КАТАЛОГ ВИБІРКОВИХ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН ЦИКЛУ ЗАГАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ
на 2022/2023 н.р.
Рівень
освіти,
для якого
пропонується
дисципліна

Перелік
галузей
знань /
cпеціальністей, для
яких пропонується
дисципліна

Посада, прізвище та
ініціали викладача (ів),
Загальна
Види
який (і) пропонується для
компетентність,
навчальних
викладання
Кафедра,
Результати
на формування
занять та
що
навчання за
Семінарські
або розвиток
методи
пропонує
навчальною
та
якої
викладання,
дисципліну
дисципліною
практичні
спрямована
що
Лекції
заняття,
дисципліна
пропонуються
лабораторні
роботи
ДИСЦИПЛІНИ ІНШИХ ОСВІТНІХ ПРОГРАМ ЕКОНОМІЧНОГО ПРОФІЛЮ

Вхідні вимоги
до здобувачів,
які хочуть
обрати
дисципліну /
вимоги до
матеріальнотехнічного
забезпечення

Обмеження
щодо
семестру
вивчення

https://pg.cabinet.sumdu.edu.ua/catalog
Основи управління власним бізнесом
Для всього
контингенту без
обмежень

Для всього
контингенту, крім
спеціальностей 051
Економіка,
076
Підприємництво,
торгівля та
біржова
діяльність,
072
Фінанси,
банківська
справа та
страхування, 073
Менеджмент, 075
Маркетинг,

Кафедра
фінансових
технологій і
підприємництва

Професор
Балацький
Є.О.

Професор
Балацький
Є.О.

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

Обмежень
немає /
Аудиторія
мультимед.

Без
обмежень

Рівень
освіти,
для якого
пропонується
дисципліна

Перелік
галузей
знань /
cпеціальністей, для
яких пропонується
дисципліна

Кафедра,
що
пропонує
дисципліну

Посада, прізвище та
ініціали викладача (ів),
який (і) пропонується для
викладання
Семінарські
та
практичні
Лекції
заняття,
лабораторні
роботи

Загальна
компетентність,
на формування
або розвиток
якої
спрямована
дисципліна

Результати
навчання за
навчальною
дисципліною

Види
навчальних
занять та
методи
викладання,
що
пропонуються

Вхідні вимоги
до здобувачів,
які хочуть
обрати
дисципліну /
вимоги до
матеріальнотехнічного
забезпечення

Обмеження
щодо
семестру
вивчення

071 Облік і
оподаткування, 281
Публічне
управління
та
адміністрування, 292
Міжнародні
економічні
відносини
Страхова медицина
Для всього
контингенту без
обмежень

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

Кафедра
фінансових
технологій і
підприємництва

Доцент
Журавка
О.С.

Доцент
Журавка
О.С.

Здатність
застосовувати
знання у
практичних
ситуаціях.
Здатність до
пошуку,
оброблення та
аналізу
інформації з
різних джерел.
Здатність
працювати в
команді

Розуміти
особливості
функціонування
страхових компаній
в сегменті
медичного
страхування,
усвідомлювати
необхідність
формування
національної
концепції страхової
медицини. Набути
практичних навичок
з укладання та
кваліфікованого
тлумачення

Інтерактивні
лекції,
командна
робота, дебати,
дискусія, кейсметод

Аудиторія
мультимед.

Без
обмежень

Рівень
освіти,
для якого
пропонується
дисципліна

Перелік
галузей
знань /
cпеціальністей, для
яких пропонується
дисципліна

Кафедра,
що
пропонує
дисципліну

Посада, прізвище та
ініціали викладача (ів),
який (і) пропонується для
викладання
Семінарські
та
практичні
Лекції
заняття,
лабораторні
роботи

Загальна
компетентність,
на формування
або розвиток
якої
спрямована
дисципліна

Результати
навчання за
навчальною
дисципліною

Види
навчальних
занять та
методи
викладання,
що
пропонуються

Вхідні вимоги
до здобувачів,
які хочуть
обрати
дисципліну /
вимоги до
матеріальнотехнічного
забезпечення

Обмеження
щодо
семестру
вивчення

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
Інтегрований спеціалізований курс "Облік та фінанси"
Перший

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

Кафедра
фінансових
технологій і
підприємництва

Доцент
Захаркін
О.О.

Доцент
Захаркін
О.О.

Здатність
приймати
обґрунтовані
рішення.
Здатність
застосовувати
знання у
практичних
ситуаціях.

Знати принципи
нормативноправового
регулювання
складання звітності
підприємств, вміти
заповнювати
(складати) форми
звітності.

Лекції,
практики,
командна
робота

Аудиторія
мультимед.

