

Здатність працювати в 

команді. Ідентифікувати, 

аналізувати і ранжувати 

очікування зацікавлених 

сторін організації з 

Оцінювати результати власної 

роботи, демонструвати лідерські 

навички та уміння управляти 

персоналом і працювати в 

команді; обґрунтовувати 

управлінські рішення щодо 

ефективного розвитку суб’єктів 

Лекції,  

практичні заняття, 

командна робота, 

проблемні заняття 

Магістр 1 

курс,  

2 семестр 

051 

“Економіка 

Базові знання з 

підприємництва 

та бізнес-

культури, 

економіки праці 

та соціально-

трудових 



підприємництва 

та інвестиційної 

діяльності 

Доктор 

економічних 

наук, професор 

Валінкевич 

Наталія 

Василівна  

 

позицій концепції КСВ. 

Забезпечувати 

дотримання принципів 

Глобального договору у 

сфері праці спираючись 

на стандарти МОП, 

Європейського Союзу і 

національного 

законодавства. Здатність  

оцінювати матеріали 

аналізу у сфері КСВБ для 

формування пропозицій 

щодо удосконалення 

програм розвитку КСВБ. 

Аналізувати та  

матеріалізувати основні 

принципи прийняття 

етичних управлінських 

рішень. Навички збирати 

й оцінювати інформацію 

для прийняття рішень і 

формування пропозицій 

до програм розвитку 

організації. організації і 

готувати необхідну 

інформацію для її 

формування.  

господарювання, враховуючи цілі, 

ресурси, обмеження та ризики; 
знати місце та значення КСВ для 

бізнесу в Україні; загальні поняття 

та підходи до управління 

процесами соціальної 

відповідальності різних суб’єктів 

суспільного розвитку; 

законодавчо-нормативне 

регулювання КСВ в Україні та за 

кордоном; структуру державного 

апарату в сфері регулювання КСВ 

бізнесу. - вміти правильно 

застосовувати методи, принципи, 

форми управління КСВ бізнесу в 

практичній діяльності; 

ідентифікувати, аналізувати і 

ранжувати очікування 

стейкхолдерів з позиції КСВ; 

застосовувати основні принципи 

прийняття етичних управлінських 

рішень; аналізувати соціальну 

звітність організацій та 

використовувати її в розробці 

програм організаційного 

розвитку. 

відносин, 

менеджменту, 

психлологія. 

 

 

Технології 

підбору 

персоналу 

Кафедра 

інноваційного 

підприємництва 

Здатність генерувати нові 

ідеї (креативність). 

Здатність працювати в 

команді. Здатність 

перевіряти вірогідність 

інформації, наданої 

кандидатом на вакантну 

Оцінювати результати власної 

роботи, демонструвати лідерські 

навички та уміння управляти 

персоналом і працювати в 

команді; обґрунтовувати 

управлінські рішення щодо 

ефективного розвитку суб’єктів 

Лекції,  

практичні заняття, 

командна робота, 

проблемні заняття 

Магістр 1 

курс,  

2 семестр 

051 

“Економіка 

Базові знання з 

підприємництва 

та бізнес-

культури, 

економіки праці 

та соціально-

трудових 



та інвестиційної 

діяльності 

Доктор 

економічних 

наук, професор 

Валінкевич 

Наталія 

Василівна  

 

посаду, для гарантування 

кадрової безпеки 

організації. Навички 

проводити телефонне, 

структуроване інтерв’ю з 

кандидатами на вакантну 

посаду. Здатність 

організовувати 

тестування кандидатів на 

вакантну посаду та 

організовувати 

проведення 

графологічної 

експертизи. Здатність 

добирати кандидатів на 

вакантні посади з 

використанням послуг 

рекрутингового 

агентства, а також 

розробляти аутсорсинг-

проекти в галузі 

управління персоналом. 

Здатність розробляти 

проекти виведення 

персоналу зі штату 

організації, розробляти 

комплексну методику 

оцінювання персоналу. 

Навички вибрати 

програмні продукти для 

автоматизації функцій 

добору та оцінювання 

персоналу. 

господарювання, враховуючи цілі, 

ресурси, обмеження та ризики; 

розробляти технології аналізу 

робіт і розроблення вимог до 

кандидатів на вакантні посади; 

аналізувати методи пошуку та 

залучення кандидатів на вакантні 

посади; технології збирання та 

аналізу інформації про кандидатів 

на вакантні посади; організаційне, 

методичне та документаційне 

забезпечення проведення інтерв’ю 

з кандидатами на вакантні посади; 

технології використання 

психологічних методів 

оцінювання кандидатів на 

вакантні посади; оцінювати етапи 

розроблення та реалізації 

аутсорсинг-проекту; стратегії та 

технології роботи рекрутингових 

агентств; обґрунтовувати та 

застосовувати  технології 

виведення персоналу зі штату 

організації та технології 

оцінювання персоналу. 

відносин, 

менеджменту, 

психлологія. 

 

 



Інноваційний 

розвиток 

підприємства 

Кафедра 

економіки і 

підприємництва 

Кандидат 

економічних 

наук, доцент 

кафедри 

економіки і 

підприємництва 

Грабчук Інна 

Францівна 

Здатність визначати та 

розв’язувати складні 

економічні задачі та 

проблеми, приймати 

відповідні аналітичні та 

управлінські рішення у 

сфері економіки або у 

процесі навчання, що 

передбачає здійснення 

інновацій за 

невизначених умов та 

вимог.  

Здатність розробляти та 

управляти проєктами.  

Здатність застосовувати 

науковий підхід до 
формування та виконання 

ефективних проєктів у 

соціально-економічній 

сфері.  

Здатність до розробки 

сценаріїв і стратегій 

розвитку соціально-

економічних систем.  

Визначати та критично оцінювати 

стан та тенденції соціально-

економічного розвитку, 

формувати та аналізувати моделі 

економічних систем та процесів.  

Застосовувати базові методики 

обчислення фінансово - 

економічних показників; 

Прогнозувати економічні тренди 

розвитку економіки загалом та 

окремих суб’єктів 

господарювання. 

Оцінювати вплив зовнішнього 

середовища на економічний 

розвиток підприємства. 

Приймати ефективні рішення за 

невизначених умов і вимог, що 

потребують застосування нових 

підходів, методів та 

інструментарію соціально-

економічних досліджень.  

Лекції,  

практичні заняття, 

командна робота, 

проблемні заняття 

Магістр 1 

курс,  

2 семестр 

051 

“Економіка 

Базові знання з 

економіки 

підприємства, 

економічних 

процесів на 

підприємстві, 

стратегії 

підприємства та 

інформаційних 

технологій. 

Цифрова 

економіка 
Кафедра 

економіки і 

підприємництва 

Кандидат 

економічних 

наук, доцент 

кафедри 

Здатність до абстрактного 

мислення, аналізу та 

синтезу.  

Здатність до організації 

збору, обробки, 

зберігання та 

використання 

інформаційних даних. 

Здатність до створення в 

майбутньому абсолютно 

Впроваджувати діджитал-

інструменти для швидкого клієнт-

центричного інноваційного 

розвитку задля поширення їх 

інноваційної спроможності. 

Розробляти платформи програм з 

low-code, які дозволяють швидко 

розгортати та масштабувати 

експериментальні бізнес-додатки.  

Лекції,  

практичні заняття, 

командна робота, 

проблемні заняття 

Магістр 1 

курс,  

2 семестр 

051 

“Економіка 

Базові знання з 

економіки 

підприємства, 

економічних 

процесів на 

підприємстві, 

стратегії 

підприємства та 

інформаційних 

технологій. 



економіки і 

підприємництва 

Грабчук Інна 

Францівна 

оцифрованих 

підприємств.  

Здатність до 

використання нових 

технологій в бізнесі. 

Здатність до подолання 

бар'єрів і переходу на 

новий рівень управління 

підприємством.  

Розвивати трансформаційні 

платформи, які забезпечують 

видимість бізнесу, покращують 

обслуговування клієнтів та 

високу експлуатаційну 

ефективність нововведень. 

Здійснювати цифрову 

трансформатизацію без значних 

втрати часу та одночасно з 

високим рівнем зрозумілості для 

споживача 

Бізнес-

консалтинг 

Кафедра 

економіки і 

підприємництва 

Кандидат 

економічних 

наук, доцент 

кафедри 

економіки і 

підприємництва 

Грабчук Інна 

Францівна 

Здатність генерувати нові 

ідеї (креативність).  

Здатність мотивувати 

людей та рухатися до 

спільної мети.  

Здатність спілкуватися з 

представниками інших 

професійних груп різного 

рівня (з експертами з 

інших галузей 

знань/видів економічної 

діяльності).  

Здатність працювати в 

команді.  

Здатність діяти на основі 

етичних міркувань 

(мотивів).  

Вміти аналізувати поведінку 

суб'єктів господарювання в 

ринковому середовищі. 

Вміти вести бізнес, інвестиційну 

діяльність. 

Управляти бізнесом фінансами та 

економікою підприємств. 

Досліджувати ринки збуту, руху 

цін. 

Досягати високого рівня цінності 

підприємства.  

Розробляти бізнес-плани.  

Управляти власним капіталом 

розробка ефективної фінансової 

моделі.  

Здійснювати оптимізацію бізнесу. 

Лекції,  

практичні заняття, 

командна робота, 

проблемні заняття 

Магістр 1 

курс,  

2 семестр 

051 

“Економіка 

Базові знання з 

економіки 

підприємства, 

економічних 

процесів на 

підприємстві, 

стратегії 

підприємства та 

інформаційних 

технологій. 

Кафедра: 

Економіки і 

підприємництва 

 

Викладач: 

Яремова М.І.  

СК6. Здатність 

формулювати професійні 

задачі в сфері економіки 

та розв’язувати їх, 

обираючи належні 

напрями і відповідні 

РН2. Розробляти, обґрунтовувати 

і приймати ефективні рішення з 

питань розвитку соціально-

економічних систем та 

управління суб’єктами 

економічної діяльності.  

Лекції, практичні, 

дискусія, круглий 

стіл 

Магістр 

2 курс 

3 семестр 

051 

«Економіка

»  

Аналітичне 

мислення та вміння 

економічного 

аналізу, творчість, 

ініціативність, 



 

Дисципліна: 

Управління 

потенціалом 

підприємства 

 

 

методи для їх 

розв’язання, беручи до 

уваги наявні ресурси.  

СК7. Здатність 

обґрунтовувати 

управлінські рішення 

щодо ефективного 

розвитку суб’єктів 

господарювання. 

РН7.Обирати ефективні методи 

управління економічною 

діяльністю, обґрунтовувати 

пропоновані рішення на основі 

релевантних даних та наукових і 

прикладних досліджень.  

РН12. Обґрунтовувати 

управлінські рішення щодо 

ефективного розвитку суб’єктів 

господарювання, враховуючи 

цілі, ресурси, обмеження та 

ризики.  

 

мобільність, гарна 

пам'ять 

Кафедра: 

Економіки і 

підприємництва 

 

Викладач: 

Яремова М.І.  

 

Дисципліна: 

 

Потенціал і 

розвиток 

підприємства 

СК6. Здатність 

формулювати професійні 

задачі в сфері економіки 

та розв’язувати їх, 

обираючи належні 

напрями і відповідні 

методи для їх 

розв’язання, беручи до 

уваги наявні ресурси.  

СК7. Здатність 

обґрунтовувати 

управлінські рішення 

щодо ефективного 

розвитку суб’єктів 

господарювання. 

РН2. Розробляти, обґрунтовувати 

і приймати ефективні рішення з 

питань розвитку соціально-

економічних систем та 

управління суб’єктами 

економічної діяльності.  

РН7.Обирати ефективні методи 

управління економічною 

діяльністю, обґрунтовувати 

пропоновані рішення на основі 

релевантних даних та наукових і 

прикладних досліджень.  

РН12. Обґрунтовувати 

управлінські рішення щодо 

ефективного розвитку суб’єктів 

господарювання, враховуючи 

цілі, ресурси, обмеження та 

ризики.  

 

Лекції, практичні, 

дискусія, круглий 

стіл 

Магістр 

2 курс 

3 семестр 

051 

«Економіка

»  

Аналітичне 

мислення та вміння 

економічного 

аналізу, творчість, 

ініціативність, 

мобільність, гарна 

пам'ять 



Кафедра: 

Економіки і 

підприємництва 

 

Викладач: 

Яремова М.І.  

 

Дисципліна: 
 

Економічний 

потенціал 
 

СК6. Здатність 

формулювати професійні 

задачі в сфері економіки 

та розв’язувати їх, 

обираючи належні 

напрями і відповідні 

методи для їх 

розв’язання, беручи до 

уваги наявні ресурси.  

СК7. Здатність 

обґрунтовувати 

управлінські рішення 

щодо ефективного 

розвитку суб’єктів 

господарювання. 

РН2. Розробляти, обґрунтовувати 

і приймати ефективні рішення з 

питань розвитку соціально-

економічних систем та 

управління суб’єктами 

економічної діяльності.  

РН7.Обирати ефективні методи 

управління економічною 

діяльністю, обґрунтовувати 

пропоновані рішення на основі 

релевантних даних та наукових і 

прикладних досліджень.  

РН12. Обґрунтовувати 

управлінські рішення щодо 

ефективного розвитку суб’єктів 

господарювання, враховуючи 

цілі, ресурси, обмеження та 

ризики.  

 

Лекції, практичні, 

дискусія, круглий 

стіл 

Магістр 

2 курс 

3 семестр 

051 

«Економіка

»  

Аналітичне 

мислення та вміння 

економічного 

аналізу, творчість, 

ініціативність, 

мобільність, гарна 

пам'ять 

Економіки і 

підприємництва 

(30)/Ходаківський 

В.М. 

 

Економічна 

культура 

ділового 

спілкування 

ЗК 7. Здатність діяти на 

основі етичних міркувань 

(мотивів). 

знати: 

- основний зміст, напрям 

розвитку ділової культури в 

історико-культурологічному 

аспекті економіки; 

- місце і роль ділової 

культури в життєдіяльності 

економіста; 

- основні категорії ділової 

культури економіста та її види; 

- загальні етичні принципи і 

норми ділової культури 

економіста, які сприяють 

формуванню моральної культури 

фахівця; 

Лекції, практичні Магістр,  

2 курс, 

3 семестр 

Економіка

; 

маркетинг; 

міжнародні 

економічні 

відносини; 

облік і 

оподаткува

ння; 

публічне 

управління 

та 

адміністру

вання; 

право; 

Без обмежень 



- основні положення 

«ділового кодексу» економіста та 

ділової людини; 

- специфіку ділової культури 

в сфері документознавства та 

інформаційної діяльності; 

- сутність і роль 

корпоративної культури в 

організації; 

- основні правила сучасного 

ділового етикету; 

- моделі поведінки при 

формуванні ділового іміджу. 

вміти: 

- формувати власну ділову 

позицію, робити власний 

моральний вибір; 

- застосовувати набуті 

знання у сфері професійної 

діяльності і особистого ділового 

самовдосконалення; 

- дотримуватись норм 

професійної ділової етики в 

процесі фахової діяльності; 

- застосувати основні 

правила сучасного ділового 

етикету; 

- формувати свій 

професійний та діловий імідж. 

підприємн

ицтво, 

торгівля та 

біржова 

діяльність; 

інформацій

ні системи 

та 

технології. 

Економіки і 

підприємництва 

(30)/Ходаківський 

В.М. 

 

ЗК 7. Здатність діяти на 

основі етичних міркувань 

(мотивів). 

знати: 

- основний зміст, напрям 

розвитку професійної та 

корпоративної етики в історико-

культурологічному аспекті; 

Лекції, практичні Магістр,  

2 курс, 

3 семестр 

Економіка

; 

маркетинг; 

міжнародні 

економічні 

Без обмежень 



Професійна та 

корпоративна 

етика 

- місце і роль професійної та 

корпоративної етики в 

життєдіяльності фахівця; 

- основні категорії 

професійної та корпоративної 

етики та її види; 

- загальні етичні принципи і 

норми професійної та 

корпоративної етики, які 

сприяють формуванню моральної 

культури фахівця; 

- основні положення 

професійної та корпоративної 

етики та ділової людини; 

- специфіку професійної та 

корпоративної етики в сфері 

документознавства та 

інформаційної діяльності; 

- сутність і роль професійної 

та корпоративної етики в 

організації; 

- основні правила сучасної 

професійної та корпоративної 

етики; 

- моделі поведінки при 

формуванні ділового іміджу в 

системі відносин професійної та 

корпоративної етики. 

вміти: 

- формувати власну ділову 

позицію, робити власний 

моральний вибір в системі 

відносин професійної та 

корпоративної етики; 

відносини; 

облік і 

оподаткува

ння; 

публічне 

управління 

та 

адміністру

вання; 

право; 

підприємн

ицтво, 

торгівля та 

біржова 

діяльність; 

інформацій

ні системи 

та 

технології. 



