
 

АНОТАЦІЇ ВИБІРКОВИХ КОМПОНЕНТ 

№ 

п/п 
Вибіркова компонента Анотація вибіркової компоненти 

1 Психологія 

Мета: забезпечення високого рівня знань основ психології 

як фундаменту для подальшого вивчення профільних 

теоретичних, професійно-практичних дисциплін. 

Завдання: ознайомити студентів з основами загальної 

психології; надати студентам системні теоретичні знання з 

загальної психології; сформувати в студентів практичні 

вміння та навички з загальної психології; сформувати базу 

для подальшого вивчення дисциплін. 

2 Етика ділового спілкування 

Формування системи наукових уявлень щодо психології 

ділового спілкування, компетентність в спілкуванні, 

параметри ділового спілкування, розвиток професійної 

компетентності завдяки засвоєнню знань в галузі психології 

ділового спілкування.  

3 
Фінансові та грошово-кредитні 

системи зарубіжних країн 

Передбачає вивчення особливостей еволюції та сучасних 

тенденцій розвитку грошових і кредитних систем країн із 

розвинутою ринковою економікою за допомогою вивчення 

принципів побудови, форми організації грошових і 

кредитних систем країн в умовах існування розвинутих 

фінансових ринків та розгалуженої мережі кредитно-

фінансових інститутів. У результаті вивчення дисципліни 

студенти усвідомлюють систему економічних відносин, яка 

виникає в процесі еволюції сучасних грошових та кредитних 

систем окремих країн світу. 

4 Фінансові ризики 

Дисципліна спрямована на вивчення сутності, цілей та 

функцій управління фінансовими ризиками; формування 

системи знань про сучасні методи управління фінансовими 

ризиками. 

5 Маркетинг 

Дисципліна формує знання щодо сучасного 

управлінського мислення та системи спеціальних знань у 

галузі маркетингу, формування розуміння концептуальних 

основ системного управління організаціями, прийняття 

адекватних управлінських рішень; просування товарів на 

ринку з урахуванням задоволення потреб споживачів та 

забезпечення ефективної діяльності підприємства. 

6 Соціальне забезпечення 

Дисципліна сприяє отриманню знань та чіткого уявлення 

про вивчення ними основних принципів та інститутів 

соціального забезпечення, напрямків їх правового 

регулювання, набуття навичок роботи з нормативними 

актами, вміння вирішувати практичні питання і ситуації у 

сфері регулювання соціального захисту громадян України. 

7 Податкова система 

Дисципліна орієнтована на поглиблене засвоєння 

студентами знань з теоретичних та методологічних основ 

формування податкової системи, які сформовані 

фіскальною наукою. Курс охоплює методологічні основи 

оподаткування, порядок нарахування та сплати всіх видів 

податків та зборів (обов’язкових платежів), які 

справляються в державі, функції та завдання органів 

контролюючих органів у сфері оподаткування тощо.  

8 Інвестування 

Розвиток інвестиційної діяльності спрямований на 

створення привабливого інвестиційного середовища та 

суттєвого нарощування обсягів інвестицій є актуальним 

завданням на сучасному етапі розвитку економіки. Разом з 

тим, річні обсяги інвестицій поки що залишаються на 

низькому рівні. Інвестування дає майбутнім спеціалістам 

потужний та різноманітний інструментарій для аналізу 

інвестиційного ринку в цілому та його окремих елементів, 

оцінки різних форм та методів інвестування, доступності та 

умов різних фінансових джерел для фінансування 

інвестицій, розрахунків фінансової ефективності вкладень, 

планування інвестиційної діяльності і т. ін. 



№ 

п/п 
Вибіркова компонента Анотація вибіркової компоненти 

Мета дисципліни − дати студентам теоретичні знання 

щодо сутності механізму функціонування інвестиційного 

процесу. 

Основними завданнями дисципліни є: знайомити 

студентів із предметом, змістом і методами дослідження 

інвестиційної діяльності, закономірностями і механізмом 

інвестиційних відносин держави, підприємств та фізичних 

осіб; навчити студентів здійснювати оцінку вартості активів, 

ефективності інвестицій, визначати заходи з використання 

інвестицій як одного з дійових важелів економічної політики 

держави; навчити студентів використовувати 

закономірності в практиці інвестування; сформувати 

наукові погляди майбутнього фахівця на об’єктивні процеси 

економічного розвитку та їх передумови як у суспільній 

економіці, так і в окремо взятому суб’єкті цієї економіки − 

підприємстві. 

9 Оцінка майна та бізнесу 

Дисципліна формує теоретичні знання та практичні 

навички організації та здійснення експертного оцінювання 

майна та бізнесу підприємства, створює умови для 

оволодіння студентами предметно-спеціалізованими 

компетенціями, які сприяють їх соціальній мобільності і 

стійкості на ринку праці.  

10 Місцеві фінанси 

Дисципліни дозволяє поглибити поглибленні теоретичні 

та практичні знання студентів з питань управління 

місцевими фінансами, формування та виконання місцевих 

бюджетів, складу, структури, джерел формування, 

призначення та ролі місцевих фінансів у забезпеченні 

виконання власних і делегованих державою функцій 

місцевих органів влади.  

11 Банківські операції 

Вивчення дисципліни передбачає формування системи 

теоретичних і практичних знань у сфері теоретико-

методичних і організаційно-правових засад функціонування 

банківської системи, та організації банківського 

обслуговування клієнтів фінансової установи. 

12 Місцеві фінанси 

Дисципліни дозволяє поглибити поглибленні теоретичні 

та практичні знання студентів з питань управління 

місцевими фінансами, формування та виконання місцевих 

бюджетів, складу, структури, джерел формування, 

призначення та ролі місцевих фінансів у забезпеченні 

виконання власних і делегованих державою функцій 

місцевих органів влади.  

13 
Курсова робота зі страхування та 

банківської справи 
_ 

14 Митна справа 

Формує основні знання щодо митної справи в Україні, її 

організацію на сучасному етапі, засвоєння правових та 

фінансових основ управління митною справою, правове 

регулювання митного контролю і здійснення митного 

оформлення, що сприятиме усвідомленню необхідності й 

правомірності сплати мита та інших обов’язкових платежів, 

специфіки їх дії, та використанню набутих знань у 

майбутній практичній діяльності. 

15 Цифрові фінанси 

Дисципліна спрямована на формування базових знань з 

теорії і практики цифровізації у фінансовій сфері, вивчення 

та використання сучасних методів, інструментів і підходів у 

сфері діджиталізації фінансів.  

16 Децентралізація та фінанси регіону 

Дисципліна спрямована на вивчення системи фінансових 

взаємозв'язків підприємств, установ і організацій 

територіального господарського комплексу, функцій 

органів державної влади і місцевого самоврядування з 

фінансового забезпечення соціально-економічного розвитку 

регіону. Формує знання щодо теоретичних і практичних 

засад територіальної організації фінансів, оцінки поточного 



№ 

п/п 
Вибіркова компонента Анотація вибіркової компоненти 

стану та визначення напрямів фінансового розвитку регіонів 

України. 

17 Інноваційний розвиток підприємства 

Зміст дисципліни полягає у вивченні сучасних 

організаційних форм інноваційної діяльності, її основних 

етапів та принципів ефективної взаємодії учасників; 

методичні положення та інструментарій оцінювання 

інноваційного розвитку національних економік; світовий 

досвід державної підтримки інновацій, методи та моделі їх 

державного регулювання; стратегії виходу підприємств з 

кризового стану на основі впровадження інновацій; 

інструментарій залучення інвестицій в інновації та 

методичні засади оцінювання результативності 

інвестування. 

18 Макрофінансове бюджетування 

Вивчення засад організації державних фінансів, їх складу 

та основ управління виходячи із розмежування функцій і 

повноважень державних та місцевих органів влади і 

управління, поглиблення знань щодо макроекономічної 

сфери фінансової системи – державних фінансів. 

Дисципліна формує теоретичні знань та практичні навички 

у сфері формування та використання бюджетних коштів 

держави; оптимального розподілу ресурсів між бюджетами. 

19 
Методологія наукових досліджень у 

сфері фінансів 

Навчальна дисципліна “Методологія наукових досліджень 

у фінансах” орієнтована на формування практичних навичок 

використовувати економіко–логічні та економіко–

математичні методи при вивченні економічних процесів у 

державі як на мікро–, так і на макрорівні. 

Вивчення дисципліни “Методологія наукових досліджень 

у фінансах” дозволяє ознайомити студентів з такими 

основними теоретичними поняттями та їх застосуванням на 

практиці, як: еволюція науки; домінанти наукових 

досліджень; особливості застосування математичних 

методів в економіці; основи наукових досліджень; 

управління науковими дослідженнями; організація 

виконання окремих наукових робіт. 

20 
Міжнародні кредитні та валютно-

грошові розрахунки 

Дисципліна сприяє засвоєнню студентами понять і 

термінів міжнародних розрахунків і платежів; формуванню 

системних уявлень про управління міжнародними 

розрахунками під час здійснення зовнішньоекономічної 

діяльності; розвитку здібностей прийняття обґрунтованих 

рішень щодо вибору інструментів міжнародних розрахунків 

та розробки схем фінансування зовнішньоекономічних угод 

з використанням розрахунково-платіжних операцій. 

21 Міжнарожні фінанси 

дисципліна сприяє засвоєнню студентами понять і 

термінів міжнародних розрахунків і платежів; формуванню 

системних уявлень про управління міжнародними 

розрахунками під час здійснення зовнішньоекономічної 

діяльності; розвитку здібностей прийняття обґрунтованих 

рішень щодо вибору інструментів міжнародних розрахунків 

та розробки схем фінансування зовнішньоекономічних угод 

з використанням розрахунково-платіжних операцій. 

22 Муніципальний менеджмент 

Передбачає формування у студентів теоретичних знань та 

практичних навичок щодо застосування інструментарію 

муніципального менеджменту. Дисципліна зорієнтована на 

формування стратегічного підходу до управління 

муніципальними утвореннями з урахуванням особливостей 

діяльності органів місцевого самоврядування в умовах 

децентралізації. 

23 Оподаткування підприємств 

«Оподаткування підприємств» є навчальною 

дисципліною, що розкриває теоретичні основи і практичні 

питання формування податкової політики підприємства в 

рамках податкового законодавства, особливості та 

механізми оподаткування діяльності суб’єктів 

господарювання за галузевим підходом. Об'єктом 

навчальної дисципліни є система фінансово-економічних 



№ 

п/п 
Вибіркова компонента Анотація вибіркової компоненти 

правовідносин, що виникають у процесі оподаткування 

окремих видів операцій суб’єктів господарювання. 

Дисципліна «Оподаткування підприємств» передбачає 

вивчення механізмів оподаткування суб’єктів 

господарювання; особливостей оподаткування 

нерезидентів; порядку пільгового оподаткування; специфіки 

оподаткування окремих видів діяльності; оптимізації 

податкових зобов’язань платників податків; розуміння 

закономірностей у сфері податкових відносин держави та 

розкриття способів використання цих закономірностей у 

практиці податкової роботи. 

24 Поведінкові фінанси 

Дисципліна вивчає систему знань з теорії і практики 

поведінкових фінансів, необхідних для наукових та 

прикладних досліджень, викладання дисциплін. Дозволяє 

отримати додаткові знання з поведінки особи під час 

прийняття фінансових та інвестиційних рішень, оцінки 

ризиків, експертних оцінок та ін.; та розвинути аналітичні 

здібності та вміння виявляти проблему, шукати шляхи її 

вирішення. 

25 Проектне фінансування 

Дисципліна дозволяє отримати теоретичні знання та 

практичні навики організації та формуванню механізму 

проектного фінансування. 

26 
Соціальна відповідальність у 

фінансах 

Формування у студентів фундаментальних знань теорії та 

практики соціальної відповідальності і відповідних 

професійних компетенцій працівників фінансової сфери. 