7

Рівень
освіти,
для якого
пропонується
дисципліна

Перелік
галузей
знань /
cпеціальністей, для
яких пропонується
дисципліна
, 071 Облік і
оподаткування

Кафедра,
що
пропонує
дисципліну

Посада, прізвище та
ініціали викладача (ів),
який (і) пропонується для
викладання
Семінарські
та
практичні
Лекції
заняття,
лабораторні
роботи

Загальна
компетентність,
на формування
або розвиток
якої
спрямована
дисципліна

Результати
навчання за
навчальною
дисципліною

Вміти
розраховувати
показники
фінансового стану
підприємства та
правильно
інтерпретувати їх
значення.
Розуміти сутність
процесу
оподаткування та
вміти розраховувати
базові податки та
збори.
Знати основи
організації та
способи
раціонального
використання
фінансових
ресурсів, вміти
професійно
аргументувати
застосування
базових методів,
видів і принципів
фінансового
планування на
підприємстві.

Види
навчальних
занять та
методи
викладання,
що
пропонуються

Вхідні вимоги
до здобувачів,
які хочуть
обрати
дисципліну /
вимоги до
матеріальнотехнічного
забезпечення

Обмеження
щодо
семестру
вивчення

Рівень
освіти,
для якого
пропонується
дисципліна

Перелік
галузей
знань /
cпеціальністей, для
яких пропонується
дисципліна

Кафедра,
що
пропонує
дисципліну

Посада, прізвище та
ініціали викладача (ів),
який (і) пропонується для
викладання
Семінарські
та
практичні
Лекції
заняття,
лабораторні
роботи

Загальна
компетентність,
на формування
або розвиток
якої
спрямована
дисципліна

Результати
навчання за
навчальною
дисципліною

Знати терміни,
поняття та категорії,
на яких базується
банківська система,
а також її
функціонування.
Знати економічну
природу
страхування, його
функції та
принципи, місце
страхування в
системі фінансових
відносин; підходи
до класифікації
страхування;
порядок укладання
договорів
страхування.
Розраховувати
страхові тарифи;
визначати страхові
премії, збитки та
страхові
відшкодування за
видами страхування

Види
навчальних
занять та
методи
викладання,
що
пропонуються

Вхідні вимоги
до здобувачів,
які хочуть
обрати
дисципліну /
вимоги до
матеріальнотехнічного
забезпечення

Обмеження
щодо
семестру
вивчення

Рівень
освіти,
для якого
пропонується
дисципліна

Перелік
галузей
знань /
cпеціальністей, для
яких пропонується
дисципліна

Для всього
контингенту без
обмежень

Для всього
контингенту, крім
спеціальностей 076
Підприємництво,
торгівля та
біржова
діяльність,
072
Фінанси,
банківська
справа та
страхування

Кафедра,
що
пропонує
дисципліну

Кафедра
фінансових
технологій і
підприємництва

Посада, прізвище та
ініціали викладача (ів),
Загальна
який (і) пропонується для
компетентність,
викладання
Результати
на формування
навчання за
Семінарські
або розвиток
навчальною
та
якої
дисципліною
практичні
спрямована
Лекції
заняття,
дисципліна
лабораторні
роботи
Цифрова фінансова грамотність
Доцент
Пахненко
О.М.

Доцент
Пахненко
О.М.

Здатність
використовувати
інформаційні та
комунікаційні
технології.
Здатність
приймати
обґрунтовані
рішення.
Здатність
застосовувати
знання у
практичних
ситуаціях

Види
навчальних
занять та
методи
викладання,
що
пропонуються

Вхідні вимоги
до здобувачів,
які хочуть
обрати
дисципліну /
вимоги до
матеріальнотехнічного
забезпечення

Обмеження
щодо
семестру
вивчення

Знати про
можливості
використання
цифрових
фінансових послуг.
Набути практичних
навичок ощадливої
та раціональної
поведінки
споживача
цифрових
фінансових послуг.
Уміти користуватия
цифровими
фінансовими
послугами з
дотриманням
інформаційної та
кібербезпеки

Лекції,
практики,
командна
робота

Аудиторія
мультимед.

Без
обмежень

To understand the
main concept of EU
trade policies;
to know the EU
decision making in
trade; to know the
EU International
economic policies;

Interactive
Lectures
Simulation
Seminars
Practice Based
Classes

Basic computer
skills (MS
Office /
Audience

No
limits

EU Trade Policy
For the
entire
contingent
without
limits

For the entire
contingent,
except for
specialties
076
Entrepreneurship,
trade and

Department
of
Economics,
Entrepreneurship and
Business
Administration

Associate
Professor
Kubatko
O.V.,
Assoсiate
Professor
Kovalov
B.L.,

Associate
Professor
Chortok
Yu.V.;
Senior
Lecturer
Honcharenko
O.S.

