КАТАЛОГ ВИБІРКОВИХ ДИСЦИПЛІН ЦИКЛУ ЗАГАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ
на 2021/2022 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,
проєктна 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

ДИСЦИПЛІНИ ІНШИХ ОСВІТНІХ ПРОГРАМ ЕКОНОМІЧНОГО ПРОФІЛЮ
https://pg.cabinet.sumdu.edu.ua/catalog
Стартап: перші кроки в підприємництві

Кафедра економіки, підприємництва
та бізнесадміністрування

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.

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 інструментарій при створенні та розвитку власного бізнесу.

Інтерактивні
лекції.
Кейси на
практичних
заняттях.
Практикоорієнтовані
заняття

Для
студентів
усіх
освітніх
рівнів

Для студентів усіх спеціальностей,
окрім спеціальності
Особливі
Без
076
навички не обмеПідприємпотрібні
жень
ництво,
торгівля та
біржова
діяльність

Викладач, який буде
викладати дисципліну
Кафедра, яка
пропонує
дисципліну

Department of
Economics,
Entrepreneurship and BA

Лекції

PhD.,
As.Prof.
Bohdan L.
Kovalov
PhD.,
As.Prof.
Oleksii S.
Goncharenko

Семінарські
та
практичні
заняття,
лабораторні
роботи

PhD.,
As.Prof.
Bohdan L.
Kovalov
PhD.,
As.Prof.
Oleksii S.
Goncharenko

Назва загальної
компетентності,
на розвиток
якої
спрямована
дисципліна

Результати
навчання

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

Демонструвати здатність до самостійного
підприємницького
мислення
Startup: the first steps in business
Be able to tranform
disadvantages to
advanteges
Critically reflect on the
basic principles and
methods of rational
organization, planning,
management and
control of business
Interactive
activities
Lectures
Initiative and
Analyze and plan the
Simulation
spirit of
success of a business
Seminars
entrepreneurship
and develop a business
Practice Based
plan
Classes
Be able to use
economic tools in the
creation and
development of their
own business
Demonstrate the
ability for independent
entrepreneurial
thinking

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
Entrepreneur
ship, trade
and
exchange
activity

Absent

No
limits

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,
проєктна 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

Основи критичного економічного мислення

Кафедра економіки, підприємництва
та бізнесадміністрування

к.е.н., доц.
Дерев’янко
Ю.М.

к.е.н., доц.
Дерев’янко
Ю.М.

Здатність до
обґрунтування
своїх рішень та
генерування
нових ідей

Розумітися на принципах застосування
критичного мислення.
Пояснювати помилки
та рефлексію критичного аналізу.
Аналізувати соціальні норми й цінності та їх вплив на
критичне мислення.
Застосовувати методи аргументації та
сучасні способи
критичного соціально-економічного
аналізу.
Демонструвати здатність аналізувати
причинно-наслідкові
зв’язки економічних
явищ.
Виявляти та оцінювати економічний
популізм та маніпуляції.

Інтерактивні
лекції.
Імітаційні
семінари.
Практикоорієнтовані
заняття

Для
студентів
усіх
освітніх
рівнів

Для студентів усіх спеціальностей,
окрім спеціальностей
галузі знань
07 Управління та
адмініструБез
вання, 051
обмежень
Економіка,
281 Публічне управління та
адміністрування, 292
Міжнародні
економічні
відносини

Без
обмежень

Викладач, який буде
викладати дисципліну
Кафедра, яка
пропонує
дисципліну

Лекції

Кафедра економіки, підприємництва
та бізнесадміністрування

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

Кафедра економіки, підприємництва
та бізнес-

д.е.н., проф.
Мельник
Л.Г.,

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,
проєктна робота, проблемні заняття
тощо)

Рівень
освіти,
для
якого
пропонується
дисципліна

Економічні політики ЄС щодо забезпечення стійкого розвитку
(з додатковою видачею сертифікату учасника проекту Єврокомісії)
Розуміти концепції
зеленої політики ЄС;
знання основних моделей ведення бізнесу в ЄС;
знати про еволюцію
економіки ЄС та поІнтерактивні
к.е.н., доц.
Здатність до
літику сталого розлекції.
Для
Чорток
управління,
витку ЄС;
Імітаційні
студентів
Ю.М.,
обґрунтування
розуміти способи
семінари.
усіх
к.е.н., доц.,
своїх рішень та
реалізації основних
Практикоосвітніх
Гончаренко генерування
інструментів поліорієнтовані
рівнів
О.С.
нових ідей
тики сталого роззаняття
витку ЄС;
розуміти ідеї довгострокового економічного зростання в
умовах сталого
розвитку
Управлінська економіка: розвиток індустрій 4.0 та 5.0 в ЄС
(з додатковою видачею сертифікату учасника проекту Єврокомісії)
Розумітися на цілях
Для
Здатність до
Інтерактивні
к.е.н., доц.
фірми, прийнятті рістудентів
управління,
лекції.
Дерев’янко
шень в умовах індусусіх
обґрунтування
Імітаційні
Ю.М.
трій 4.0 та 5.0.
освітніх
своїх рішень та
семінари.
Пояснювати та аналірівнів