Студенти вивчають теоретичні положення та практику 

взаємодії держави, бізнесу, суспільства та людини у сфері 

соціальної відповідальності як умови стійкого розвитку 

суспільства.  

27 Соціальне страхування 

Дисципліна, що вивчає теоретичні основи діяльності 

суб’єктів системи соціального страхування, а також функції, 

особливості організації та здійснення окремих видів 

соціального страхування в Україні. Студенти, у результаті 

вивчення дисципліни, отримають систему базових знань з 

питань соціального забезпечення громадян через механізм 

соціального страхування та опанують механізми.  

28 Управління фінансами регіону 

Вивчення системи фінансових взаємозв'язків підприємств, 

установ і організацій територіального господарського 

комплексу, функцій органів державної влади і місцевого 

самоврядування з фінансового забезпечення соціально-

економічного розвитку регіону, що дозволяє сформувати 

знання щодо теоретичних і практичних засад принципів 

децентралізації, територіальної організації фінансів, оцінки 

поточного стану та визначення напрямів фінансового 

розвитку регіонів України. 

29 Управління фінансовими ризиками 

Набуття студентами знань, умінь і навичок з метою якісної 

і кількісної оцінки фінансових ризиків та управління ними в 

процесі здійснення фінансово-господарської діяльності 

економічних суб'єктів. 

30 Управління фінансовою санацією 

У процесі вивчення курсу Управління фінансовою 

санацією розглядаються основні аспекти управління 

фінансовою санацією, зокрема розбудова системи 

контролінгу, аудиту, розробка стратегії та складання плану 

оздоровлення, реструктуризація боржника, оцінка майна, 

державна санаційна підтримка господарських суб’єктів, 

вітчизняне законодавство про банкрутство, особливості 

фінансової санації та банкрутства підприємств різних форм 

власності та видів діяльності. 

31 Фінанси домогосподарств 

Дисципліна, що дозволяє послідовно сформувати у 

студентів знання щодо сутності, основних принципів та 

функцій фінансів домогосподарств та їхні взаємозв’язки із 

основними макроекономічними показниками та 

соціальними стандартами в державі. У результаті навчання 
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студенти отримають розуміння місця та ролі 

домогосподарств у фінансовій системі, а також практичні 

навички щодо розрахунку та інтерпретації коефіцієнтів та 

інших показників, які характеризують параметри грошових 

потоків та фінансовий стан домогосподарств. 

32 
Фінансові інновації суспільного 

розвитку 

Формування системи знань з фінансового забезпечення 

інноваційного розвитку; визначення джерел формування 

фінансових ресурсів для здійснення інноваційної діяльності; 

формування теоретичної та методологічної бази, необхідної 

для вільного володіння практикою використання 

фінансових ресурсів в процесі здійснення інноваційної 

діяльності.  

33 Фінанси інноваційної діяльності 

Надання системного уявлення про принципи, методи і 

засоби прийняття рішень, що дають змогу раціональніше 

використовувати наявні ресурси для задоволення 

суспільних і особистих потреб здійснюється за допомогою 

аналізу інвестиційних проектів. Сформувати у студентів 

комплексне поняття про значення проектного аналізу для 

перспектив розвитку підприємництва, про можливі 

альтернативи реалізації ринкових підходів та обґрунтування 

проектів для задоволення суспільних потреб. 

34 Фінансова глобалізація 

Формування у студентів знань умов і факторів 

становлення та механізмів функціонування глобальної 

системи. У результаті вивчення дисципліни студенти 

визначать глибину впливу глобальних трансформацій 

національної економіки та закономірності сучасних 

тенденції глобалізації ти напрями інноваційного розвитку 

України в глобальному конкурентному середовищі. 

35 
Фінансова безпека держави та 

бізнесу 

Фінансова безпека держави та бізнесу - є формування 

системи знань з питань забезпечення фінансової безпеки 

держави як складової економічної та національної безпеки, 

а також тих її функціональних елементів, які безпосередньо 

впливають на рівень розвитку економічної системи держави 

в умовах глобальних трансформацій. Дозволяє отримати 

знання у галузі захисту бізнесу у глобальному середовищі. 

36 Фінансове посередництво 

Дисципліна формує у майбутніх фахівців теоретичних і 

практичних знань з основ функціонування та розвитку 

фінансового ринку, як підсистеми фінансових відносин, а 

також щодо значення кожної з його складових у становленні 

і розвитку економіки країни, ролі фінансових інструментів у 

формуванні фінансових ресурсів країни, механізму 

організації обігу фінансових активів на відповідному 

сегменті ринку. 

37 Фінансовий консалтинг 

Формування системи знань та практичних навичок щодо 

здійснення низки послуг для компаній, в результаті чого 

формується ефективна і надійна система фінансового 

управління, вирішуються поставлені завдання та 

досягаються намічені цілі. 

38 Фінансовий менеджмент 

Навчальний курс «Фінансовий менеджмент» формує у 

студентів систему знань та ринкового понятійного апарату з 

управління фінансами бізнесових структур, операційною та 

інвестиційною діяльністю, вивчення стратегії й тактики 

фінансового забезпечення суб’єктів господарювання, 

знаходження оптимальних фінансових рішень у подоланні 

фінансових ризиків. Студенти освоюють процеси 

управління формуванням, розподілом і використанням усіх 

видів фінансових ресурсів, у тому числі грошових потоків, 

прибутку, інвестицій, основних та оборотних активів, 

організацію стратегічної та поточної фінансової роботи на 

підприємстві, методикою визначення вартості капіталу та 

з’ясування способів оптимізації його структури, управління 

фінансовими ризиками й застосування інструментів 

антикризового управління. 
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39 
Фінансовий менеджмент у малому 

бізнесі 

Дисципліна передбачає вивчення законодавчо-

нормативного забезпечення фінансової діяльності суб’єктів 

малого бізнесу; розуміння специфіки аналітичної та 

контрольної фінансової інформації у малому бізнесі; 

вивчення особливостей застосування методів фінансового 

планування та контролю для прийняття рішень у малому 

бізнесі. 

40 
Фінансово-кредитні відносини 

(курсова робота) 
- 

41 Статистика 

Навчальний курс «Статистика» формує у студентів 

систему теоретичних знань та практичних навичок щодо 

прийомів статистичних досліджень і набуття практичних 

навичок формування, систематизації, обробки та аналізу 

інформації про соціально-економічні явища і процеси. 

Студенти ознайомлюються з завданнями, які поставлені 

перед статистичною службою України в сучасних умовах 

ринкових відносин; проходять засвоєння теоретичних 

положень та опанування практичних навичок щодо 

застосування статистичних методів аналізу масових 

соціально-економічних явищ та процесів; набуття навичок 

узагальнення результатів статистичного аналізу та розробки 

відповідних управлінських рішень; забезпечення здатності 

студентів після вивчення курсу статистики успішно 

оволодівати знаннями зі спеціальних дисциплін згідно 

навчального плану; набуття навичок узагальнення 

результатів статистичного аналізу та розробки відповідних 

управлінських рішень. Це дисципліна, яка вивчає кількісні 

співвідношення між масовими суспільними та соціально-

економічними явищами і процесами, тенденції та 

закономірності їх формування, прогнозування розвитку, 

виявлення взаємозв’язку. 

42 Страхування 

Вивчення дисципліни передбачає формування системи 

знань зі страхування, вивчення теоретичних основ і 

принципів побудови сучасного страхового ринку, 

послідовне формування в студентів знання основних 

положень теорії та практики страхування фізичних і 

юридичних осіб, а також з’ясування особливостей 

фінансової діяльності страховика. 

43 Контент-маркетинг та копирайтинг 

Спрямована на формування уявлень про сутність та 

специфіку контент-маркетингу як ефективного інструменту 

реалізації медіа стратегій особистості чи компанії та 

теоретико-методологічних засад і практичних навиків 

ефективної професійної діяльності у сучасній медіа сфері. В 

ході вивчення дисципліни студенти оволодівають 

ефективними прийомами та інструментами контент-

маркетингу та формування текстового супроводу комплексу 

маркетингу у ринковому середовищі задля створення та 

успішного просування на ринку якісного медіа продукту. 

44 Бухгалтерський облік 

Дисципліна спрямована на формування сучасної системи 

знань про концептуальні засади бухгалтерського обліку, 

основи методології обліку господарської діяльності, основи 

техніки бухгалтерського обліку, підходи до організації 

обліку на підприємстві та засади управління бухгалтерським 

обліком в Україні. 

45 Поведінка споживачів 

Спрямована на отримання студентами знання та навичок 

стосовно вивчення принципів та закономірностей у 

прийнятті споживачами рішень щодо пошуку, вибору, 

купівлі та використання необхідних для задоволення своїх 

потреб товарів та послуг; прояв впливу факторів 

зовнішнього середовища та внутрішніх психологічних чи 

фізичних потреб, що виникають у процесі життєдіяльності 
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та соціалізації та впливають на вибір, придбання, 

використання товарів або послуг та позбавленням від них. 

46 Маркетингове ціноутворення 

Формує у студентів комплекс знань і навичок щодо 

методів ефективного визначення цін для різних груп товарів, 

що можуть продаватися на різних типах ринків, за різних 

темпів інфляції, а також навчити методам прогнозу цінової 

кон’юнктури ринку і врахуванню останньої для управління 

витратами підприємства. 

47 
Технології інтернет-маркетингу та 

оптимізації веб-сайтів 

Дисципліна охоплює ключові теоретичні й практичні 

питання провадження маркетингових технологій в 

управлінні Інтернет-проектами; вивчення загальних 

принципів проектного менеджменту і маркетингу в 

Інтернеті; отримання навичок з оптимізації та просування 

сайтів з використанням маркетингових інструментів та 

оцінки його ефективності. Висвітлено питання 

використання монетизації Інтернет-проекту й оцінки його 

ефективності.  

48 Маркетинг в банках 

Вивчення дисципліни спрямоване на формування у 

студентів практичних навичок щодо управління комплексом 

маркетингу у банківських установах. А саме, системою 

створення, просування та збуту банківських послуг чи 

продуктів, спрямованих на задоволення потреб клієнтів та 

отримання стабільного прибутку; управляння та проведення 

маркетинговими дослідженнями та прогнозуванням ринку 

банківських послуг. 

49 Лідерство 

Мета: формування у студентів наукових і професійних 

знань у сфері ефективного лідерства, активізація 

лідерського потенціалу як сукупності умінь самоуправління 

й управління іншими людьми, оволодіння практичними 

навичками лідерської поведінки. 

При вивченні дисципліни «Лідерство» студенти 

отримають знання щодо інструментів лідерства, стилів 

лідерської поведінки, способів реалізації лідерського 

потенціалу особистості, секретів досягнення успіху. 

50 Бізнес-дипломатія 

Метою вивчення курсу «Бізнес-дипломатія» є оволодіння 

сучасною практикою та технікою мовлення, логікою 

ділового мислення, формування комунікативних, 

організаторських та мотивуючих навичок для використання 

у професійній діяльності. 

При вивченні дисципліни «Бізнес-дипломатія» студенти 

отримають знання щодо сутності основних понять і 

категорій бізнес-дипломатії; правил дипломатичного 

протоколу; факторів формування іміджу ділової людини; 

основ ділового спілкування; організації ділових письмових 

контактів; організації ділових зустрічей із зарубіжними 

партнерами; принципів організації переговорів, особливості 

укладання угод, контрактів; основних вимог до організації 

ділової гостини; протоколу дарування; правил ділового 

етикету зарубіжних країн. 

51 
Управління інформаційною 

безпекою підприємства 

Метою вивчення дисципліни «Управління інформаційною 

безпекою підприємства» є формування у студентів 

сучасного управлінського мислення щодо управління 

інформаційною безпекою, застосування комплексного 

підходу із забезпечення інформаційної безпеки в різних 

сферах діяльності. 