Ability to make
informed
decisions

Рівень
освіти,
для якого
пропонується
дисципліна

Перелік
галузей
знань /
cпеціальністей, для
яких пропонується
дисципліна

Кафедра,
що
пропонує
дисципліну

exchange
activities,
292
International
economic
relations

Посада, прізвище та
ініціали викладача (ів),
який (і) пропонується для
викладання
Семінарські
та
практичні
Лекції
заняття,
лабораторні
роботи
Professor
Melnyk L.G.

Загальна
компетентність,
на формування
або розвиток
якої
спрямована
дисципліна

Результати
навчання за
навчальною
дисципліною

Види
навчальних
занять та
методи
викладання,
що
пропонуються

Вхідні вимоги
до здобувачів,
які хочуть
обрати
дисципліну /
вимоги до
матеріальнотехнічного
забезпечення

Обмеження
щодо
семестру
вивчення

to understand trade
opportunities on EU
market

Стартап: перші кроки в підприємництві
Для всього
контингенту без
обмежень

Для всього
контингенту, крім
спеціальностей 076
Підприємництво,
торгівля та
біржова
діяльність,
освітніх
програм
073.00.08
Управління
проектами,
073.00.09
Бізнесадміністрування

Кафедра
економіки,
підприємництва та
бізнесадміністрування

Доцент
Кубатко
О.В.,
доцент
Чорток
Ю.В.,
доцент
Ковальов
Б.Л.

Старший
викладач
Гончаренко
О.С.,
доцент
Ковальов
Б.Л.

Здатність
виявляти
ініціативу та
підприємливість

Аналізувати та
планувати успіх
підприємницької
діяльності та
розробляти бізнесплан
Вміти
застосовувати
економічний
інструментарій при
створенні та
розвитку власного
бізнесу
Демонструвати
здатність до
самостійного
підприємницького
мислення

Інтерактивні
лекції
Кейси на
практичних
заняттях
Практикоорієнтовані
заняття

Особливі
навички не
потрібні /
Аудиторiя

Без
обмежень

Рівень
освіти,
для якого
пропонується
дисципліна

Перелік
галузей
знань /
cпеціальністей, для
яких пропонується
дисципліна

For the
entire
contingent
without
limits

For the entire
contingent
without
limits, except
for
specialties
076
Entrepreneurship,
trade and
exchange
activity;
programs
073.00.08
Project
Management
, 073.00.09
Business
Administration

Кафедра,
що
пропонує
дисципліну

Department
of
Economics,
Entrepreneurship and
Business
Administration

Посада, прізвище та
ініціали викладача (ів),
Загальна
який (і) пропонується для
компетентність,
викладання
Результати
на формування
навчання за
Семінарські
або розвиток
навчальною
та
якої
дисципліною
практичні
спрямована
Лекції
заняття,
дисципліна
лабораторні
роботи
Startup: the First Steps in Business
Assoсiate
Professor
Kovalov
B.L.,
senior
Lecturer
Honcharenko
O.S.

Assoсiate
Professor
Kovalov
B.L.,
senior
Lecturer
Honcharenko
O.S.

Initiative and
spirit of
entrepreneurship

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

Вхідні вимоги
до здобувачів,
які хочуть
обрати
дисципліну /
вимоги до
матеріальнотехнічного
забезпечення

Обмеження
щодо
семестру
вивчення

Interactive
Lectures
Simulation
Seminars
Practice Based
Classes

Absent /
Audience

No
limits

Інтерактивні
лекції
Імітаційні
семінари
Практикоорієнтовані
заняття

Базові знання
комп’ютеру
(MS Office) /
Аудиторiя

Без
обмежень

Види
навчальних
занять та
методи
викладання,
що
пропонуються

Управлінська економіка: розвиток індустрій 4.0 та 5.0 в ЄС
Для всього
контингенту без
обмежень

Для всього
контингенту, крім
спеціальностей 051
Економіка,
освітніх

Кафедра
економіки,
підприємництва та
бізнесадміністрування

Професор
Мельник
Л.Г.,
доцент
Дерев`янко
Ю.М.,

Доцент
Дерев`янко
Ю.М.

Здатність до
управління,
обґрунтування
своїх рішень та
генерування
нових ідей

Розумітися на цілях
фірми та прийнятті
рішень в умовах
індустрій 4.0 та 5.0.
Пояснювати та
аналізувати

Рівень
освіти,
для якого
пропонується
дисципліна

Перелік
галузей
знань /
cпеціальністей, для
яких пропонується
дисципліна

Кафедра,
що
пропонує
дисципліну

програм
073.00.09
Бізнесадміністрування

For the
entire
contingent
without
limits

For the entire
contingent,
except for
specialties
051
Economics,
program
073.00.09
Business

Посада, прізвище та
ініціали викладача (ів),
який (і) пропонується для
викладання
Семінарські
та
практичні
Лекції
заняття,
лабораторні
роботи
доцент
Кубатко О.В.