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 спеціальностей,
окрім спеціальності
051
Економіка

Базові
знання
комп’ютеру (MS
Office)

Без
обмежень

Для студентів усіх спеціальностей,
окрім програми

Базові
знання
комп’ютеру (MS
Office)

Без
обмежень

Викладач, який буде
викладати дисципліну
Кафедра, яка
пропонує
дисципліну

адміністрування

Department of
Economics,
Entrepreneurship and BA

Лекції

к.е.н., доц.
Дерев’янко
Ю.М.,
д.е.н., доц.
Кубатко
О.В.,

Dr.Ec. Prof.,
Leonid
Melnyk,
PhD.,
As.Prof.
Yurii
Derevianko,
Dr.Ec. Prof.,
Oleksandr
Kubatko

Семінарські
та
практичні
заняття,
лабораторні
роботи

Назва загальної
компетентності,
на розвиток
якої
спрямована
дисципліна

генерування
нових ідей

Результати
навчання

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

Рівень
освіти,
для
якого
пропонується
дисципліна

Перелік
галузей
знань /
cпеціальність, для
яких пропонується
дисципліна

зувати виробництво,
073.00.09
його витрати та оціБізнеснювати їх.
адмініструОписувати різні ринвання, спекові структури, знати
ціальності
кращий досвід ЄС
051
розвитку індустрій
Економіка
4.0 та 5.0.
Демонструвати здатність аналізувати
капіталовкладення
фірм та особливості
діяльності компаній в
ЄС
Managerial Economics: the promotion of Industires 4.0 and 5.0 in EU
(The certificate of European Commission project participant would be given additionaly)
To understand the
The course is
Dr.Ec. Prof.,
goals of the firm,
offered for
Leonid
decision-making in the
all students
Melnyk,
Ability to
conditions of
Interactive
The
except
PhD.,
manage,
industries 4.0 and 5.0
Lectures
course is
students of
As.Prof.
substantiate
to explain and analyze Simulation
offered to program
Yurii
decisions and
production, its costs
Seminars
all
073.00.09
Derevianko,
generate new
and evaluate them
Practice Based
students.
Business
Dr.Ec. Prof., ideas
To describe different
Classes
Administrati
Oleksandr
market structures,
on, 051
Kubatko
know the best
Economics
experience of EU

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

Обмеження
щодо
семестру
вивчення

Basic
computer
skills (MS
Office)

No
limits

Викладач, який буде
викладати дисципліну
Кафедра, яка
пропонує
дисципліну

Лекції

Department of
Economics,
Entrepreneurship and BA

Dr.Ec. Prof.,
Oleksandr
Kubatko,
PhD.,
As.Prof.
Bohdan
Kovalov

Кафедра економіки, підприємництва
та бізнес-

д.е.н., проф.
Кубатко
О.В.,

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,
проєктна робота, проблемні заняття
тощо)

Рівень
освіти,
для
якого
пропонується
дисципліна

Перелік
галузей
знань /
cпеціальність, для
яких пропонується
дисципліна

industry development
4.0 and 5.0
To demonstrate the
ability to analyze the
investments of firms
and the peculiarities of
companies in the EU
EU economy and economic policies
(The certificate of European Commission project participant would be given additionaly)
To understand the EU
economy; to know
how to trade with EU;
PhD.,
to know how to work
Ability to
Interactive
As.Prof.
in EU;
The
The course is
manage,
Lectures
Yulia
understanding the
course is
offered for
substantiate
Simulation
Chortok;
main concept of EU
offered to all students,
decisions and
Seminars
As.Prof.
economic policies;
all
except 051
generate new
Practice Based
Oleksiy
knowledge on the EU
students.
Economics
ideas
Classes
Honcharenko
decision making;
knowledge on the EU
International economic
policies
Економіка ЄС та економічні політики
(з додатковою видачею сертифікату учасника проекту Єврокомісії)
Здатність до
Розуміти структуру
Інтерактивні
Для студенк.е.н., доц.
Для
управління,
економіки ЄС; знати лекції.
тів усіх спеЧорток
студентів
обґрунтування
як просувати свою
Імітаційні
ціальностей,
Ю.М.,
усіх
своїх рішень та
продуктуцію на рин- семінари.
окрім спе-

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

Обмеження
щодо
семестру
вивчення

Basic
computer
skills (MS
Office)

No
limits

Базові
знання
комп’юте-

Без
обмежень

Викладач, який буде
викладати дисципліну
Кафедра, яка
пропонує
дисципліну

адміністрування

Department of
Economics,
Entrepreneurship and BA

Лекції

к.е.н., доц.
Ковальов
Б.Л.

