КАТАЛОГ ВИБІРКОВИХ ДИСЦИПЛІН ЦИКЛУ ЗАГАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ
на 2020/2021 н.р.
Викладач, який буде
викладати дисципліну
Кафедра, яка
пропонує
дисципліну

Лекції

Семінарські
та
практичні
заняття,
лабораторні
роботи

Назва загальної
компетентності,
на розвиток
якої
спрямована
дисципліна

Результати
навчання

Методи викладання, які
пропонуються (лекції,
практики, командна робота, семінар,
проекттна робота, проблемні заняття
тощо)

Рівень
освіти,
для
якого
пропонується
дисципліна

Перелік
галузей
знань /
cпеціальність, для
яких пропонується
дисципліна

Вхідні
вимоги до
студентів,
які хочуть
обрати
дисципліну / до
аудиторії

Обмеження
щодо
семестру
вивчення

Для
всього
контингенту

Для всього
контингенту,
крім спеціальності
072«Фінанси,
банківська
справа та
страхування»
076 «Підприємництво,
торгівля та
біржова
діяльність»,
073 «Менеджмент»

Обмежень
немає.
Мультимедійна
аудиторія.

Без
обмежень

Бакалавр,
магістр

Для всього
контингенту
крім спеціальності
051
«Економіка»

Обмеження
відсутні

Без
обмежень

ДИСЦИПЛІНИ ІНШИХ ОСВІТНІХ ПРОГРАМ ЕКОНОМІЧНОГО ПРОФІЛЮ
https://uabs.sumdu.edu.ua/katalog-vybirkovyh-dysczyplin
https://fem.sumdu.edu.ua/student/learning-2/kataloh-vybirkovykh-dystsyplin
Основи управління власним бізнесом

Кафедра
фінансів,
банківської
справи та
страхування

Балацький
Євгеній
Олегович,
д.е.н., доцент

Балацький
Євгеній
Олегович,
д.е.н., доцент

Ініціативність і
дух підприємництва;
здатність до організації і планування;
здатність розробляти та управляти
проектами;
здатність до планування та управління часом

Кафедра
економічної
кібернетики

Кузьменко
О.В., д.е.н.,
професор
к. ф-м.н.
Братушка
С.М.

Кузьменко
О.В., д.е.н.,
професор
к. ф-м.н.
Братушка
С.М.,

Ініціативність і
дух підприємництва
Здатність до
абстрактного
мислення, аналізу,

Знати принципи, методів та проблеми започаткування власного
бізнесу;
Уміти оперативно оцінювати ефективність
прийняття управлінських рішень;
Знати та мати навички
із підприємництва та
фіскальної політики;
Уміти вирішувати
виробничі конфлікти

Лекційні та
практичні
заняття, із
застосуванням
активних
методів
навчання,
індивідуальна
робота під
керівництвом
викладача

Аналітика для бізнесу
Обґрунтовувати управлінські рішення щодо
ефективного розвитку
суб’єктів господарювання. Оцінювати можливі ризики, соціально-

Лекції,
командна
робота,
лабораторні
роботи

Викладач, який буде
викладати дисципліну
Кафедра, яка
пропонує
дисципліну

Лекції

Семінарські
та
практичні
заняття,
лабораторні
роботи

Назва загальної
компетентності,
на розвиток
якої
спрямована
дисципліна
синтезу та встановлення взаємозв’язків між
явищами та
процесами.

Результати
навчання

економічні наслідки
управлінських рішень.
Розробляти сценарії і
стратегії розвитку соціально-економічних
систем.

Методи викладання, які
пропонуються (лекції,
практики, командна робота, семінар,
проекттна робота, проблемні заняття
тощо)

Рівень
освіти,
для
якого
пропонується
дисципліна

Перелік
галузей
знань /
cпеціальність, для
яких пропонується
дисципліна

Вхідні
вимоги до
студентів,
які хочуть
обрати
дисципліну / до
аудиторії

Обмеження
щодо
семестру
вивчення

Для
всього
контингенту.

Для всього
контингенту.
крім спеціальності
071 «Облік
та оподаткування»

Особливі
вимоги
відсутні

Без
обмежень

Для
всього
контингенту.

Для всього
контингенту,
крім
спеціальності
«Фінанси,
банківська
справа та
страхування»

Обмежень
немає.
Мультимедійна
аудиторія.