- застосовувати набуті 

знання у сфері професійної та 

корпоративної етики і особистого 

ділового самовдосконалення; 

- дотримуватись норм 

професійної та корпоративної 

етики в процесі фахової 

діяльності; 

- застосувати основні 

правила професійної та 

корпоративної етики; 

- формувати свій 

професійний та діловий імідж. 

 

Економіки і 

підприємництва 

(30)/Ходаківський 

В.М. 

 

Діловий 

протокол 

ЗК 7. Здатність діяти на 

основі етичних міркувань 

(мотивів). 

знати: 

- напрямки діяльності в 

сфері ділового протоколу; 

- основні комунікації; 

- принципи побудови 

ефективної системи ділового 

протоколу ; 

- практику роботи з 

переговорів керівників сучасних 

вітчизняних та зарубіжних 

підприємств. 

вміти: 

- організовувати практичну 

роботу з управління людьми в 

сучасних організаціях; 

- здійснювати аналіз 

діяльності системи ділового 

управління; 

Лекції, практичні Магістр,  

2 курс, 

3 семестр 

Економіка

; 

маркетинг; 

міжнародні 

економічні 

відносини; 

облік і 

оподаткува

ння; 

публічне 

управління 

та 

адміністру

вання; 

право; 

підприємн

ицтво, 

торгівля та 

біржова 

діяльність; 

Без обмежень 



- застосовувати різні методи 

та інструменти систем 

планування, 

- організації, мотивації та 

контролю роботи; 

- використовувати 

відповідно до ситуації методи 

прийняття управлінських рішень 

та здійснювати комплекс дій для 

їх реалізації. 

інформацій

ні системи 

та 

технології. 

Моделювання 

економічної 

динаміки/ 

Кафедра 

комп’ютерних 

технологій і 

моделювання 

систем/ 

Доктор технічних 

наук, професор 

кафедри 

комп’ютерних 

технологій і 

моделювання 

систем, доцент 

Молодецька 

Катерина 

Валеріївна 

Здатність вчитися та бути 

готовим до засвоєння та 

застосування набутих 

знань. 

Здатність працювати 

самостійно та в команді з 

урахуванням вимог 

професійної дисципліни, 

планування та управління 

часом. 

Здатність діяти на основі 

етичних міркувань 

(мотивів). 

Здатність спілкуватися 

державною та 

іноземними мовами як 

усно, так і письмово.  

Навички використання 

сучасних інформаційних 

та комунікаційних 

технологій.  

Навички забезпечення 

еколого-економічної 

рівноваги.  

Знати та розуміти економічні 

процеси та явища, що 

відбуваються на різних рівнях 

економічних систем; знати місце і 

значення економічної діяльності 

бізнес-одиниць у вирішенні 

проблем розвитку глобальної 

економічної системи; формувати, 

аналізувати та інтерпретувати 

фінансову, управлінську, 

податкову і статистичну 

інформацію підприємств, установ, 

організацій для прийняття 

управлінських рішень; володіти 

методичним інструментарієм 

оцінки господарської діяльності 

підприємств; використовувати 

теоретичні, організаційні та 

методичні засади економічного 

розвитку; визначати напрями 

підвищення ефективності 

використання стратегічного 

потенціалу на рівні держави та 

підприємств різних організаційно-

Лекції, лекції 

проблемного 

характеру, 

практичні заняття 

Магістр, 2 051 

“Економіка

” 

Базові знання з 

дисциплін 

Мікроекономіка, 

Економіка 

підприємства, 

Інформатика, 

Економіко-

математичне 

моделювання 



Здатність презентувати 

результати проведених 

досліджень. 

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. 

Математичне 

моделювання 

динамічних 

систем 

Кафедра 

комп’ютерних 

технологій і 

моделювання 

систем/ 

Доктор технічних 

наук, професор 

кафедри 

комп’ютерних 

технологій і 

моделювання 

систем, доцент 

Молодецька 

Катерина 

Валеріївна 

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.  

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, 2 051 

“Економіка

” 

Базові знання з 

дисциплін 

Мікроекономіка, 

Економіка 

підприємства, 

Інформатика, 

Економіко-

математичне 

моделювання 



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. 

Комп'ютерне 

моделювання 

динамічних 

бізнес-систем 

Кафедра 

комп’ютерних 

технологій і 

моделювання 

систем/ 

Доктор технічних 

наук, професор 

кафедри 

комп’ютерних 

технологій і 

моделювання 

систем, доцент 

Молодецька 

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 

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 

Лекції, лекції 

проблемного 

характеру, 

практичні заняття 

Магістр, 2 051 

“Економіка

” 

Базові знання з 

дисциплін 

Мікроекономіка, 

Економіка 

підприємства, 

Інформатика, 

Економіко-

математичне 

моделювання 



Катерина 

Валеріївна 

 

 

сучасних інформаційних 

та комунікаційних 

технологій.  

Навички забезпечення 

еколого-економічної 

рівноваги.  

Здатність презентувати 

результати проведених 

досліджень 

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. 

Динамічні моделі 

в економіці/ 

Кафедра 

комп’ютерних 

технологій і 

моделювання 

систем/ 

Доктор технічних 

наук, професор 

кафедри 

комп’ютерних 

технологій і 

моделювання 

систем, доцент 

Молодецька 

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 

Лекції, лекції 

проблемного 

характеру, 

практичні заняття 

Магістр, 2 051 

“Економіка

” 

Базові знання з 

дисциплін 

Мікроекономіка, 

Економіка 

підприємства, 

Інформатика, 

Економіко-

математичне 

моделювання 



Катерина 

Валеріївна 

 

 

іноземними мовами як 

усно, так і письмово.  

Навички використання 

сучасних інформаційних 

та комунікаційних 

технологій.  

Навички забезпечення 

еколого-економічної 

рівноваги.  

Здатність презентувати 

результати проведених 

досліджень 

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, соц 

Моделювання 

трансформаційн

их процесів в 

економіці/ 

Кафедра 

комп’ютерних 

технологій і 

моделювання 

систем/ 

Доктор технічних 

наук, професор 

кафедри 

комп’ютерних 

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, іальної, 

правової держави.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, 

Лекції, лекції 

проблемного 

характеру, 

практичні заняття 

Магістр, 2 051 

“Економіка

” 

Базові знання з 

дисциплін 

Мікроекономіка, 

Економіка 

підприємства, 

Інформатика, 

Економіко-

математичне 

моделювання 



технологій і 

моделювання 

систем, доцент 

Молодецька 

Катерина 

Валеріївна 

 

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 

організацій для прийняття 

управлінських рішень; володіти 

методичним інструментарієм 

оцінки господарської діяльності 

підприємств; використовувати 

теоретичні, організаційні та 

методичні засади економічного 

розвитку; визначати напрями 

підвищення ефективності 

використання стратегічного 

потенціалу на рівні держави та 

підприємств різних організаційно-

правових форм власності; 

застосовувати спеціалізовані 

інформаційні системи і 

комп’ютерні технології для 

економічного аналізу та 

прийняття господарських рішень; 

розуміти вимоги до діяльності за 

спеціальністю, зумовлені 

необхідністю забезпечення 

сталого розвитку економіки 

України, її зміцнення як 

демократичної, соціальної, 

правової держави. 

Комп’ютерне 

моделювання в 

економіці/ 

Кафедра 

комп’ютерних 

технологій і 

моделювання 

систем/ 

Здатність до аналізу та 

синтезу як 

інструментарію 

виявлення проблем та 

прийняття рішень для їх 

розв’язання на основі 

логічних аргументів та 

перевірених фактів. 

Застосовувати спеціалізовані 

інформаційні системи і 

комп’ютерні технології для 

економічного аналізу та 

прийняття господарських рішень. 

Володіти загальнонауковими та 

спеціальними методами 

дослідження економічних явищ і 

процесів на підприємстві. 

Лекції, 

лабораторні 

заняття, практичні 

Бакалавр, 

3 

051 

“Економіка

” 

базові знання з 

дисциплін: 

Інформатика, 

Економічна 

теорія, Вища 

математика та 

теорія 

ймовірностей, 



завідувач кафедри 

комп’ютерних 

технологій і 

моделювання 

систем, 

канд.техн.наук, 

доцент 

Бродський Юрій 

Борисович 

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. 

Аналізувати розвиток 

економічних систем і моделей на 

національному та 

міжнаціональному рівнях з 

урахуванням професійного 

світогляду. 

Мікроекономіка, 

Макроекономіка 

Інформаційні 

системи 

управління 

підприємством, 

Кафедра 

комп’ютерних 

технологій і 

моделювання 

систем/ 

К.е.н., доцент 

Лапін Андрій 

Валерійович 

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, 

командна робота, 

проблемні заняття 

магістр 2, 

3 семестр 

051 

“Економіка 

Базові знання 

інформаційних 

технологій 

Інтегровані 

системи 

управління 

підприємством, 

Здатність 

використовувати сучасні 

інформаційні технології, 

методи та прийоми 

Застосовувати сучасні 

інформаційні технології та 

спеціалізоване програмне 

забезпечення у соціально-

лекції, 

лабораторні, 

командна робота, 

проблемні заняття 

магістр 2, 

3 семестр 

051 

“Економіка 

Базові знання 

інформаційних 

технологій 



Кафедра 

комп’ютерних 

технологій і 

моделювання 

систем/ 

К.е.н., доцент 

Лапін Андрій 

Валерійович 

дослідження економічних 

та соціальних процесів, 

адекватні встановленим 

потребам дослідження. 

економічних дослідженнях та в 

управлінні соціально-

економічними системами. 

Інформаційні 

системи в 

економічній 

діяльності 

підприємства, 

Кафедра 

комп’ютерних 

технологій і 

моделювання 

систем/ 

К.е.н., доцент 

Лапін Андрій 

Валерійович 

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, 

командна робота, 

проблемні заняття 

магістр 2, 

3 семестр 

051 

“Економіка 

Базові знання 

інформаційних 

технологій 

 

Менеджменту 

організацій і 

адмініструван

ня ім. М.П. 

Поліщука, 

Кравчук І.І. 

Управлінськи

й консалтинг 

ЗК3 Навички 

використання 

інформаційних та 

комунікаційних 

технологій; 

СК1 Здатність обирати 

та використовувати 

концепції, методи та 

інструментарій 

менеджменту, в тому 

числі у відповідності до 

РН1 Критично 

осмислювати, вибирати 

та використовувати 

необхідний науковий, 

методичний і 

аналітичний 

інструментарій для 

управління в 

непередбачуваних 

умовах; 

Лекції, 

практичні 

заняття 

Магістр, 

2 семестр 

073 

Менеджмент 

Без обмежень 



визначених цілей та 

міжнародних стандартів. 

РН3 Проектувати 

ефективні системи 

управління 

організаціями 

Менеджменту 

організацій і 

адмініструван

ня ім. М.П. 

Поліщука 

 

, Кравчук І.І. 

Інтелектуальн

і інформаційні 

технології 

ЗК3 Навички 

використання 

інформаційних та 

комунікаційних 

технологій; 

СК1 Здатність обирати 

та використовувати 

концепції, методи та 

інструментарій 

менеджменту, в тому 

числі у відповідності до 

визначених цілей та 

міжнародних стандартів; 

РН1 Критично 

осмислювати, вибирати 

та використовувати 

необхідний науковий, 

методичний і 

аналітичний 

інструментарій для 

управління в 

непередбачуваних 

умовах; 

РН3 Проектувати 

ефективні системи 

управління 

організаціями 

Лекції, 

практичні 

заняття 

Магістр, 

2 семестр 

073 

Менеджмент 

Без обмежень 

Менеджменту 

організацій і 

адмініструван

ня ім. М.П. 

Поліщука, 

Кравчук І.І. 

Діагностика в 

системі 

управління 

ЗК3 Навички 

використання 

інформаційних та 

комунікаційних 

технологій; 

СК1 Здатність обирати 

та використовувати 

концепції, методи та 

інструментарій 

менеджменту, в тому 

числі у відповідності до 

визначених цілей та 

міжнародних стандартів; 

РН1 Критично 

осмислювати, вибирати 

та використовувати 

необхідний науковий, 

методичний і 

аналітичний 

інструментарій для 

управління в 

непередбачуваних 

умовах; 

РН3 Проектувати 

ефективні системи 

управління 

організаціями 

Лекції, 

практичні 

заняття 

Магістр, 

2 семестр 

073 

Менеджмент 

Без обмежень 



Менеджменту 

організацій і 

адмініструван

ня ім. М.П. 

Поліщука, 

Місевич М.А. 

Управління 

конкурентосп

роможністю 

ЗК6 Здатність 

генерувати нові ідеї 

(креативність); 

СК10 Здатність до 

управління організацією 

та її розвитком; 

РН1 Критично 

осмислювати, вибирати 

та використовувати 

необхідний науковий, 

методичний і 

аналітичний 

інструментарій для 

управління в 

непередбачуваних 

умовах; 

РН6 Мати навички 

прийняття, 

обґрунтування та 

забезпечення реалізації  

управлінських рішень в 

непередбачуваних 

умовах, враховуючи 

вимоги чинного 

законодавства, етичні  

міркування та 

соціальну 

відповідальність; 

Лекції, 

практичні 

заняття 

Магістр, 

3 семестр 

073 

Менеджмент 

Знання основ 

управління 

організацією 

Менеджменту 

організацій і 

адмініструван

ня ім. М.П. 

Поліщука, 

Місевич М.А. 

Бенчмаркінг ЗК6 Здатність 

генерувати нові ідеї 

(креативність); 

РН1 Критично 

осмислювати, вибирати 

та використовувати 

необхідний науковий, 

методичний і 

аналітичний 

інструментарій для 

управління в 

непередбачуваних 

умовах; 

РН6 Мати навички 

прийняття, 

Лекції, 

практичні 

заняття 

Магістр, 

3 семестр 

073 

Менеджмент 

Знання основ 

управління 

організацією 



обґрунтування та 

забезпечення реалізації  

управлінських рішень в 

непередбачуваних 

умовах, враховуючи 

вимоги чинного 

законодавства, етичні  

міркування та 

соціальну 

відповідальність; 

Менеджменту 

організацій і 

адмініструван

ня ім. М.П. 

Поліщука, 

Місевич М.А. 

Бізнес- 

менеджмент 

СК10 Здатність до 

управління організацією 

та її розвитком; 

РН1 Критично 

осмислювати, вибирати 

та використовувати 

необхідний науковий, 

методичний і 

аналітичний 

інструментарій для 

управління в 

непередбачуваних 

умовах; 

РН6 Мати навички 

прийняття, 

обґрунтування та 

забезпечення реалізації  

управлінських рішень в 

непередбачуваних 

умовах, враховуючи 

вимоги чинного 

законодавства, етичні  

міркування та 

соціальну 

відповідальність; 

Лекції, 

практичні 

заняття 

Магістр, 

3 семестр 

073 

Менеджмент 

Знання основ 

управління 

організацією 



Менеджменту 

організацій і 

адмініструван

ня ім. М.П. 

Поліщука, 

Копитова І.В. 

Конфлікт-

менеджмент 

ЗК5 Здатність діяти на 

основі етичних 

міркувань (мотивів 

СК5 Здатність 

створювати та 

організовувати 

ефективні комунікації в 

процесі управління; 

СК8 Здатність 

використовувати 

психологічні технології 

роботи з персоналом. 

РН1 Критично 

осмислювати, вибирати 

та використовувати 

необхідний науковий, 

методичний і 

аналітичний 

інструментарій для 

управління в 

непередбачуваних 

умовах; 

РН7 Організовувати та 

здійснювати ефективні 

комунікації всередині 

колективу, з 

представниками різних 

професійних груп та в 

міжнародному 

контексті; 

РН10 Демонструвати 

лідерські навички та 

вміння працювати у 

команді, взаємодіяти з 

людьми, впливати на їх 

поведінку для 

вирішення професійних 

задач; 

Лекції, 

практичні 

заняття 

Магістр, 

3 семестр 

073 

Менеджмент 

Без обмежень 

Менеджменту 

організацій і 

адмініструван

ня ім. М.П. 

Поліщука, 

Копитова І.В. 

Ділові 

переговори 

ЗК5 Здатність діяти на 

основі етичних 

міркувань (мотивів 

СК5 Здатність 

створювати та 

організовувати 

ефективні комунікації в 

процесі управління; 

РН1 Критично 

осмислювати, вибирати 

та використовувати 

необхідний науковий, 

методичний і 

аналітичний 

інструментарій для 

управління в 

Лекції, 

практичні 

заняття 

Магістр, 

3 семестр 

073 

Менеджмент 

Без обмежень 



СК8 Здатність 

використовувати 

психологічні технології 

роботи з персоналом 

непередбачуваних 

умовах; 

РН7 Організовувати та 

здійснювати ефективні 

комунікації всередині 

колективу, з 

представниками різних 

професійних груп та в 

міжнародному 

контексті; 

РН10 Демонструвати 

лідерські навички та 

вміння працювати у 

команді, взаємодіяти з 

людьми, впливати на їх 

поведінку для 

вирішення професійних 

задач 

Менеджменту 

організацій і 

адмініструван

ня ім. М.П. 