Dr.Ec. Prof.,
Oleksandr
Kubatko,
PhD.,
As.Prof.
Bohdan
Kovalov,
Dr.Ec. Prof.,
Leonid
Melnyk

Семінарські
та
практичні
заняття,
лабораторні
роботи

к.е.н., доц.,
Гончаренко
О.С.

Назва загальної
компетентності,
на розвиток
якої
спрямована
дисципліна

генерування
нових ідей

Результати
навчання

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

Рівень
освіти,
для
якого
пропонується
дисципліна

ки ЄС; розуміти
освітніх
особливості роботи в
рівнів
ЄС; знати основні
концепції економічної політики ЄС;
знати умови прийняття рішень в ЄС; знати питання міжнародної економічної політики ЄС; вміти користуватися базовою
термінологією ЄС.
EU policies for sustainable development
(The certificate of European Commission project participant would be given)
To understand the
main concept of EU
green polices; to know
the EU models of
PhD.,
sustainable business;
Ability to
Interactive
As.Prof.
to know the evolution
The
manage,
Lectures.
Yulia
of EU economy and
course is
substantiate
Simulation
Chortok;
EU sustainable
offered to
decisions and
Seminars.
As.Prof.
development policy;
all
generate new
Practice Based
Oleksiy
to understand how to
students
ideas
Classes
Honcharenko
implement the main
instruments of EU
sustainable
development policy;
be able to use the basic

Перелік
галузей
знань /
cпеціальність, для
яких пропонується
дисципліна

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

ціальності
051
Економіка

ру (MS
Office)

The course is
offered for
all students,
except 051
Economics

Basic
computer
skills (MS
Office)

Обмеження
щодо
семестру
вивчення

No
limits

Викладач, який буде
викладати дисципліну
Кафедра, яка
пропонує
дисципліну

Кафедра економіки, підприємництва
та бізнесадміністрування

Лекції

д.е.н., проф.
Мельник
Л.Г.,
д.е.н., доц.
Кубатко
О.В.,
к.е.н., доц.
Дегтярьова
І.Б.

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,
проєктна робота, проблемні заняття
тощо)

Рівень
освіти,
для
якого
пропонується
дисципліна

European (EU)
terminology
Сучасні тренди в бізнесі: досвід ЄС
(з додатковою видачею сертифікату учасника проекту Єврокомісії)
Розумітися на цілях
сучасного бізнесу,
прийнятті рішень та
принципах конкуренції в Україні та
ЄС в умовах цифрової економіки.
Пояснювати та аналізувати бізнес-моделі,
стратегії, а також оці- Лекції.
к.е.н., доц.
Здатність до
нювати їх ефективПрактичні
Для
Маценко
генерування
ність.
заняття.
студентів
О.М.;
нових ідей та
Застосовувати науко- Командні
усіх
к.е.н., доц.
здатність до
ві методики для прог- ситуаційні
освітніх
Дегтярьова
обґрунтування
нозування успішнозавдання,
рівнів
І.Б.
власних рішень
сті бізнесу, виявляти кейси
тенденції впливу сучасних технологій на
розвиток бізнес-структур в Україні та ЄС.
Застосовувати інноваційні технології
управління, просування продуктів, інноваційного розвитку.

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 спеціальностей,
окрім спеціальностей
076
Особливі
Без
Підприємнавички не обмеництво,
потрібні
жень
торгівля та
біржова
діяльність,
051
Економіка

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,
проєктна 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

Інноваційне підприємництво та управління стартап проектами

Кафедра економіки, підприємництва
та бізнесадміністрування

Кафедра
маркетингу

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

Люльов
О.В, д.е.н.,
доцент

к.е.н., ст.в.
Гончаренко
О.С.
к.е.н., доц.
Ковальов
Б.Л.

Пімоненко
Т. В., д.е.н.,
доцент

Здатність
підготувати
власний проект
для пошуку
фінансування

Здатність
виявляти
ініціативність та
підприємливість

Розуміти основні
принципи роботи
стартап екосистеми;
ефективно працювати в команді; придумати ідею стартапу;
вміти підготувати
власний проєкт для
пошуку фінансування.
Вміти застосовувати
економічний
інструментарій при
створенні та розвитку власного бізнесу.
Демонструвати
здатність до самостійного підприємницького мислення
Digital-маркетинг
Знати інструменти
цифрового маркетингу.
Вміти генерувати
ідеї, працювати в команді, розвивати лі-

Інтерактивні
лекції.
Кейси на
практичних
заняттях.
Практикоорієнтовані
заняття

Для
студентів
усіх
освітніх
рівнів

Для студентів усіх спеціальностей,
окрім спеціальності
Особливі
Без
076
навички не обмеПідприємни потрібні
жень
цтво,
торгівля та
біржова
діяльність

Лекції,
практики,
командна
робота,
проблемні

Для студентів
усіх
освітніх
рівнів

Для студентів усіх
спеціальностей, окрім
спеціально-

Особливі
Без
навички не обмепотрібні
жень

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

дерські та підприємницькі якості.
Застосовувати навички формування
оптимальних каналів
для реалізації та промоції продукції