Без
обмежень

Організація власного бізнесу: оподаткування та облік

Кафедра
бухгалтерського обліку та
оподаткування

Овчарова
Н.В.
к.е.н.,
ст.викладач

Овчарова
Н.В.
к.е.н.,
ст.викладач

Ініціативність і
дух підприємництва
Здатність до
організації та
планування
Здатність
розробляти та
управляти
проектами

Знати основи організації власного бізнесу
Вміти формувати
облікову інформацію
для ефективного
управління, визначати
вигоди та витрати при
прийнятті фінансовоекономічних рішень
Мати навички податкового планування на
підприємстві

Лекції та
практичні (в
тому числі
інтерактивні),
відкритий
онлайн курс,
проектна
робота,
дискусійні
заняття

Управління особистими фінансами
Кафедра
фінансів,
банківської
справи та
страхування та
кафедра
міжнародних
економічних
відносин

Д’яконова
Ірина
Іванівна
д.е.н.,проф
Семеног
Андрій
Юрійович,
к.е.н., доцент

Д’яконова
Ірина
Іванівна
д.е.н.,проф
Семеног
Андрій
Юрійович,
к.е.н., доцент

Здатність до
організації та
планування

Здійснювати діагностування та модулювання
фінансів родини
Формувати особистий
бюджет та бюджет
сім’ї;
Приймати рішення
щодо доцільності
залучення кредитів для
особистих потреб;

Інтерактивні
лекції,
проблемні
заняття,
індивідуальні
та командні
роботи під
керівництвом
викладача

Викладач, який буде
викладати дисципліну
Кафедра, яка
пропонує
дисципліну

Лекції

Семінарські
та
практичні
заняття,
лабораторні
роботи

Назва загальної
компетентності,
на розвиток
якої
спрямована
дисципліна

Результати
навчання

Оцінювати ризики в
особистих фінансах.

Методи викладання, які
пропонуються (лекції,
практики, командна робота, семінар,
проекттна робота, проблемні заняття
тощо)

Рівень
освіти,
для
якого
пропонується
дисципліна

Перелік
галузей
знань /
cпеціальність, для
яких пропонується
дисципліна

Вхідні
вимоги до
студентів,
які хочуть
обрати
дисципліну / до
аудиторії

Обмеження
щодо
семестру
вивчення

Для всього
контингенту

Обмежень
немає.
Мультимедійна
аудиторія.

Без
обмежень

Особистий бренд та розвиток кар’єри

Кафедра
міжнародних
економічних
відносин

Д’яконова
Ірина
Іванівна
д.е.н., проф.

Д’яконова
Ірина
Іванівна
д.е.н., проф

Особиста
компетентність.
Здатність бути
критичним та
самокритичним;
здатність працювати в команді;
здатність працювати автономно;
здатність планувати та управляти
часом.

Вміти розвивати та підвищувати свій загально-культурний та професійний рівень,
самостійно освоювати
нові методи роботи та
знання щодо комплексного бачення сучасних
проблем економіки та
управління.
Вміти дотримуватись
норм професійної етики, підтримувати врівноважні стосунки з членами колективу (команди), споживачами,
контрагенами.
Виконувати професійні
функції з урахуванням
вимог соціальної відповідальності, трудової
дисципліни, вміти планувати та управляти
часом.
Визначати та планувати можливості особистого професійного розвитку.

Лекції та
практичні (в
тому числі
інтерактивні),
дискусійні
заняття

Для
всього
контингенту

Викладач, який буде
викладати дисципліну
Кафедра, яка
пропонує
дисципліну

Кафедра
міжнародних
економічних
відносин

Лекції

Д’яконова
Ірина
Іванівна
д.е.н., проф.

Семінарські
та
практичні
заняття,
лабораторні
роботи

Д’яконова
Ірина
Іванівна
д.е.н., проф

Методи викладання, які
пропонуютьНазва загальної
ся (лекції,
компетентності,
практики, кона розвиток
Результати
мандна робоякої
навчання
та, семінар,
спрямована
проекттна родисципліна
бота, проблемні заняття
тощо)
НR-менеджмент: основи лідерства

Вміння виявляти,
ставити та віршувати проблеми.
Здатність приймати обґрунтовані
рішення.
Здатність мотивувати людей та рухатись до спільної
мети.