При вивченні дисципліни «Управління інформаційною 

безпекою підприємства» студенти отримають знання щодо 

основних складових інформаційної безпеки; видів загроз 

інформаційній безпеці; сучасних засобів захисту інформації 

на підприємстві; методів планування та організації заходів з 

інформаційної безпеки; інструментів оцінювання рівня 

інформаційної безпеки; принципи побудови систем 

управління інформаційною безпекою. 
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52 
Організація підприємницької 

діяльності 

Метою навчальної дисципліни «Організація 

підприємницької діяльності» є отримання студентами 

базових знань з питань організації і функціонування 

підприємницької діяльності, її менеджменту та державного 

регулювання – складових основ підприємництва в умовах 

ринкових відносин. 

При вивченні дисципліни «Організація підприємницької 

діяльності» студенти отримають знання щодо змісту 

основних проблем підприємницької діяльності; концепції 

ринкової системи господарювання, механізму 

функціонування ринку; методів організації підприємницької 

та управлінської діяльності; методики оцінки ефективності 

підприємницької діяльності. 

53 Соціологія 

Мета: ознайомлення здобувачів вищої освіти з основами 

соціології як науки, формування у майбутніх фахівців 

системи знань з питань сучасної соціальної системи 

суспільства, виховання грамотної особистості, здатної 

орієнтуватися в сучасних соціальних явищах і подіях.  

Завдання: формування у здобувачів вищої освіти 

соціологічного світогляду щодо розкриття соціальних явищ 

і процесів, що пронизують соціальні взаємодії людей у 

різних вимірах суспільного життя та повсякденності; 

розвиток вміння послуговуватися категоріальним апаратом 

соціології, її методами дослідження, а також теоретичними 

та концептуальними напрацюваннями.  

Предмет: теоретичні концепції соціології, практичні 

навички проведення соціологічних досліджень з актуальних 

проблем сучасного життя людини в суспільстві. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студенти 

повинні: 

- аналізувати структуру суспільства із врахуванням 

існуючих теорій соціальної стратифікації та теорії 

соціальної мобільності, аналізувати соціологічну 

інформацію і застосовувати її для вирішення проблем, що 

виникають на професійному рівні; 

- вміти давати оцінку сучасний соціальних змін, стану 

структури суспільства та можливостей соціальної 

мобільності, бути здатним використовувати отримані 

знання для аналізу соціальних ситуацій, 

54 Стиль та імідж менеджера 

Метою викладання навчальної дисципліни «Стиль та 

імідж менеджера» є формування у студентів цілісного 

уявлення про сутність і значення створення зовнішнього та 

внутрішнього іміджу менеджера в процесі управлінської 

діяльності, навчити принципам, методам і технологіям 

створення й управління іміджем майбутнього фахівця.  

При вивченні дисципліни «Стиль та імідж менеджера» 

студенти отримають знання щодо теоретичних основ 

формування позитивного стилю та іміджу сучасного 

менеджера, технологій ділового етикету та протоколу, 

стилів керівництва менеджера, мистецтва усного і 

письмового ділового мовлення, теоретичних основ 

поведінки людини в організації, індивідуальних стратегій 

формування іміджу; розкриття іміджу сучасного керівника 

як цілісного соціально-економічного феномену, який 

впливає на результативність управлінської діяльності. 

55 
Основи психологічної допомоги та 

адаптації персоналу 

Мета: формування розуміння сутності цілей та 

особливостей психологічної допомоги та адаптації 

персоналу. 

При вивченні дисципліни «Основи психологічної 

допомоги та адаптації персоналу» студенти отримають 

знання щодо мети видів психологічної допомоги; коучингу 

як методу психологічної допомоги персоналу; алгоритму 

консультативної бесіди; бар’єрів у встановленні контакту; 

етичних принципів психологічної допомоги персоналу. 



№ 

п/п 
Вибіркова компонента Анотація вибіркової компоненти 

56 Безпека бізнесу 

Метою вивчення навчальної дисципліни «Безпека 

бізнесу» є формування знань з питань специфіки 

забезпечення безпеки підприємства, її складових у 

зовнішньому та внутрішньому середовищах 

господарювання, особливостей організації та діяльності 

служби безпеки, управління конфіденційною інформацією. 

При вивченні дисципліни «Безпека бізнесу» студенти 

отримають знання щодо сутності безпеки бізнесу та її 

функціональних складових;  основних загроз та небезпек на 

різних інституційних рівнях підприємства;  принципів 

організації системи безпеки бізнесу; основні підходи щодо 

гарантування безпеки; основних нормативно-правових 

документів, що регламентують діяльність служби безпеки 

на підприємстві;  критеріїв оцінки та методів оцінювання 

рівня безпеки підприємства; способів захисту комерційної 

таємниці підприємства. 

57 Основи бізнесу 

Метою навчальної дисципліни «Основи бізнесу» є 

формування у студентів комплексу знань з основ ведення 

сучасного бізнесу; допомога майбутньому фахівцю 

оволодіти інструментарієм прийняття ефективних 

господарських рішень. 

При вивченні дисципліни «Основи бізнесу» студенти 

отримають знання щодо основ прогнозування напрямів 

розвитку сучасного бізнесу; проблем ведення сучасного 

бізнесу в контексті його законодавчого та правового 

регулювання; інфраструктури сучасного бізнесу; організації 

фінансового забезпечення бізнесу. змісту основних проблем 

підприємницької діяльності; методів організації 

підприємницької та управлінської діяльності; методики 

оцінки ефективності діяльності бізнесу. 

58 Економічна аналітика в R 

Метою вивчення дисципліни є формування навиків 

аналізу даних за допомогою мови програмування R, 

виконання послідовних дій з інтерпретації зібраних даних та 

їх перетворення у статистичні форми, необхідні для 

ухвалення маркетингових та управлінських рішень. 

Завдання вивчення дисципліни: розвинути знання про 

методи описової статистики, методи класифікації даних; 

методи аналізу вибіркових даних, методи пошуку 

закономірностей у даних та залежностей між випадковими 

величинами, методи перевірки статистичних гіпотез; 

оволодіти практичними навичками вирішення практичних 

статистичних задач в середовищі програмування R.  

59 
Оптимізаційні методи й моделі в 

економіці 

Навчальний курс «Оптимізаційні методи та моделі» 

формує у студентів систему теоретичних знань та 

практичних навичок щодо побудови, дослідження, аналізу 

та чисельної реалізації  оптимізаційних моделей з 

подальшим використанням отриманого розв‘язку для 

підвищення ефективності функціонування  економічних 

систем, що досліджуються. 

Студенти ознайомлюються з основами математичного 

апарату, необхідного для розв’язування теоретичних і 

практичних завдань економіки, вироблення навичок 

математичного дослідження прикладних задач та їх 

розв’язання за допомогою сучасних комп’ютерних програм 

та навичок прийняття рішень в умовах ризику та 

невизначеності. Дисципліна має практичну спрямованість 

стосовно вирішення питань оптимального розподілу 

обмежених ресурсів, оптимізації транспортних та інших 

витрат; оптимізації виробничих потужностей; вибору 

оптимального варіанта з множини альтернативних варіантів, 

які використовуються при плануванні, організації та 

управлінні виробництвом, аналізі технологічних процесів. 

Дисципліна «Оптимізаційні методи і моделі» є основою для 

прийняття обґрунтованих рішень. Це дисципліна, що 
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дозволяє досліджувати економічні системи різних видів, 

проводити оптимізацію їх структури, пояснювати 

економічні та соціальні процеси і явища на основі 

теоретичних моделей, аналізувати і змістовно 

інтерпретувати отримані результати. 

60 Цифрова економіка 

Світовим трендом сучасності є проникнення Інтернету у 

всі сфери життя. Трансформація економічно-господарської 

діяльності під впливом стрімкого розвитку онлайнових 

технологій зумовило формування цифрової економіки. 

Інноваційні технології цифрової економіки сприяють 

відкриттю нових можливостей – оптимізації бізнес-

процесів, витрат, відкривають нові напрями залучення 

капіталу та просування бізнес-проектів. 

Мета дисципліни − набуття теоретичних знань, 

прикладних навичок та умінь вирішення професійних 

завдань, що виникають в різних сферах цифрової економіки, 

що дасть змогу підготувати висококваліфікованих і 

конкурентоспроможних фахівців, які володіють сучасним 

економічним мисленням, теоретичними знаннями і 

практичними навичками необхідними для розв’язання 

складних спеціалізованих завдань щодо поглиблення 

цифровізації економіки з використанням елементів 

штучного інтелекту.  

Основними завданнями дисципліни є: оволодіти знаннями 

і розуміння наукових засад організації, модернізації, 

впровадження новітніх технологій в інформаційній, 

бібліотечній та архівній діяльності; набути знання технічних 

характеристик, конструкційних особливостей, призначення 

і правил експлуатації комп’ютерної техніки та офісного 

обладнання для вирішення технічних завдань спеціальності; 

мати здатність оцінювати можливості застосування новітніх 

інформаційно-комп’ютерних технологій для вдосконалення 

технологій виробництва інформаційних продуктів та 

послуг; розраховувати, експлуатувати, налагоджувати 

типове для обраної спеціалізації комп’ютерне та офісне 

обладнання; мати здатність адаптуватися до нових ситуацій 

та приймати обґрунтовані рішення. 

61 
Автоматизація бухгалтерського 

обліку 

Впровадження інформаційних технологій в господарську 

діяльність підприємств всіх форм власності передбачає 

першочергову автоматизацію ведення бухгалтерського 

обліку. Завдяки цьому менеджмент підприємства має змогу 

оперативно приймати зважені управлінські рішення, 

отримуючи якісну оперативну інформацію про поточний 

фінансовий стан компанії. 

Під час вивчення дисципліни «Автоматизація 

бухгалтерського обліку» студенти отримують знання про 

основні підходи до автоматизації обліку на підприємстві, а 

також навчаються роботі з найбільш поширеними і 

сучасними обліковими програмами та технологіями 

автоматизації бухгалтерського обліку. В результаті 

вивчення даної дисципліни студенти: вмітимуть правильно 

обирати оптимальне облікове програмне забезпечення, 

максимально адаптоване під потреби компанії; будуть 

готовими брати активну участь в проектах автоматизації 

бухгалтерського обліку; володітимуть навичками 

постановки задач на допрацювання облікової системи; 

розумітимуть особливості впровадження систем 

автоматизації бухгалтерського обліку; розумітимуть 

тенденції розвитку різних бухгалтерських облікових систем. 

62 Аналіз господарської діяльності 

Навчальна дисципліна «Аналіз господарської діяльності» 

передбачає засвоєння майбутніми фахівцями необхідних 

теоретичних знань, умінь та практичних навичок з 

методології та методики організації і проведення фінансово-

економічного аналізу виробничо-господарської діяльності 
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підприємства. Аналізу господарської діяльності в різних 

галузях економіки підлягають обсяг виробництва і продажу, 

забезпеченість трудовими, матеріальними і фінансовими 

ресурсами, фінансовий стан підприємства тощо. В процесі 

аналізу досліджуються причинно-наслідкові зв’язки 

економічних процесів діяльності підприємства. Розкриття 

цих зв’язків з різних сторін діяльності дає можливість 

визначити, як зміняться фінансові результати основної 

діяльності за рахунок того чи іншого фактору, провести 

обґрунтування будь-якого управлінського рішення.  

63 Право господарське, трудове 

Мета:  Господарське право - формування теоретичних 

знань і практичних навичок, пов’язаних із правовим 

статусом суб’єктів господарювання та правовим 

регулюванням господарської діяльності в цілому на основі 

засвоєння відповідних правових знань, умінь і навичок. 