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

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

сті 075
Маркетинг

Прибутковий SaaS-бізнес

Кафедра
маркетингу

Люльов
О.В, д.е.н.,
доцент

Пімоненко
Т. В., д.е.н.,
доцент

Здатність
виявляти
ініціативність та
підприємливість

Знати основні типи
онлайн бізнесу.
Вміти здійснювати
пошук ніш для SaaSбізнес, обирати стратегії його просування
Вміти генерувати
ідеї, працювати в команді, розвивати лідерські та підприємницькі якості.
Застосовувати навички формування оптимальних каналів для
просування продукції
/ послуг та удосконалення методів підвищення конверсії

Лекції,
практики,
командна
робота,
проблемні
заняття,
дискусії

Для
студентів
усіх
освітніх
рівнів

Для студентів усіх
спеціальностей, окрім
спеціальності 075
Маркетинг

Особливі
Без
навички не обмепотрібні
жень

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,
проєктна 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

EU Business Values and Ethics (з додатковою видачею сертифікату учасника проекту Єврокомісії)

Department of
Marketing

Department of
Marketing

To understand and
compare the main
values and ethics of
running business in
EU and Ukraine.
To be able to evaluate
Pimonenko
Lyulyov O.,
Ability to
own entrepreneurial
Lectures,
No special
T., Dr. Sc.,
Dr. Sc.,
demonstrate
skills.
trainings,
For all
For all
skills
Associate
Associate
initiative and
To develop critical
teamwork,
levels
specialities
required
Professor
Professor
entrepreneurship
thinking, emotional
case studies
intelligence, selfawareness, negotiation
etc.
To prepare to be
successful in business
environmental
Introduction into the Carbon-free Economy (з додатковою видачею сертифікату учасника проекту Єврокомісії)
To make sense out of
the Carbon-free
Chygryn O.,
economy base.
PhD,
For all
Pimonenko
The desire to
To identify the main
Lectures,
Associate
specialities,
No special
T., Dr. Sc.,
preserve the
goals and principles of trainings,
For all
Professor
excluding
skills
Associate
natural
the EU Carbon-free
teamwork,
levels
Us Ya.,
051
required
Professor
environment
economy.
case studies
trainee
Economics
To categorize the
teacher
basics of EU
legislation and policies

No
limitations

No
limitations

Викладач, який буде
викладати дисципліну
Кафедра, яка
пропонує
дисципліну

Кафедра
маркетингу

Лекції

Артюхов
А.Є., к.т.н.,
доцент

Семінарські
та
практичні
заняття,
лабораторні
роботи

Артюхов
А.Є., к.т.н.,
доцент

Назва загальної
компетентності,
на розвиток
якої
спрямована
дисципліна

Результати
навчання

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

in Carbon-free
spreading
Технологічний маркетинг та трансфер технологій
Визначати основні
напрями технологічного маркетингу
та трансферу технологій.
Коректно представляти результати
наукових досліджень
Здатність спілкуЛекції,
у вигляді розробок,
ватися з предпрактики,
методик тощо в
ставниками
командна
мережах трансферу
інших професійробота,
технологій.
них груп різного
проблемні
Готувати пропозиції
рівня (з експерзаняття,
на отримання фінантами з інших
рольові ігри,
сування від міжнагалузей знань /
кейс-стаді,
родних організацій,
видів економічдискусії,
наукових фондів
ної діяльності)
e-learning
тощо на впровадження розробок на
ринок технологій.
Володіти методами
просування розробок
на ринок, пошуком
конкретних покупців
нових розробок

Рівень
освіти,
для
якого
пропонується
дисципліна

Для
студентів
усіх
освітніх
рівнів

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 спеціальностей, Особливі
Без
окрім спенавички не обмеціальності
потрібні
жень
075
Маркетинг

Викладач, який буде
викладати дисципліну
Кафедра, яка
пропонує
дисципліну

Кафедра
маркетингу

Лекції

Росохата
А.С., к.е.н.,
ст. викладач

Семінарські
та
практичні
заняття,
лабораторні
роботи

Мінченко
М. Г., к.е.н.,
доцент
кафедри

Назва загальної
компетентності,
на розвиток
якої
спрямована
дисципліна

Знання та
розуміння
предметної
області та
розуміння
професійної
діяльності

Результати
навчання

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

Маркетинг для ІТ компаній
Знати ключові концепції, які використовуються при формуванні та реалізації
маркетингової страЛекції,
тегії в ІТ компаніях. практики,
Вміти розробляти
командна
контент-план для ІТ
робота,
компаній.
проблемні
Володіти знаннями
заняття,
щодо вибору маркедискусії
тингового інструментарію реалізації маркетингової стратегії
для ІТ компаній