Загальна
компетентність,
на формування
або розвиток
якої
спрямована
дисципліна

Результати
навчання за
навчальною
дисципліною

Види
навчальних
занять та
методи
викладання,
що
пропонуються

Вхідні вимоги
до здобувачів,
які хочуть
обрати
дисципліну /
вимоги до
матеріальнотехнічного
забезпечення

Обмеження
щодо
семестру
вивчення

виробництво та
його витрати.
Розумітися на
ціновій політиці та
виробництві на
різних типах ринків,
знати кращий
досвід ЄС розвитку
індустрій 4.0 та 5.0.
Демонструвати
здатність
аналізувати ризики,
капіталовкладення
фірм та особливості
міжнародного
бізнесу та
особливості
діяльності компаній
в ЄС.
Managerial Economics: the Promotion of Industires 4.0 and 5.0 in EU

Department
of
Economics,
Entrepreneurship and
Business
Administration

Professor
Melnyk L.G.,
Assoсiate
Professor
Derev’yanko
Yu.M.,
Assoсiate
Professor
Kubatko O.V.

Professor
Melnyk L.G.,
Assoсiate
Professor
Derev’yanko
Yu.M.,
Assoсiate
Professor
Kubatko O.V.

Ability to manage,
substantiate
decisions and
generate new
ideas

To understand the
goals of the firm and
decision-making in
the conditions of
industries 4.0 and
5.0.
To explain and
analyze production
and its costs.

Interactive
Lectures
Simulation
Seminars
Practice Based
Classes

Basic computer
skills (MS
Office) /
Audience

No
limits

Рівень
освіти,
для якого
пропонується
дисципліна

Перелік
галузей
знань /
cпеціальністей, для
яких пропонується
дисципліна

Кафедра,
що
пропонує
дисципліну

Посада, прізвище та
ініціали викладача (ів),
який (і) пропонується для
викладання
Семінарські
та
практичні
Лекції
заняття,
лабораторні
роботи

Administration

For the
entire
contingent
without
limits

For the entire
contingent,
except for
specialty 292
International
economic
relations

Загальна
компетентність,
на формування
або розвиток
якої
спрямована
дисципліна

Результати
навчання за
навчальною
дисципліною

Види
навчальних
занять та
методи
викладання,
що
пропонуються

Вхідні вимоги
до здобувачів,
які хочуть
обрати
дисципліну /
вимоги до
матеріальнотехнічного
забезпечення

Обмеження
щодо
семестру
вивчення

To understand
pricing policy and
production indifferent
market structures,
know the best
experience of EU
industry development
4.0 and 5.0.
To demonstrate the
ability to analyze
risks, investments
and the peculiarities
of international
business and the
peculiarities of EU
companies
EU Economy and Economic Policies
Department
of
Economics,
Entrepreneurship and
Business
Administration

Associate
Professor
Kubatko
O.V.,
Assoсiate
Professor
Kovalov B.L.

Associate
Professor
Chortok
Yu.V.;
Senior
Lecturer
Honcharenko
O.S.

Ability to work in
an international
context

To understand the EU
economy;
to know how to run
business in EU; to
understand the main
concept of EU
economic policies; to
know how to promote
goods on EU market

Interactive
Lectures
Simulation
Seminars
Practice Based
Classes

Basic computer
skills (MS
Office) /
Audience

No
limits

Рівень
освіти,
для якого
пропонується
дисципліна

Перелік
галузей
знань /
cпеціальністей, для
яких пропонується
дисципліна

Для всього
контингенту без
обмежень

Для всього
контингенту, крім
спеціальності 292
Міжнародні
економічні
відносини

Кафедра
економіки,
підприємництва та
бізнесадміністрування

Доцент
Кубатко
О.В.,
доцент
Ковальов
Б.Л.

Доцент
Чорток
Ю.В.,
старший
викладач
Гончаренко
О.С.

Здатність
працювати в
міжнародному
контексті

Для всього
контингенту без
обмежень

Для всього
контингенту, крім
спеціальностей 051
Економіка,
076
Підприємництво,
торгівля та
біржова
діяльність

Кафедра
економіки,
підприємництва та
бізнесадміністрування

Професор
Мельник
Л.Г.,
доцент
Кубатко
О.В.,
доцент
Дегтярьова
І.Б.

