
Проект 

Ухвали з питання 

«Розгляд і затвердження програм навчальних дисциплін»: 

1. Данилюк Т. І. Інфраструктура інноваційної діяльності: програма вибіркової 

навчальної дисципліни (ОС магістр, спеціальність «Менеджмент», освітня 

програма «Управління інноваційною діяльністю»); 

2. Данилюк Т. І. Економіка інноваційного підприємства: програма вибіркової 

навчальної дисципліни (ОС магістр, спеціальність «Менеджмент», освітня 

програма «Управління інноваційною діяльністю»); 

3. Данилюк Т. І. Економіка Оптимізаційні методи та моделі: програма 

нормативної навчальної дисципліни (ОС бакалавр, спеціальність «Облік і 

оподаткування», освітня програма «Облік і аудит», спеціальність «Фінанси, 

банківська справа та страхування», освітня програма «Фінанси і кредит», 

спеціальність «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», освітня програма 

«Економіка підприємства», спеціальність «Економіка», освітня програма 

«Аналітична економіка», 1 курс 2 семестр д.ф.н.); 

4. Данилюк Т.І. Оптимізаційні методи та моделі: програма нормативної 

навчальної дисципліни (ОС бакалавр, спеціальність «Облік і оподаткування», 

освітня програма «Облік і аудит», спеціальність «Фінанси, банківська справа та 

страхування», освітня програма «Фінанси і кредит», спеціальність «Менеджмент», 

освітня програма «Менеджмент», спеціальність «Підприємництво, торгівля та 

біржова діяльність», освітня програма «Економіка підприємства», спеціальність 

«Економіка», освітня програма «Аналітична економіка», 1 курс 2 семестр д.ф.н. і 

з.ф.н.); 

5. Ковальська Л. Л. Економіка та організація торгівлі: програма нормативної 

навчальної дисципліни (ОС бакалавр, спеціальність «Підприємництво, торгівля та 

біржова діяльність», освітня програма «Економіка підприємства» д.ф.н. і з.ф.н.); 

6. Кощій О. В. Кон'юнктура ринку: програма нормативної навчальної дисципліни 

(ОС бакалавр, спеціальність «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», 

освітня програма «Економіка підприємства», спеціальність «Облік і 



оподаткування», освітня програма «Облік і аудит», спеціальність «Фінанси, 

банківська справа та страхування», освітня програма «Фінанси і кредит», 

спеціальність «Економіка», освітня програма «Аналітична економіка», 

спеціальність «Менеджмент», освітня програма «Менеджмент», 1 курс 2 семестр 

д.ф.н. і з.ф.н.); 

7. Скорук О. В. Оптимізаційні методи та моделі: програма нормативної 

навчальної дисципліни (ОС бакалавр, спеціальність «Облік і оподаткування», 

освітня програма «Облік і аудит», спеціальність «Фінанси, банківська справа та 

страхування», освітня програма «Фінанси і кредит», спеціальність 

«Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», освітня програма «Економіка 

підприємства», спеціальність «Економіка», освітня програма «Аналітична 

економіка», 2 курс 4 семестр д.ф.н.); 

8. Бортнік С. М. Бізнес-планування: програма вибіркової навчальної дисципліни 

(ОС магістр, спеціальність «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа», освітня 

програма «Інформаційна аналітика та адміністрування систем управління», 1 курс 

1 семестр д.ф.н.); 

9. Бортнік С. М. Бізнес-планування: програма вибіркової навчальної дисципліни 

(ОС магістр, спеціальність «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа», освітня 

програма «Інформаційна аналітика та адміністрування систем управління», 1 курс 

1 семестр з.ф.н.); 

10. Колосок А. М. Соціальна відповідальність бізнесу: 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.); 

11. Сур’як А. В. Економічна нобелелогія: програма нормативної навчальної 

дисципліни (ОС бакалавр, спеціальність «Облік і оподаткування», «Економіка», 

«Фінанси, банківська справа та страхування», «Підприємництво, торгівля та 

біржова діяльність», освітня програми «Аналітична економіка», «Облік і аудит», 

«Фінанси і кредит», «Економіка підприємства», 2 курс 3 семестр д.ф.н.); 