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
Без
окрім спенавички не обмеже
ціальності
потрібні
нь
075
Маркетинг

Для студентів усіх
освітніх
рівнів

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

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
он-лайн реєстрації
підприємства, оформлення заявок, участі

Лекції,
практики,
командна
робота

Без
обмежень

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,
проєктна 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

в електронних
торгах.
Вміти здійснювати
он-лайн покупки,
планувати подорожі
тощо
Фінанси для нефінансистів

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

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

Для студентів
усіх
освітніх
рівнів

Для студентів усіх спеціальностей,
окрім галузі
знань 07
Управління
та адміністрування,
спеціальноБез
стей 051
обмежень
Економіка,
281 Публічне управління та адміністрування
292 Міжнародні економічні
відносини

Без
обмежень

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,
проєктна 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

Фандрейзинг: ресурси для стартапів

Кафедра
фінансів і
підприємництва

Кафедра
економічної
кібернетики

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

Кобушко
І.М.,
професор,
д.е.н.,
Котенко
Н.В.,
доцент,
к.е.н.

Ініціативність і
дух
підприємництва

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

Здатність до
абстрактного
мислення, аналізу, синтезу.

Знаходити джерела
залучення додаткових ресурсів для
реалізації власного
проекту через донорів, гранти.
Розробити власний
проєкт, спланувати
бюджет та скласти
заявку на отримання
гранту з супровідною
документацією.
Проводити аналіз та
моніторинг реалізованого проєкту та визначити перспективи
його розвитку.
Здійснювати фінансовий аналіз і робити
обґрунтовані фіскальні та економічні
висновки
Аналітика для бізнесу
Обґрунтовувати
управлінські рішення
щодо ефективного

Практично
орієнтовані
тренінги,
робота з
кейсами,
e-learning

Для
студентів
усіх
освітніх
рівнів

Для студентів усіх спеціальностей,
крім спеціальності
Без
076
обмежень
Підприємництво,
торгівля та
біржова
діяльність

Лекції,
командна
робота,

Бакалавр,
магістр

Для всього
Обмеконтингенту
ження
крім спевідсутні
ціальностей

Без
обмежень

Обмеження
відсутні

Викладач, який буде
викладати дисципліну
Кафедра, яка
пропонує
дисципліну

Лекції

Братушка
С.М.

Кафедра бухгалтерського
обліку та оподаткування

Овчарова
Н.В. к.е.н.,
ст.викладач

Семінарські
та
практичні
заняття,
лабораторні
роботи

Братушка
С.М.

Овчарова
Н.В. к.е.н.,
ст.викладач

Назва загальної
компетентності,
на розвиток
якої
спрямована
дисципліна

Здатність до
пошуку, оброблення та аналізу
інформації з
різних джерел.
Здатність виявляти, ставити та
вирішувати
проблеми

Результати
навчання

Методи викладання, які
пропонуються (лекції,
практики, командна робота, семінар,
проєктна робота, проблемні заняття
тощо)
лабораторні
роботи

Рівень
освіти,
для
якого
пропонується
дисципліна

розвитку суб’єктів
господарювання.
Оцінювати можливі
ризики, соціальноекономічні наслідки
управлінських
рішень.
Розробляти сценарії і
стратегії розвитку
соціальноекономічних систем.
Організація власного бізнесу: оподаткування та облік
Розуміти особливості
Здатність застопрактики здійснення
совувати знання обліку, аналізу, конЛекції та
у практичних
тролю, аудиту та
практичні
ситуаціях.
оподаткування діяльзаняття (в
Здатність прийності підприємств рітому числі
мати обґрунтозних форм власності,
групові
вані рішення.
організаційно-правозавдання)
Здатність вияввих форм господарюБакалавр
відкритий
ляти ініціативу
вання та видів екоонлайн курс,
та підприємлиномічної діяльності.
проєктна
вість.
Розуміти організаробота,
Здатність діяти
ційно-економічний
дискусійні
соціально відпо- механізм управління
заняття
відально та
підприємством та
свідомо
оцінювати ефективність прийняття

Перелік
галузей
знань /
cпеціальність, для
яких пропонується
дисципліна

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

Обмеження
щодо
семестру
вивчення

051 Економіка, 076
Підприємництво,
торгівля та
біржова
діяльність,
073 Менеджмент

Для всього
контингенту
крім спеОсобливі
ціальності
вимоги
071 Облік та відсутні
оподаткування

Без
обмежень

Викладач, який буде
викладати дисципліну
Кафедра, яка
пропонує
дисципліну

Кафедра бухгалтерського
обліку та
оподаткування

Лекції

Бурденко
І.М., к.е.н.,
доцент

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,
проєктна робота, проблемні заняття
тощо)