Доцент
Маценко
О.М.,
доцент
Дегтярьова
І.Б.

Здатність
вчитися і
оволодівати
сучасними
знаннями.
Здатність
генерувати нові
ідеї
(креативність)

Кафедра,
що
пропонує
дисципліну

Посада, прізвище та
ініціали викладача (ів),
Загальна
який (і) пропонується для
компетентність,
викладання
Результати
на формування
навчання за
Семінарські
або розвиток
навчальною
та
якої
дисципліною
практичні
спрямована
Лекції
заняття,
дисципліна
лабораторні
роботи
Економіка ЄС та економічні політики
Розуміти основи
економіки ЄС;
знати як вести
бізнес в ЄС;
розуміти основні
концепції
економічної
політики ЄС;
знати як просувати
свою продукцію на
ринки ЄС
Сучасні тренди в бізнесі: досвід ЄС
Розумітися на цілях
сучасного бізнесу,
прийнятті рішень та
принципах
конкуренції в
Україні та ЄС в
умовах цифрової
економіки
Пояснювати та
аналізувати бізнесмоделі, стратегії, а
також оцінювати їх
ефективність
Застосовувати
наукові методики
для прогнозування

Види
навчальних
занять та
методи
викладання,
що
пропонуються

Вхідні вимоги
до здобувачів,
які хочуть
обрати
дисципліну /
вимоги до
матеріальнотехнічного
забезпечення

Обмеження
щодо
семестру
вивчення

Інтерактивні
лекції
Імітаційні
семінари
Практикоорієнтовані
заняття

Базові знання
комп’ютеру
(MS Office) /
Аудиторiя

Без
обмежень

Лекції
Практичні
заняття
Командні
ситуаційні
завдання,
кейси

Особливі
навички не
потрібні /
Аудиторiя

Без
обмежень

Рівень
освіти,
для якого
пропонується
дисципліна

Перелік
галузей
знань /
cпеціальністей, для
яких пропонується
дисципліна

Кафедра,
що
пропонує
дисципліну

Посада, прізвище та
ініціали викладача (ів),
який (і) пропонується для
викладання
Семінарські
та
практичні
Лекції
заняття,
лабораторні
роботи

Загальна
компетентність,
на формування
або розвиток
якої
спрямована
дисципліна

Результати
навчання за
навчальною
дисципліною

Види
навчальних
занять та
методи
викладання,
що
пропонуються

Вхідні вимоги
до здобувачів,
які хочуть
обрати
дисципліну /
вимоги до
матеріальнотехнічного
забезпечення

Обмеження
щодо
семестру
вивчення

успішності бізнесу,
виявляти тенденції
впливу сучасних
технологій на
розвиток бізнесструктур в Україні
та ЄС
Застосовувати
інноваційні
технології
управління,
просування
продуктів,
інноваційного
розвитку
Проєктний менеджмент ЄС
Другий

Для всього
контингенту, крім
спеціальностей 073
Менеджмент, 144
Теплоенергетика, 292
Міжнародні
економічні
відносини

Кафедра
управління
імені Олега
Балацького

Доцент
Колосок С.І.

Доцент
Мирошниченко Ю.О.

Здатність
розробляти
проекти та
управляти ними

Застосовувати
підходи до
управління
проектами ЄС;
використовувати
онлайн-інструменти
управління
проєктами;
уміти
користуватися
сучасними
програмами з

Лекціїдискусії, ділові
ігри, командна
робота, дебати

Аудиторiя

Без
обмежень

Рівень
освіти,
для якого
пропонується
дисципліна

Перелік
галузей
знань /
cпеціальністей, для
яких пропонується
дисципліна

Кафедра,
що
пропонує
дисципліну

Посада, прізвище та
ініціали викладача (ів),
який (і) пропонується для
викладання
Семінарські
та
практичні
Лекції
заняття,
лабораторні
роботи

Загальна
компетентність,
на формування
або розвиток
якої
спрямована
дисципліна

Результати
навчання за
навчальною
дисципліною

Види
навчальних
занять та
методи
викладання,
що
пропонуються

Вхідні вимоги
до здобувачів,
які хочуть
обрати
дисципліну /
вимоги до
матеріальнотехнічного
забезпечення

Обмеження
щодо
семестру
вивчення

управління
проєктами
Загальний курс "Управління та адміністрування: менеджмент, маркетинг, підприємництво"
Перший

Для всього
контингенту, крім
спеціальностей 076
Підприємництво,
торгівля та
біржова
діяльність,
073
Менеджмент, 075
Маркетинг,
281
Публічне
управління
та
адміністрування

Кафедра
управління
імені Олега
Балацького

Старший
викладач
Мартинець
В.В.,
доцент
Древаль
О.Ю.