Вміти проектувати,
планувати і проводити
кадрове забезпечення
Виконувати професійні
функції з урахуванням
вимог соціальної відповідальності, трудової
дисципліни, вміти планувати та управляти
часом
Уміння оперативно оцінювати ефективність
прийняття управлінських рішень;
Уміння вирішувати
виробничі конфлікти
Обґрунтовувати вибір
варіантів управлінських рішень та оцінювати їх ефективність з
урахуванням цілей.

Лекції та
практичні (в
тому числі
інтерактивні),
дискусійні
заняття

Мати уявлення про грошовий обіг, оподаткування, бюджетну систему, діяльність фінансово-кредитних установ;
Розуміти та оперувати
основними фінансовими категоріями;

Інтерактивні
лекції,
інтерактивні
практичні
завдання,
індивідуальні
та командні
роботи під

Рівень
освіти,
для
якого
пропонується
дисципліна

Для
всього
контингенту

Перелік
галузей
знань /
cпеціальність, для
яких пропонується
дисципліна

Вхідні
вимоги до
студентів,
які хочуть
обрати
дисципліну / до
аудиторії

Обмеження
щодо
семестру
вивчення

Для всього
контингенту,
крім 073
«Менеджмент

Обмежень
немає.
Мультимедійна

Без
обмежень

Обмежень
немає.
Комп’ютер
ний клас.

Без
обмежень

Фінансова грамотність (є можливість проходження дистанційної форми навчання)
Кафедра
фінансів,
банківської
справи та
страхування

Пахненко
Олена
Михайлівна,
к.е.н., доцент

Пахненко
Олена
Михайлівна,
к.е.н., доцент

Здатність до
організації та
планування

Для
всього
контингенту.

Для всього
контингенту,
крім спеціальності
«Фінанси,
банківська
справа та
страхування»

Викладач, який буде
викладати дисципліну
Кафедра, яка
пропонує
дисципліну

Лекції

Семінарські
та
практичні
заняття,
лабораторні
роботи

Назва загальної
компетентності,
на розвиток
якої
спрямована
дисципліна

Результати
навчання

Уміти планувати сімейний бюджет та ефективно управляти
власними фінансами;
Розуміти призначення
та сутність страхування, функції посередників на фондовому
ринку і види цінних
паперів.

Методи викладання, які
пропонуються (лекції,
практики, командна робота, семінар,
проекттна робота, проблемні заняття
тощо)

Рівень
освіти,
для
якого
пропонується
дисципліна

Перелік
галузей
знань /
cпеціальність, для
яких пропонується
дисципліна

Вхідні
вимоги до
студентів,
які хочуть
обрати
дисципліну / до
аудиторії

Обмеження
щодо
семестру
вивчення

Для
всього
контингенту

Для всього
контингенту,
крім спеціальності
«Фінанси,
банківська
справа та
страхування»

Обмежень
немає.
Мультимедійна
аудиторія.

Без
обмежень

Для
всього
контингенту

Для всього
контингенту
крім спеціальності
076 «Підприємництво,
торгівля і

Базові
знання
економіки

Без
обмежень

керівництвом
викладача

Фінанси власного бізнесу

Кафедра
фінансів,
банківської
справи та
страхування

Дейнека
Ольга
Валеріївна,
к.е.н., доцент

Дейнека
Ольга
Валеріївна,
к.е.н., доцент

Ініціативність і
дух підприємництва
Здатність до
організації та
планування

Знати основи організації фінансових відносин у сфері бізнесу;
Оцінювати фінансові
ресурси та обґрунтовувати потребу в залученні капіталу для ведення бізнесу;
Використовувати сучасний фінансовий інструментарій при прийнятті управлінських
рішень

Інтерактивні
лекції,
проблемні
заняття,
індивідуальні
та командні
роботи під
керівництвом
викладача

Біржові спекуляції та основи інтернет-трейдингу
Кафедра
міжнародних
економічних
відносин

д.е.н.,проф.
Пластун О.Л.

д.е.н.,проф.
Пластун О.Л.,
к.е.н., асист.
Воронцова
А.С.