Рівень
освіти,
для
якого
пропонується
дисципліна

рішень з використанням обліково-аналітичної інформації.
Визначати напрями
підвищення ефективності формування фінансових ресурсів на
рівні підприємств
різних організаційноправових форм
власності
Інтернет-торгівля: організація, облік, розрахунки та оподаткування
Знання та розуВолодіти концепміння предметтуальними основами
ної області та
методології побудови
розуміння
обліку, звітності, та
професійної
оподаткування інтердіяльності.
нет торгівлі.
Лекції та
Здатність до
Володіти основами
практичні
Бурденко
адаптації та дії в правового регулюзаняття (в
І.М., к.е.н.,
Бакалавр,
новій ситуації.
вання обліку та опотому числі
доцент
магістр
Здатність
даткування елекгрупові
працювати
тронної торгівлі.
завдання)
автономно
Знати основи органіЗдатність діяти
зації оформлення
соціально
інтернет-продажів:
відповідально та замовлення,
свідомо
розрахунків

Перелік
галузей
знань /
cпеціальність, для
яких пропонується
дисципліна

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

Для всього
контингенту
крім спеОсобливі
ціальності
вимоги
071 Облік та відсутні
оподаткування

Обмеження
щодо
семестру
вивчення

Без
обмежень

Викладач, який буде
викладати дисципліну
Кафедра, яка
пропонує
дисципліну

Кафедра бухгалтерського
обліку та
оподаткування

Лекції

Винниченко
Н.В., д.е.н.,
доц

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,
проєктна 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

Міжнародні стандарти фінансової звітності в умовах провадження бізнесу за кордоном
Знати вимоги щодо
обов’язкового складання фінансової
звітності за міжнародними стандартами вітчизняними
суб’єктами господарювання, а також
формувати професійне судження щодо
Здатність
відмінностей міжнаЛекції та
Для всього
працювати в
родних стандартів
практичні
контингенту
міжнародному
фінансової звітності і
Винниченко
заняття (в
крім спеОсобливі
контексті.
національних полоБакалавр,
Н.В., д.е.н.,
тому числі
ціальності
вимоги
Здатність
жень стандартів бухмагістр
доц
групові
071 Облік та відсутні
виявляти
галтерського обліку.
завдання,
оподаткуініціативу та
Уміти відображати
кейс-стаді )
вання
підприємливість інформацію у фінансових звітах, складених за міжнародними стандартами, у
тому числі в консолідованих фінансових
звітах.
Готувати та обгрунтовувати висновки, а
також надавати консультації користува-

Обмеження
щодо
семестру
вивчення

Без
обмежень

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,
проєктна 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
крім спеціальностей
072
Фінанси,
банківська
справа та
страхування
076
Підприємництво,
торгівля та
біржова
діяльність,
освітніх
програм
051.00.06
Економіка і
бізнес,
073.00.09
Бізнес-

Обмежень
немає.
Мультимедійна
аудиторія

Без
обмежень

чам інформації щодо
адаптації міжнародних стандартів у
вітчизняну практику
обліку
Основи управління власним бізнесом

Кафедра
фінансів,
банківської
справи та
страхування

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

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

Здатність
планувати та
управляти
часом.
Здатність
приймати
обґрунтовані
рішення.

Знати принципи, методи 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

Для
всього
контингенту

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,
проєктна 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

Обмежень
немає.
Мультимедійна
аудиторія

Без
обмежень

Для
всього
контингенту

Для всього
контингенту
крім спеціальності
072
Фінанси,
банківська
справа та
страхування

Обмежень
немає.
Мультимедійна
аудиторія.

Без
обмежень

адміністрування
Управління особистими фінансами

Кафедра
міжнародних
економічних
відносин

Д’яконова
Ірина
Іванівна
д.е.н.,проф

Д’яконова
Ірина
Іванівна
д.е.н.,проф

Кафедра
фінансів,
банківської
справи та
страхування

Семеног
Андрій
Юрійович,
к.е.н.,
доцент

Семеног
Андрій
Юрійович,
к.е.н.,
доцент

Кафедра
фінансів,
банківської
справи та
страхування

Журавка
Олена
Сергіївна,
к.е.н.,
доцент

Журавка
Олена
Сергіївна,
к.е.н.,
доцент

Здатність
приймати
обґрунтовані
рішення.
Здатність
планувати та
управляти
часом.

Здатність
застосовувати
знання у
практичних
ситуаціях.
Здатність
виявляти,
ставити та
вирішувати
проблеми

Здійснювати
діагностування та
модулювання
фінансів родини.
Формувати
особистий бюджет та
бюджет сім’ї.
Приймати рішення
щодо доцільності залучення кредитів для
особистих потреб.
Оцінювати ризики в
особистих фінансах
Страхова медицина
Розуміти особливості
функціонування
страхових компаній в
сегменті медичного
страхування, усвідомлювати необхідність формування
національної концепції страхової медицини. Набути практич-

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

Інтерактивні
лекції,
практикоорієнтовані
заняття,
індивідуальна
робота 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

Методи викладання, які
пропонуються (лекції,
практики, командна робота, семінар,
проєктна 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

них навичок з укладання та кваліфікованого тлумачення договорів медичного
страхування, визначення страхової суми, страхової премії,
страхового відшкодування в розрізі медичного страхування.
Отримати навички
щодо аналізу практичних ситуацій і вироблення різних варіантів рішень щодо
співпраці медичних
закладів і страхових
компаній

Кафедра
міжнародних
економічних
відносин

Пластун
О.Л.