Старший
викладач
Мартинець
В.В.,
доцент
Древаль
О.Ю.

Здатність
виявляти
ініціативу та
підприємливість

Аналізувати і
прогнозувати
ринкові явища та
процеси на основі
застосування
фундаментальних
принципів,
теоретичних знань і
прикладних навичок
здійснення
маркетингової
діяльності.
Ідентифікувати
проблеми
управління та
правильно
використовувати
терміни сфери
менеджменту задля
ефективної
комунікації в
команді та
вирішення
специфічних
управлінських
задач.

Лекції,
практики,
командна
робота,
проблемні
заняття,
дискусії

Особливі
навички не
потрібні /
Аудиторiя

7

Рівень
освіти,
для якого
пропонується
дисципліна

Перелік
галузей
знань /
cпеціальністей, для
яких пропонується
дисципліна

Кафедра,
що
пропонує
дисципліну

Посада, прізвище та
ініціали викладача (ів),
який (і) пропонується для
викладання
Семінарські
та
практичні
Лекції
заняття,
лабораторні
роботи

Загальна
компетентність,
на формування
або розвиток
якої
спрямована
дисципліна

Результати
навчання за
навчальною
дисципліною

Види
навчальних
занять та
методи
викладання,
що
пропонуються

Вхідні вимоги
до здобувачів,
які хочуть
обрати
дисципліну /
вимоги до
матеріальнотехнічного
забезпечення

Обмеження
щодо
семестру
вивчення

Лекції,
проблемні
заняття

Базові знання
економіки /
Аудиторiя

Без
обмежень

Збирати та
аналізувати
необхідну
інформацію,
розраховувати
економічні та
маркетингові
показники.
Обґрунтовувати
управлінські
рішення на основі
використання
необхідного
аналітичного й
методичного
інструментарію
Застосовувати
функції
менеджменту
(планування,
організація,
мотивація та
контроль) до
організаційних
систем різного типу.
Біржові спекуляції та основи інтернет-трейдингу
Для всього
контин-

Для всього
контингенту, крім

Кафедра
міжнародних

Професор
Пластун
О.Л.

Професор
Пластун
О.Л.,

Здатність до
абстрактного
мислення,

Отримати навички з
торгівлі на
фінансових ринках;

Рівень
освіти,
для якого
пропонується
дисципліна

Перелік
галузей
знань /
cпеціальністей, для
яких пропонується
дисципліна

генту без
обмежень

спеціальностей 076
Підприємництво,
торгівля та
біржова
діяльність

економічних
відносин

For the
entire
contingent
without
limits

For the entire
contingent,
except for
specialty 076
Entrepreneurship,
trade and
exchange
activities

Department
of
International
Economic
Relations

Professor
Plastun O.L.

Professor
Plastun O.L.,
senior
lecturer
Vorontsova
A.S.

Ability to think,
analyze and
synthesize

Перший

Для всього
контингенту, крім
спеціальностей 051

Кафедра
міжнародних
економічних
відносин

Завідувач
Петрушенко
Ю.М.,
доцент

Завідувач
Петрушенко
Ю.М.,
доцент

Здатність до
абстрактного
мислення,аналізу
та синтезу.

Кафедра,
що
пропонує
дисципліну

Посада, прізвище та
ініціали викладача (ів),
який (і) пропонується для
викладання
Семінарські
та
практичні
Лекції
заняття,
лабораторні
роботи
старший
викладач
Воронцова
А.С.

Загальна
компетентність,
на формування
або розвиток
якої
спрямована
дисципліна

Результати
навчання за
навчальною
дисципліною

Види
навчальних
занять та
методи
викладання,
що
пропонуються

Вхідні вимоги
до здобувачів,
які хочуть
обрати
дисципліну /
вимоги до
матеріальнотехнічного
забезпечення

Обмеження
щодо
семестру
вивчення

аналізу та
синтезу.

прогнозувати рух
цін на фінансових
ринках,
використовувати
методи технічного
та
фундаментального
аналізу; аналізувати
та управляти
ризиками при
проведенні
біржових операцій
Basics of Speculations in the Financial Markets and Internet-trading
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
Інтегрований курс “Економіка та міжнародна економіка”
Аналізувати і
генерувати
інноваційні рішення
щодо раціональної
поведінки

Lectures,
problem classes

Basics of
economics /
Audience

Лекції,
практики,
командна
робота

Аудиторiя

No
limits

7

Рівень
освіти,
для якого
пропонується
дисципліна

Перелік
галузей
знань /
cпеціальністей, для
яких пропонується
дисципліна
Економіка,
292
Міжнародні
економічні
відносини

Кафедра,
що
пропонує
дисципліну

Посада, прізвище та
ініціали викладача (ів),
який (і) пропонується для
викладання
Семінарські
та
практичні
Лекції
заняття,
лабораторні
роботи
Хомутенко
Хомутенко
Л.І.,
Л.І.,
професор
професор
Макаренко
Макаренко
М.І.
М.І.