Поліщука, 

Копитова І.В. 

Репутаційний 

менеджмент 

ЗК5 Здатність діяти на 

основі етичних 

міркувань (мотивів 

СК5 Здатність 

створювати та 

організовувати 

ефективні комунікації в 

процесі управління; 

СК8 Здатність 

використовувати 

психологічні технології 

роботи з персоналом 

РН1 Критично 

осмислювати, вибирати 

та використовувати 

необхідний науковий, 

методичний і 

аналітичний 

інструментарій для 

управління в 

непередбачуваних 

умовах; 

РН7 Організовувати та 

здійснювати ефективні 

комунікації всередині 

колективу, з 

представниками різних 

професійних груп та в 

Лекції, 

практичні 

заняття 

Магістр, 

3 семестр 

073 

Менеджмент 

Без обмежень 



міжнародному 

контексті; 

РН10 Демонструвати 

лідерські навички та 

вміння працювати у 

команді, взаємодіяти з 

людьми, впливати на їх 

поведінку для 

вирішення професійних 

задач 

Менеджменту 

організацій і 

адмініструван

ня ім. М.П. 

Поліщука, 

Орликовський 

М.О. 

Корпоративне 

управління 

ЗК2 Здатність до 

спілкуватися з 

представниками інших 

професійних груп 

різного рівня (з 

експертами з інших 

галузей знань/видів 

економічної діяльності); 

СК10 Здатність до 

управління організацією 

та її розвитком 

РН3 Проектувати 

ефективні системи 

управління 

організаціями 

РН5 Планувати 

діяльність організації в 

стратегічному та 

тактичному розрізах; 

РН7 Організовувати та 

здійснювати ефективні 

комунікації всередині 

колективу, з 

представниками різних 

професійних груп та в 

міжнародному 

контексті 

Лекції, 

практичні 

заняття 

Магістр, 

3 семестр 

073 

Менеджмент 

Без обмежень 

Менеджменту 

організацій і 

адмініструван

ня ім. М.П. 

Поліщука, 

Орликовський 

М.А. 

Організаційни

й дизайн 

бізнесу 

ЗК2 Здатність до 

спілкуватися з 

представниками інших 

професійних груп 

різного рівня (з 

експертами з інших 

галузей знань/видів 

економічної діяльності); 

РН3 Проектувати 

ефективні системи 

управління 

організаціями 

РН5 Планувати 

діяльність організації в 

стратегічному та 

тактичному розрізах; 

Лекції, 

практичні 

заняття 

Магістр, 

3 семестр 

073 

Менеджмент 

Без обмежень 



РН7 Організовувати та 

здійснювати ефективні 

комунікації всередині 

колективу, з 

представниками різних 

професійних груп та в 

міжнародному 

контексті; 

Менеджменту 

організацій і 

адмініструван

ня ім. М.П. 

Поліщука, 

Орликовський 

М.О 

Управління 

власністю 

СК10 Здатність до 

управління організацією 

та її розвитком 

РН3 Проектувати 

ефективні системи 

управління 

організаціями 

РН5 Планувати 

діяльність організації в 

стратегічному та 

тактичному розрізах; 

РН7 Організовувати та 

здійснювати ефективні 

комунікації всередині 

колективу, з 

представниками різних 

професійних груп та в 

міжнародному 

контексті; 

Лекції, 

практичні 

заняття 

Магістр, 

3 семестр 

073 

Менеджмент 

Без обмежень 

Кафедра 

фінансів і 

кредиту, 

Куровська Н. 

О. 

Інвестиційний 

та фінансовий 

менеджмент 

ЗК6 Здатність 

генерувати нові ідеї 

(креативність 

СК4 Здатність до 

ефективного 

використання та 

розвитку ресурсів 

організації 

СК7 Здатність 

розробляти проекти, 

РН4 Обґрунтовувати та 

управляти проектами, 

генерувати 

підприємницькі ідеї; 

РН13 Вміти планувати і 

здійснювати 

інформаційне, 

методичне, 

матеріальне, фінансове 

та кадрове 

Лекції, 

практичні 

заняття 

Магістр, 

3 семестр 

073 

Менеджмент 

Без обмежень 



управляти ними, 

виявляти ініціативу та 

підприємливість 

забезпечення 

організації (підрозділу); 

Кафедра 

фінансів і 

кредиту, 

Зелынська 

А.М. 

Бренд 

менеджмент 

ЗК6 Здатність 

генерувати нові ідеї 

(креативність 

РН4 Обґрунтовувати та 

управляти проектами, 

генерувати 

підприємницькі ідеї; 

РН13 Вміти планувати і 

здійснювати 

інформаційне, 

методичне, 

матеріальне, фінансове 

та кадрове 

забезпечення 

організації (підрозділу); 

Лекції, 

практичні 

заняття 

Магістр, 

3 семестр 

073 

Менеджмент 

 

Без обмежень 

Кафедра 

фінансів і 

кредиту, 

Куровська Н. 

О. 

Управління 

фінансовою 

санацією 

підприємства 

СК4 Здатність до 

ефективного 

використання та 

розвитку ресурсів 

організації 

РН4 Обґрунтовувати та 

управляти проектами, 

генерувати 

підприємницькі ідеї; 

РН13 Вміти планувати і 

здійснювати 

інформаційне, 

методичне, 

матеріальне, фінансове 

та кадрове 

забезпечення 

організації (підрозділу); 

Лекції, 

практичні 

заняття 

Магістр, 

3 семестр 

073 

Менеджмент 

 

Без обмежень 

Менеджменту 

організацій і 

адмініструван

ня ім. М.П. 

Поліщука, 

Місевич М.А. 

Антикризови

й менеджмент 

ЗК7 Здатність до 

абстрактного мислення, 

аналізу та синтезу 

СК9 Здатність 

аналізувати й 

структурувати проблеми 

організації, приймати 

РН1 Критично 

осмислювати, вибирати 

та використовувати 

необхідний науковий, 

методичний і 

аналітичний 

інструментарій для 

Лекції, 

практичні 

заняття 

Магістр, 

3 семестр 

073 

Менеджмент 

Без обмежень 



ефективні управлінські 

рішення та 

забезпечувати їх 

реалізацію; 

управління в 

непередбачуваних 

умовах; 

РН6 Мати навички 

прийняття, 

обґрунтування та 

забезпечення реалізації  

управлінських рішень в 

непередбачуваних 

умовах, враховуючи 

вимоги чинного 

законодавства, етичні  

міркування та 

соціальну 

відповідальність; 

Менеджменту 

організацій і 

адмініструван

ня ім. М.П. 

Поліщука, 

Місевич М.А. 

Управління 

фінансовими 

ризиками 

ЗК7 Здатність до 

абстрактного мислення, 

аналізу та синтезу 

СК9 Здатність 

аналізувати й 

структурувати проблеми 

організації, приймати 

ефективні управлінські 

рішення та 

забезпечувати їх 

реалізацію; 

РН1 Критично 

осмислювати, вибирати 

та використовувати 

необхідний науковий, 

методичний і 

аналітичний 

інструментарій для 

управління в 

непередбачуваних 

умовах; 

РН6 Мати навички 

прийняття, 

обґрунтування та 

забезпечення реалізації  

управлінських рішень в 

непередбачуваних 

умовах, враховуючи 

вимоги чинного 

законодавства, етичні  

Лекції, 

практичні 

заняття 

Магістр, 

3 семестр 

073 

Менеджмент 

Без обмежень 



міркування та 

соціальну 

відповідальність 

Менеджменту 

організацій і 

адмініструван

ня ім. М.П. 

Поліщука, 

Місевич М.А. 

SMART-

технології в 

управлінні 

ЗК7 Здатність до 

абстрактного мислення, 

аналізу та синтезу 

СК9 Здатність 

аналізувати й 

структурувати проблеми 

організації, приймати 

ефективні управлінські 

рішення та 

забезпечувати їх 

реалізацію; 

РН1 Критично 

осмислювати, вибирати 

та використовувати 

необхідний науковий, 

методичний і 

аналітичний 

інструментарій для 

управління в 

непередбачуваних 

умовах; 

РН6 Мати навички 

прийняття, 

обґрунтування та 

забезпечення реалізації  

управлінських рішень в 

непередбачуваних 

умовах, враховуючи 

вимоги чинного 

законодавства, етичні  

міркування та 

соціальну 

відповідальність 

Лекції, 

практичні 

заняття 

Магістр, 

3 семестр 

073 

Менеджмент 

Без обмежень 

Менеджменту 

організацій і 

адмініструван

ня ім. М.П. 

Поліщука, 

Місевич М.А. 

 

 

 

Антикризови

й менеджмент 

Здатність до 

абстрактного мислення, 

аналізу та синтезу 

Здатність аналізувати й 

структурувати проблеми 

організації, приймати 

ефективні управлінські 

рішення та 

Критично 

осмислювати, вибирати 

та використовувати 

необхідний науковий, 

методичний і 

аналітичний 

інструментарій для 

управління в 

Лекції, практики, 

проблемні заняття 

Магістр, 

курс 1, ІІ 

семестр 

051 Економіка; 

076 

Підприємництво, 

торгівля та 

біржова 

діяльність; 281 

Публічне 

управління та 

адміністрування 

Без обмежень 



забезпечувати їх 

реалізацію; 

непередбачуваних 

умовах; 

Мати навички 

прийняття, 

обґрунтування та 

забезпечення реалізації  

управлінських рішень в 

непередбачуваних 

умовах, враховуючи 

вимоги чинного 

законодавства, етичні  

міркування та 

соціальну 

відповідальність 

292 Міжнародні 

економічні 

відносини 

Менеджменту 

організацій і 

адмініструван

ня ім. М.П. 

Поліщука, 

Місевич М.А. 

 

 

Бенчмаркінг Здатність генерувати 

нові ідеї (креативність); 

Критично 

осмислювати, вибирати 

та використовувати 

необхідний науковий, 

методичний і 

аналітичний 

інструментарій для 

управління в 

непередбачуваних 

умовах; 

Мати навички 

прийняття, 

обґрунтування та 

забезпечення реалізації  

управлінських рішень в 

непередбачуваних 

умовах, враховуючи 

вимоги чинного 

законодавства, етичні  

міркування та 

Лекції, практичні, 

проблемні заняття, 

командна робота, 

аналіз ситуаційних 

вправ, аналіз 

критичних 

випадків 

Магістр 051 Економіка 

Усі спеціальності 

галузі знань 07 

Управління та 

адміністрування 

281 Публічне 

управління та 

адміністрування 

292 Міжнародні 

економічні 

відносини 

Без обмежень 



соціальну 

відповідальність 

Менеджменту 

організацій і 

адмініструван

ня ім. М.П. 

Поліщука, 

Копитова І.В. 

 

Бізнес-

конфліктологі

я 

Здатність діяти на основі 

етичних міркувань 

(мотивів 

Здатність створювати та 

організовувати 

ефективні комунікації в 

процесі управління; 

Здатність 

використовувати 

психологічні технології 

роботи з персоналом 

Критично 

осмислювати, вибирати 

та використовувати 

необхідний науковий, 

методичний і 

аналітичний 

інструментарій для 

управління в 

непередбачуваних 

умовах; 

Організовувати та 

здійснювати ефективні 

комунікації всередині 

колективу, з 

представниками різних 

професійних груп та в 

міжнародному 

контексті; 

Демонструвати 

лідерські навички та 

вміння працювати у 

команді, взаємодіяти з 

людьми, впливати на їх 

поведінку для 

вирішення професійних 

задач 

Лекції, практичні, 

проблемні заняття, 

командна робота, 

«мозковий 

штурм», аналіз 

ситуаційних вправ, 

аналіз критичних 

випадків 

Магістр 051 Економіка 

Усі спеціальності 

галузі знань 07 

Управління та 

адміністрування 

281 Публічне 

управління та 

адміністрування 

292 Міжнародні 

економічні 

відносини 

Без обмежень 

Кафедра 

менеджменту 

організацій і 

адмініструван

ня ім. М.П. 

Поліщука, 

Інжиніринг 

діяльності 

організації 

Здатність генерувати 

нові ідеї (креативність). 

Здатність визначати та 

описувати 

характеристики 

організації. 

Описувати зміст 

функціональних сфер 

діяльності організації 

Виявляти навички 

організаційного 

проектування. 

Лекції, практики, 

проблемні заняття 
Магістр, 

курс 1, ІІ 

семестр 

051 Економіка 

Усі спеціальності 

галузі знань 07 

Управління та 

адміністрування 

281 Публічне 

 



Лавриненко 

С.О. 

 

 

Вміння визначати 

функціональні області 

організації та зв’язки між 

ними. 

управління та 

адміністрування 

292 Міжнародні 

економічні 

відносини 

Менеджменту 

організацій і 

адмініструван

ня ім. М.П. 

Поліщука, 

Кравчук І.І. 

 

 

Управлінськи

й консалтинг 

Навички використання 

інформаційних та 

комунікаційних 

технологій; 

Здатність обирати та 

використовувати 

концепції, методи та 

інструментарій 

менеджменту, в тому 

числі у відповідності до 

визначених цілей та 

міжнародних стандартів; 

Критично 

осмислювати, вибирати 

та використовувати 

необхідний науковий, 

методичний і 

аналітичний 

інструментарій для 

управління в 

непередбачуваних 

умовах; 

Проектувати ефективні 

системи управління 

організаціями 

Лекції, практики, 

проблемні заняття 

Магістр, 

курс 1, ІІ 

семестр 

051 Економіка 

Усі спеціальності 

галузі знань 07 

Управління та 

адміністрування 

281 Публічне 

управління та 

адміністрування 

292 Міжнародні 

економічні 

відносини; 081 

Право; 201 

Агрономія 

Без обмежень 

Менеджменту 

організацій і 

адмініструван

ня ім. М.П. 

Поліщука, 

Орликовський 

М.О. 

 

Корпоративне 

управління 

Здатність до 

спілкуватися з 

представниками інших 

професійних груп 

різного рівня (з 

експертами з інших 

галузей знань/видів 

економічної діяльності); 

Здатність до управління 

організацією та її 

розвитком 

Проектувати ефективні 

системи управління 

організаціями 

Планувати діяльність 

організації в 

стратегічному та 

тактичному розрізах; 

Організовувати та 

здійснювати ефективні 

комунікації всередині 

колективу, з 

представниками різних 

професійних груп та в 

міжнародному 

контексті 

Лекції, практичні, 

командна робота, 

аналіз ситуаційних 

вправ 

Магістр 

 

051 Економіка 

Усі спеціальності 

галузі знань 07 

Управління та 

адміністрування 

281 Публічне 

управління та 

адміністрування 

292 Міжнародні 

економічні 

відносини; 081 

Право 

Повинні знати 

та розуміти 

економічні 

категорії, 

закони, 

причинно-

наслідкові та 

функціональні 

зв’язки, які 

існують між 

процесами та 

явищами у 

сфері 

управління 

процесами та 

явищами у 



сфері 

управління 

організацією 

Менеджменту 

організацій і 

адмініструван

ня ім. М.П. 

Поліщука, 

Копитова І.В. 

Конфлікт-

менеджмент 

Здатність 

використовувати 

психологічні технології 

роботи з персоналом; 

застосовувати в 

практичній діяльності 

ефективні 

конфліктологічні стратегії 

та тактики, спрямовані на 

мінімізацію 

деструктивних наслідків і 

розв’язок соціально-

економічних протиріч 

 

 Організовувати 

та здійснювати 

ефективні комунікації 

всередині колективу, з 

представниками різних 

професійних груп та в 

міжнародному 

контексті;  

 Забезпечувати 

особистий професійний 

розвиток та планування 

власного часу, 

дотримуватися 

принципів 

безперервного розвитку 

та постійного 

самовдосконалення; 

прагнути професійного 

зростання, проявляти 

толерантність та 

готовність до 

інноваційних змін.  

 Демонструвати 

лідерські навички та 

вміння працювати у 

команді, взаємодіяти з 

людьми, впливати на їх 

поведінку для 

вирішення професійних 

задач; вміти делегувати 

Лекції, практичні, 

командна робота, 

аналіз ситуаційних 

вправ 

Магістр, 3 

семестр 

051 Економіка 

Усі спеціальності 

галузі знань 07 

Управління та 

адміністрування 

281 Публічне 

управління та 

адміністрування 

292 Міжнародні 

економічні 

відносини; 081 

Право 

Без обмежень 



повноваження та 

керівництво 

організацією 

(підрозділом);  

 Демонструвати 

здатність обирати 

оптимальні варіанти 

співпраці з основними 

стейкхолдерами 

організації, а також 

встановлювати та 

підтримувати з ними 

ділові й ефективні 

взаємовідносини. 