Пластун
О.Л.

Біржові спекуляції та основи Інтернет-трейдингу
Здатність до
Розвивати вміння
Інтерактивні
абстрактного
планувати,контролю лекції;
мислення, анавати, управляти та
лекціїлізу та синтезу.
оцінювати концепвізуалізації;
Здатність застоцію змін.
практичні
совувати знання Визначати можливі
заняття;
у практичних
ризики трансформакейс-метод
ситуаціях.
цій та формувати
(Case-study);
Знання та розузаконну, раціональну комбіноване
міння предметта ефективну страте- практичне

Бакалавр
Магістр

Для всього
контингенту
здобувачів
крім спеВхідні
ціальності
вимоги
076
відсутні
Підприємництво,
торгівля і

Обмеження
відсутні

Викладач, який буде
викладати дисципліну
Кафедра, яка
пропонує
дисципліну

Лекції

Семінарські
та
практичні
заняття,
лабораторні
роботи

Назва загальної
компетентності,
на розвиток
якої
спрямована
дисципліна

ної області та
розуміння
професійної
діяльності.
Здатність вчитися і оволодівати сучасними
знаннями.
Здатність генерувати нові ідеї
(креативність)

Кафедра
міжнародних
економічних
відносин

Plastun O.L.

Результати
навчання

Методи викладання, які
пропонуються (лекції,
практики, командна робота, семінар,
проєктна робота, проблемні заняття
тощо)
заняття: доповіді, реферати, повідомлення, які
переходять у
розгорнуту
бесіду або
дискусію;
практикоорієнтоване
навчання

Рівень
освіти,
для
якого
пропонується
дисципліна

гію їх усунення чи
зменшення.
Вибирати відповідні
методи управління та
інструменти для розробки ефективної
стратегії управління
змінами.
Використовувати
отримані знання в
реальному секторі
міжнародної та національної економіки
щодо управління змінами бізнес-процесів
різних стейкхолдерів
Basics of Speculations in the Financial Markets and Internet-trading
Develop the ability to
Іnteractive
Ability to abstract
plan, control, manage
lectures;
thinking, analysis
and evaluate the
visualization
and synthesis.
concept of change.
lectures;
Ability to apply
Identify possible risks practical
knowledge in
of transformations and classes;
Bachelor /
Plastun O.L. practical
form a legal, rational
case-study;
Master
situations.
and effective strategy
combined
Knowledge and
to eliminate or reduce
practical
understanding of
them.
lesson: reports,
the subject area
Choose appropriate
abstracts,
and understanding
management methods
messages,

Перелік
галузей
знань /
cпеціальність, для
яких пропонується
дисципліна

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

Обмеження
щодо
семестру
вивчення

There are
no input
requirements

There
are no
restrictions

біржова
діяльність

Discipline is
offered to
the entire
contingent of
applicants
except
specialty 076
Entrepreneurship,
trade and
exchange
activities

Викладач, який буде
викладати дисципліну
Кафедра, яка
пропонує
дисципліну

Лекції

Семінарські
та
практичні
заняття,
лабораторні
роботи

Назва загальної
компетентності,
на розвиток
якої
спрямована
дисципліна

of professional
activity.
Ability to learn
and master
modern
knowledge.
Ability to
generate new
ideas (creativity).

Кафедра
міжнародних
економічних
відносин

к.е.н.,
доцент
Замора О.М.

к.е.н.,
доцент
Замора О.М.

Результати
навчання

and tools to develop an
effective change
management strategy
Use the acquired
knowledge in the real
sector of the
international and
national economy to
manage changes in
business processes of
various stakeholders

Методи викладання, які
пропонуються (лекції,
практики, командна робота, семінар,
проєктна робота, проблемні заняття
тощо)
which turn
into a detailed
conversation
or discussion;
practiceoriented
learning

Управління міжнародними проектами
Здатність прийРозвивати вміння
Інтерактивні
мати обґрунтопланувати, керувати
лекції (вклювані рішення.
та оцінювати наукочаючи відеоЗдатність працю- вий проєкт, включалекції з Інтервати в міжнарод- ючи управління його нет джерел).
ному контексті.
командою, ресурсами Практичні
Здатність розта ризиками у встазаняття.
робляти проєкти новлені строки.
Аналіз
та управляти
Розробити легітимконкретних
ними.
ний, раціональний та ситуацій
Здатність виявефективний бюджет
(Case-study)
ляти ініціативу
наукового проєкту,
Комбіноване
та підприємвключаючи здатність практичне
ливість.
пов’язати кошторис- заняття: преЗдатність оціню- ні витрати із завданзентація своїх
вати та забезпенями проєкту та його проєктних