Здатність до
абстрактного
мислення, аналізу
та синтезу

Отримати навички з
торгівлі на фінансових
ринках; прогнозувати
рух цін на фінансових
ринках, використовувати методи технічного
та фундаментального

Лекції,
лабораторні,
проблемні
заняття

Викладач, який буде
викладати дисципліну
Кафедра, яка
пропонує
дисципліну

Лекції

Семінарські
та
практичні
заняття,
лабораторні
роботи

Назва загальної
компетентності,
на розвиток
якої
спрямована
дисципліна

Результати
навчання

аналізу; аналізувати та
управляти ризиками
при проведенні
біржових операцій

Методи викладання, які
пропонуються (лекції,
практики, командна робота, семінар,
проекттна робота, проблемні заняття
тощо)

Рівень
освіти,
для
якого
пропонується
дисципліна

Перелік
галузей
знань /
cпеціальність, для
яких пропонується
дисципліна

Вхідні
вимоги до
студентів,
які хочуть
обрати
дисципліну / до
аудиторії

Обмеження
щодо
семестру
вивчення

for the
whole
contingent

For the whole
contingent
except
specialty 076
«Підприємництво,
торгівля і
біржова
діяльність»

Basics of
economics

No
restrictions

Для
всього
контингенту

Для всього
контингенту
крім спеціальності
292
«Міжнародні
економічні
відносини»

Базові
знання
економіки

Без
обмежень

біржова
діяльність»

Basics of speculations in the financial markets and of Internet-trading

Кафедра
міжнародних
економічних
відносин

д.е.н.,проф.
Пластун О.Л.

д.е.н.,проф.
Пластун О.Л.,
к.е.н., асист.
Воронцова
А.С.

Ability to think,
analyze and
synthesize

To acquire skills in
trading in financial
markets;to forecast the
prices in financial
markets,to use methods
of technical and
fundamental analysis;to
analyze and manage risks
in the trading

Lectures, labs,
problem classes

Володіти навичками
аналізу політичних,
економічних, соціальних та інших процесів,
що відбуваються в
Європейському Союзі;
виявляти, систематизувати й упорядковувати
отриману інформацію;
знаходити відповідь на
дискусійні питання щодо тих чи інших аспектів функціонування
Європейського Союзу;
виявляти, окреслювати
та формалізувати головні проблеми реалі-

Лекції,
практичні
заняття,
семінари,
проблемні
заняття

Європейська інтеграція

Кафедра
міжнародних
економічних
відносин

к.е.н., доц.
Хомутенко
Л.І.

к.е.н., доц.
Хомутенко
Л.І.

Здатність до
абстрактного
мислення, аналізу
та синтезу;
здатність до організації і планування;
здатність працювати в міжнародному середовищі;
цінування та повага різноманітності
та мультикультурності.

Викладач, який буде
викладати дисципліну
Кафедра, яка
пропонує
дисципліну

Лекції

Семінарські
та
практичні
заняття,
лабораторні
роботи

Назва загальної
компетентності,
на розвиток
якої
спрямована
дисципліна

Результати
навчання

зації євроінтеграційних
прагнень України;
застосовувати набуті
знання, розуміти предметну область, використовуючи теоретичну
базу та знання механізмів і методів МЕВ,
навчитися з успіхом
використовувати їх на
практиці для роботи в
умовах європейського
ринку.

Методи викладання, які
пропонуються (лекції,
практики, командна робота, семінар,
проекттна робота, проблемні заняття
тощо)

Рівень
освіти,
для
якого
пропонується
дисципліна

Перелік
галузей
знань /
cпеціальність, для
яких пропонується
дисципліна

Вхідні
вимоги до
студентів,
які хочуть
обрати
дисципліну / до
аудиторії

Обмеження
щодо
семестру
вивчення

Для
всього
контингенту

Для всього
контингенту

Загальні
економічні
знання

Без
обмежень

Для
студентів
усіх
освітніх
рівнів

Для
студентів
усіх спеціальностей,
окрім спе-

Особливі
навички не
потрібні

Без
обмежень

Звітність суб’єктів малого та середнього бізнесу

Кафедра
бухгалтерського обліку та
оподаткування

БурденкоІ.М.

Бурденко І.М.

Здатність до організації та планування
Здатність розробляти та управляти
проектами
Ініціативність і
дух підприємництва

Знати вимоги до складання звітності середнього та малого бізнесу
Вміти формувати облікову інформацію для
цілей прийняття управлінських рішень, систему показників фінансової звітності; основні форми звітності та
порядок їх заповнення.