Менеджменту 

організацій і 

адмініструван

ня ім. М.П. 

Поліщука, 

Копитова І.В. 

Психологія 

управління 

Здатність 

психологічного 

забезпечення 

професійної діяльності, 

коригувати 

психоемоційний клімат в 

колективі та 

використовувати 

психолого-акмеологічні 

технології для 

досягнення ефективності 

управління. 

Критично 

осмислювати, вибирати 

та використовувати 

необхідний науковий, 

методичний і 

аналітичний 

інструментарій для 

управління в 

непередбачуваних 

умовах; 

Організовувати та 

здійснювати ефективні 

комунікації всередині 

колективу, з 

представниками різних 

професійних груп та в 

міжнародному 

контексті; 

Демонструвати 

лідерські навички та 

Лекції, практичні, 

командна робота, 

аналіз ситуаційних 

вправ 

Магістр 

 

051 Економіка 

Усі спеціальності 

галузі знань 07 

Управління та 

адміністрування 

281 Публічне 

управління та 

адміністрування 

292 Міжнародні 

економічні 

відносини; 081 

Право 

Повинні знати 

та розуміти 

економічні 

категорії, 

закони, 

причинно-

наслідкові та 

функціональні 

зв’язки, які 

існують між 

процесами та 

явищами у 

сфері 

управління 

процесами та 

явищами у 

сфері 

управління 

організацією 



вміння працювати у 

команді, взаємодіяти з 

людьми, впливати на їх 

поведінку для 

вирішення професійних 

задач 

Кафедра 

менеджменту 

організацій і 

адмініструван

ня ім. М.П. 

Поліщука, 

Лавриненко 

С.О. 

 

Публічні 

комунікації в 

адмініструван

ні 

Здатність розв’язувати 

складні спеціалізовані 

задачі та практичні 

проблеми в 

адміністративній 

діяльності, які 

спрямовані на 

суспільний розвиток і 

передбачають 

застосування певних 

теорій та методів науки 

публічного управління та 

адміністрування 

Критично 

осмислювати, вибирати 

та використовувати 

необхідний науковий, 

методичний і 

аналітичний 

інструментарій для 

управління в 

непередбачуваних 

умовах; 

Організовувати та 

здійснювати ефективні 

комунікації всередині 

колективу, з 

представниками різних 

професійних груп та в 

міжнародному 

контексті; 

Демонструвати 

лідерські навички та 

вміння працювати у 

команді, взаємодіяти з 

людьми, впливати на їх 

поведінку для 

вирішення професійних 

задач; 

Лекції, практичні, 

проблемні заняття, 

командна робота, 

«мозковий 

штурм», аналіз 

ситуаційних вправ, 

аналіз критичних 

випадків 

Магістр 

 

051 Економіка 

Усі спеціальності 

галузі знань 07 

Управління та 

адміністрування 

281 Публічне 

управління та 

адміністрування 

292 Міжнародні 

економічні 

відносини; 081 

Право 

Повинні знати 

та розуміти 

економічні 

категорії, 

закони, 

причинно-

наслідкові та 

функціональні 

зв’язки, які 

існують між 

процесами та 

явищами у 

сфері 

управління 

процесами та 

явищами у 

сфері 

управління 

організацією 

Кафедра 

менеджменту 

Стратегічний 

менеджмент 

Здатність забезпечити 

адаптацію діяльності 

Здатність до адаптації 

та дії в новій ситуації. 

Лекції, практичні, 

проблемні заняття, 

Магістр 

 

051 Економіка 

Усі спеціальності 

Без обмежень 



організацій і 

адмініструван

ня ім. М.П. 

Поліщука, 

Копитова І.В. 

суб’єкта господарювання 

до мінливих умов 

зовнішнього середовища 

та невизначеності, 

зорієнтувати його на 

досягнення 

довгострокових цілей, 

пріоритетів розвитку, 

сталої позиції  і успіху 

на ринку на основі 

висновків економічного 

та стратегічного аналізу. 

Здатність генерувати 

нові ідеї (креативність). 

Здатність аналізувати 

результати діяльності 

організації, зіставляти 

їх з факторами впливу 

зовнішнього та 

внутрішнього 

середовища. 

Здатність визначати 

перспективи розвитку 

організації. 

Здатність планувати 

діяльність організації 

та управляти часом 

командна робота, 

«мозковий 

штурм», аналіз 

ситуаційних вправ, 

аналіз критичних 

випадків 

галузі знань 07 

Управління та 

адміністрування 

281 Публічне 

управління та 

адміністрування 

292 Міжнародні 

економічні 

відносини; 

Кафедра 

менеджменту 

організацій і 

адмініструван

ня ім. М.П. 

Поліщука, 

Пивовар А.М. 

 

Тайм-

менеджмент 

Здатність і готовність до 

особистісного й 

професійного навчання 

та самовдосконалення, 

саморозвитку, 

саморегуляції, 

самоорганізації, 

самоконтролю, до 

розширення меж своїх 

професійно-практичних 

знань. 

Демонструвати знання 

теорій, методів і 

функцій менеджменту, 

сучасних концепцій 

лідерства. 

Застосовувати методи 

менеджменту для 

забезпечення 

ефективності діяльності 

організації. 

РН 9. Демонструвати 

навички взаємодії, 

лідерства, командної 

роботи. 

Демонструвати 

навички самостійної 

роботи, гнучкого 

мислення, відкритості 

до нових знань, бути 

Лекції, практичні, 

проблемні заняття, 

командна робота, 

«мозковий 

штурм», аналіз 

ситуаційних вправ, 

аналіз критичних 

випадків 

Магістр 

 

051 Економіка 

Усі спеціальності 

галузі знань 07 

Управління та 

адміністрування 

281 Публічне 

управління та 

адміністрування 

292 Міжнародні 

економічні 

відносини; 

Без обмежень 



критичним і 

самокритичним. 

 

Кафедра 

менеджменту 

організацій і 

адмініструван

ня ім. М.П. 

Поліщука, 

Присяжнюк 

О.Ф. 

 

 

Техніка 

адміністратив

ної роботи 

Вміння визначати 

функціональні області 

організації та зв’язки між 

ними. 

Здатність обирати та 

використовувати 

сучасний інструментарій 

менеджменту. 

Виявляти навички 

організаційного 

проектування. 

Демонструвати 

навички взаємодії, 

лідерства, командної 

роботи. 

Демонструвати 

здатність діяти 

соціально 

відповідально та 

громадсько свідомо на 

основі етичних 

міркувань (мотивів), 

повагу до 

різноманітності та 

міжкультурності.  

Демонструвати навички 

самостійної роботи, 

гнучкого мислення, 

відкритості до нових 

знань, бути критичним і 

самокритичним.  

Лекції, практичні, 

проблемні заняття, 

командна робота, 

«мозковий 

штурм», аналіз 

ситуаційних вправ, 

аналіз критичних 

випадків 

Магістр, 

курс 1, ІІ 

семестр 

051 Економіка 

Усі спеціальності 

галузі знань 07 

Управління та 

адміністрування 

281 Публічне 

управління та 

адміністрування 

292 Міжнародні 

економічні 

відносини; 081 

Право 

Без обмежень 

Кафедра 

менеджменту 

організацій і 

адмініструван

ня ім. М.П. 

Поліщука, 

Місевич М.А. 

 

Технологія 

успіху 

Здатність і готовність до 

особистісного й 

професійного навчання 

та самовдосконалення, 

саморозвитку, 

саморегуляції, 

самоорганізації, 

самоконтролю, до 

Знати свої права і 

обов’язки як члена 

суспільства, 

усвідомлювати цінності 

громадянського 

суспільства, 

верховенства права, 

Лекції, практичні, 

проблемні заняття, 

командна робота, 

«мозковий 

штурм», аналіз 

ситуаційних вправ, 

аналіз критичних 

випадків 

Магістр, 

курс 1, ІІ 

семестр 

051 Економіка 

Усі спеціальності 

галузі знань 07 

Управління та 

адміністрування 

281 Публічне 

управління та 

адміністрування 

Без обмежень 



розширення меж своїх 

професійно-практичних 

знань. 

прав і свобод людини і 

громадянина в Україні. 

Демонструвати знання 

теорій, методів і 

функцій менеджменту, 

сучасних концепцій 

лідерства. 

292 Міжнародні 

економічні 

відносини; 081 

Право 

Менеджменту 

організацій і 

адмініструван

ня ім. М.П. 

Поліщука, 

Місевич М.А. 

 

 

Управління 

конкурентосп

роможністю 

Здатність генерувати 

нові ідеї (креативність); 

Здатність до управління 

організацією та її 

розвитком; 

Критично 

осмислювати, вибирати 

та використовувати 

необхідний науковий, 

методичний і 

аналітичний 

інструментарій для 

управління в 

непередбачуваних 

умовах; 

Мати навички 

прийняття, 

обґрунтування та 

забезпечення реалізації  

управлінських рішень в 

непередбачуваних 

умовах, враховуючи 

вимоги чинного 

законодавства, етичні  

міркування та 

соціальну 

відповідальність; 

Лекції, практичні, 

проблемні заняття, 

командна робота, 

аналіз ситуаційних 

вправ, аналіз 

критичних 

випадків 

Магістр 051 Економіка; 

Усі спеціальності 

галузі знань 07 

Управління та 

адміністрування 

Публічне 

управління та 

адміністрування; 

Міжнародні 

економічні 

відносини 

Повинні знати 

та розуміти 

економічні 

категорії, 

закони, 

причинно-

наслідкові та 

функціональні 

зв’язки, які 

існують між 

процесами та 

явищами у у 

сфері 

управління 

процесами та 

явищами у 

сфері 

управління 

організацією 

Кафедра 

менеджменту 

організацій і 

адмініструван

ня ім. М.П. 

Управління 

офісним 

персоналом 

Здатність діяти на основі 

етичних міркувань 

(мотивів). 

 

Застосовувати методи 

менеджменту для 

забезпечення 

Лекції, практики, 

проблемні заняття 
Магістр, 

курс 1, ІІ 

семестр 

Усі спеціальності 

галузі знань 07 

Управління та 

адміністрування; 

242 Туризм; 

Без обмежень 



Поліщука, 

Місевич М.А. 

 

 

Здатність планувати 

діяльність організації та 

управляти часом. 

 

Здатність працювати в 

команді та 

налагоджувати 

міжособистісну 

взаємодію при вирішенні 

професійних завдань. 

ефективності діяльності 

організації. 

Демонструвати 

навички взаємодії, 

лідерства, командної 

роботи. 

Міжнародні 

економічні 

відносини 

Менеджменту 

організацій і 

адмініструван

ня ім. М.П. 

Поліщука, 

Присяжнюк 

О.Ф. 

Управління 

проектами 

Здатність розробляти 

проекти, управляти 

ними, виявляти 

ініціативу та 

підприємливість; 

Ідентифікувати 

проблеми в організації 

та обґрунтовувати 

методи їх вирішення; 

Обґрунтовувати та 

управляти проектами, 

генерувати 

підприємницькі ідеї; 

Демонструвати 

лідерські навички та 

вміння працювати у 

команді, взаємодіяти з 

людьми, впливати на їх 

поведінку для 

вирішення професійних 

задач 

Лекції, 

практичні 

заняття 

Магістр, 

1 семестр 

051 Економіка 

Усі спеціальності 

галузі знань 07 

Управління та 

адміністрування 

281 Публічне 

управління та 

адміністрування 

292 

Міжнародні 

економічні 

відносини; 242 

Туризм 

Без обмежень 

Менеджменту 

організацій і 

адмініструван

ня ім. М.П. 

Поліщука, 

Місевич М.А. 

SMART-

технології в 

управлінні 

ЗК7 Здатність до 

абстрактного мислення, 

аналізу та синтезу 

СК9 Здатність 

аналізувати й 

структурувати проблеми 

організації, приймати 

ефективні управлінські 

РН1 Критично 

осмислювати, вибирати 

та використовувати 

необхідний науковий, 

методичний і 

аналітичний 

інструментарій для 

управління в 

Лекції, 

практичні 

заняття 

Магістр, 

3 семестр 

051 Економіка 

Усі спеціальності 

галузі знань 07 

Управління та 

адміністрування 

281 Публічне 

управління та 

адміністрування 

 



рішення та 

забезпечувати їх 

реалізацію; 

непередбачуваних 

умовах; 

РН6 Мати навички 

прийняття, 

обґрунтування та 

забезпечення реалізації  

управлінських рішень в 

непередбачуваних 

умовах, враховуючи 

вимоги чинного 

законодавства, етичні  

міркування та 

соціальну 

відповідальність 

292 Міжнародні 

економічні 

відносини; 242 

Туризм 

Менеджменту 

організацій і 

адмініструван

ня ім. М.П. 

Поліщука, 

Лавриненко 

С.О. 

Управління 

публічними 

адміністратив

ними 

процесами 

Здатність розв’язувати 

складні спеціалізовані 

задачі та практичні 

проблеми в 

адміністративній 

діяльності, які 

спрямовані на 

суспільний розвиток і 

передбачають 

застосування певних 

теорій та методів науки 

публічного управління та 

адміністрування 

Критично 

осмислювати, вибирати 

та використовувати 

необхідний науковий, 

методичний і 

аналітичний 

інструментарій для 

управління в 

непередбачуваних 

умовах; 

Організовувати та 

здійснювати ефективні 

комунікації всередині 

колективу, з 

представниками різних 

професійних груп та в 

міжнародному 

контексті; 

Демонструвати 

лідерські навички та 

Лекції, практичні, 

проблемні заняття, 

командна робота, 

«мозковий 

штурм», аналіз 

ситуаційних вправ, 

аналіз критичних 

випадків 

Магістр 

 

051 Економіка 

Усі спеціальності 

галузі знань 07 

Управління та 

адміністрування 

281 Публічне 

управління та 

адміністрування 

292 Міжнародні 

економічні 

відносини; 081 

Право 

Повинні знати 

та розуміти 

економічні 

категорії, 

закони, 

причинно-

наслідкові та 

функціональні 

зв’язки, які 

існують між 

процесами та 

явищами у 

сфері 

управління 

процесами та 

явищами у 

сфері 

управління 

організацією 



вміння працювати у 

команді, взаємодіяти з 

людьми, впливати на їх 

поведінку для 

вирішення професійних 

задач; 

Менеджменту 

організацій і 

адмініструван

ня ім. М.П. 

Поліщука, 

Місевич М.А. 

 

 

Формування 

конкурентних 

переваг 

організації 

Здатність до управління 

організацією та її 

розвитком; 

Критично 

осмислювати, вибирати 

та використовувати 

необхідний науковий, 

методичний і 

аналітичний 

інструментарій для 

управління в 

непередбачуваних 

умовах; 

Мати навички 

прийняття, 

обґрунтування та 

забезпечення реалізації  

управлінських рішень в 

непередбачуваних 

умовах, враховуючи 

вимоги чинного 

законодавства, етичні  

міркування та 

соціальну 

відповідальність; 

Лекції, практичні, 

проблемні заняття, 

командна робота, 

«мозковий 

штурм», аналіз 

ситуаційних вправ, 

аналіз критичних 

випадків 

Магістр, 

курс 1, ІІ 

семестр 

Усі спеціальності 

галузі знань 07 

Управління та 

адміністрування; 

Міжнародні 

економічні 

відносини; (201) 

Агрономія; 

242 Туризм 

Без обмежень 

 

Кафедра 

інноваційного 

підприємництва 

Бізнес-

діагностика 

ЗК 2.Вміння 

виявляти, ставити 

та вирішувати 

проблеми.  

РН 2. Визначати, 

аналізувати проблеми 

підприємництва, 

торгівлі і біржової 

Лекції, практичні, 

командна робота, 

аналіз ситуаційних 

вправ, аналіз 

Магістр, 

2 курс, 

3 семестр 

076 Підприєм-

ництво, 

торгівля та 

Повинні знати та 

визначати, 

аналізувати проблеми 

підприємництва, 



та інвестиційної 

діяльності,  

Кухарець В. В. 

СК 4. Здатність до 

вирішення 

проблемних питань 

і прийняття 

управлінських 

рішень у 

професійній 

діяльності. 

діяльності та 

розробляти заходи 

щодо їх вирішення. 

РН 9. Вміти 

вирішувати 

проблемні питання, 

що виникають в 

діяльності 

підприємницьких, 

торговельних та/або 

біржових структур за 

умов невизначеності 

та ризиків. 

критичних 

випадків 

біржова 

діяльність 

торгівлі і біржової 

діяльності та 

розробляти заходи 

щодо їх вирішення; 

вміти професійно, в 

повному обсязі й з 

творчою 

самореалізацією 

виконувати 

поставлені завдання у 

сфері 

підприємництва, 

торгівлі та/або 

біржової діяльності 

Кафедра 

інноваційного 

підприємництва 

та інвестиційної 

діяльності,  

Кухарець В. В. 