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

Базові
знання
Для всього
щодо
контингенту
роботи у
окрім спеMicrosoft
ціальностей
Excel та
073 Меневищі
джмент, 281
знання з
Публічне
Microsoft
управління
Word та
та адміMicrosoft
ністрування
Power
Point

Обмеження
щодо
семестру
вивчення

Без
Обмежень

Викладач, який буде
викладати дисципліну
Кафедра, яка
пропонує
дисципліну

Лекції

Семінарські
та
практичні
заняття,
лабораторні
роботи

Назва загальної
компетентності,
на розвиток
якої
спрямована
дисципліна

чувати якість
виконуваних
робіт

Результати
навчання

реальним середовищем.
Застосовувати методи та інструменти управління науковими
прєктами до власної
міжнародної грантової діяльності за допомогою:
вибору відповідного
донора для проєкту;
вибору виконавців та
команди міжнародного проєкту;
обдуманого проєктування показників
успішної реалізації;
застосування розроблених критеріїв якості до оцінки міжнародного проєкту та
звітування донору.
Використовувати отримані знання для
реальних ситуацій за
допомогою оцінювання потреб цільової
групи, аналізу
пріоритетів донорів

Методи викладання, які
пропонуються (лекції,
практики, командна робота, семінар,
проєктна робота, проблемні заняття
тощо)
ідей та наробок із частин
проєктної
заявки, які
переходять у
розгорнуту
бесіду або
дискусію.
Практикоорієнтоване
навчання.
Групові роботи: спільні
проєктні рішення для
отримання
грантового
фінансування.
Метод
ілюстрацій
Метод
демонстрацій
Мозковий
штурм
Обмін
думками
(think-pairshare)

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

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

та конкуренції у вибраній галузі та, виходячи з цього, розробити науковий
проєкт для вирішення обраної проблеми за рахунок грантових коштів.
Вміти використовувати суть проєктного
підходу для інших
предметних областей
за допомогою вдосконалених навичок
спілкування та
роботи в команді

Кафедра
міжнародних
економічних
відносин

Троян М.Ю.

Троян М.Ю.

Методи викладання, які
пропонуються (лекції,
практики, командна робота, семінар,
проєктна робота, проблемні заняття
тощо)
Проєктний
метод

Ефективні продажі, електронна комерція
Здатність до
Демонструвати наабстрактного
вички мотивування
Інтерактивні
мислення, аналі- та психологічного
лекції;
зу та синтезу.
впливу на клієнтів,
лекціїЗдатність застопідлеглих, споживавізуалізації.
совувати знання чів.
Практичні
у практичних
Застосовувати техзаняття.
ситуаціях.
ніки ефективних
Аналіз
Знання та розупродажів
конкретних
міння предметВикористовувати
ситуацій
ної області та
знання для розвитку
(Case-study).
розуміння
комунікаційних на-

Рівень
освіти,
для
якого
пропонується
дисципліна

Бакалавр
Магістр

Перелік
галузей
знань /
cпеціальність, для
яких пропонується
дисципліна

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

Для всього
контингенту
здобувачів,
окрім освітніх програм
Вхідні
072.00.07
вимоги
Фінанси і
відсутні
аудит
підприємництва,
076.00.12
Підприєм-

Обмеження
щодо
семестру
вивчення

Обмеження
відсутні

Викладач, який буде
викладати дисципліну
Кафедра, яка
пропонує
дисципліну

Лекції

Семінарські
та
практичні
заняття,
лабораторні
роботи

Назва загальної
компетентності,
на розвиток
якої
спрямована
дисципліна

професійної
діяльності.
Здатність вчитися і оволодівати сучасними
знаннями.
Здатність бути
критичним і
самокритичним.
Здатність генерувати нові ідеї
(креативність).
Здатність виявляти ініціативу
та підприємливість.
Здатність
працювати
автономно

Результати
навчання

вичок в різних сферах професійної та
громадської діяльності.
Усвідомлювати і розвивати власну мотиваційну сферу, її
структуру, гнучкість,
широту.
Розробляти ефективні системи каналів
електронних продажів

Методи викладання, які
пропонуються (лекції,
практики, командна робота, семінар,
проєктна робота, проблемні заняття
тощо)
Практикоорієнтоване
навчання.
Групові
роботи.
Тренінг.
Мозковий
штурм.
Обмін
думками
(think-pairshare).
E-learning

Рівень
освіти,
для
якого
пропонується
дисципліна

Перелік
галузей
знань /
cпеціальність, для
яких пропонується
дисципліна
ництво,
торгівля та
логістика,
076.00.03
Підприємництво,
торгівля та
біржова
діяльність,
076.00.10
Електронний бізнес,
фінанси та
комунікації,
075.00.01
Маркетинг

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

Обмеження
щодо
семестру
вивчення