Трудове право - формування у здобувачів вищої освіти 

навичок оволодіння сукупністю знань з правового 

регулювання трудових відносин, прийняття ними 

обґрунтованих рішень у сфері управління, організації 

виробництва та праці, а також опанування ними методики 

правового аналізу відповідних правових норм. 

Завдання: Господарське право - набуття здобувачами 

вищої освіти необхідних знань щодо засвоєння норм 

господарського законодавства; відпрацювання у здобувачів 

наукового підходу до оцінки нормативних положень 

чинного господарського права; вміння розв’язувати 

конкретні господарські ситуації. Трудове право - надання 

здобувачам вищої освіти ясного і чіткого уявлення про 

вивчення ними основних принципів та інститутів трудового 

права, напрямків їх правового регулювання, набуття 

навичок роботи з нормативними актами, вміння вирішувати 

практичні питання і ситуації у сфері правового регулювання 

трудових правовідносин. 

64 
Облік і оподаткування суб'єктів 

малого підприємництва 

Розвиток малого підприємництва є однією з основних 

умов подальшого розвитку та зміцнення вітчизняної 

економіки. Висока залежність діяльності суб’єктів малого 

підприємництва від податкової політики держави, стану 

ринку, економічного потенціалу розвитку діяльності 

підприємства зумовлюють необхідність оволодіння 

знаннями та практичними навичками з обліку, 

оподаткування, складання і подання звітності суб’єктами 

малого підприємництва.  

Вивчення дисципліни «Облік і оподаткування суб'єктів 

малого підприємництва» передбачає формування системи  

знань  з обліку і оподаткування суб’єктів малого 

підприємництва, у тому числі фізичних осіб-підприємців, 

набуття практичних  навичок  здійснення  обліку  із  

застосуванням облікових регістрів простої і спрощеної 

форми обліку, складання спрощеної фінансової звітності 

малими та мікропідприємствами, обґрунтування вибору 

системи оподаткування для суб’єктів малого 

підприємництва та здійснення податкових розрахунків, а 

також системного узагальнення своїх знань для 

застосування у практичній діяльності. 

65 
Облік і оподаткування зовнішньо-

економічної діяльності 

В умовах глобалізації економіки та інтеграції України до 

Європейського Союзу все більше суб’єктів господарювання 

долучаються до зовнішньоекономічної діяльності, що, 

відповідно, зумовлює необхідність вивчення її 

законодавчаго регулювання та особливостей облікового 

забезпечення. 

Під час вивчення дисципліни «Облік і оподаткування 

зовнішньоекономічної діяльності», студенти навчаються 

систематизувати  теоретичні  матеріали, узагальнювати 

нормативно-розпорядчі документи  з організації та 
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методики обліку і оподаткування зовнішньоекономічної 

діяльності; формувати системи теоретичних та практичних 

знань з обліку і оподаткування фінансово-господарських 

операцій, що здійснюються у зовнішньоекономічних 

відносинах суб’єктів господарювання України з іноземними 

контрагентами; вмінню використовувати облікову 

інформацію в управлінні на підприємствах різних форм 

власності і господарювання.  

66 Облік у зарубіжних країнах 

Вивчення систем бухгалтерського обліку і звітності 

зарубіжних країн зумовлює необхідність переусвідомлення 

студентами критеріїв формування облікової та звітної 

інформації, більш чіткого визначення елементів фінансової 

звітності, порядку їх визнання й оцінки, а також 

встановлення взаємозв'язку між елементами фінансової 

звітності. 

У процесі вивчення дисципліни студенти набувають 

вміння:: проведення критичного аналізу публікацій зарубіжних 

колег у сфері бухгалтерського обліку; обґрунтування напрямів 

розвитку бухгалтерського обліку на фоні його 

стандартизації та гармонізації; знаходження відмінностей та 

спільних рис національних систем бухгалтерського обліку; 

визначати та характеризувати фактори, які зумовили 

особливості; складати основні форми фінансової звітності 

відповідно до МСФЗ (міжнародних стандартів фінансової 

звітності) та облікових Директив ЄС; здійснювати необхідні 

розрахунки для розкриття інформації про активи, 

зобов’язання та власний капітал у фінансовій звітності 

відповідно до МСФЗ; на основі аналізу зарубіжного досвіду 

обліку окремих об’єктів бухгалтерського обліку критично 

ставитись до існуючої практики обліку цих об’єктів в 

Україні та країнах ЄС.  

67 
Курсова робота з обліку і звітності в 

оподаткуванні 

Курсова робота з дисципліни «Облік і звітність в 

оподаткуванні» передбачає закріплення, поглиблення, 

узагальнення та систематизацію знань, одержаних в процесі 

навчання та практики; формує вміння глибоко і всебічно 

висвітлювати актуальні проблеми оподаткування 

підприємств різних форм власності та фізичних осіб; 

узагальнювати основну і спеціальну літературу з конкретної 

проблематики; розкривати значення теми, її місце у 

господарській діяльності підприємства; з критичних позицій 

характеризувати стан обліку, звітності, аналізувати 

фактичні дані щодо практики оподаткування, давати оцінку 

позитивних і негативних аспектів; розробляти напрямки 

удосконалення оподаткування і податкового обліку.  

68 Адміністрування податків 

Вивчення дисципліни «Адміністрування податків» 

передбачає оволодіння студентами теоретичними та 

організаційними основами адміністрування державною 

податковою службою (ДПС) України податків, податкового 

законодавства з питань: обліку платників податків та  

податкових надходжень; порядку погашення податкового 

боргу; видів перевірок податкових органів, контролюючої 

діяльності податкових органів у сфері непрямого 

оподаткування, нарахування та сплати податку на прибуток, 

оподаткування доходів громадян, спрощеної системи 

оподаткування. 

Під час вивчення дисципліни студенти опановують 

теоретичні та організаційні основи податкової роботи щодо 

узгодження податкових зобов’язань; поглиблюють навички 

роботи із законодавчими актами, чинними інструктивними 

та нормативами матеріалами; з’ясовують функції 

контролюючих органів з адміністрування податкових 

зобов’язань, обов’язки платників перед бюджетами та 

державними цільовими фондами, доцільність 

адміністрування податків податковими органами та 



№ 

п/п 
Вибіркова компонента Анотація вибіркової компоненти 

особливості стягнення податкового боргу із суб’єктів 

господарювання. За результатами вивчення будуть вміти 

тлумачити окремі положення податкового законодавства, 

вирішувати дискусійні питання; подавати пропозиції щодо 

застосування податкових компромісів; обґрунтовувати 

вибір оптимальної системи оподаткування діяльності 

суб’єкта господарювання на підставі діючого податкового 

законодавства; вірно орієнтуватися у вимогах нормативно-

правових податкових актів, забезпечуючи тим самим основу 

знань у сфері обліку і оподаткування бізнес-діяльності. 

69 
Обліково-аналітичне забезпечення 

економічної безпеки підприємства 

Створення власної системи економічної безпеки, яка, 

враховуючи специфічні властивості підприємства та 

характер його взаємозв’язків з суб’єктами зовнішнього 

середовища, здатна протистояти ризикам шахрайства 

всередині підприємства, зловживанням з боку контрагентів 

та недосконалому законодавству в державі, є нагальним 

завданням для вітчизняних підприємств. Стрижневим 

елементом створення системи економічної безпеки повинно 

стати запровадження обліково-аналітичного 

інструментарію при забезпеченні інформаційних потреб 

економічної безпеки. 

У процесі вивчення навчальної дисципліни студенти 

здобувають теоретичні знання та практичні навички, що 

дають можливість організовувати роботу з обліково-

аналітичного забезпечення безпеки підприємства, 

здійснювати управління та координування такою роботою, 

бути фахівцем у сфері збирання, обробки та узагальнення 

економічної інформації при організації та управлінні 

комплексним забезпеченням функціонування системи 

фінансово-економічної безпеки підприємств.  

70 Державний фінансовий контроль 

Навчальна дисципліна «Державний фінансовий контроль» 

надає студентам можливість вивчення теоретичних основ 

державного фінансового контролю та з’ясування його 

значення, задач і тенденцій розвитку у сучасних умовах 

господарювання; засвоєння нормативно-правової бази, що 

регламентує діяльність органів державного фінансового 

контролю в Україні; отримання вірного розуміння щодо 

повноважень та функцій контролюючих органів, що 

здійснюють державний фінансовий контроль на різних 

рівнях управління державними фінансами; засвоєння змісту 

етапів і стадій основних контрольних заходів та набуття 

навичок щодо їх планування, виконання та оформлення 

результатів проведення контрольних заходів з урахуванням 

поставлених завдань щодо різних об’єктів і форм 

державного фінансового контролю. 

 У процесі вивчення дисципліни студенти набувають 

вміння знаходити типові помилки і порушення, що 

виникають в обліковій системі суб’єктів господарювання; 

володіти навичками щодо основних напрямів проведення 

контрольних заходів стосовно різних питань фінансово-

господарської діяльності об’єктів контролю; об’єктивно 

оцінювати та аналізувати інформацію, отриману за 

результатами проведення контрольних заходів, готувати 

висновки та рекомендації для прийняття рішень за 

наслідками проведення цих заходів, здійснювати нагляд за 

їх виконанням при виявленні недоліків і порушень. 

71 Фінансовий менеджмент 

Навчальний курс «Фінансовий менеджмент» формує у 

студентів систему знань та ринкового понятійного апарату з 

управління фінансами бізнесових структур, операційною та 

інвестиційною діяльністю, вивчення стратегії й тактики 

фінансового забезпечення суб’єктів господарювання, 

знаходження оптимальних фінансових рішень у подоланні 

фінансових ризиків. Студенти освоюють процеси 

управління формуванням, розподілом і використанням усіх 



№ 

п/п 
Вибіркова компонента Анотація вибіркової компоненти 

видів фінансових ресурсів, у тому числі грошових потоків, 

прибутку, інвестицій, основних та оборотних активів, 

організацію стратегічної та поточної фінансової роботи на 

підприємстві, методикою визначення вартості капіталу та 

з’ясування способів оптимізації його структури, управління 

фінансовими ризиками й застосування інструментів 

антикризового управління. 

72 Судово-бухгалтерська експертиза 

Судово-бухгалтерська експертиза є важливим засобом 

збирання доказів з кримінальних та громадських справ при 

порушеннях і зловживаннях, які спричинені власникам. 

Однією з процесуальних гарантій, яка забезпечує захист 

інтересів держави і кожного громадянина, є визначення 

об’єктивної істини по справі за допомогою судово-

бухгалтерської експертизи. 

Вивчення дисципліни «Судово-бухгалтерська експертиза» 

сприяє оволодінню майбутніми фахівцями необхідних 

теоретичних знань та практичних навичок застосування 

прийомів і процедур судово-бухгалтерської експертизи. 

Студенти освоюють сутність судово-бухгалтерської 

експертизи її значення та взаємозв’язок із бухгалтерським 

обліком; правові основи організації судово-експертної 

діяльності; основні етапи здійснення судово-бухгалтерської 

експертизи; процесуальний порядок призначення судово-

бухгалтерської експертизи; методику експертних 

досліджень основних фінансово-господарських операцій; 

порядок формування підсумкових документів судово-

бухгалтерської експертизи та вміло користуються 

нормативно-правовими актами, які регламентують порядок 

здійснення судово-експертної діяльності; методично 

грамотно застосовують прийоми та процедури судово-

бухгалтерської експертизи на практиці; ознайомлюються і 

досліджують матеріали кримінальних, цивільних, 

господарських справ, що стосуються предмета судово-

бухгалтерської  експертизи; проводять всебічне 

дослідження документів справи та формують підсумковий 

документ експерта-бухгалтера. 