Бізнес-

консалтинг 

ЗК 2.Вміння 

виявляти, ставити 

та вирішувати 

проблеми.  

СК 4. Здатність до 

вирішення 

проблемних питань 

і прийняття 

управлінських 

рішень у 

професійній 

діяльності. 

РН 2. Визначати, 

аналізувати проблеми 

підприємництва, 

торгівлі і біржової 

діяльності та 

розробляти заходи 

щодо їх вирішення. 

РН 9. Вміти 

вирішувати 

проблемні питання, 

що виникають в 

діяльності 

підприємницьких, 

торговельних та/або 

біржових структур за 

умов невизначеності 

та ризиків. 

Лекції, практичні, 

проблемні заняття, 

командна робота, 

аналіз ситуаційних 

вправ, аналіз 

критичних 

випадків 

Магістр, 

2 курс, 

3 семестр 

076 Підприєм-

ництво, 

торгівля та 

біржова 

діяльність 

Повинні вміти 

збирати, обробляти, 

систематизувати і 

узагальнювати 

інформацію у сфері 

підприємництва; 

уміти генерувати нові 

ідеї та втілювати їх у 

життя. 

Кафедра 

інноваційного 

підприємництва 

Венчурний бізнес СК 2. Здатність 

проводити 

оцінювання 

РН 7. Оцінювати 

продукцію, товари, 

послуги, а також 

Лекції, практичні, 

проблемні заняття, 

командна робота, 

Магістр, 

2 курс, 

3 семестр 

076 Підприєм-

ництво, 

торгівля та 

Повинні знати та 

розуміти економічну 

природу бізнесу, 



та інвестиційної 

діяльності,  

Швець Т. В., 

Плотнікова М. Ф. 

продукції, товарів і 

послуг в 

підприємницькій, 

торговельній та/або 

біржовій діяльності. 

СК 4. Здатність до 

вирішення 

проблемних питань 

і прийняття 

управлінських 

рішень у 

професійній 

діяльності. 

процеси, що 

відбуваються в 

підприємницьких, 

торговельних та/або 

біржових структурах, і 

робити відповідні 

висновки для 

прийняття 

управлінських рішень. 

РН 9. Вміти 

вирішувати проблемні 

питання, що 

виникають в діяльності 

підприємницьких, 

торговельних та/або 

біржових структур за 

умов невизначеності та 

ризиків. 

аналіз ситуаційних 

вправ, аналіз 

критичних 

випадків 

біржова 

діяльність 

об’єктивний характер 

його виникнення; 

основні форми 

економічних відносин 

бізнесу та розуміти їх 

особливості в 

сучасних умовах; 

вплив методів 

ринкового та 

державного 

регулювання 

економічних відносин 

бізнесу на внутрішню 

макроекономічну 

стабільність в країні. 

Кафедра 

інноваційного 

підприємництва 

та інвестиційної 

діяльності, 

Овдіюк О. М. 

Економічна 

безпека бізнесу 

ЗК 1. Здатність до 

адаптації та дії в 

новій ситуації. 

ЗК 2. Вміння 

виявляти, ставити 

та вирішувати 

проблеми. 

СК 3. Здатність до 

ефективного 

управління 

діяльністю суб’єктів 

господарювання в 

сфері 

підприємництва, 

торгівлі та/або 

біржової діяльності. 

РН 1. Вміти 

адаптуватися та 

проявляти ініціативу і 

самостійність в 

ситуаціях, які 

виникають в 

професійній діяльності. 

РН 2. Визначати, 

аналізувати проблеми 

підприємництва, 

торгівлі і біржової 

діяльності та 

розробляти заходи 

щодо їх вирішення. 

РН 8. Розробляти і 

приймати рішення, 

Лекції, практичні, 

проблемні заняття, 

командна робота, 

аналіз ситуаційних 

вправ, аналіз 

критичних 

випадків 

Магістр, 

2 курс, 

3 семестр 

076 Підприєм-

ництво, 

торгівля та 

біржова 

діяльність 

Повинні знати та 

розуміти економічні 

категорії, закони, 

причинно-наслідкові 

та функціональні 

зв’язки, які існують 

між процесами та 

явищами на різних 

рівнях економічних 

систем. 



СК 4. Здатність до 

вирішення 

проблемних питань 

і прийняття 

управлінських 

рішень у 

професійній 

діяльності. 

спрямовані на 

забезпечення 

ефективності 

діяльності суб’єктів 

господарювання у 

сфері підприємницької, 

торговельної та/або 

біржової діяльності. 

РН 9. Вміти 

вирішувати проблемні 

питання, що 

виникають в діяльності 

підприємницьких, 

торговельних та/або 

біржових структур за 

умов невизначеності та 

ризиків. 

Кафедра 

інноваційного 

підприємництва 

та інвестиційної 

діяльності, 

Булуй О. Г. 

Електронний 

бізнес 

ЗК 2. Вміння 

виявляти, ставити 

та вирішувати 

проблеми. 

СК 3. Здатність до 

ефективного 

управління 

діяльністю суб’єктів 

господарювання в 

сфері 

підприємництва, 

торгівлі та/або 

біржової діяльності. 

РН 2. Визначати, 

аналізувати проблеми 

підприємництва, 

торгівлі і біржової 

діяльності та 

розробляти заходи 

щодо їх вирішення. 

РН 8. Розробляти і 

приймати рішення, 

спрямовані на 

забезпечення 

ефективності 

діяльності суб’єктів 

господарювання у 

сфері підприємницької, 

торговельної та/або 

біржової діяльності. 

Лекції, практичні, 

проблемні заняття, 

аналіз ситуаційних 

вправ 

Магістр, 

1 курс, 

2 семестр 

076 Підприєм-

ництво, 

торгівля та 

біржова 

діяльність 

Базові теоретичні 

знання з економіки та 

підприємницької 

діяльності. 



Кафедра 

інноваційного 

підприємництва 

та інвестиційної 

діяльності, 

Булуй О. Г. 

Інтелектуальні 

інформаційні 

технології 

ЗК 2. Вміння 

виявляти, ставити 

та вирішувати 

проблеми. 

СК 3. Здатність до 

ефективного 

управління 

діяльністю суб’єктів 

господарювання в 

сфері 

підприємництва, 

торгівлі та/або 

біржової діяльності. 

РН 2. Визначати, 

аналізувати проблеми 

підприємництва, 

торгівлі і біржової 

діяльності та 

розробляти заходи 

щодо їх вирішення. 

РН 8. Розробляти і 

приймати рішення, 

спрямовані на 

забезпечення 

ефективності 

діяльності суб’єктів 

господарювання у 

сфері підприємницької, 

торговельної та/або 

біржової діяльності. 

Лекції, практичні, 

проектна робота, 

аналіз проблемних 

ситуацій 

Магістр, 

1 курс, 

2 семестр 

076 Підприєм-

ництво, 

торгівля та 

біржова 

діяльність 

Мати навики роботи з 

текстовими 

процесорами, 

табличними 

процесорами, 

системами управління 

базами даних, вміти 

створювати вирази в 

електронних 

таблицях, формувати 

запити на вибірку 

інформації із баз 

даних, будувати 

графіки, розуміти 

механізм вирішення 

економічних задач 

(постановка завдання, 

отримання/збирання 

інформації, підбір 

інструментів обробки 

інформації, 

формування 

висновків) 

Кафедра 

інноваційного 

підприємництва 

та інвестиційної 

діяльності, 

Булуй О. Г. 

Інформаційні 

системи 

управління 

підприємством 

ЗК 2. Вміння 

виявляти, ставити 

та вирішувати 

проблеми. 

СК 3. Здатність до 

ефективного 

управління 

діяльністю суб’єктів 

господарювання в 

сфері 

підприємництва, 

РН 2. Визначати, 

аналізувати проблеми 

підприємництва, 

торгівлі і біржової 

діяльності та 

розробляти заходи 

щодо їх вирішення. 

РН 8. Розробляти і 

приймати рішення, 

спрямовані на 

забезпечення 

Лекції, практичні, 

проектна робота, 

аналіз проблемних 

ситуацій 

Магістр, 

1 курс, 

2 семестр 

076 Підприєм-

ництво, 

торгівля та 

біржова 

діяльність 

Базові знання з 

інформатики, 

інформаційних 

технологій, баз даних, 

навики роботи з 

системним та офісним 

програмним 

забезпеченням, 

розуміти механізм 

постановки та 



торгівлі та/або 

біржової діяльності. 

ефективності 

діяльності суб’єктів 

господарювання у 

сфері підприємницької, 

торговельної та/або 

біржової діяльності. 

вирішення 

економічних завдань 

Кафедра 

комп’ютерних 

технологій і 

моделювання 

систем, 

Молодецька К. В. 

Кібербезпека 

бізнесу 

ЗК 1. Здатність до 

адаптації та дії в 

новій ситуації. 

ЗК 2. Вміння 

виявляти, ставити 

та вирішувати 

проблеми. 

СК 3. Здатність до 

ефективного 

управління 

діяльністю суб’єктів 

господарювання в 

сфері 

підприємництва, 

торгівлі та/або 

біржової діяльності. 

СК 4. Здатність до 

вирішення 

проблемних питань 

і прийняття 

управлінських 

рішень у 

професійній 

діяльності. 

РН 1. Вміти 

адаптуватися та 

проявляти ініціативу і 

самостійність в 

ситуаціях, які 

виникають в 

професійній діяльності. 

РН 2. Визначати, 

аналізувати проблеми 

підприємництва, 

торгівлі і біржової 

діяльності та 

розробляти заходи 

щодо їх вирішення. 

РН 8. Розробляти і 

приймати рішення, 

спрямовані на 

забезпечення 

ефективності 

діяльності суб’єктів 

господарювання у 

сфері підприємницької, 

торговельної та/або 

біржової діяльності. 

РН 9. Вміти 

вирішувати проблемні 

питання, що 

виникають в діяльності 

Лекції, практичні, 

проблемні заняття, 

командна робота, 

аналіз ситуаційних 

вправ, аналіз 

критичних 

випадків 

Магістр, 

2 курс, 

3 семестр 

076 Підприєм-

ництво, 

торгівля та 

біржова 

діяльність 

Знання інформаційних 

технологій, загальні 

відомості про 

функціонування 

комп’ютерних мереж, 

особливості 

організації процесів та 

функціонування 

об’єктів і процесів 

бізнесу 



підприємницьких, 

торговельних та/або 

біржових структур за 

умов невизначеності та 

ризиків. 

Кафедра 

інноваційного 

підприємництва 

та інвестиційної 

діяльності, 

Левківська Л. М., 

Кухарець В. В. 

Комерційне 

підприємництво 

СК 3. Здатність до 

ефективного 

управління 

діяльністю суб’єктів 

господарювання в 

сфері 

підприємництва, 

торгівлі та/або 

біржової діяльності. 

СК 4. Здатність до 

вирішення 

проблемних питань 

і прийняття 

управлінських 

рішень у 

професійній 

діяльності. 

РН 8. Розробляти і 

приймати рішення, 

спрямовані на 

забезпечення 

ефективності 

діяльності суб’єктів 

господарювання у 

сфері підприємницької, 

торговельної та/або 

біржової діяльності. 

РН 9. Вміти 

вирішувати проблемні 

питання, що 

виникають в діяльності 

підприємницьких, 

торговельних та/або 

біржових структур за 

умов невизначеності та 

ризиків. 

Лекції, практичні, 

проблемні заняття, 

командна робота, 

аналіз ситуаційних 

вправ, аналіз 

критичних 

випадків 

Магістр, 

1 курс, 

2 семестр 

076 Підприєм-

ництво, 

торгівля та 

біржова 

діяльність 

Повинні володіти 

теоретичними 

аспектами сучасних 

проблем економіки та 

підприємництва, 

знати основні форми 

економічних відносин 

між суб’єктами 

бізнесу; мати знання в 

сфері розв’язання 

економічних проблем 

бізнесу, планування та 

показників 

ефективності. 

Кафедра 

інноваційного 

підприємництва 

та інвестиційної 

діяльності, 

Овдіюк О. М. 

Контролінг ЗК 2.Вміння 

виявляти, ставити 

та вирішувати 

проблеми.  

СК 4. Здатність до 

вирішення 

проблемних питань 

і прийняття 

управлінських 

рішень у 

РН 2. Визначати, 

аналізувати проблеми 

підприємництва, 

торгівлі і біржової 

діяльності та 

розробляти заходи 

щодо їх вирішення. 

РН 9. Вміти 

вирішувати 

проблемні питання, 

Лекції, практичні, 

командна робота, 

аналіз ситуаційних 

вправ, аналіз 

критичних 

випадків 

Магістр, 

2 курс, 

3 семестр 

076 Підприєм-

ництво, 

торгівля та 

біржова 

діяльність 

Повинні знати та 

розуміти економічні 

категорії, закони, 

причинно-наслідкові 

та функціональні 

зв’язки, які існують 

між процесами та 

явищами на різних 

рівнях економічних 

систем. 



професійній 

діяльності. 

що виникають в 

діяльності 

підприємницьких, 

торговельних та/або 

біржових структур за 

умов невизначеності 

та ризиків. 

Кафедра 

інноваційного 

підприємництва 

та інвестиційної 

діяльності, 

Плотнікова М. Ф., 

Швець Т. В. 

Креативний 

менеджмент 

ЗК 1. Здатність до 

адаптації та дії в 

новій ситуації. 

ЗК 2. Вміння 

виявляти, ставити 

та вирішувати 

проблеми. 

ЗК 3. Здатність 

мотивувати людей 

та рухатися до 

спільної мети. 

СК 2. Здатність 

проводити 

оцінювання 

продукції, товарів і 

послуг в 

підприємницькій, 

торговельній та/або 

біржовій діяльності. 

СК 4. Здатність до 

вирішення 

проблемних питань 

і прийняття 

управлінських 

рішень у 

професійній 

діяльності. 

РН 1. Вміти 

адаптуватися та 

проявляти ініціативу і 

самостійність в 

ситуаціях, які 

виникають в 

професійній 

діяльності. 

РН 2. Визначати, 

аналізувати проблеми 

підприємництва, 

торгівлі і біржової 

діяльності та 

розробляти заходи 

щодо їх вирішення. 

РН 3. Вміти 

розробляти заходи 

матеріального і 

морального 

заохочення та 

застосовувати інші 

інструменти 

мотивування 

персоналу й 

партнерів для 

досягнення 

поставленої мети. 

Лекції, практичні, 

проблемні заняття, 

командна робота, 

аналіз ситуаційних 

вправ, аналіз 

критичних 

випадків 

Магістр, 

2 курс, 

3 семестр 

076 Підприєм-

ництво, 

торгівля та 

біржова 

діяльність 

Без обмежень 



СК 5. Здатність до 

ініціювання та 

реалізації 

інноваційних 

проєктів в 

підприємницькій, 

торговельній та/або 

біржовій діяльності. 

РН 7. Оцінювати 

продукцію, товари, 

послуги, а також 

процеси, що 

відбуваються в 

підприємницьких, 

торговельних та/або 

біржових структурах, 

і робити відповідні 

висновки для 

прийняття 

управлінських 

рішень. 

РН 9. Вміти 

вирішувати 

проблемні питання, 

що виникають в 

діяльності 

підприємницьких, 

торговельних та/або 

біржових структур за 

умов невизначеності 

та ризиків. 

РН 10. 

Впроваджувати 

інноваційні проекти з 

метою створення 

умов для ефективного 

функціонування та 

розвитку 

підприємницьких, 

торговельних та/або 

біржових структур. 



Кафедра 

інноваційного 

підприємництва 

та інвестиційної 

діяльності, 

Волкова І. М., 

Степаненко Н. І. 

Маркетингові 

дослідження 

ЗК 1. Здатність до 

адаптації та дії в 

новій ситуації. 

ЗК 2. Вміння 

виявляти, ставити 

та вирішувати 

проблеми. 

СК 1. Здатність 

розробляти та 

реалізовувати 

стратегію розвитку 

підприємницьких, 

торговельних та/або 

біржових структур. 

СК 2. Здатність 

проводити 

оцінювання 

продукції, товарів і 

послуг в 

підприємницькій, 

торговельній та/або 

біржовій діяльності. 

РН 1. Вміти 

адаптуватися та 

проявляти ініціативу і 

самостійність в 

ситуаціях, які 

виникають в 

професійній 

діяльності. 

РН 2. Визначати, 

аналізувати проблеми 

підприємництва, 

торгівлі і біржової 

діяльності та 

розробляти заходи 

щодо їх вирішення. 

РН 6. Визначати та 

впроваджувати 

стратегічні плани 

розвитку суб’єктів 

господарювання у 

сфері 

підприємництва, 

торгівлі та/або 

біржової діяльності. 