Лекції;
практичні
заняття
командна
робота,
проблемні
заняття;
ділова гра

Знати інструменти
цифрового маркетингу
1.Вміти генерувати ідеї,
працювати в команді,
розвивати лідерські та
підприємницькі якості.

Лекції,
практики,
командна
робота,
проблемні

Комплексний інтернет-маркетинг
ПімоненкоТ.В.,

Кафедра
маркетингу

Люльов О.В,
д.е.н., доцент

к.е.н., доцент;
Ус Я. О.,
викладачстажист

Ініціативність і
дух
підприємництва

Викладач, який буде
викладати дисципліну
Кафедра, яка
пропонує
дисципліну

Лекції

Семінарські
та
практичні
заняття,
лабораторні
роботи

Назва загальної
компетентності,
на розвиток
якої
спрямована
дисципліна

Результати
навчання

Застосовувати навички
формування оптимальних каналів для реалізації та промоції продукції.

Методи викладання, які
пропонуються (лекції,
практики, командна робота, семінар,
проекттна робота, проблемні заняття
тощо)

Рівень
освіти,
для
якого
пропонується
дисципліна

Вхідні
вимоги до
студентів,
які хочуть
обрати
дисципліну / до
аудиторії

Обмеження
щодо
семестру
вивчення

Для
студентів
усіх
освітніх
рівнів

Для
студентів
усіх спеціальностей,
окрім спеціальності
075
Маркетинг

Вхідні
вимоги для
опанування
дисципліни
не передбачаються

Без
обмежень

Для
студентів
усіх
освітніх
рівнів

Для
студентів
усіх спеціальностей,
окрім спеціальності
076 Підприємництво,
торгівля та
біржова
діяльність

Особливі
навички не
потрібні

Без
обмежень

заняття,
дискусії

Перелік
галузей
знань /
cпеціальність, для
яких пропонується
дисципліна
ціальності
075
Маркетинг

Інноваційний менеджмент

Кафедра
маркетингу

Сигида Л. О.,
к.е.н.,
старший
викладач

Сигида Л. О.,
к.е.н.,
старший
викладач
Сагер Л. Ю.,
к.е.н.,
старший
викладач

Здатність
працювати у
міждисциплінарній команді

Розуміти сутність інноваційного розвитку
Знати сучасні технології та інструменти
інноваційного менеджменту
Вміти застосовувати
технології і інструменти інноваційного менеджменту на практиці

Лекції,
практики,
проблемні
заняття,
дискусії

Стартап: перші кроки в підприємництві

Кафедра
економіки, підприємництва
та бізнес-адміністрування

д.е.н., доц.
Кубатко О.В.
к.е.н., доц.
Чорток Ю.В.,
к.е.н., доц.
Ковальов
Б.Л.

к.е.н., ст.в.
Гончаренко
О.С.
к.е.н., доц.
Ковальов Б.Л.
ас. Павлик
А.В.

Ініціативність і
дух підприємництва

Вміти перетворювати
недоліки на переваги
Критично осмислювати
основні принципи та
методи раціональної
організації, планування, ведення та контролю підприємницької
діяльності
Аналізувати та планувати успіх підприємницької діяльності та
розробляти бізнес-план
Вміти застосовувати
економічний інстру-

Інтерактивні
лекції
Кейси на
практичних
заняттях
Практикоорієнтовані
заняття

Викладач, який буде
викладати дисципліну
Кафедра, яка
пропонує
дисципліну

Лекції

Семінарські
та
практичні
заняття,
лабораторні
роботи

Назва загальної
компетентності,
на розвиток
якої
спрямована
дисципліна

Результати
навчання

ментарій при створенні
та розвитку власного
бізнесу
Демонструвати здатність до самостійного
підприємницького мислення, прийняття самостійних управлінських
рішень, ґрунтуючись на
сучасних методах економічної теорії

Методи викладання, які
пропонуються (лекції,
практики, командна робота, семінар,
проекттна робота, проблемні заняття
тощо)

Рівень
освіти,
для
якого
пропонується
дисципліна

Перелік
галузей
знань /
cпеціальність, для
яких пропонується
дисципліна

Вхідні
вимоги до
студентів,
які хочуть
обрати
дисципліну / до
аудиторії

Обмеження
щодо
семестру
вивчення

The course
is offered
to all
students.