73 
Облік і оподаткування суб'єктів 

малого підприємництва 

Розвиток малого підприємництва є однією з основних 

умов подальшого розвитку та зміцнення вітчизняної 

економіки. Висока залежність діяльності суб’єктів малого 

підприємництва від податкової політики держави, стану 

ринку, економічного потенціалу розвитку діяльності 

підприємства зумовлюють необхідність оволодіння 

знаннями та практичними навичками з обліку, 

оподаткування, складання і подання звітності суб’єктами 

малого підприємництва.  

Вивчення дисципліни «Облік і оподаткування суб'єктів 

малого підприємництва» передбачає формування системи  

знань  з обліку і оподаткування суб’єктів малого 

підприємництва, у тому числі фізичних осіб-підприємців, 

набуття практичних  навичок  здійснення  обліку  із  

застосуванням облікових регістрів простої і спрощеної 

форми обліку, складання спрощеної фінансової звітності 

малими та мікропідприємствами, обґрунтування вибору 

системи оподаткування для суб’єктів малого 

підприємництва та здійснення податкових розрахунків, а 

також системного узагальнення своїх знань для 

застосування у практичній діяльності. 

74 Цифрова економіка 

Світовим трендом сучасності є проникнення Інтернету у 

всі сфери життя. Трансформація економічно-господарської 

діяльності під впливом стрімкого розвитку онлайнових 

технологій зумовило формування цифрової економіки. 

Інноваційні технології цифрової економіки сприяють 

відкриттю нових можливостей – оптимізації бізнес-
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Вибіркова компонента Анотація вибіркової компоненти 

процесів, витрат, відкривають нові напрями залучення 

капіталу та просування бізнес-проектів. 

Мета дисципліни − набуття теоретичних знань, 

прикладних навичок та умінь вирішення професійних 

завдань, що виникають в різних сферах цифрової економіки, 

що дасть змогу підготувати висококваліфікованих і 

конкурентоспроможних фахівців, які володіють сучасним 

економічним мисленням, теоретичними знаннями і 

практичними навичками необхідними для розв’язання 

складних спеціалізованих завдань щодо поглиблення 

цифровізації економіки з використанням елементів 

штучного інтелекту.  

Основними завданнями дисципліни є: оволодіти знаннями 

і розуміння наукових засад організації, модернізації, 

впровадження новітніх технологій в інформаційній, 

бібліотечній та архівній діяльності; набути знання технічних 

характеристик, конструкційних особливостей, призначення 

і правил експлуатації комп’ютерної техніки та офісного 

обладнання для вирішення технічних завдань спеціальності; 

мати здатність оцінювати можливості застосування новітніх 

інформаційно-комп’ютерних технологій для вдосконалення 

технологій виробництва інформаційних продуктів та 

послуг; розраховувати, експлуатувати, налагоджувати 

типове для обраної спеціалізації комп’ютерне та офісне 

обладнання; мати здатність адаптуватися до нових ситуацій 

та приймати обґрунтовані рішення. 

75 Етика ділового спілкування 

Формування системи наукових уявлень щодо психології 

ділового спілкування, компетентність в спілкуванні, 

параметри ділового спілкування, розвиток професійної 

компетентності завдяки засвоєнню знань в галузі психології 

ділового спілкування. 

76 Цифрова інфраструктура 

Мета: отримання теоретичних та практичних знань з 

проектування та керування сучасними складними ІТ-

інфраструктурами, розуміють, яким чином підтримувати 

якість надання ІТ-послуг з раціональним використанням 

ресурсів ІТ-інфраструктур, вміють обирати методи та засоби 

керування на всіх ієрархічних рівнях ІТ-інфраструктури, 

спираючись на знання принципів проектування та керування 

ІТ-інфраструктурою, знають, як інтегрувати обчислювальні 

ресурси, системи зберігання даних та комунікаційні мережі 

у єдину ІТ-інфраструктуру, формування компетентностей 

щодо ідентифікації та валідації перспективних цифрових 

трансформацій на мікро -, мезо- та макрорівнях, формування 

умінь проводити форсайт-дослідження. 

Завдання: технічно грамотне використання сучасних 

технологій та методів для створення й управління ІТ-

інфраструктурою, ознайомлення з категоріальним апаратом, 

ознайомлення із трендами діджиталізації та цифрових 

трансформацій діяльності суб’єктів мікро-, мезо- та 

макрорівнів, формування вмінь проводити форсайт-

дослідження. 

77 
Безпека даних та криптографічні 

методи захисту 

Мета: формування системи знань в області інформаційної 

безпеки і застосування на практиці методів і засобів захисту 

інформації.  

Завдання: формування вміння забезпечити захист 

інформації і об’єктів інформатизації; формування вміння 

складати документацію в наглядові державні органи 

інфокомунікаційної галузі; формування навичок виконання 

робіт в області технічного регулювання, сертифікації 

технічних засобів, систем, процесів, устаткування і 

матеріалів; формування навичок забезпечення захисту 

об’єктів інтелектуальної власності та результатів 

досліджень і розробок як комерційної таємниці 



№ 

п/п 
Вибіркова компонента Анотація вибіркової компоненти 

підприємства; налагодження та обслуговування апаратно-

програмних засобів. 

78 Інвестування (бізнесу) 

Розвиток інвестиційної діяльності спрямований на 

створення привабливого інвестиційного середовища та 

суттєвого нарощування обсягів інвестицій є актуальним 

завданням на сучасному етапі розвитку економіки. Разом з 

тим, річні обсяги інвестицій поки що залишаються на 

низькому рівні. Інвестування дає майбутнім спеціалістам 

потужний та різноманітний інструментарій для аналізу 

інвестиційного ринку в цілому та його окремих елементів, 

оцінки різних форм та методів інвестування, доступності та 

умов різних фінансових джерел для фінансування 

інвестицій, розрахунків фінансової ефективності вкладень, 

планування інвестиційної діяльності і т. ін. 

Мета дисципліни − дати студентам теоретичні знання 

щодо сутності механізму функціонування інвестиційного 

процесу. 

Основними завданнями дисципліни є: знайомити 

студентів із предметом, змістом і методами дослідження 

інвестиційної діяльності, закономірностями і механізмом 

інвестиційних відносин держави, підприємств та фізичних 

осіб; навчити студентів здійснювати оцінку вартості активів, 

ефективності інвестицій, визначати заходи з використання 

інвестицій як одного з дійових важелів економічної політики 

держави; навчити студентів використовувати 

закономірності в практиці інвестування; сформувати 

наукові погляди майбутнього фахівця на об’єктивні процеси 

економічного розвитку та їх передумови як у суспільній 

економіці, так і в окремо взятому суб’єкті цієї економіки − 

підприємстві. 

79 
Автоматизація проєктування 

інформаційних систем 

Мета: формування у здобувачів вищої освіти теоретичних 

знань та практичних навичок щодо змісту технологічних 

операцій створення ІС на різних рівнях ієрархії, а також 

засобів автоматизації проектних робіт, формалізації процесу 

проектування та методів управління проектуванням ІС для 

забезпечення базової профілюючої підготовки.  

Завдання: формування у майбутніх фахівців знань про 

основні підходи, принципи, технології, інструментальні 

засоби, шаблони та стандарти індивідуального, типового та 

автоматизованого проектування інформаційних систем. 

80 
Об'єктно-орієнтоване  

програмування 

Мета: отримання теоретичних знань з основних принципів 

об’єктно-орієнтованого програмування та об’єктно-

орієнтованого дизайну програмного забезпечення, вивчення 

основних абстрактних структур даних та особливостей їх 

використання їх під час розробки програмного 

забезпечення, вступ до проектування програмного 

забезпечення, елементи мови UML, що мають відношення 

до об’єктно-орієнтованого програмування, отримання 

практичних навичок використання об’єктно-орієнтованого 

підходу до проектування прикладного програмного 

забезпечення. 

Завдання: формування сукупності знань та вмінь для 

використання методів об’єктно-орієнтованого дизайну та 

принципів S.O.L.I.D для розробки прикладного програмного 

забезпечення автоматизованих інформаційних систем 

засобами обраної мови об’єктно-орієнтованого 

програмування. 

81 
Об'єктне моделювання та патерни 

проектування 

Мета: ознайомлення із сучасними методами проектування 

програмного забезпечення, що дозволяють здійснювати 

розробку програмних систем середньої та високої 

складності, систематичне вивчення теоретичних основ 

об’єктно-орієнтованої концепц ії моделювання та 

проектування програмних систем. 



№ 

п/п 
Вибіркова компонента Анотація вибіркової компоненти 

Завдання: ознайомлення студентів із сучасними 

процесами розробки програмного забезпечення (ПЗ), 

орієнтованими на наскрізне проектування; вивчення основ 

мови моделювання UML; вивчення принципів аналізу та 

проектування об'єктно-орієнтованих систем; вивчення 

найбільш поширених шаблонів проектування та 

архітектурних шаблонів. 

82 Web-програмування 

Мета: теоретичне освоєння методології і принципів 

підготовки Web-документів у текстовому і спеціалізованих 

графічних редакторах, вивчення мов гіпертекстової 

розмітки HTML та XML, принципів створення java-аплетів 

та специфікації CSS (каскадні таблиці стилів); формування 

вмінь і навичок практичного створення Web-документів з 

використанням java-аплетів для подальшого застосування в 

Web-додатках та ефективного використання сучасної 

обчислювальної техніки в процесі управління, 

розв’язування економічних та фінансових задач шляхом 

застосування сучасних програмних засобів та 

інформаційних технологій. Якісне підвищення рівня 

конкурентоздатності випускників на ринку праці за рахунок 

поглибленої професійної підготовки в області 

інформаційних систем і технологій. 

Завдання: вивчення теоретичних та практичних основ з 

питань WEB-програмування: оволодіння практичними 

навичками щодо технологій WEB-програмування; 

програмних засобів, методів, алгоритмів WEB-

програмування; набуття вмінь застосовувати інструменти та 

методології WEB-програмування. 

83 
Економіка та організація 

інноваційної діяльності 

Навчальний курс «Економіка і організація інноваційної 

діяльності» спрямований на вивчення сутності інноваційних 

процесів, принципів державного регулювання і розвитку 

інноваційної політики, організації, планування і 

фінансування інноваційної діяльності на підприємствах. 

У даному курсі передбачається вивчення комплексної 

концепції інноваційної діяльності різноманітних фірм 

(підприємств) різних галузей промисловості, охоплюючи всі 

стадії інноваційного процесу, починаючи з зародження 

інноваційної ідеї, маркетингового дослідження інновації до 

її масштабного поширення в народному господарстві. 

Структура курсу передбачає детальне вивчення змісту 

інноваційних процесів, методологічних засад побудови 

системи менеджменту в інноваціях, принципів державного 

регулювання і розроблення інноваційної політики. Значне 

місце відведене вивченню практичних методів 

стратегічного управління інноваціями, маркетингу, 

організації, планування і фінансування інноваційної 

діяльності на підприємствах різних форм власності та 

масштабу. 

Ця дисципліна  вивчає інноваційні процеси та методичні 

основи побудови системи менеджменту інновацій, 

принципів державного регулювання і розвитку інноваційної 

політики, опанування практичних методів стратегічного 

управління інноваціями, методів  організації, планування і 

фінансування інноваційної діяльності на підприємствах. 

84 
Об'єктно-орієнтоване  

програмування (курсова робота) 
_ 

85 
Технологія блокчейн та 

криптовалюти 

Мета: отримання теоретичних та практичних знань про 

суть технології блокчейн та переваги її використання в 

інформаційних системах, основ використання блокчейн 

технологій, основи криптовалют та смартконтрактів. 