РН 7. Оцінювати 

продукцію, товари, 

послуги, а також 

процеси, що 

відбуваються в 

підприємницьких, 

торговельних та/або 

біржових структурах, 

і робити відповідні 

висновки для 

Лекції, практичні, 

проблемні заняття, 

командна робота, 

аналіз ситуаційних 

вправ 

Магістр, 

1 курс, 

2 семестр 

076 Підприєм-

ництво, 

торгівля та 

біржова 

діяльність 

Повинні знати та 

розуміти економічні 

категорії, закони, 

причинно-наслідкові 

та функціональні 

зв’язки, які існують 

між процесами та 

явищами на різних 

рівнях економічних 

систем. 



прийняття 

управлінських 

рішень. 

Кафедра 

інноваційного 

підприємництва 

та інвестиційної 

діяльності, 

Власенко О. П. 

Діджитал-

маркетинг 

ЗК 1. Здатність до 

адаптації та дії в 

новій ситуації. 

ЗК 2. Вміння 

виявляти, ставити 

та вирішувати 

проблеми. 

СК 1. Здатність 

розробляти та 

реалізовувати 

стратегію розвитку 

підприємницьких, 

торговельних та/або 

біржових структур. 

СК 2. Здатність 

проводити 

оцінювання 

продукції, товарів і 

послуг в 

підприємницькій, 

торговельній та/або 

біржовій діяльності. 

РН 1. Вміти 

адаптуватися та 

проявляти ініціативу і 

самостійність в 

ситуаціях, які 

виникають в 

професійній 

діяльності. 

РН 2. Визначати, 

аналізувати проблеми 

підприємництва, 

торгівлі і біржової 

діяльності та 

розробляти заходи 

щодо їх вирішення. 

РН 6. Визначати та 

впроваджувати 

стратегічні плани 

розвитку суб’єктів 

господарювання у 

сфері 

підприємництва, 

торгівлі та/або 

біржової діяльності. 

РН 7. Оцінювати 

продукцію, товари, 

послуги, а також 

процеси, що 

відбуваються в 

підприємницьких, 

торговельних та/або 

Лекції, практичні, 

командна робота, 

аналіз ситуаційних 

вправ, аналіз 

критичних 

випадків 

Магістр, 

1 курс, 

2 семестр 

076 Підприєм-

ництво, 

торгівля та 

біржова 

діяльність 

Повинні знати та 

розуміти економічні 

категорії, закони, 

причинно-наслідкові 

та функціональні 

зв’язки, які існують 

між процесами та 

явищами на різних 

рівнях економічних 

систем. 



біржових структурах, 

і робити відповідні 

висновки для 

прийняття 

управлінських 

рішень. 

Кафедра 

інноваційного 

підприємництва 

та інвестиційної 

діяльності, 

Овдіюк О. М., 

Левківська Л. М. 

Міжнародна 

торгівля 

СК 3. Здатність до 

ефективного 

управління 

діяльністю суб’єктів 

господарювання в 

сфері 

підприємництва, 

торгівлі та/або 

біржової діяльності. 

СК 4. Здатність до 

вирішення 

проблемних питань 

і прийняття 

управлінських 

рішень у 

професійній 

діяльності. 

РН 8. Розробляти і 

приймати рішення, 

спрямовані на 

забезпечення 

ефективності 

діяльності суб’єктів 

господарювання у 

сфері підприємницької, 

торговельної та/або 

біржової діяльності. 

РН 9. Вміти 

вирішувати проблемні 

питання, що 

виникають в діяльності 

підприємницьких, 

торговельних та/або 

біржових структур за 

умов невизначеності та 

ризиків. 

Лекції, практичні, 

проблемні заняття, 

командна робота, 

аналіз ситуаційних 

вправ, аналіз 

критичних 

випадків 

Магістр, 

1 курс, 

2 семестр 

076 Підприєм-

ництво, 

торгівля та 

біржова 

діяльність 

Повинні знати та 

розуміти економічні 

категорії, закони, 

причинно-наслідкові 

та функціональні 

зв’язки, які існують 

між процесами та 

явищами на різних 

рівнях економічних 

систем. 

Кафедра 

інноваційного 

підприємництва 

та інвестиційної 

діяльності,  

Овдіюк О. М. 

Міжнародний 

бізнес 

СК 2. Здатність 

проводити 

оцінювання 

продукції, товарів і 

послуг в 

підприємницькій, 

торговельній та/або 

біржовій діяльності. 

РН 7. Оцінювати 

продукцію, товари, 

послуги, а також 

процеси, що 

відбуваються в 

підприємницьких, 

торговельних та/або 

біржових структурах, і 

робити відповідні 

Лекції, практичні, 

проблемні заняття, 

командна робота, 

аналіз ситуаційних 

вправ, аналіз 

критичних 

випадків 

Магістр, 

2 курс, 

3 семестр 

076 Підприєм-

ництво, 

торгівля та 

біржова 

діяльність 

Повинні знати та 

розуміти економічні 

категорії, закони, 

причинно-наслідкові 

та функціональні 

зв’язки, які існують 

між процесами та 

явищами на різних 



СК 4. Здатність до 

вирішення 

проблемних питань 

і прийняття 

управлінських 

рішень у 

професійній 

діяльності. 

висновки для 

прийняття 

управлінських рішень. 

РН 9. Вміти 

вирішувати проблемні 

питання, що 

виникають в діяльності 

підприємницьких, 

торговельних та/або 

біржових структур за 

умов невизначеності та 

ризиків. 

рівнях економічних 

систем. 

Кафедра 

інноваційного 

підприємництва 

та інвестиційної 

діяльності, 

Левківська Л. М. 

Оптово-

посередницька 

діяльність 

СК 3. Здатність до 

ефективного 

управління 

діяльністю суб’єктів 

господарювання в 

сфері 

підприємництва, 

торгівлі та/або 

біржової діяльності. 

СК 4. Здатність до 

вирішення 

проблемних питань 

і прийняття 

управлінських 

рішень у 

професійній 

діяльності. 

РН 8. Розробляти і 

приймати рішення, 

спрямовані на 

забезпечення 

ефективності 

діяльності суб’єктів 

господарювання у 

сфері підприємницької, 

торговельної та/або 

біржової діяльності. 

РН 9. Вміти 

вирішувати проблемні 

питання, що 

виникають в діяльності 

підприємницьких, 

торговельних та/або 

біржових структур за 

умов невизначеності та 

ризиків. 

Лекції, практичні, 

проблемні заняття, 

командна робота, 

аналіз ситуаційних 

вправ, аналіз 

критичних 

випадків 

Магістр, 

1 курс, 

2 семестр 

076 Підприєм-

ництво, 

торгівля та 

біржова 

діяльність 

Повинні знати та 

розуміти економічні 

категорії, закони, 

причинно-наслідкові 

та функціональні 

зв’язки, які існують 

між процесами та 

явищами на різних 

рівнях економічних 

систем. 

Кафедра 

інноваційного 

підприємництва 

Соціальне 

підприємництво 

СК 2. Здатність 

проводити 

оцінювання 

РН 7. Оцінювати 

продукцію, товари, 

послуги, а також 

Лекції, практичні, 

проблемні заняття, 

командна робота, 

Магістр, 

2 курс, 

3 семестр 

076 Підприєм-

ництво, 

торгівля та 

Повинні володіти 

теоретичними 

аспектами сучасних 



та інвестиційної 

діяльності,  

Левківська Л. М. 

продукції, товарів і 

послуг в 

підприємницькій, 

торговельній та/або 

біржовій діяльності. 

СК 4. Здатність до 

вирішення 

проблемних питань 

і прийняття 

управлінських 

рішень у 

професійній 

діяльності. 

процеси, що 

відбуваються в 

підприємницьких, 

торговельних та/або 

біржових структурах, і 

робити відповідні 

висновки для 

прийняття 

управлінських рішень. 

РН 9. Вміти 

вирішувати проблемні 

питання, що 

виникають в діяльності 

підприємницьких, 

торговельних та/або 

біржових структур за 

умов невизначеності та 

ризиків. 

аналіз ситуаційних 

вправ, аналіз 

критичних 

випадків 

біржова 

діяльність 

проблем економіки та 

підприємництва, 

знати основні форми 

економічних відносин 

між суб’єктами 

бізнесу; мати знання в 

сфері розв’язання 

економічних проблем 

бізнесу, планування та 

показників 

ефективності. 

Кафедра 

інноваційного 

підприємництва 

та інвестиційної 

діяльності, 

Тарасович Л. В. 

Стратегічний 

маркетинг та 

бренд-

менеджмент 

ЗК 1. Здатність до 

адаптації та дії в 

новій ситуації. 

ЗК 2. Вміння 

виявляти, ставити 

та вирішувати 

проблеми. 

СК 1. Здатність 

розробляти та 

реалізовувати 

стратегію розвитку 

підприємницьких, 

торговельних та/або 

біржових структур. 

СК 2. Здатність 

проводити 

РН 1. Вміти 

адаптуватися та 

проявляти ініціативу і 

самостійність в 

ситуаціях, які 

виникають в 

професійній 

діяльності. 

РН 2. Визначати, 

аналізувати проблеми 

підприємництва, 

торгівлі і біржової 

діяльності та 

розробляти заходи 

щодо їх вирішення. 

Лекції, практичні, 

проблемні заняття, 

командна робота, 

аналіз ситуаційних 

вправ 

Магістр, 

1 курс, 

2 семестр 

076 Підприєм-

ництво, 

торгівля та 

біржова 

діяльність 

Повинні знати та 

розуміти економічні 

категорії, закони, 

причинно-наслідкові 

та функціональні 

зв’язки, які існують 

між процесами та 

явищами на різних 

рівнях економічних 

систем. 



оцінювання 

продукції, товарів і 

послуг в 

підприємницькій, 

торговельній та/або 

біржовій діяльності. 

РН 6. Визначати та 

впроваджувати 

стратегічні плани 

розвитку суб’єктів 

господарювання у 

сфері 

підприємництва, 

торгівлі та/або 

біржової діяльності. 

РН 7. Оцінювати 

продукцію, товари, 

послуги, а також 

процеси, що 

відбуваються в 

підприємницьких, 

торговельних та/або 

біржових структурах, 

і робити відповідні 

висновки для 

прийняття 

управлінських 

рішень. 

Кафедра 

комп’ютерних 

технологій і 

моделювання 

систем, 

Кухарець В. В., 

Плотнікова М. Ф. 

Управління 

іміджем 

підприємства 

ЗК 1. Здатність до 

адаптації та дії в 

новій ситуації. 

ЗК 2. Вміння 

виявляти, ставити 

та вирішувати 

проблеми. 

СК 3. Здатність до 

ефективного 

управління 

діяльністю суб’єктів 

господарювання в 

РН 1. Вміти 

адаптуватися та 

проявляти ініціативу і 

самостійність в 

ситуаціях, які 

виникають в 

професійній діяльності. 

РН 2. Визначати, 

аналізувати проблеми 

підприємництва, 

торгівлі і біржової 

діяльності та 

Лекції, практичні, 

командна робота, 

аналіз ситуаційних 

вправ, аналіз 

критичних 

випадків 

Магістр, 

2 курс, 

3 семестр 

076 Підприєм-

ництво, 

торгівля та 

біржова 

діяльність 

Повинні знати та 

визначати, 

аналізувати проблеми 

підприємництва, 

торгівлі і біржової 

діяльності та 

розробляти заходи 

щодо їх вирішення; 

вміти професійно, в 

повному обсязі й з 

творчою 

самореалізацією 



сфері 

підприємництва, 

торгівлі та/або 

біржової діяльності. 

СК 4. Здатність до 

вирішення 

проблемних питань 

і прийняття 

управлінських 

рішень у 

професійній 

діяльності. 

розробляти заходи 

щодо їх вирішення. 

РН 8. Розробляти і 

приймати рішення, 

спрямовані на 

забезпечення 

ефективності 

діяльності суб’єктів 

господарювання у 

сфері підприємницької, 

торговельної та/або 

біржової діяльності. 

РН 9. Вміти 

вирішувати проблемні 

питання, що 

виникають в діяльності 

підприємницьких, 

торговельних та/або 

біржових структур за 

умов невизначеності та 

ризиків. 

виконувати 

поставлені завдання у 

сфері 

підприємництва, 

торгівлі та/або 

біржової діяльності 

Кафедра 

інноваційного 

підприємництва 

та інвестиційної 

діяльності, 

Плотнікова М. Ф. 

Управління 

стартап 

проектами 

ЗК 1. Здатність до 

адаптації та дії в 

новій ситуації. 

ЗК 2. Вміння 

виявляти, ставити 

та вирішувати 

проблеми. 

ЗК 3. Здатність 

мотивувати людей 

та рухатися до 

спільної мети. 

СК 2. Здатність 

проводити 

РН 1. Вміти 

адаптуватися та 

проявляти ініціативу і 

самостійність в 

ситуаціях, які 

виникають в 

професійній 

діяльності. 

РН 2. Визначати, 

аналізувати проблеми 

підприємництва, 

торгівлі і біржової 

діяльності та 

Лекції, практичні, 

проблемні заняття, 

командна робота, 

аналіз ситуаційних 

вправ 

Магістр, 

2 курс, 

3 семестр 

076 Підприєм-

ництво, 

торгівля та 

біржова 

діяльність 

Повинні знати та 

розуміти економічні 

категорії, закони, 

причинно-наслідкові 

та функціональні 

зв’язки, які існують 

між процесами та 

явищами на різних 

рівнях економічних 

систем. 



оцінювання 

продукції, товарів і 

послуг в 

підприємницькій, 

торговельній та/або 

біржовій діяльності. 

СК 4. Здатність до 

вирішення 

проблемних питань 

і прийняття 

управлінських 

рішень у 

професійній 

діяльності. 

СК 5. Здатність до 

ініціювання та 

реалізації 

інноваційних 

проєктів в 

підприємницькій, 

торговельній та/або 

біржовій діяльності. 

розробляти заходи 

щодо їх вирішення. 

РН 3. Вміти 

розробляти заходи 

матеріального і 

морального 

заохочення та 

застосовувати інші 

інструменти 

мотивування 

персоналу й 

партнерів для 

досягнення 

поставленої мети. 

РН 7. Оцінювати 

продукцію, товари, 

послуги, а також 

процеси, що 

відбуваються в 

підприємницьких, 

торговельних та/або 

біржових структурах, 

і робити відповідні 

висновки для 

прийняття 

управлінських 

рішень. 

РН 9. Вміти 

вирішувати 

проблемні питання, 

що виникають в 

діяльності 

підприємницьких, 

торговельних та/або 



біржових структур за 

умов невизначеності 

та ризиків. 

РН 10. 

Впроваджувати 

інноваційні проекти з 

метою створення 

умов для ефективного 

функціонування та 

розвитку 

підприємницьких, 

торговельних та/або 

біржових структур. 

Кафедра 

інноваційного 

підприємництва 

та інвестиційної 

діяльності, 

Булуй О. Г., 

Швець Т. В. 

Формування 

бізнес моделі 

підприємства 

ЗК 1. Здатність до 

адаптації та дії в 

новій ситуації. 

ЗК 2. Вміння 

виявляти, ставити 

та вирішувати 

проблеми. 

ЗК 3. Здатність 

мотивувати людей 

та рухатися до 

спільної мети. 

СК 2. Здатність 

проводити 

оцінювання 

продукції, товарів і 

послуг в 

підприємницькій, 

торговельній та/або 

біржовій діяльності. 

СК 4. Здатність до 

вирішення 

РН 1. Вміти 

адаптуватися та 

проявляти ініціативу і 

самостійність в 

ситуаціях, які 

виникають в 

професійній 

діяльності. 

РН 2. Визначати, 

аналізувати проблеми 

підприємництва, 

торгівлі і біржової 

діяльності та 

розробляти заходи 

щодо їх вирішення. 

РН 3. Вміти 

розробляти заходи 

матеріального і 

морального 

заохочення та 

застосовувати інші 

Лекції, практичні, 

проблемні заняття, 

командна робота, 

аналіз ситуаційних 

вправ, аналіз 

критичних 

випадків 

Магістр, 

2 курс, 

3 семестр 

076 Підприєм-

ництво, 

торгівля та 

біржова 

діяльність 

Повинні знати та 

розуміти економічну 

природу бізнесу, 

об’єктивний характер 

його виникнення; 

основні форми 

економічних відносин 

бізнесу та розуміти їх 

особливості в 

сучасних умовах; 

вплив методів 

ринкового та 

державного 

регулювання 

економічних відносин 

бізнесу на внутрішню 

макроекономічну 

стабільність в країні. 



проблемних питань 

і прийняття 

управлінських 

рішень у 

професійній 

діяльності. 