The course is
offered to all
students
except
students of
specialty 076
Entrepreneurs
hip, trade and
exchange
activity

Absent

No limits

Startup: the first steps in business

Department of
Economics,
Entrepreneurship and BA

PhD., As.Prof.
Bohdan L.
Kovalov
PhD., As.Prof.
OleksiiS.
Goncharenko

PhD., As.Prof.
Bohdan L.
Kovalov
PhD., As.Prof.
OleksiiS.
Goncharenko

Initiative and spirit
of entrepreneurship

Be able to tranform
disadvantages to
advanteges
Critically reflect on the
basic principles and
methods of rational
organization, planning,
management and control
of business activities
Analyze and plan the
success of a business and
develop a business plan
Be able to use economic
tools in the creation and
development of their
own business
Demonstrate the ability
for independent
entrepreneurial thinking,
making independent

Interactive
Lectures
Simulation
Seminars
Practice Based
Classes

Викладач, який буде
викладати дисципліну
Кафедра, яка
пропонує
дисципліну

Лекції

Семінарські
та
практичні
заняття,
лабораторні
роботи

Назва загальної
компетентності,
на розвиток
якої
спрямована
дисципліна

Результати
навчання

Методи викладання, які
пропонуються (лекції,
практики, командна робота, семінар,
проекттна робота, проблемні заняття
тощо)

Рівень
освіти,
для
якого
пропонується
дисципліна

Перелік
галузей
знань /
cпеціальність, для
яких пропонується
дисципліна

Вхідні
вимоги до
студентів,
які хочуть
обрати
дисципліну / до
аудиторії

Обмеження
щодо
семестру
вивчення

Для
студентів
усіх
освітніх
рівнів

Для
студентів
усіх
спеціальностей

Особливі
навички не
потрібні

Без
обмежень

Для
студентів
усіх

Для студентів усіх спеціальностей,
крім магіс-

Базові
знання
комп’ютеру
(MS Office)

Без
обмежень

management decisions
based on modern
methods of economic
theory

Сучасні тренди в бізнесі

Кафедра
економіки, підприємництва
та бізнес-адміністрування

к.е.н., доц.
Маценко
О.М.
ас. Павлик
А.В.

к.е.н., доц.
Маценко
О.М.
ас. Павлик
А.В.

Здатність до
генерування нових
ідей та здатність
до обґрунтування
власних рішень

Розумітися на цілях сучасного бізнесу, прийнятті рішень та принципах конкуренції в
умовах цифрової економіки
Пояснювати та аналізувати бізнес-моделі,
стратегії, а також оцінювати їх ефективність
Застосовувати наукові
методики для прогнозування успішності
бізнесу, виявляти тенденції впливу сучасних
технологій на розвиток
бізнес-структур
Застосовувати інноваційні технології управління, просування продуктів, інноваційного
розвитку

Лекції
Практичні
заняття
Командні
ситуаційні
завдання,
кейси

Розумітися на цілях фірми, прийнятті рішень
та дії законів попиту та
пропозиції на них

Інтерактивні
лекції
Імітаційні
семінари

Управлінська економіка
Кафедра
економіки, підприємництва

к.е.н., доц.
Дерев’янко
Ю.М.

к.е.н., доц.
Дерев’янко
Ю.М.

Здатність до управління, обґрунтування своїх

Викладач, який буде
викладати дисципліну
Кафедра, яка
пропонує
дисципліну

Лекції

Семінарські
та
практичні
заняття,
лабораторні
роботи

та бізнес-адміністрування

Назва загальної
компетентності,
на розвиток
якої
спрямована
дисципліна
рішень та генерування нових ідей

Результати
навчання

Пояснювати та аналізувати виробництво, його
витрати та оцінювати їх
Описувати різні ринкові структури та застосовувати теорію ігор на
практиці в умовах асиметричної інформації
Демонструвати здатність аналізувати капіталовкладення фірм та
особливості діяльності
багатонаціональних
компаній

Методи викладання, які
пропонуються (лекції,
практики, командна робота, семінар,
проекттна робота, проблемні заняття
тощо)