Загальна
компетентність,
на формування
або розвиток
якої
спрямована
дисципліна
Здатність
працювати в
міжнародному
середовищі.
Цінування та
повага
різноманітності
та
мультикультурності

Результати
навчання за
навчальною
дисципліною

мікросистем в
ринкових умовах
Давати оцінку
макроекономічній
ситуації в країні,
аналізувати
макроекономічні
показники розвитку
економіки, які
становлять
зовнішнє
середовище
діяльності
господарських
суб’єктів.
Оцінювати та
пояснювати вплив
ендогенних і
екзогенних факторів
на процеси і явища
у світовому
господарстві.
Розуміти, виділяти
нові явища, процеси
й тенденції
глобального
розвитку, механізми
й інструменти
реалізації
економічної

Види
навчальних
занять та
методи
викладання,
що
пропонуються

Вхідні вимоги
до здобувачів,
які хочуть
обрати
дисципліну /
вимоги до
матеріальнотехнічного
забезпечення

Обмеження
щодо
семестру
вивчення

Рівень
освіти,
для якого
пропонується
дисципліна

Перелік
галузей
знань /
cпеціальністей, для
яких пропонується
дисципліна

Кафедра,
що
пропонує
дисципліну

Посада, прізвище та
ініціали викладача (ів),
який (і) пропонується для
викладання
Семінарські
та
практичні
Лекції
заняття,
лабораторні
роботи

Загальна
компетентність,
на формування
або розвиток
якої
спрямована
дисципліна

Результати
навчання за
навчальною
дисципліною

політики та
світових
інтеграційних /
дезінтеграційних
процесів.
Обґрунтовувати
власну думку щодо
конкретних умов
реалізації форм
міжнародних
економічних
відносин на мега-,
макро-, мезо- і
мікрорівнях.
Розуміти основи
математичного
апарату,
необхідного для
розв’язування
математичних та
фінансовоекономічних задач,
побудови
економікоматематичних
моделей та їх
аналізу.
Використовувати
сучасні
комп’ютерні та

Види
навчальних
занять та
методи
викладання,
що
пропонуються

Вхідні вимоги
до здобувачів,
які хочуть
обрати
дисципліну /
вимоги до
матеріальнотехнічного
забезпечення

Обмеження
щодо
семестру
вивчення

Рівень
освіти,
для якого
пропонується
дисципліна

Перелік
галузей
знань /
cпеціальністей, для
яких пропонується
дисципліна

Кафедра,
що
пропонує
дисципліну

Посада, прізвище та
ініціали викладача (ів),
який (і) пропонується для
викладання
Семінарські
та
практичні
Лекції
заняття,
лабораторні
роботи

Загальна
компетентність,
на формування
або розвиток
якої
спрямована
дисципліна

Результати
навчання за
навчальною
дисципліною

Види
навчальних
занять та
методи
викладання,
що
пропонуються

Вхідні вимоги
до здобувачів,
які хочуть
обрати
дисципліну /
вимоги до
матеріальнотехнічного
забезпечення

Обмеження
щодо
семестру
вивчення

інформаційні
технології для
розв’язування
прикладних
економічних задач.
Інтернет-торгівля: організація, облік, розрахунки та оподаткування
Для всього
контингенту без
обмежень

Для всього
контингенту, крім
спеціальностей 071
Облік і
оподаткування

Кафедра
бухгалтерського
обліку та
оподаткування

Доцент
Бурденко
І.М.

Доцент
Бурденко
І.М.

Знання та
розуміння
предметної
області та
розуміння
професійної
діяльності.
Здатність
працювати
автономно

Володіти
концептуальними
основами
методології
побудови обліку,
звітності, та
оподаткування
інтернет торгівлі;
Володіти основами
правового
регулювання обліку
та оподаткування
електронної торгівлі
Знати основи
організації
оформлення
інтернет-продажів:
замовлення,
розрахунків

Лекції та
практичні
заняття (в тому
числі групові
завдання)

Особливі
вимоги
відсутні /
Аудиторiя

Без
обмежень

Знати інструменти
цифрового
маркетингу

Лекції,
практики,
командна

Особливі
навички не

Без
обмежень

Digital-маркетинг
Для всього
контин-

Для всього
контингенту, крім

Кафедра
маркетингу

Завідувач
Люльов О.В.

Доцент
Пімоненко
Т.В.