СК 5. Здатність до 

ініціювання та 

реалізації 

інноваційних 

проєктів в 

підприємницькій, 

торговельній та/або 

біржовій діяльності. 

інструменти 

мотивування 

персоналу й 

партнерів для 

досягнення 

поставленої мети. 

РН 7. Оцінювати 

продукцію, товари, 

послуги, а також 

процеси, що 

відбуваються в 

підприємницьких, 

торговельних та/або 

біржових структурах, 

і робити відповідні 

висновки для 

прийняття 

управлінських 

рішень. 

РН 9. Вміти 

вирішувати 

проблемні питання, 

що виникають в 

діяльності 

підприємницьких, 

торговельних та/або 

біржових структур за 

умов невизначеності 

та ризиків. 

РН 10. 

Впроваджувати 

інноваційні проекти з 

метою створення 

умов для ефективного 



функціонування та 

розвитку 

підприємницьких, 

торговельних та/або 

біржових структур. 

2-ий семестр        

МЕВ та ЄІ /  

Усюк Т.В. 

Бренд-

менеджмент 

міжнародних 

компаній 

ЗК4. Здатність 

мотивувати людей 

та рухатися до 

спільної мети 

СК2. Здатність 

встановлювати 

цінності, бачення, 

місію, цілі та 

критерії, за якими 

організація визначає 

подальші напрями 

розвитку, 

розробляти і 

реалізовувати 

відповідні стратегії 

та плани 

СК10. Здатність до 

управління 

організацією та її 

розвитком. 

ПРН 3. Проектувати 

ефективні системи 

управління 

організаціями; 

ПРН 4. 

Обґрунтовувати та 

управляти проектами, 

генерувати 

підприємницькі ідеї; 

ПРН 5. Планувати 

діяльність організації 

в стратегічному та 

тактичному розрізах. 

 

Лекції, практичні, 

самостійна робота 

Магістр,  

1-ий 

курс,  

2-ий 

семестр 

073 

“Менеджмент” / 

ОП 

“Міжнародний 

менеджмент” 

Знання з 

менеджменту, 

менеджменту ЗЕД, 

маркетингу 

МЕВ та ЄІ / 

Горбачова І.В. 

Глобальні бізнес-

стратегії 

Здатність 

встановлювати 

цінності, бачення, 

місію, цілі та 

критерії, за якими 

організація 

визначає подальші 

напрями розвитку, 

Навички критично 

осмислювати, 

вибирати та 

використовувати 

необхідний науковий, 

методичний і 

аналітичний 

інструментарій для 

Лекції, практичні, 

командна робота, 

семінар 

Магістр,  

1-ий 

курс,  

2-ий 

семестр 

073 

“Менеджмент” / 

ОП 

“Міжнародний 

менеджмент” 

Базові знання з 

міжнародної 

економіки, глобальної 

економіки 



розробляти і 

реалізовувати 

відповідні стратегії 

та плани. 

 Вміння розробляти 

стратегії розвитку 

суб’єкта 

міжнародного 

бізнесу та 

забезпечувати їх 

реалізацію в 

глобальній 

економіці. 

управління в 

непередбачуваних 

умовах. 

Уміння планувати 

діяльність організації 

в стратегічному та 

тактичному розрізах. 

МЕВ та ЄІ /  

Куцмус  

Н.М. 

Міжнародний 

екологічний 

менеджмент 

ЗК5. Здатність 

діяти на основі 

етичних 

міркувань 

(мотивів);  

ЗК6. Здатність 

генерувати нові 

ідеї 

(креативність); 

ЗК7. Здатність до 

абстрактного 

мислення, аналізу 

та синтезу 

ПРН 6. Мати 

навички прийняття, 

обґрунтування та 

забезпечення 

реалізації 

управлінських 

рішень в 

непередбачуваних 

умовах, враховуючи 

вимоги чинного 

законодавства, 

етичні міркування та 

соціальну 

відповідальність; 

ПРН 14. Оцінювати 

перспективи, загрози і 

обмеження у розвитку 

глобальних та 

транснаціональних 

компаній. 

Лекції, практичні 

заняття, проектна 

робота, 

брейнштормінг, 

case-study 

Магістр, 

1-ий 

курс,  

2-ий 

семестр 

073 

“Менеджмент” / 

ОП 

“Міжнародний 

менеджмент” 

Володіння 

засадничими 

положеннями у 

сфері економіки, 

управління та 

міжнародного 

бізнесу 



МЕВ та ЄІ /  

Горбачова І.В. 

Менеджмент 

міжнародних 

логістичних 

ланцюгів 

ЗК2. Здатність 

до спілкуватися 

з 

представниками 

інших 

професійних 

груп різного 

рівня (з 

експертами з 

інших галузей 

знань/видів 

економічної 

діяльності); 

ЗК6. Здатність 

генерувати нові 

ідеї (креативність);  

ЗК7. Здатність до 

абстрактного 

мислення, аналізу 

та синтезу. 

ПРН 7. 

Організовувати та 

здійснювати 

ефективні 

комунікації 

всередині колективу, 

з представниками 

різних професійних 

груп та в 

міжнародному 

контексті; 

ПРН 8. Застосовувати 

спеціалізоване 

програмне 

забезпечення та 

інформаційні системи 

для вирішення задач 

управління 

організацією. 

Лекції, практичні 

заняття 

Магістр, 

1-ий 

курс 

2-и1 

семестр 

073 

“Менеджмент” / 

ОП 

“Міжнародний 

менеджмент” 

Володіння 

засадничими 

положеннями у 

сфері економіки, 

управління та 

міжнародного 

бізнесу 

МЕВ та ЄІ / 

Пивовар П.В, 

Міжнародний 

інноваційний 

менеджмент  

ЗК6. Здатність 

генерувати нові 

ідеї (креативність); 

СК7. Здатність 

розробляти 

проекти, управляти 

ними, виявляти 

ініціативу та 

підприємливість. 

ПРН 3. Проектувати 

ефективні системи 

управління 

організаціями; 

ПРН 13. Вміти 

планувати і 

здійснювати 

інформаційне, 

методичне, 

матеріальне, 

фінансове та кадрове 

забезпечення 

організації 

(підрозділу). 

Лекції, практичні 

заняття 

Магістр, 

1-ий 

курс 

2-и1 

семестр 

073 

“Менеджмент” / 

ОП 

“Міжнародний 

менеджмент” 

Володіння 

засадничими 

положеннями у 

сфері економіки, 

управління та 

міжнародного 

бізнесу 



МЕВ та ЄІ / 

Прокопчук О.А. 

Міжнародний 

інвестиційний 

менеджмент 

СК1. Здатність 

обирати та 

використовувати 

концепції, методи 

та інструментарій 

менеджменту, в 

тому числі у 

відповідності до 

визначених цілей 

та міжнародних 

стандартів; 

СК4. Здатність до 

ефективного 

використання та 

розвитку ресурсів 

організації; 

СК10. Здатність 

до управління 

організацією та її 

розвитком. 

ПРН 1. Критично 

осмислювати, 

вибирати та 

використовувати 

необхідний 

науковий, 

методичний і 

аналітичний 

інструментарій для 

управління в 

непередбачуваних 

умовах; 

ПРН 14. Оцінювати 

перспективи, загрози 

і обмеження у 

розвитку глобальних 

та 

транснаціональних 

компаній. 

Лекції, практичні, 

командна робота, 

семінар 

Магістр,  

1-ий 

курс,  

2-ий 

семестр 

073 

“Менеджмент” / 

ОП 

“Міжнародний 

менеджмент” 

Базові знання з 

фінансів та 

менеджменту 

МЕВ та ЄІ / 

Усюк Т.В. 

Інституціо-

налізація 

міжнародного 

бізнесу 

ЗК7. Здатність до 

абстрактного 

мислення, аналізу 

та синтезу 

СК 12. Вміння 

організовувати 

діяльність 

міжнародних 

компаній, 

управляти 

транснаціональни

ми колективами в 

умовах 

кроскультурного 

ПРН 13. Вміти 

планувати і 

здійснювати 

інформаційне, 

методичне, 

матеріальне, 

фінансове та 

кадрове 

забезпечення 

організації 

(підрозділу); 

ПРН 14. Оцінювати 

перспективи, загрози 

і обмеження у 

Лекції, практичні, 

самостійна робота 

Магістр,  

1-ий 

курс,  

2-ий 

семестр 

073 

“Менеджмент” / 

ОП 

“Міжнародний 

менеджмент” 

Знання з 

інституційної 

економіки, 

глобальної 

економіки, 

міжнародного 

бізнесу. 



дивергентного 

середовища 

розвитку глобальних 

та 

транснаціональних 

компаній. 

МЕВ та ЄІ /  

Куцмус Н.М. 

Масштабування та 

інтернаціо-

налізація 

міжнародного 

бізнесу 

ЗК5. Здатність 

діяти на основі 

етичних 

міркувань 

(мотивів);  

ЗК6. Здатність 

генерувати нові 

ідеї 

(креативність); 

ЗК7. Здатність до 

абстрактного 

мислення, аналізу 

та синтезу 

ПРН 6. Мати 

навички прийняття, 

обґрунтування та 

забезпечення 

реалізації 

управлінських 

рішень в 

непередбачуваних 

умовах, враховуючи 

вимоги чинного 

законодавства, 

етичні міркування та 

соціальну 

відповідальність; 

ПРН 14. Оцінювати 

перспективи, загрози і 

обмеження у розвитку 

глобальних та 

транснаціональних 

компаній. 

Лекції, практичні 

заняття,  

проектна робота, 

брейнштормінг, 

case-study 

Магістр,  

1-ий 

курс,  

2-ий 

семестр 

073 

“Менеджмент” / 

ОП 

“Міжнародний 

менеджмент” 

Володіння 

засадничими 

положеннями у 

сфері економіки, 

управління та 

міжнародного 

бізнесу 

МЕВ та ЄІ / 

Ковальчук О.Д. 

Цифрова 

економіка 

СК 4. Здатність 

до ефективного 

використання та 

розвитку 

ресурсів 

організації. 

СК 9. Здатність 

аналізувати й 

структурувати 

проблеми 

РН 8. Застосовувати 

спеціалізоване 

програмне 

забезпечення та 

інформаційні 

системи для 

вирішення задач 

управління 

організацією. 

РН 13. Вміти 

Лекції, практичні 

заняття,  

проектна робота, 

брейнштормінг, 

case-study 

Магістр,  

1-ий 

курс,  

2-ий 

семестр 

073 

“Менеджмент” / 

ОП 

“Міжнародний 

менеджмент” 

Базові знання з основ 

економіки, 

економічної теорії, 

макро- та 

мікроекономіки, 

менеджменту, основ 

інформаційних 

технологій, циклу 

комп’ютерних наук 



організації, 

приймати 

ефективні 

управлінські 

рішення та 

забезпечувати їх 

реалізацію. 

планувати і 

здійснювати 

інформаційне, 

методичне, 

матеріальне, 

фінансове та кадрове 

забезпечення 

організації 

(підрозділу). 

МЕВ та ЄІ / 

Паламарчук Т.М. 

Міжнародний 

консалтинг 

Здатність 

розв’язувати 

складні задачі і 

проблеми у сфері 

міжнародного 

менеджменту або 

у процесі 

навчання, що 

передбачає 

проведення 

досліджень та/або 

здійснення 

інновацій та 

характеризується 

невизначеністю 

умов і вимог. 

Здатність до 

спілкуватися з 

представниками 

інших 

професійних груп 

різного рівня (з 

експертами з 

інших галузей 

знань/видів 

Критично 

осмислювати, 

вибирати та 

використовувати 

необхідний 

науковий, 

методичний і 

аналітичний 

інструментарій для 

управління в 

непередбачуваних 

умовах. 

Ідентифікувати 

проблеми в 

організації та 

обґрунтовувати 

методи їх вирішення. 

Вміти планувати і 

здійснювати 

інформаційне, 

методичне, 

матеріальне, 

фінансове та кадрове 

забезпечення 

Лекції, практичні 

заняття, семінар, 

командна робота 

Магістр,  

1-ий 

курс,  

2-ий 

семестр 

073 

“Менеджмент” / 

ОП 

“Міжнародний 

менеджмент” 

Володіння 

засадничими 

положеннями у 

сфері міжнародного 

менеджменту та 

міжнародного 

бізнесу 



економічної 

діяльності). 

Здатність до 

абстрактного 

мислення, аналізу 

та синтезу. 

організації 

(підрозділу); 

Оцінювати 

перспективи, загрози 

і обмеження у 

розвитку глобальних 

та 

транснаціональних 

компаній. 

МЕВ та ЄІ /  

Данкевич В.Є. 

Блокчейн 

технології в 

міжнародному 

бізнесі 

Навички 

використання 

інформаційних та 

комунікаційних 

технологій; 

 

Здатність до 

абстрактного 

мислення, аналізу 

та синтезу 

Критично 

осмислювати, 

вибирати та 

використовувати 

необхідний 

науковий, 

методичний і 

аналітичний 

інструментарій для 

управління в 

непередбачуваних 

умовах; 

Оцінювати 

перспективи, загрози 

і обмеження у 

розвитку глобальних 

та транснаціональних 

компаній. 

Лекції, практичні, 

командна робота, 

семінар 

Магістр,  

1-ий 

курс,  

2-ий 

семестр 

073 

“Менеджмент” / 

ОП 

“Міжнародний 

менеджмент” 

Базові знання з 

використання 

інформаційних та 

комунікаційних 

технологій, 

міжнародної 

економіки 

Право-знавства  

/ 

Бучинська А.Й. 

Право 

міжнародних 

договорів  

Здатність 

проведення 

досліджень на 

відповідному 

рівні;  

Здатність до 

спілкуватися з 

Організовувати та 

здійснювати 

ефективні 

комунікації 

всередині колективу, 

з представниками 

різних професійних 

Лекції, практичні, 

командна робота, 

семінар 

Магістр,  

1-ий 

курс,  

2-ий 

семестр 

073 

“Менеджмент” / 

ОП 

“Міжнародний 

менеджмент” 

Базові знання з 

міжнародного 

права, глобальної 

економіки 



представниками 

інших 

професійних груп 

різного рівня (з 

експертами з 

інших галузей 

знань/видів 

економічної 

діяльності); 

груп та в 

міжнародному 

контексті; 

Оцінювати 

перспективи, загрози 

і обмеження у 

розвитку глобальних 

та транснаціональних 

компаній. 

МЕВ та ЄІ / 

Горбачова І.В. 

Соціальний 

капітал ТНК 

Здатність до 

ефективного 

використання та 

розвитку ресурсів 

організації. 

Вміння 

організовувати 

діяльність 

міжнародних 

компаній, 

управляти 

транснаціональни

ми колективами в 

умовах 

кроскультурного 

дивергентного 

середовища. 

Навички 

організовувати та 

здійснювати 

ефективні 

комунікації 

всередині колективу, 

з представниками 

різних професійних 

груп та в 

міжнародному 

контексті. 

Уміння 

демонструвати 

лідерські навички та 

вміння працювати у 

команді, взаємодіяти 

з людьми, впливати 

на їх поведінку для 

вирішення 

професійних задач. 

Лекції, практичні, 

командна робота, 

семінар 

Магістр,  

1-ий 

курс,  

2-ий 

семестр 

073 

“Менеджмент” / 

ОП 

“Міжнародний 

менеджмент” 

Базові знання з 

менеджменту, 

соціології, 

міжнародних 

економічних 

відносин 

Маркетингу 

 / 

Тарасович Л.В. 

Рекламний та 

GR-менедмжент 

у міжнародному 

бізнесі 

ЗК1. Здатність 

проведення 

досліджень на 

відповідному 

рівні. 

ПРН 5. Планувати 

діяльність 

організації в 

стратегічному та 

тактичному розрізах. 

Лекції, практичні, 

командна робота, 

семінар 

Магістр,  

1-ий 

курс,  

2-ий 

семестр 

073 

“Менеджмент” / 

ОП 

“Міжнародний 

менеджмент” 

Володіння 

засадничими 

положеннями у 

сфері економіки, 



СК5. Здатність 

створювати та 

організовувати 

ефективні 

комунікації в 

процесі 

управління. 

СК12. Вміння 

розробляти 

стратегії розвитку 

суб’єкта 

міжнародного 

бізнесу та 

забезпечувати їх 

реалізацію в 

глобальній 

економіці. 

ПРН 14. Оцінювати 

перспективи, загрози 

і обмеження у 

розвитку глобальних 

та 

транснаціональних 

компаній. 

 

менеджменту та 

маркетингу 

МЕВ та ЄІ / 

Горбачова І.В. 

Кризовий 

менеджмент 

міжнародних 

компаній 

 

Здатність обирати 

та 

використовувати 

концепції, методи 

та інструментарій 

менеджменту, в 

тому числі у 

відповідності до 

визначених цілей 

та міжнародних 

стандартів. 

