
Проект 

Ухвали з питання 

«Розгляд і затвердження програм навчальних дисциплін»: 

1. Скорук О. В. Основи національної безпеки: програма вибіркової навчальної 
дисципліни (ОС магістр, спеціальність «Менеджмент», освітня програма 
«Управління фінансово-економічною безпекою», 5 курс, 9 семестр – д.ф.н., 6 
курс, 11 семестр – з.ф.н.); 

2. Ющишина Л. О. Контролінг у сфері послуг:  програма вибіркової навчальної 
дисципліни (ОС бакалавр, спеціальність «Підприємництво, торгівля та біржова 
діяльність», освітня програма «Економіка підприємства», 3 курс, 5 семестр – 
д.ф.н., з.ф.н.); 

3. Ющишина Л. О. Контролінг у сфері торгівлі та біржової діяльності:  програма 
вибіркової навчальної дисципліни (ОС бакалавр, спеціальність 
«Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», освітня програма 
«Економіка підприємства», 3 курс, 5 семестр – д.ф.н., з.ф.н.); 

4. Колосок А. М. Адміністрування підприємницької діяльності: програма 
вибіркової навчальної дисципліни (ОС магістр, спеціальність 
«Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», освітня програма 
«Економіка підприємства», 5 курс, 9 семестр – д.ф.н., 6 курс, 11 семестр – 
з.ф.н.); 

5. Скорук О. В. Національна безпека: програма вибіркової навчальної дисципліни 
(ОС магістр, спеціальність «Менеджмент», освітня програма «Управління 
фінансово-економічною безпекою», 5 курс, 9 семестр – д.ф.н., 6 курс, 11 
семестр – з.ф.н.); 

6. Данилюк Т. І. Економічне управління в підприємництві: програма вибіркової 
навчальної дисципліни (ОС магістр, спеціальність «Менеджмент», освітня 
програма «Менеджмент бізнес-структур», 5 курс, 10 семестр – д.ф.н., 6 курс, 
12 семестр – з.ф.н.); 

7. Данилюк Т. І. Менеджмент бізнес-структур: програма вибіркової навчальної 
дисципліни (ОС магістр, спеціальність «Менеджмент», освітня програма 
«Менеджмент бізнес-структур», 5 курс, 10 семестр – д.ф.н., 6 курс, 12 семестр 
– з.ф.н.); 

8. Сак Т. В. Організація та управління безпекою підприємницьких систем: 
програма вибіркової навчальної дисципліни (ОС магістр, спеціальність 
«Менеджмент», освітня програма «Управління фінансово-економічною 
безпекою», 6 курс, 11 семестр – д.ф.н., 7 курс, 13 семестр – з.ф.н.); 

9. Волинець І. Г. Ризик та методи його вимірювання: програма вибіркової 
навчальної дисципліни (ОС магістр, спеціальність «Менеджмент», освітня 
програма «Управління фінансово-економічною безпекою», 6 курс, 11 семестр – 
д.ф.н., 7 курс, 13 семестр – з.ф.н.); 

10. Волинець І. Г. Економічна безпека підприємництва: програма вибіркової 
навчальної дисципліни (ОС магістр, спеціальність «Менеджмент», освітня 



програма «Управління фінансово-економічною безпекою», 6 курс, 11 семестр – 
д.ф.н., 7 курс, 13 семестр – з.ф.н.); 

11. Ющишина Л. О. Контролінг у підприємницькій діяльності: програма 
вибіркової навчальної дисципліни (ОС магістр, спеціальність «Менеджмент», 
освітня програма «Менеджмент бізнес-структур», спеціальність 
«Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», освітня програма 
«Економіка підприємства», «Бізнес-економіка», 6 курс, 11 семестр – д.ф.н., 7 
курс, 13 семестр – з.ф.н.); 

12.  Мохнюк А. М. Топ-менеджмент: програма вибіркової навчальної дисципліни 
(ОС магістр, спеціальність «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», 
освітня програма «Економіка підприємства», спеціальність «Менеджмент», 
освітня програма «Управління інноваційною діяльністю», «Управління 
фінансово-економічною безпекою», 6 курс, 11 семестр – д.ф.н., 7 курс, 13 
семестр – з.ф.н.); 

13. Мохнюк А. М. Бізнес-тренінг: програма вибіркової навчальної дисципліни (ОС 
магістр, спеціальність «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», 
освітня програма «Економіка підприємства», спеціальність «Менеджмент», 
освітня програма «Управління інноваційною діяльністю», «Управління 
фінансово-економічною безпекою», 6 курс, 11 семестр – д.ф.н., 7 курс, 13 
семестр – з.ф.н.); 

14.  Mokhniuk A. Business training: programme of the elective study course (for 
training masters, specialty «Entrepreneurship, trade and exchange activities», 
programme of education «Enterprise Economics», specialty «Management», 
programme of education «Management of innovative activities», «Management of 
financial and economic security», 6 training years, semester 11 – full-time education, 
7 training years, semester 13 – part-time education). 

15.  Скорук О. В. Інформаційно-аналітичне забезпечення економічної безпеки: 
програма вибіркової навчальної дисципліни (ОС магістр, спеціальність 
«Менеджмент», освітня програма «Управління фінансово-економічною 
безпекою», 6 курс, 11 семестр – д.ф.н., 7 курс, 13 семестр – з.ф.н.); 

16. Скорук О. В. Теорії забезпечення економічної безпеки: програма вибіркової 
навчальної дисципліни (ОС магістр, спеціальність «Менеджмент», освітня 
програма «Управління фінансово-економічною безпекою», 5 курс, 9-10 
семестр – д.ф.н., 6 курс, 11-12 семестр – з.ф.н.); 

17. Данилюк Т. І. Економічне управління в підприємництві: програма вибіркової 
навчальної дисципліни (ОС магістр, спеціальність «Підприємництво, торгівля 
та біржова діяльність», освітня програма «Бізнес-економіка», 6 курс, 11 
семестр – д.ф.н., 7 курс, 13 семестр – з.ф.н.); 

18. Омельковець Я. А. Етологія: програма вибіркової навчальної дисципліни (ОС 
магістр, спеціальність «Біологія», освітня програма «Біологія», 6 курс, 11 
семестр – д.ф.н., 7 курс, 13 семестр – з.ф.н.); 

19. Омельковець Я. А. Методика складання та розв’язування задач і тестів з 
біології: програма нормативної навчальної дисципліни (ОС магістр, 
спеціальність «Середня освіта (Біологія)», освітня програма «Біологія», 6 курс, 
11 семестр – д.ф.н., 7 курс, 13 семестр – з.ф.н.); 



20. Зінченко О. П. Медична та ветеринарна ентомологія: програма вибіркової 
навчальної дисципліни (ОС магістр, спеціальність «Біологія», освітня програма 
«Біологія», 6 курс, 11 семестр – д.ф.н., 7 курс, 13 семестр – з.ф.н.); 

21. Теплюк В. С. Акваріумістика: програма вибіркової навчальної дисципліни (ОС 
магістр, спеціальність «Середня освіта (Біологія)», освітня програма 
«Біологія», 6 курс, 11 семестр – д.ф.н., 7 курс, 13 семестр – з.ф.н.); 

22. Теплюк В. С. Біоіндикація та експертиза: програма вибіркової навчальної 
дисципліни (ОС магістр, спеціальність «Середня освіта (Біологія)», освітня 
програма «Біологія», 6 курс, 11 семестр – д.ф.н., 7 курс, 13 семестр – з.ф.н.). 

 
 

 