Практикоорієнтовані
заняття

Рівень
освіти,
для
якого
пропонується
дисципліна
освітніх
рівнів

Перелік
галузей
знань /
cпеціальність, для
яких пропонується
дисципліна

Вхідні
вимоги до
студентів,
які хочуть
обрати
дисципліну / до
аудиторії

Обмеження
щодо
семестру
вивчення

Basic
computer
skills (MS
Office)

No limits

трів ОП
“Бізнес-адміністрування”
спеціальності
073 Менеджмент

Managerial Economics

Department of
Economics,
Entrepreneurship and BA

PhD., As.Prof.
Yurii
Derevianko

PhD., As.Prof.
Yurii
Derevianko

Ability to manage,
substantiate
decisions and
generate new ideas

Understand the goals of
the firm, decisionmaking process and the
laws of demand and
supply
Explain and analyse
production, its cost and
evaluate them
Describe different
market structures and
apply game theory in
practice with in terms of
asymmetric information
Demonstrate the ability
to analyse capital
budgeting and the

Interactive
Lectures
Simulation
Seminars
Practice Based
Classes

The course
is offered
to all
students.

The course is
offered to all
students
except
students of
master
program
“Business
administration
” specialty
073
Management

Викладач, який буде
викладати дисципліну
Кафедра, яка
пропонує
дисципліну

Лекції

Семінарські
та
практичні
заняття,
лабораторні
роботи

Назва загальної
компетентності,
на розвиток
якої
спрямована
дисципліна

Результати
навчання

Методи викладання, які
пропонуються (лекції,
практики, командна робота, семінар,
проекттна робота, проблемні заняття
тощо)

Рівень
освіти,
для
якого
пропонується
дисципліна

Перелік
галузей
знань /
cпеціальність, для
яких пропонується
дисципліна

Вхідні
вимоги до
студентів,
які хочуть
обрати
дисципліну / до
аудиторії

Обмеження
щодо
семестру
вивчення

Для
студентів
усіх
освітніх
рівнів

Для
студентів
усіх спеціальностей,
окрім спеціальності
072 Фінанси,
банківська
справа та
страхування

Без
обмежень

Без
обмежень

Для
студентів
усіх
освітніх
рівнів

Для студентів усіх
спеціальностей, окрім
спеціальності
072 Фінанси,
банківська
справа та
страхування

Без
обмежень

Без
обмежень

Для
студентів
усіх

Для студентів усіх
спеціаль-

Без
обмежень

Без
обмежень

features of multinational
corporations

Електронні сервіси та державні фінансові послуги

Кафедра
фінансів і підприємництва

К.е.н., доцент
Ілляшенко
Т.О.

К.е.н., доцент
Ілляшенко
Т.О.

Здатність до
організації та
планування,
здатність до
абстрактного
мислення, аналізу
та синтезу

Уміти користуватися
електронними державними сервісами, створювати кабінет платника податків, водія,
Отримати навички онлайн реєстрації підприємства, оформлення
заявок, участі в електронних торгах. Вміти
здійснювати он-лайн
покупки, планувати
подорожі тощо

Лекції,
практики,
командна
робота

Фінанси для нефінансистів

Кафедра
фінансів і підприємництва

К.е.н., доцент
Ілляшенко
Т.О.

К.е.н., доцент
Ілляшенко
Т.О.

Кафедра
фінансів і підприємництва

Кобушко І.М.,

Кобушко І.М.,

професор,
д.е.н.,

професор,
д.е.н.,

Здатність до
організації та
планування,
здатність до
абстрактного
мислення, аналізу
та синтезу

Знати, що таке бюджет,
податки, прибуток, рентабельність, фінансові
ринки, ризики, страхування, державний бор.
Уміти розраховувати
основні податки, складати фінансові плани,
запобігати фінансовим
ризикам, робити фінансовий аналіз

Лекції,
практики,
командна
робота, кейси

Знаходити джерела залучення додаткових ресурсів для реалізації

Практично
орієнтовані
тренінги,

Фандрейзинг: ресурси для стартапів

Ініціативність і
дух
підприємництва

Викладач, який буде
викладати дисципліну
Кафедра, яка
пропонує
дисципліну

Лекції

Семінарські
та
практичні
заняття,
лабораторні
роботи

Котенко Н.В.,
доцент, к.е.н.

Котенко Н.В.,
доцент, к.е.н.