Завдання: формування у студентів цілісного уявлення про 

суть технології блокчейн та переваги її використання в 

інформаційних системах. В результаті вивчення курсу 

студенти будуть вміти створювати захищені інформаційні 



№ 

п/п 
Вибіркова компонента Анотація вибіркової компоненти 

системи, бази даних, проектувати сховища і простори даних, 

використовуючи технологію блокчейн 

86 
Технологія блокчейн та 

криптовалюти (курсова робота) 
_ 

87 
Прогнозне моделювання за 

допомогою R 

Мета: засвоєння знань про етапи, методи і моделі 

прогнозування соціально-економічних процесів в 

середовищі програмування R, Вивчення методів сучасної 

обробки даних, аналітичного дослідження великих масивів 

інформації з метою виявлення нових раніше невідомих, 

практично корисних знань і закономірностей, необхідних 

для прийняття рішень. 

Завдання: вивчення теоретичних основ методології 

соціально-економічного прогнозування, аналізу даних; 

набуття вмінь застосовувати кількісні методи й моделі 

аналізу та прогнозування соціально-економічних процесів 

за допомогою мови програмування R, вивчення 

можливостей сучасної мови R для роботи з даними, а також 

вирішення задач інтелектуального аналізу даних з її 

допомогою. 

88 
Моделювання в управлінні 

соціально-економічними процесами  

Мета: формування у студентів системи знань щодо 

наукового підґрунтя, методології та інструментарію 

моделювання економічних об’єктів і систем, які 

функціонують і розвиваються за неповної узгодженості 

цілей та інтересів суб’єктів господарювання та управління; 

за неповноти, асиметрії, викривленні та несвоєчасного 

надходження необхідної інформації, внаслідок чого виникає 

конфліктність, невизначеність і породжений ними ризик, за 

умов дії слабо структурованих чинників, зокрема, 

ментальності, політичної складової, тощо, а також 

формування у майбутніх фахівців практичних навичок 

побудови та застосування сучасних економіко-

математичних моделей у наукових дослідженнях та 

професійній діяльності. 

Завдання: систематизація знань щодо класичного та 

сучасного інструментарію моделювання та аналізу реальних 

економічних систем і процесів, основних принципів 

моделювання в управлінні економічними об’єктами і 

системами (як на макро-, так і на мезо- та 

мікроекономічному рівнях), вивчення типових 

математичних моделей для аналізу та прийняття ефективних 

рішень; набуття навичок побудови та застосування сучасних 

економіко-математичних моделей. 

89 
Управління ризиком в реальному 

секторі економіки 

В економіці функціонування різних соціально-

економічних систем здійснюється під впливом великого 

числа дій зовнішнього середовища, які викликають аритмію 

в русі потокових процесів, що приводить до великих втрат в 

діяльності систем. 

Освітня компонента «Управління ризиком в реальному 

секторі економіки» тісно пов'язана з тематикою наукових 

досліджень кафедри і передбачає ознайомлення із 

сучасними методами побудови, дослідження та програмної 

реалізації чисельних методів обґрунтування рішення в 

умовах невизначеності та ризику. Значна увага приділяється 

вирішенню задач стохастичного програмування, 

рейтингового оцінювання, імітаційного моделювання. 

Завдання вивчення освітньої компоненти: формування 

наукового світогляду, цілісного уявлення, поглиблення та 

систематизація знань щодо аналізу, оцінювання, 

моделювання ризиків у реальному секторі економіки та 

набуття навичок практичного застосування (з 

використанням ІТ) конкретних методів і моделей для вибору 

кращих, у певному сенсі, альтернатив і пошуку ефективних 

управлінських рішень у прикладних проблемах економіки та 

бізнесу. 
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Вибіркова компонента Анотація вибіркової компоненти 

Мета освітньої компоненти «Управління ризиком в 

реальному секторі економіки» – навчити майбутніх фахівців 

з цифрової економіки використанню економіко-

математичних методів при прийнятті рішень в умовах 

невизначеності і породженого нею ризику, характерних для 

ринкової економіки та оволодіти теоретичними навичками з 

подальшим застосуванням останніх у прикладних 

проблемах економіки та бізнесу. 

90 
Ризик-менеджмент у фінансовій 

сфері  

«Ризик-менеджмент» – наука про методологію, основні 

закономірності, принципи та економіко-математичний 

інструментарій виявлення, врахування, оцінювання та 

управління ризиком. Вивчення ризик-менеджменту у 

фінансовій сфері базується на матеріалі дисциплін: 

економіко-математичні методи та моделі, економічна 

теорія, фінанси, мікро- та макроекономіка, моделювання 

економіки. 

Мета освітньої компоненти – задовольнити потреби 

майбутніх фахівців з економічної кібернетики у знаннях 

щодо методології, методики та інструментарію системного 

аналізу ризику у фінансові сфері; методології та 

інструментарію побудови адекватних економіко-

математичних моделей, які є необхідною умовою якісного і 

кількісного аналізу фінансових ринків та ефективним 

інструментарієм у підтримці прийняття фінансових рішень. 

Завданнями освітньої компоненти «Ризик-менеджмент у 

фінансовій сфері» є розширення й поглиблення знань про 

якісні та кількісні властивості економічних процесів з 

урахуванням ризику; опанування методології та методики 

побудови, аналізу й застосування економіко-математичних 

моделей, що враховують ризик;  вивчення низки 

найтиповіших прийомів моделювання та вимірювання 

економічного ризику в процесі прийняття рішень;  

опанування відповідного апарату (методи, моделі, 

інформаційне та програмно-методичне комп’ютерне 

забезпечення) з метою практичного використання в 

різноманітних економічних сферах (теоретична та 

прикладна економіка, фінанси, менеджмент тощо).  

91 

Аналітика великих даних та 

інструментальні засоби 

інтелектуального аналізу даних 

Метою вивчення дисципліни є вивчення теоретичних 

основ і можливостей практичного застосування методів 

аналізу великих даних для дослідження процесів та систем 

різного призначення.  

Завдання формування теоретичних знань та практичних 

навичок моделювання динамічних економічних процесів на 

підставі використання методів інтелектуального аналізу 

великих масивів даних.  

92 Стохастичні моделі в управлінні 

Мета: роз’яснення теоретичних та практичних підходів до 

підвищення якості управлінських рішень у професійній 

діяльності засобами побудови та аналізу стохастичних 

моделей розвитку процесів та використання інструментарію 

досліджень стохастичних процесів. 

Завдання: формування знань з методології та 

інструментарію з стохастичного математичного 

моделювання, формування практичних навичок побудови та 

аналізу стохастичних моделей розвитку процесів та 

використання інструментарію досліджень стохастичних 

процесів. 

93 Латинська мова 

Мета: ознайомити здобувачів із загальноосвітнім 

значенням латинської мови; дати потрібний обсяг знань із 

нормативної граматики латинської мови; розширити їхній 

світогляд вивченням латинських прислів’їв та крилатих 

висловів, застосування латинської термінології у юридичній 

діяльності. 

Завдання: основне завдання курсу полягає в тому, щоб 

викласти в єдиному комплексі навчальний матеріал, що 
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стосується основних відомостей про граматичні особливості 

латинської мови. Здобувач повинен одержати теоретичні та 

практичні знання для можливості перекладу латинських 

термінів та їх розуміння. 

94 
Організація судових та 

правоохоронних органів 

Мета: засвоєння лекційного матеріалу та питань, що 

винесенні на обговорення на практичних заняттях з метою 

поглибленого вивчення чинного законодавства, що 

регламентує правоохоронну діяльність, завдання, функції і 

принципи організації і діяльності органів, які забезпечують 

цей напрям державної діяльності. 

Завдання: надання допомоги здобувачам у 

систематичному і послідовному підході до вивчення 

дисципліни, розв’язання основних положень чинного 

законодавства. 

95 Історія вчень про державу і право 

Мета: опанування здобувачами системою теоретичних 

знань про державу і право в їх історичній еволюції, 

розуміння суті політико-правових теорій з метою 

подальшого використання для об’єктивного аналізу 

сучасних державно-правових інститутів, що вимагається 

реаліями сучасного розвитку суспільства, об’єктивністю 

подальшого зміцнення правових основ державного і 

суспільного життя, суворого і неухильного дотримання 

чинного законодавства, вироблення у майбутніх 

спеціалістів дбайливого ставлення до інтересів суспільства і 

держави, прав і свобод громадян. 

Завдання: Здійснювати аналіз суспільних процесів у 

контексті аналізованої проблеми і демонструвати власне 

бачення шляхів її розв’язання. Оцінювати недоліки і 

переваги аргументів, аналізуючи відому проблему. 

Складати та узгоджувати план власного дослідження і 

самостійно збирати матеріали за визначеними джерелами. 

Використовувати різноманітні інформаційні джерела для 

повного та всебічного встановлення певних обставин. 

Володіти базовими навичками риторики. Доносити до 

респондента матеріал з певної проблематики доступно і 

зрозуміло. Виявляти знання і розуміння основних сучасних 

правових доктрин, цінностей та принципів функціонування 

національної правової систем. 

96 Порівняльне правознавство 

Мета: засвоєння особливостей та правових традицій 

різних національних правових систем, оперування досвідом, 

накопиченим іншими правовими системами у відповідній 

галузі права, вміння правильно оцінити його та застосувати 

на практиці. 

Завдання: засвоєння знань про порівняльний аналіз 

правових явищ, виявляти їх спільні ознаки та відмінності на 

підставі встановлення визначених критеріїв порівняння; 

надати здобувачам правничий матеріал щодо становлення та 

розвитку правових систем зарубіжних держав; навчити 

користуватися термінологією, що застосовується в 

юридичній компаративістиці; навчити систематизувати 

правові знання щодо особливостей різних сімей права та 

здійснювати їх аналіз та узагальнення; навчити на підставі 

узагальнення інформації про різні правові системи світу, 

виявляти загальні тенденції розвитку та взаємовпливу 

національних правових систем та їх сімей. 

97 Фінансове право 

Мета: набуття здобувачами теоретичних і практичних 

знань про механізм регулювання відносин в сфері 

утворення, розподілу і використання публічних фондів 

грошових коштів, здійснення фінансового контролю та 

притягнення до відповідальності за порушення фінансового 

законодавства. 

Завдання: пояснювати характер певних подій та процесів 

з розумінням професійного та суспільного контексту. 

Належно використовувати статистичну інформацію, 
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отриману з першоджерел та вторинних джерел для своєї 

професійної діяльності. 

98 Екологічне право 

Мета: формування знань про правове регулювання 

екологічних відносин та основних умінь по застосуванню 

екологічного законодавства. 

Завдання: засвоєння предмету, методу, принципів та 

системи екологічного права України; знайомство з 

джерелами екологічного права, з системою управління 

природокористуванням, відновленням та охороною об’єктів 

довкілля; визначення системи екологічних прав та 

обов’язків громадян та інших суб’єктів екологічного права. 

99 Митне право 

Мета: засвоєння здобувачами комплексу знань, умінь та 

навичок, щодо сутності митної служби України; правових 

основ діяльності митної служби України. 

Завдання: здобути теоретичні знання та сформувати 

поняття про основи організації митної справи, митного 

контролю в Україні, ознайомитись з основними завданнями, 

принципами, законодавчими актами і нормативними 

документами в галузі митного контролю. 

100 Криміналістика 

Мета: ознайомлення з теоретичними положеннями 

криміналістичної науки, оволодіння криміналістичними 

засобами, прийомами та методами збирання, дослідження, 

оцінки та використання доказів під час розслідування та 

попередження злочинів. Надання цілісного уявлення про 

процесуальні, організаційні, методичні, наукові і тактичні 

основи призначення судових експертиз, їх сучасні види й 

можливості, а також вироблення вмінь з підготовки, 

призначення судових експертиз та оцінки висновку експерта 

при розслідуванні злочинів. 

Завдання: закріплення теоретичних знань, одержаних 

здобувачами на лекціях і в результаті самостійної роботи, а 

також набуття практичних умінь використання засобів і 

прийомів криміналістичної техніки і тактики, оцінки 

слідчих ситуацій, планування розслідування злочинів 

окремих видів і груп. 