Здатність 

аналізувати й 

структурувати 

проблеми 

організації, 

приймати 

Навички критично 

осмислювати, 

вибирати та 

використовувати 

необхідний 

науковий, 

методичний і 

аналітичний 

інструментарій для 

управління в 

непередбачуваних 

умовах. 

Уміння 

ідентифікувати 

проблеми в 

організації та 

Лекції, практичні, 

командна робота, 

семінар 

Магістр,  

1-ий 

курс,  

2-ий 

семестр 

073 

“Менеджмент” / 

ОП 

“Міжнародний 

менеджмент” 

Базові знання з 

менеджменту, 

фінансового 

менеджменту, 

міжнародної 

економіки 



ефективні 

управлінські 

рішення та 

забезпечувати їх 

реалізацію. 

Здатність до 

управління 

організацією та її 

розвитком. 

обґрунтовувати 

методи їх вирішення. 

 Навички прийняття, 

обґрунтування та 

забезпечення 

реалізації 

управлінських 

рішень в 

непередбачуваних 

умовах, враховуючи 

вимоги чинного 

законодавства, 

етичні міркування та 

соціальну 

відповідальність. 

 Уміння оцінювати 

перспективи, загрози 

і обмеження у 

розвитку глобальних 

та 

транснаціональних 

компаній. 

МЕВ та ЄІ / 

Опалов О.А. 

Фінансовий 

менеджмент 

міжнародних 

компаній 

Здатність 

розв’язувати 

складні задачі і 

проблеми у сфері 

міжнародного 

менеджменту або 

у процесі 

навчання, що 

передбачає 

проведення 

досліджень та/або 

здійснення 

Критично 

осмислювати, 

вибирати та 

використовувати 

необхідний 

науковий, 

методичний і 

аналітичний 

інструментарій для 

управління в 

непередбачуваних 

умовах. 

Лекції, практичні 

заняття, семінар, 

проектна робота 

Магістр,  

1-ий 

курс,  

2-ий 

семестр 

073 

“Менеджмент” / 

ОП 

“Міжнародний 

менеджмент” 

Володіння 

засадничими 

положеннями у 

сфері фінансового 

та міжнародного 

менеджменту 



інновацій та 

характеризується 

невизначеністю 

умов і вимог. 

Здатність 

проведення 

досліджень на 

відповідному 

рівні. 

Здатність до 

абстрактного 

мислення, аналізу 

та синтезу. 

Мати навички 

прийняття, 

обґрунтування та 

забезпечення 

реалізації 

управлінських 

рішень в 

непередбачуваних 

умовах, враховуючи 

вимоги чинного 

законодавства, 

етичні міркування та 

соціальну 

відповідальність. 

Оцінювати 

перспективи, загрози 

і обмеження у 

розвитку глобальних 

та 

транснаціональних 

компаній. 

3-ій семестр 

МЕВ та ЄІ / 

Зінчук Т.О. 

Сталий розвиток СК4. Здатність до 

ефективного 

використання та 

розвитку ресурсів 

організації; 

СК9. Здатність 

аналізувати й 

структурувати 

проблеми 

організації, 

приймати 

ефективні 

ПРН 2. 

Ідентифікувати 

проблеми в 

організації та 

обґрунтовувати 

методи їх 

вирішення; 

ПРН 6. Мати 

навички 

прийняття, 

обґрунтування та 

забезпечення 

Лекції, практичні 

заняття, семінар, 

проектна робота 

Магістр,  

2-ий 

курс,  

3-ій 

семестр 

073 

“Менеджмент” / 

ОП 

“Міжнародний 

менеджмент” 

Базові знання з 

макро-та 

мікроекономіки,  

глобальної 

економіки, 

міжнародних 

економічних 

відносин 



управлінські 

рішення та 

забезпечувати їх 

реалізацію; 

СК12. Вміння 

розробляти 

стратегії розвитку 

суб’єкта 

міжнародного 

бізнесу та 

забезпечувати їх 

реалізацію в 

глобальній 

економіці. 

реалізації 

управлінських 

рішень в 

непередбачуваних 

умовах, 

враховуючи 

вимоги чинного 

законодавства, 

етичні міркування 

та соціальну 

відповідальність; 

ПРН 14. Оцінювати 

перспективи, загрози 

і обмеження у 

розвитку глобальних 

та 

транснаціональних 

компаній. 

МЕВ та ЄІ / 

Паламарчук Т.М. 

Міжнародний 

інжиніринг 

Здатність 

розв’язувати 

складні задачі і 

проблеми у сфері 

міжнародного 

менеджменту або 

у процесі 

навчання, що 

передбачає 

проведення 

досліджень та/або 

здійснення 

інновацій та 

характеризується 

невизначеністю 

умов і вимог. 

Обґрунтовувати та 

управляти 

проектами, 

генерувати 

підприємницькі ідеї. 

Мати навички 

прийняття, 

обґрунтування та 

забезпечення 

реалізації 

управлінських 

рішень в 

непередбачуваних 

умовах, враховуючи 

вимоги чинного 

законодавства, 

Лекції, практичні 

заняття, семінар, 

командна робота 

Магістр,  

2-ий 

курс,  

3-ій 

семестр 

073 

“Менеджмент” / 

ОП 

“Міжнародний 

менеджмент” 

Володіння 

засадничими 

положеннями у 

сфері міжнародного 

менеджменту та 

міжнародного 

бізнесу 



Здатність до 

спілкуватися з 

представниками 

інших 

професійних груп 

різного рівня (з 

експертами з 

інших галузей 

знань/видів 

економічної 

діяльності);. 

Здатність до 

абстрактного 

мислення, аналізу 

та синтезу. 

етичні міркування та 

соціальну 

відповідальність. 

Організовувати та 

здійснювати 

ефективні 

комунікації 

всередині колективу, 

з представниками 

різних професійних 

груп та в 

міжнародному 

контексті. 

МЕВ та ЄІ / 

Зінчук Т.О. 

Інтеграційна 

економіка 

СК2. Здатність 

встановлювати 

цінності, бачення, 

місію, цілі та 

критерії, за якими 

організація 

визначає 

подальші напрями 

розвитку, 

розробляти і 

реалізовувати 

відповідні 

стратегії та плани; 

СК11. Вміння 

організовувати 

діяльність 

міжнародних 

компаній, 

управляти 

ПРН 4. 

Обґрунтовувати та 

управляти 

проектами, 

генерувати 

підприємницькі ідеї; 

ПРН 5. Планувати 

діяльність 

організації в 

стратегічному та 

тактичному 

розрізах; 

ПРН 14. Оцінювати 

перспективи, 

загрози і обмеження 

у розвитку 

глобальних та 

транснаціональних 

компаній. 

Лекції, практичні 

заняття, семінар, 

проектна робота 

Магістр,  

2-ий 

курс,  

3-ій 

семестр 

073 

“Менеджмент” / 

ОП 

“Міжнародний 

менеджмент” 

Базові знання з 

макро-та 

мікроекономіки, 

міжнародних 

економічних 

відносин, 

менеджменту ЗЕД 



транснаціональни

ми колективами в 

умовах 

кроскультурного 

дивергентного 

середовища; 

СК12. Вміння 

розробляти 

стратегії розвитку 

суб’єкта 

міжнародного 

бізнесу та 

забезпечувати їх 

реалізацію в 

глобальній 

економіці. 

Психології / 

Журавльова Л.П. 

Психологія 

лідерства 

Здатність до 

спілкуватися з 

представниками 

інших 

професійних груп 

різного рівня (з 

експертами з 

інших галузей 

знань/видів 

економічної 

діяльності); 

Здатність 

мотивувати 

людей та 

рухатися до 

спільної мети; 

Організовувати та 

здійснювати 

ефективні 

комунікації 

всередині колективу, 

з представниками 

різних професійних 

груп та в 

міжнародному 

контексті; 

Забезпечувати 

особистий 

професійний 

розвиток та 

планування власного 

часу; 

Лекції, практичні, 

командна робота, 

семінар 

Магістр,  

2-ий 

курс,  

3-ій 

семестр 

073 

“Менеджмент” / 

ОП 

“Міжнародний 

менеджмент” 

Базові знання з 

психології 



МЕВ та ЄІ / 

Пивовар П.В. 

Ризик-

менеджмент в 

міжнародних 

компаніях 

Здатність обирати 

та 

використовувати 

концепції, методи 

та інструментарій 

менеджменту, в 

тому числі у 

відповідності до 

визначених цілей 

та міжнародних 

стандартів. 

Здатність 

аналізувати й 

структурувати 

проблеми 

організації, 

приймати 

ефективні 

управлінські 

рішення та 

забезпечувати їх 

реалізацію. 

Уміння 

осмислювати, 

вибирати та 

використовувати 

необхідний 

науковий, 

методичний і 

аналітичний 

інструментарій для 

управління в 

непередбачуваних 

умовах. 

Навички 

ідентифікувати 

проблеми в 

організації та 

обґрунтовувати 

методи їх вирішення. 

Уміння оцінювати 

перспективи, загрози 

і обмеження у 

розвитку глобальних 

та 

транснаціональних 

компаній. 

Лекції, практичні, 

командна робота, 

семінар 

Магістр,  

2-ий 

курс,  

3-ій 

семестр 

073 

“Менеджмент” / 

ОП 

“Міжнародний 

менеджмент” 

Базові знання з 

міжнародної 

економіки, 

глобальної 

економіки, 

економетрики 

МЕВ та ЄІ / 

Горбачова І.В. 

Паблік-рілейшнс Здатність 

створювати та 

організовувати 

ефективні 

комунікації в 

процесі 

управління. 

Здатність 

використовувати 

Уміння 

організовувати та 

здійснювати 

ефективні 

комунікації 

всередині колективу, 

з представниками 

різних професійних 

груп та в 

Лекції, практичні, 

командна робота, 

семінар 

Магістр,  

2-ий 

курс,  

3-ій 

семестр 

073 

“Менеджмент” / 

ОП 

“Міжнародний 

менеджмент” 

Базові знання з 

менеджменту, 

маркетингу, 

міжнародної 

економіки 



психологічні 

технології роботи 

з персоналом. 

міжнародному 

контексті. 

Уміння 

демонструвати 

лідерські навички та 

вміння працювати у 

команді, взаємодіяти 

з людьми, впливати 

на їх поведінку для 

вирішення 

професійних задач. 

МЕВ та ЄІ / 

Данкевич В.Є. 

Глобальна 

фінансова 

безпека 

 

Здатність до 

спілкуватися з 

представниками 

інших 

професійних груп 

різного рівня (з 

експертами з 

інших галузей 

знань/видів 

економічної 

діяльності); 

Навички 

використання 

інформаційних та 

комунікаційних 

технологій; 

Проектувати 

ефективні системи 

управління 

організаціями; 

Оцінювати 

перспективи, загрози 

і обмеження у 

розвитку глобальних 

та 

транснаціональних 

компаній. 

Лекції, практичні, 

командна робота, 

семінар 

Магістр,  

2-ий 

курс,  

3-ій 

семестр 

073 

“Менеджмент” / 

ОП 

“Міжнародний 

менеджмент” 

Базові знання з 

фінансів, 

міжнародної 

економіки 

МЕВ та ЄІ / 

Ковальчук О.Д. 

Міжнародний 

аграрний 

менеджмент  

СК 1. 

Здатність 

обирати та 

використовува

ти концепції, 

методи та 

інструментарій 

РН 3. Проектувати 

ефективні системи 

управління 

організаціями; 

РН 13. Вміти 

планувати і 

здійснювати 

Лекції, практичні, 

командна робота, 

семінар 

Магістр,  

2-ий 

курс,  

3-ій 

семестр 

073 

“Менеджмент” / 

ОП 

“Міжнародний 

менеджмент” 

Базові знання з 

менеджменту, 

аграрної економіки, 

міжнародної 

економіки та 

фінансів 



менеджменту, 

в тому числі у 

відповідності 

до визначених 

цілей та 

міжнародних 

стандартів. 

СК 9. Здатність 

аналізувати й 

структурувати 

проблеми 

організації, 

приймати 

ефективні 

управлінські 

рішення та 

забезпечувати їх 

реалізацію. 

інформаційне, 

методичне, 

матеріальне, 

фінансове та 

кадрове 

забезпечення 

організації 

(підрозділу). 

 

МЕВ та ЄІ / 

Прокопчук О.А. 

Страхування в 

міжнародному 

бізнесі 

СК1. Здатність 

обирати та 

використовувати 

концепції, методи 

та інструментарій 

менеджменту, в 

тому числі у 

відповідності до 

визначених цілей 

та міжнародних 

стандартів; 

СК9. Здатність 

аналізувати й 

структурувати 

проблеми 

організації, 

ПРН 1. Критично 

осмислювати, 

вибирати та 

використовувати 

необхідний 

науковий, 

методичний і 

аналітичний 

інструментарій для 

управління в 

непередбачуваних 

умовах; 

ПРН 14. Оцінювати 

перспективи, загрози 

і обмеження у 

розвитку глобальних 

Лекції, практичні, 

командна робота, 

семінар 

Магістр,  

2-ий 

курс,  

3-ій 

семестр 

073 

“Менеджмент” / 

ОП 

“Міжнародний 

менеджмент” 

Базові знання з 

міжнародного 

менеджменту 



приймати 

ефективні 

управлінські 

рішення та 

забезпечувати їх 

реалізацію. 

та 

транснаціональних 

компаній. 

МЕВ та ЄІ / 

Пивовар П.В. 

Міжнародний 

трансфер 

технологій 

ЗК4. Здатність 

мотивувати 

людей та 

рухатися до 

спільної мети; 

СК4. Здатність до 

ефективного 

використання та 

розвитку ресурсів 

організації; 

ПРН 4. 

Обґрунтовувати та 

управляти 

проектами, 

генерувати 

підприємницькі 

ідеї; 

ПРН 14. Оцінювати 

перспективи, загрози 

і обмеження у 

розвитку глобальних 

та 

транснаціональних 

компаній. 

Лекції, практичні, 

командна робота, 

семінар 

Магістр,  

2-ий 

курс,  

3-ій 

семестр 

073 

“Менеджмент” / 

ОП 

“Міжнародний 

менеджмент” 

Базові знання з 

міжнародного 

менеджменту 

МЕВ та ЄІ / 

Паламарчук Т.М. 

Стратегія і 

тактика 

міжнародних 

переговорів 

Здатність 

розв’язувати 

складні задачі і 

проблеми у сфері 

міжнародного 

менеджменту або 

у процесі 

навчання, що 

передбачає 

проведення 

досліджень та/або 

здійснення 

інновацій та 

характеризується 

Організовувати та 

здійснювати 

ефективні 

комунікації 

всередині колективу, 

з представниками 

різних професійних 

груп та в 

міжнародному 

контексті. 

Вміти спілкуватись в 

професійних і 

наукових колах 

Лекції, практичні 

заняття, семінар, 

командна робота 

Магістр,  

2-ий 

курс,  

3-ій 

семестр 

073 

“Менеджмент” / 

ОП 

“Міжнародний 

менеджмент” 

Володіння 

засадничими 

положеннями у 

сфері міжнародного 

менеджменту, 

міжнародних 

економічних 

відносин та 

міжнародного права 



невизначеністю 

умов і вимог. 

Здатність до 

спілкуватися з 

представниками 

інших 

професійних груп 

різного рівня (з 

експертами з 

інших галузей 

знань/видів 

економічної 

діяльності). 

Здатність діяти на 

основі етичних 

міркувань 

(мотивів).  

Здатність 

генерувати нові 

ідеї 

(креативність). 

державною та 

іноземною мовами. 

Демонструвати 

лідерські навички та 

вміння працювати у 

команді, взаємодіяти 

з людьми, впливати 

на їх поведінку для 

вирішення 

професійних задач. 

МЕВ та ЄІ / 

Ковальчук О.Д. 

Міжнародна 

стандартизація 

та сертифікація 

СК 1. 

Здатність 

обирати та 

використовува

ти концепції, 

методи та 

інструментарій 

менеджменту, 

в тому числі у 

відповідності 

до визначених 

цілей та 

міжнародних 

РН 2. Ідентифікувати 

проблеми в 

організації та 

обґрунтовувати 

методи їх вирішення. 

РН 6. Мати навички 

прийняття, 

обґрунтування та 

забезпечення 

реалізації 

управлінських 

рішень в 

непередбачуваних 

Лекції, практичні 

заняття, семінар, 

командна робота 

Магістр,  

2-ий 

курс,  

3-ій 

семестр 

073 

“Менеджмент” / 

ОП 

“Міжнародний 

менеджмент” 

Базові знання з 

менеджменту, 

міжнародної 

економіки, права 



стандартів. 

СК4. Здатність до 

ефективного 

використання та 

розвитку ресурсів 

організації. 

умовах, враховуючи 

вимоги чинного 

законодавства, 

етичні міркування та 

соціальну 

відповідальність. 

 