Назва загальної
компетентності,
на розвиток
якої
спрямована
дисципліна

Методи викладання, які
пропонуються (лекції,
практики, командна робота, семінар,
проекттна робота, проблемні заняття
тощо)

Результати
навчання

власного проекту через
донорів, гранти;
Розробити власний
проект, спланувати
бюджет та скласти
заявку на отримання
гранту з супровідною
документацією;
Проводити аналіз та
моніторинг реалізованого проекту та визначати перспективи його
розвитку;
Здійснювати фінансовий аналіз і робити
обґрунтовані фіскальні
та економічні висновки

робота з
кейсами,
e-learning

Рівень
освіти,
для
якого
пропонується
дисципліна

Вхідні
вимоги до
студентів,
які хочуть
обрати
дисципліну / до
аудиторії

Обмеження
щодо
семестру
вивчення

Для
всього
контингенту

Для всього
контингенту,
окрім спеціальностей
073 Менеджмент, 281 Публічне управління та адміністрування

Відсутні

Без
обмежень

Для
всього

Для всього
контингенту,
окрім спе-

Відсутні

Без
обмежень

освітніх
рівнів

Перелік
галузей
знань /
cпеціальність, для
яких пропонується
дисципліна
ностей, окрім
спеціальності
076 Підприємництво,
торгівля та
біржова
діяльність

Проєктний менеджмент

Кафедра
управління

Колосок С.І.,
к.е.н., доц.

Кафедра
управління

Смоленніков
Д.О.,
к.е.н.,доц.

Колосок С.І.,
к.е.н.,доц

Здатність
розробляти та
управляти
проектами
Визначеність і
наполегливість
щодо поставлених
завдань і взятих
обов’язків

Формулювати
проблеми проекту та
розробляти пропозиції
з їх вирішення.
Застосовувати навички
з розробки проектів та
їх реалізації
Вміти формувати
проектні та грантові
заявки

Лекції,
практики,
проблемні
заняття

Демонструвати навички взаємодії, лідерства,
командної роботи.

Лекції-дискусії, ділові ігри,
командна робо-

Лідерство та управління командою
Євдокимова
А.В., к.т.н.,

Здатність
працювати у

Викладач, який буде
викладати дисципліну
Кафедра, яка
пропонує
дисципліну

Лекції

Семінарські
та
практичні
заняття,
лабораторні
роботи
старший
викладач

Назва загальної
компетентності,
на розвиток
якої
спрямована
дисципліна
міждисплінарній
команді
Здатність
мотивувати людей
та рухатися до
спільної мети
Визначеність і
наполегливість
щодо поставлених
завдань і взятих
обов’язків

Результати
навчання

Виконувати функціональні обов’язки в групі, пропонувати обґрунтовані варіанти вирішення проблеми.
Виконувати дослідження індивідуального
та/або в групі під керівництвом лідера

Методи викладання, які
пропонуються (лекції,
практики, командна робота, семінар,
проекттна робота, проблемні заняття
тощо)

та, мозговий
штурм, тренінги, кейси

Рівень
освіти,
для
якого
пропонується
дисципліна
контингенту

Перелік
галузей
знань /
cпеціальність, для
яких пропонується
дисципліна

Вхідні
вимоги до
студентів,
які хочуть
обрати
дисципліну / до
аудиторії

Обмеження
щодо
семестру
вивчення

Відсутні

Без
обмежень

ціальностей
073 Менеджмент, 281 Публічне управління та адміністрування

Управління кар’єрою та тайм-менеджмент

Кафедра
управління

Валенкевич
Л.П.,
к.е.н.,доц.

Матвєєва
Ю.Т., к.е.н.,
старший
викладач

Здатність до
організації і
планування
Визначеність і
наполегливість
щодо поставлених
завдань і взятих
обов’язків

Вміти оцінювати власні
сильні та слабкі сторони для особистого розвитку та побудови
кар’єри.
Застосовувати навички
самопрезентації при отриманні роботи та у подальшій діяльності.
Застосовувати принципи та методи раціональної організації
власної роботи у часі

Лекції,
практики,
проблемні
заняття, ділові
ігри

Для
всього
контингенту

Дисципліна
пропонується
для всього
контингенту,
окрім
спеціальност
ей 073
Менеджмент,
281 Публічне
управління та
адмініструва
ння