101 Виконавче провадження 

Мета: формування цілісної системи професійних 

компетентностей здобувачів вищої освіти у дослідженні 

окремих повноважень суду та форм взаємодії органів 

судової влади з органами державної виконавчої служби при 

примусовому виконанні рішень у цивільних справах, 

активізація аналітичної діяльності здобувачів, проведення 

науково-дослідницької роботи, а також практичних навичок 

діяльності правника 

Завдання: формування поглибленої системи теоретичних 

знань (концепцій, доктрин науки цивільного 

процесуального права) щодо правової природи примусового 

виконання судових рішень у цивільних справах; 

особливостей взаємодії суду з органами державної 

виконавчої служби при примусовому виконанні судових 

рішень у цивільних справах; дослідження повноважень суду 

при зверненні рішення у цивільних справах до виконання; 

процесуальних дій суду, спрямованих на сприяння 

належному виконанню судових рішень, а також 

повноважень суду при вирішенні інших процесуальних 

питань, пов’язаних із виконавчим провадженням; розуміння 

основних тенденцій впровадження дієвих механізмів 

примусового виконання судових рішень та ефективного 

правового регулювання повноважень суду під час 

здійснення виконавчого провадження, правової природи 

примусового виконання судових рішень та місця 

виконавчого провадження в сучасній системі права України, 

правового регулювання і практики виконавчого 

провадження в контексті міжнародних стандартів 

справедливого судочинства, функцій виконавчого 
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провадження і контрольних повноважень органів судової 

влади на стадії примусового виконання судових рішень та 

рішень інших органів. 

102 Банківське право 

Мета: формування у здобувачів вищої освіти системи 

теоретичних знань і практичних навичок застосування норм 

банківського права, забезпечення правової поведінки у 

банківській сфері. 

Завдання: вивчення та засвоєння здобувачами вищої 

освіти основних понять, інститутів, принципів і джерел 

банківського права, засобів правового регулювання 

різноманітних процесів у сфері банківської діяльності; 

аналіз джерел банківського права та практики їх 

застосування; формування уміння забезпечити суворе 

дотримання i виконання правових приписів, правильно 

застосовувати нормативно-правові акти у практичній 

професійній діяльності. 

103 
Складання процесуальних 

документів 

Мета: надання здобувачам відповідних теоретичних знань 

та формування навичок щодо підготовки та оформлення 

процесуальних документів у різних галузях судочинства. 

Завдання: надання допомоги здобувачам у 

систематичному і послідовному підході до вивчення 

дисципліни, роз’яснення основних положень чинного 

законодавства, формування вміння аналізувати правові 

норми і правильно застосовувати їх у практичній діяльності. 

104 Професійна іноземна мова 

Мета: формування у здобувачів загальних та професійно 

орієнтованих комунікативних компетенцій лінгвістичної, 

соціолінгвістичної і прагматичної) для забезпечення 

ефективного іншомовного спілкування. 

Завдання: оволодіння практичними навичками у 

іншомовному спілкуванні, актуалізації граматичних 

структур у різних контекстах та підготовці виступів з низки 

галузевих питань, перекладів іншомовних професійних і 

країнознавчих текстів, пошук нової текстової, графічної, 

аудіо та відеоінформації, що міститься в іншомовних 

галузевих матеріалах. 

105 
Документальні публікації в 

електронному форматі 

Мета: засвоєння основних понять та визначень в галузі 

тестування, створення звітної тестової документації, 

набуття навичок застосування сучасних інформаційних 

технологій для аналізу та тестування різноманітних 

програмних продуктів та формування супровідних 

документальних публікацій. 

Завдання: вивчити методи та засоби тестування 

програмного забезпечення, підходи до проведення 

різноманітних видів тестування, основні види тестової 

документації. 

106 Право національної безпеки 

Метою є набуття здобувачами теоретичних знань та 

практичних навичок щодо особливостей та проблем 

забезпечення національної безпеки держави, у тому числі, в 

розрізі її складників; набуття навиків щодо здійснення 

комплексного аналізу об’єкта безпеки з можливістю 

ідентифікувати чинники, індикатори, національні інтереси 

безпеки, загрози безпеці, а також задля здійснення оцінки 

рівня та визначення стану будь-якого виду безпеки; набуття 

знань для систематизації необхідних заходів зміцнення 

будь-якого виду безпеки.  

Завданнями вивчення навчальної дисципліни є: набуття 

здобувачами теоретичних і практичних знань щодо 

особливостей забезпечення національної безпеки держави, у 

тому числі, в розрізі її складників, виявлення викликів, 

ризиків безпеки та ідентифікації загроз, з метою 

виокремлення конкретних заходів щодо їх мінімізації, 

локалізації чи ліквідації задля підвищення рівня безпеки. 
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107 Патентознавство 

Метою дисципліни є формування теоретичних знань щодо 

сутності патентної документації, навичок тактики та 

стратегії патентного пошуку. 

Основними завданнями дисципліни є: 

- засвоєння знань щодо системи інтелектуальної власності 

і, зокрема, промислової власності у винахідницькій та 

патентно-ліцензійній діяльності, методологічних основ 

створення об’єктів промислової власності та інженерної 

психології, міжнародного співробітництва в галузі 

інтелектуальної власності, захисту патентних прав, 

авторського права та суміжних прав, а також системи 

патентної інформації; 

- опанування уміннями застосовувати на практиці 

нормативно-правові акти при забезпеченні правової 

охорони науково-технічних досягнень і творчої продукції, 

провести патентні дослідження в певній галузі техніки та 

оформити заявку на винахід або інший об’єкт промислової 

власності, заявку на об’єкт авторського права, зокрема на 

комп’ютерні програми і бази даних, документи на 

комерційну таємницю, використати патентну інформацію та 

документацію при проведенні науково-дослідних, проектно-

конструкторських, проектно-технологічних розробок з 

метою створення конкурентоспроможної продукції; 

- формування і розвиток навичок роботи з нормативно-

правовими документами, патентною документацією, в 

оформленні матеріалів заявки на об’єкт права 

інтелектуальної власності (винахід, корисну модель, 

промисловий зразок, знак для товарів та послуг, топографію 

інтегральної мікросхеми, твори науки, літератури й 

мистецтва тощо), а також ліцензійного договору на передачу 

права або використання об’єкта права інтелектуальної 

власності. 

Предмет: регулювання відносин у практиці інноваційного 

підприємництва, які складаються у зв’язку зі створенням, 

патентно-інформаційним дослідженням, охороною, 

захистом, використанням і комерціалізацією об’єктів прав 

інтелектуальної власності як результатів науково-технічної 

творчої діяльності. 

Дисципліна передбачає вивчення загальної 

характеристики об’єктів промислової власності; змісту та 

сутності патентної інформації та видами патентної 

документації; класифікації винаходів, промислових зразків, 

знаків на товари та послуги; оволодіння навичками 

патентного пошуку; проведення патентних досліджень; 

використання нових інформаційних технологій у патентно-

інформаційній діяльності 

108 

Документаційно-інформаційне 

забезпечення органів державного      

управління та місцевого 

самоврядування 

Завдання курсу – вивчення та розгляд особливостей 

сучасного діловодства в Україні та підходів і правил щодо 

його організації в органах державного управління (ОДУ) і 

органах місцевого самоврядування (ОМС), зокрема; 

організації документообігу в установі; порядку 

опрацювання документних потоків в установі; структури 

документаційного забезпечення управління; набуття 

навичок щодо роботи в системі діловодства ОДУ та ОМС, 

складання та оформлення управлінських документів. 

Слухач магістратури, прослухавши курс, повинен мати 

уявлення щодо: 

- поняття документаційного забезпечення управління та 

діловодства; 

- організаційне оформлення служби діловодства в органі 

управління; 

- понятійно-термінологічний апарат документаційного 

забезпечення управлінської діяльності; 
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Вибіркова компонента Анотація вибіркової компоненти 

- порядок організації діловодства і документообігу в 

органі державного управління; 

- структуру і посадові обов’язки працівників служби 

діловодства в органі державного управління; 

- особливості документування управлінської інформації; 

- статус документаційного забезпечення у системі 

функцій державного управління і місцевого 

самоврядування; 

- документ, використовуваний у сфері управління, функції 

документа у державному управлінні та місцевому 

самоврядуванні; 

- сучасний стан нормативно-правового регулювання 

сфери документаційного забезпечення; 

- технологію обробки вхідних, вихідних та внутрішніх 

документопотоків в державному органі; 

- вимог до систематизації документів у первинному 

комплексі – справі, порядок її формування; 

- підготовку документів до архівного зберігання; 

вимоги щодо складання і оформлення документів 

наймасовішої системи управлінської документації. 

109 
Практика Європейського Суду та ії 

вплив на правову систему України 

Метою викладання дисципліни є формування у здобувачів 

знань з практики Європейського суду з прав людини, 

зокрема питання функціонування загальноєвропейської 

конвенції системи захисту прав людини, висвітленню 

практики та застосування Європейським судом з прав 

людини окремих конвенційних прав, включаючи і його 

практику щодо України. 

Завданнями вивчення навчальної дисципліни є: вивчення 

та засвоєння основних положень Конвенції про захист прав 

людини і основоположних свобод; вивчення та засвоєння 

структури і функціонування Європейського суду з прав 

людини; вивчення та засвоєння практики тлумачення та 

застосування Європейським судом з прав людини окремих 

конвенційних прав, включаючи і його практику щодо 

України. 

110 
Інформаційний сервіс та 

інформаційний моніторинг 

Мета: Сформувати навички ефективного використання 

інформаційно-комунікаційних технологій у професійній 

діяльності за допомогою інноваційних технологій, що 

передбачають самостійну (індивідуальну чи групову) 

дослідницьку проектну діяльність. 

Завдання: набуття компетентностей, необхідних для 

самостійного розгортання хмарних платформ на основі 

комерційних та відкритих програмних засобів. Підготовка 

до застосування хмарних та глобально розподілених 

технологій у майбутній професійній діяльності передбачає 

вивчення: загальнодоступних хмарних платформ визнаних 

вендорів у галузі розробки програмного забезпечення 

(GoogleInc., Microsoft), та відкритих програмних засобів як 

основи корпоративних хмар, а також проектування, 

адміністрування розподілених систем в глобальній мережі; 

використання сучасних технологій паралельних хмарних 

обчислень, WEB-сервісів, паралельних обчислень, 

підтримки розподілених сховищ даних; перспективних 

напрямків розвитку технологій надання послуг в глобальній 

мережі. 

111 Організація праці офіс-менеджера 

Студент, прослухавши курс, повинен мати уявлення щодо: 

- значення офіс-менеджменту в системі управління; 

- теоретичних положень організації офісної діяльності; 

- бізнес-комунікацій у сучасному офісі; 

- етичних норм спілкування під час професійної 

діяльності; 

- основних концепцій референтської та офісної діяльності; 

- - про типові функції офіс-менеджера, референта, 

секретаря-референта; 
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- спільної роботи референта (секретаря-референта) та 

керівника. 

Студент повинен знати: 

- основні вимоги до організації роботи сучасного офісу; 

- стильові види оформлення сучасного офісу; 

- типові функції офіс-менеджера, референта, секретаря-

референта; 

- порядок підготовки відрядження керівника; 

- порядок організації проведення нарад, засідань, зборів; 

- порядок організації особистого прийому громадян 

керівником. 

Студент повинен уміти: 

- визначити основні принципи організації діяльності 

офісу; 

- вміти розрізняти типові функції офіс-менеджера, 

референта, секретаря-референта; 

-  забезпечувати документальне оформлення відряджень; 

- вміти готувати попередню документацію до нарад й 

засідань, а також задокументувати хід їх проведення; 

- організовувати особистий прийом громадян з 

відповідним документним супроводом. 