12. Стрільчук Р. С. Економіка і соціально-економічні ризики: програма вибіркової 

навчальної дисципліни (ОС бакалавр, напрям «Психологія», «практична 

психологія», 2 курс 3 семестр з.ф.н., 3 курс 5 семестр д.ф.н.); 

13. Сур’як А. В. Спецсемінар по К.Марксу і А.Маршаллу: програма нормативної 

навчальної дисципліни (ОС бакалавр, спеціальність «Економіка», освітня програма 

«Аналітична економіка», 2 курс 3 семестр д.ф.н.); 

14. Геліч Н. В. Прикладна економіка: програма нормативної навчальної дисципліни 

(ОС бакалавр, напрям «Економічна теорія», 3 курс 6 семестр д.ф.н.); 

15. Мудрак І. А. Основи психології: програма нормативної навчальної дисципліни 

(ОС бакалавр, спеціальність «Початкова освіта», освітня програма «Початкова 

освіта», 1 курс 1 семестр з.ф.н., ННЦПО); 

16. Мудрак І. А. Психологія: програма нормативної навчальної дисципліни (ОС 

бакалавр, спеціальність «Середня освіта», освітня програма «Польська мова», 

«Українська мова та література. Світова література», 1 курс 1 семестр з.ф.н., 

ННЦПО); 

17. Мудрак І. А. Основи психології: програма нормативної навчальної дисципліни 

(ОС бакалавр, спеціальність «Дошкільна освіта», освітня програма «Дошкільна 

освіта», 1 курс 1 семестр з.ф.н., ННЦПО); 

18. Мацюк З. С. Методика розвитку мовлення дітей дошкільного віку: програма 

нормативної навчальної дисципліни (ОС бакалавр, спеціальність «Дошкільна 

освіта», освітня програма «Дошкільна освіта», 1 курс 2 семестр з.ф.н., ННЦПО); 

19. Мацюк З. С. Методи навчання української мови та літературного читання: 

програма нормативної навчальної дисципліни (ОС бакалавр, спеціальність 

«Початкова освіта», освітня програма «Початкова освіта», 1 курс д.ф.н., ННЦПО); 

20. Мілінчук В. І. Педагогіка і психологія: програма нормативної навчальної 

дисципліни (ОС бакалавр, спеціальність «Фізична терапія, ерготерапія», освітня 

програма «Фізична терапія, ерготерапія», 1 курс 2 семестр д.ф.н.); 

21. Заремба Л. В. Теорія і методика виховання: програма нормативної навчальної 

дисципліни (ОС бакалавр, спеціальність «Початкова освіта», освітня програма 

«Початкова освіта», 1 курс 1 семестр д.ф.н.); 



22. Кордунова Н. О. Психологічний супровід в кризових ситуаціях та 

екстремальних умовах: програма вибіркової навчальної дисципліни (ОС бакалавр, 

спеціальність «психологія», 3 курс 6 семестр д.ф.н.); 

23. Рибак Ю. Л. Профілактика хвороб деревних рослин: програма вибіркової 

навчальної дисципліни (ОС бакалавр, напрям «Лісове і садово-паркове 

господарство», 3 курс 5 семестр д.ф.н.); 

24. Рибак Ю. Л. Озеленення населених місць: програма нормативної навчальної 

дисципліни (ОС бакалавр, напрям «Лісове і садово-паркове господарство», 3 курс 5 

семестр д.ф.н.); 

25. Гудзенко-Александрук О. Г. Філософія історії: програма нормативної 

навчальної дисципліни (ОС бакалавр, напрям «Філософія», 4 курс 7 семестр 

д.ф.н.); 

26. Гудзенко-Александрук О. Г. Сучасна методологія гуманітарного знання: 

програма нормативної навчальної дисципліни (ОС бакалавр, напрям «Філософія», 

3 курс 5 семестр д.ф.н.); 

27. Гудзенко-Александрук О. Г. Історія філософії України: програма нормативної 

навчальної дисципліни (ОС бакалавр, напрям «Філософія», 3 курс 5 семестр 

д.ф.н.); 

28. Карлін М. І. Теорія оподаткування: програма нормативної навчальної 

дисципліни (ОС магістр, спеціальність «Облік і оподаткування», освітньої 

програми «Оподаткування», 5 курс 10 семестр д.ф.н., 6 курс 12 семестр з.ф.н.); 

 

 

 