Здатність
виявляти

Рівень
освіти,
для якого
пропонується
дисципліна

Перелік
галузей
знань /
cпеціальністей, для
яких пропонується
дисципліна

генту без
обмежень

спеціальності 075
Маркетинг

Для всього
контингенту без
обмежень

Для всього
контингенту, крім
спеціальності 075
Маркетинг

Кафедра,
що
пропонує
дисципліну

Посада, прізвище та
ініціали викладача (ів),
який (і) пропонується для
викладання
Семінарські
та
практичні
Лекції
заняття,
лабораторні
роботи

Загальна
компетентність,
на формування
або розвиток
якої
спрямована
дисципліна

Результати
навчання за
навчальною
дисципліною

ініціативність та
підприємливість

Вміти генерувати
ідеї, працювати в
команді, розвивати
лідерські та
підприємницькі
якості.
Застосовувати
навички
формування
оптимальних
каналів для
реалізації та
промоції продукції
Маркетинг для ІТ компаній
Кафедра
маркетингу

Старший
викладач
Росохата
А.С.

Доцент
Мінченко
М.Г.

Знання та
розуміння
предметної
області та
розуміння
професійної
діяльності

Знати ключові
концепції, які
використовуються
при формуванні та
реалізації
маркетингової
стратегії в ІТ
компаніях;
Вміти розробляти
контент-план для ІТ
компаній;
Володіти знаннями
щодо вибору
маркетингового
інструментарію

Види
навчальних
занять та
методи
викладання,
що
пропонуються

Вхідні вимоги
до здобувачів,
які хочуть
обрати
дисципліну /
вимоги до
матеріальнотехнічного
забезпечення

робота,
проблемні
заняття,
дискусії

потрібні /
Аудиторiя

Лекції,
практики,
командна
робота,
проблемні
заняття,
дискусії

Особливі
навички не
потрібні /
Аудиторiя

Обмеження
щодо
семестру
вивчення

Без
обмежень

Рівень
освіти,
для якого
пропонується
дисципліна

Перелік
галузей
знань /
cпеціальністей, для
яких пропонується
дисципліна

Кафедра,
що
пропонує
дисципліну

Посада, прізвище та
ініціали викладача (ів),
який (і) пропонується для
викладання
Семінарські
та
практичні
Лекції
заняття,
лабораторні
роботи

Загальна
компетентність,
на формування
або розвиток
якої
спрямована
дисципліна

Результати
навчання за
навчальною
дисципліною

Види
навчальних
занять та
методи
викладання,
що
пропонуються

Вхідні вимоги
до здобувачів,
які хочуть
обрати
дисципліну /
вимоги до
матеріальнотехнічного
забезпечення

Обмеження
щодо
семестру
вивчення

реалізації
маркетингової
стратегії для ІТ
компаній
Відкрита наука в соціально-економічних дослідженнях
Другий

Для всього
контингенту
здобувачів
факультетів
ІФСК, ННІ
БіЕМ

Кафедра
маркетингу

Доцент
Артюхов
А.Є.

Старший
викладач
Волк Ю.Ю.

Здатність
проведення
досліджень на
відповідному
рівні

Знати та ефективно
використовувати у
науковій діяльності
світові практики
відкритої науки;
Розуміти ландшафт
відкритих практик,
що застосовуються
у соціальноекономічних
дослідженнях;
Затсосовувати шість
принципів відкритої
науки в
дослідницькій
діяльності: відкрита
методологія,
відкриті ресурси,
відкриті дані,
відкритий доступ,
відкрита експертна
оцінка, відкриті
освітні ресурси;

Лекціїдискусії,
практикоорієнтоване
навчання,
аналіз
конкретних
ситуацій (casestudy),
мозковий
штурм

Аудиторія
мультимед.

Без
обмежень

Рівень
освіти,
для якого
пропонується
дисципліна

Перелік
галузей
знань /
cпеціальністей, для
яких пропонується
дисципліна

Кафедра,
що
пропонує
дисципліну

Посада, прізвище та
ініціали викладача (ів),
який (і) пропонується для
викладання
Семінарські
та
практичні
Лекції
заняття,
лабораторні
роботи

Загальна
компетентність,
на формування
або розвиток
якої
спрямована
дисципліна

Результати
навчання за
навчальною
дисципліною

Володіти
принципами і
найкращими
практиками
забезпечення
дослідницької
доброчесності в
процесі організації
наукових
досліджень та
трансферу знань і
технологій

Види
навчальних
занять та
методи
викладання,
що
пропонуються

Вхідні вимоги
до здобувачів,
які хочуть
обрати
дисципліну /
вимоги до
матеріальнотехнічного
забезпечення

Обмеження
щодо
семестру
вивчення