112 
Правова інформація та комп`ютерні 

технології в юридичній діяльності 

Метою вивчення дисципліни  є формування у студентів 

теоретичних знань і практичних навичок ефективного 

використання комп’ютерних і інформаційних технологій у 

своїй майбутній професійній діяльності через умілу роботу 

з електронними документами та мережними ресурсами, 

електронними джерелами навчання, офісним програмним 

забезпеченням, мережними технологіями і 

спеціалізованими програмними пакетами та базами даних 

правового призначення. 

Предметом виступають сучасні інформаційні технології та 

можливості їх застосування в юридичній діяльності, а також 

процеси взаємодії права та інформатики. 

У результаті вивчення дисципліни студент повинен: знати 

зміст понять “правова інформація” і “правова інформатика”, 

базові комп’ютерні технології підготовки і транспортування 

правових документів, можливості використання пакета 

Microsoft Office для створення та аналізу юридичних 

документів підвищеної складності, основи захисту 

комп’ютерної інформації, технічні та юридичні аспекти 

електронного цифрового підпису, законодавчі акти, які 

регулюють електронний документообіг; організацію та 

прийоми пошуку інформації у загальноправових базах 

даних; основи використання комп’ютерних технологій у 

нотаріальній діяльності, цивільному, кримінальному та 

адміністративному судочинствах; методи пошуку 

інформації у бібліотечних системах; принципи доступу до 

інформації у локальних і глобальній комп’ютерних 

мережах; перспективні напрямки розвитку інформаційних 

технологій у правознавстві; уміти застосовувати MS Word 

при створенні юридичних документів підвищеної 

складності; здійснювати вибір, аналіз, групування та 

узагальнення даних із використанням звідних таблиць, 

списків і баз даних табличного процесора MS Ecxel, 

використовувати цей процесор для статистичної обробки 

даних і прогнозування; організувати захист інформації на 

комп’ютері й у локальній мережі засобами операційної 

системи та спеціальних програм кодування; сканувати та 

розпізнавати дані, представлені на паперових носіях; 

застосовувати програмні засоби створення електронного 

цифрового підпису і перевірки дійсності підписів на 

отриманих документах; виконувати пошук нормативних 

документів у загальноправових базах даних; створювати 
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електронні презентації; організовувати пошук інформації у 

глобальній мережі Internet. 

113 Основи цивільного права та процесу 

Мета: формування системи теоретичних знань, 

методичних рекомендацій і практичних навичок щодо 

освоєння найважливіших цивілістичних категорій і 

основних тенденцій розвитку цивільно-правового 

регулювання майнових і особистих немайнових відносин у 

сучасних умовах існування України; вивчення 

фундаментальних конструкцій цивільного права, 

принципових висновків цивілістичної науки, знань 

основних тенденцій розвитку законодавчого регулювання 

суспільних відносин, що становлять предмет цивільного 

права. Також опанування здобувачами основних положень 

чинного цивільного процесуального законодавства України, 

що регулює суспільні відносини у сфері здійснення 

правосуддя у цивільних справах, а також отримання навичок 

застосовування відповідних нормативних актів, складання 

цивільних процесуальних документів, вирішування 

конкретних практичних питань, пов’язаних із застосуванням 

норм цивільного процесуального права та відстеження змін 

в поточному законодавстві.  

Завдання: засвоєння нормативних приписів цивільного 

законодавства незалежно від його форми, а саме: щодо 

поняття цивільного право України та його системи, 

законодавства; вивчити особливості цивільних 

правовідносин, з’ясувати елементи цивільних 

правовідносин, визначити види цивільних правовідносин; 

освоєння питання захисту цивільних прав та 

відповідальності у цивільному праві; набуття навичок щодо 

поняття фізичної особи, правоздатності та дієздатності 

фізичної особи, індивідуалізації фізичної особи, фізичної 

особи як підприємця; щодо поняття і ознак юридичної 

особи, цивільної правосуб’єктності юридичної особи, видів 

юридичних осіб, виникнення та припинення діяльності 

юридичних осіб, держави, територіальних громад як 

учасників цивільних правовідносин; ознайомлення з 

поняттям права власності в об’єктивному та суб’єктивному 

розумінні, суб’єктів та об’єктів права власності, змісту права 

власності, форм права власності, способів набуття і 

припинення права власності, захисту права власності; 

засвоєння поняття договору, свободи договору та змісту 

договору, необхідно звернути увагу на обов’язковість 

договору, типові умови договору та строк договору, 

закріпити знання здобувачів про значення пропозиції про 

укладення договору та її прийняття; засвоєння нормативних 

приписів цивільного процесуального законодавства щодо: 

поняття цивільного процесуального права України та його 

системи, цивільного процесуального законодавства; поняття 

та завдань цивільного судочинства; учасників цивільно-

процесуальних правовідносин, їх прав та обов’язків; 

цивільно-процесуальних строків; доказів та доказування у 

цивільному процесі; порядку розгляду цивільних спорів у 

судах першої інстанції; в порядку наказного та окремого 

провадження у судах цивільної юрисдикції; процедури 

апеляційного, касаційного перегляду рішень (ухвал) судів, 

порядку перегляду справ Верховним судом України та у 

зв’язку з нововиявленими або виключними обставинами; 

особливостей цивільного процесу з іноземним елементом. 

114 Вебтехнології та вебдизайн 

Мета: засвоєння високого рівня необхідних знань та умінь 

з основ WEBтехнологій, формування у студентів здатності 

проектувати, розробляти WEBсайти та WEBорієнтовані 

застосунки, практичне ознайомлення з принципами 

створення веб-сайтів, можливостями сучасних веб-

технологій і сервісів 
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Завдання: отримати теоретичні знання з основ 

Вебтехнологій, Вебдизайну та Вебпрограмування, а також 

набути практичних навичок з проектування, розробки та 

дизайну Вебсайтів і Вебдодатків на боці клієнта 

115 
Інформаційна безпека і захист 

інформації 

Мета: засвоєння студентами сучасних методів захисту 

інформації (зокрема технічного, інженерного, 

криптографічного та організаційного); вивчення 

нормативно-законодавчої бази України щодо захисту 

інформації; придбання практичних навичок реалізації 

захисту персональних даних в процесі введення, виведення, 

передавання, оброблення, накопичення і зберігання; 

застосування заходів та засобів, спрямованих на технічний 

захист інформації на об’єктах інформаційної діяльності.  

Завдання: формування у студентів знань про інформаційну 

безпеку та захист документної інформації; вивчення 

принципів забезпечення конфіденційності інформації; 

дослідження засобів захисту інформації від стороннього 

втручання, пошкодження чи знищення; виявлення 

технічних каналів витоку інформації. 

116 
Адміністрування соціальних мереж, 

електронних бібліотек та архів 

Мета: формування знань та придбання навичок, 

необхідних для роботи у сучасних інформаційних 

установах, організаціях, вільна професійна орієнтація у 

системах та мережах інформаційних потоків, спрямування 

курсу управління діяльністю бібліотечних та інформаційних 

установ. 

Завдання: ознайомлення студентів з методологічними та 

практичними питаннями управління та організації 

діяльності інформаційних установ, тенденціями розвитку 

інформаційного ринку та місце на ньому інформаційних 

установ різного типу. 

117 Інформаційні системи в управлінні 

Об’єктом вивчення дисципліни є інформаційні системи, 

що використовуються для управління діяльність різних 

установ. 

Предметом дисципліни є внутрішня і зовнішня 

інформація, що використовується для прийняття 

управлінських рішень та управління бізнес-процесами в 

цілому. 

Метою вивчення курсу є формування у студентів знань і 

практичних навичок з основ інформаційних систем та 

технологій, впровадження інформаційних та комп’ютерних 

технологій в професійну діяльність. 

Завдання: 

- оволодіння основними поняттями інформаційних систем 

та технологій; 

- ознайомлення з новітніми інформаційними системами та 

технологіями; 

- набуття практичних навичок по використанню 

інформаційних систем в соціально-економічних сферах 

діяльності; 

- вивчення побудови і функціонування інформаційних 

технологій та інформаційних систем на підприємствах, в 

органах державної влади і управління, в навчальних 

закладах; сучасних підходів до їх проектування і 

впровадження. 

У результаті вивчення курсу студенти повинні знати: 

- основні поняття інформаційних систем та технологій в 

управлінні, навчальному процесі, державному урядуванні;  

- основні підходи щодо впровадження, супровід та 

адміністрування інформаційних систем. 

У результаті вивчення курсу студенти повинні 

умітиивизначати архітектуру інформаційної системи, 

основні компоненти та методи управління базами даних та 

проводити впровадження та адміністрування інформаційної 

системи. 
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Вибіркова компонента Анотація вибіркової компоненти 

118 Основи електронного урядування 

Мета: формування комплексу професійної 

компетентності, щодо системи електронного урядування з 

використанням новітніх інформаційних і комунікаційних 

технологій, задля покращення рівня і якості державних 

послуг громадянам і подальшого інноваційного розвитку 

публічної служби; ознайомлення з електронним 

урядуванням, основними поняттями цього курсу, 

нормативно-правовою базою з питань електронного 

урядування, сутністю, принципами, функціями, етапами 

впровадження та основними проблемами, пов’язаними з 

цим процесом. 

Завдання :отримання студентами знань категорійно-

понятійного апарату проблематики інформаційного 

суспільства та електронного урядування; загальні принципи, 

методи та моделі електронного урядування; класифікацію, 

ієрархію та систему адміністративних послуг; нормативно-

правові засади забезпечення розвитку інформаційного 

суспільства та електронного урядування; сутність, значення 

та основні етапи формування електронного уряду в Україні; 

теоретичних і практичних знань щодо розвитку 

інформаційних технологій та поширення цифровізації як 

сучасної форми урядування й інформатизації сфери 

публічного управління, категоріального апарату, принципів 

організації управлінським процесом тощо. 

119 
Комп`ютерна обробка і редагування 

службових документів 

Мета: формування комплексу професійних 

компетентностей, необхідних для роботи з управлінськими 

документами, знань основних принципів використання 

новітніх інформаційних та комунікаційних технологій у 

сфері управлінської діяльності. 

Завдання: формування теоретичних знань з 

управлінського документування, зокрема, специфіки 

управлінської документації різних видів, вироблення 

навичок практичної роботи з класифікування, уніфікації та 

створення документів управлінської діяльності, оволодіння 

навичками управлінського документування традиційними 

та комп’ютерними засобами; формування сучасних 

теоретичних знань, практичних умінь і навичок роботи із 

системами електронного урядування; принципи 

електронного урядування; формування практичних навичок 

із надання адміністративних послуг у системі електронного 

урядування. 

120 Господарське право та процес 

Метою вивчення дисципліни є формування у здобувачів 

практичних навиків оволодіти тенденціями практики 

застосування господарського законодавства, усвідомити 

рівень законодавчого регулювання в цій сфері та направити 

свої зусилля на захист прав та інтересів громадян, держави 

та інших суб’єктів господарювання. вивчення здобувачами 

процесуальної галузі права з точки зору сучасного 

домінуючого доктринального підходу у певній 

послідовності та сукупності інститутів та підінститутів 

господарського процесуального права, правових понять та 

категорій. 

Задання: формування у здобувачів системи науково-

теоретичних і практичних знань з господарського права, 

визначення та розкриття змісту понять, категорій та 

інститутів господарського права, законодавчих актів; 

вироблення поваги до законів, їх дотримання і виконання у 

практичній діяльності;  засвоєнні здобувачами на рівні 

вільного володіння системою юридико-організаційних 

положень про господарський процес; навчити здобувачів 

особливостям господарської процесуальної форми на всіх 

стадіях господарського процесу; виробити навики роботи з 

джерелами господарського процесуального права та вміння 

критично та аргументовано оцінювати нормативний 
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Вибіркова компонента Анотація вибіркової компоненти 

матеріал; надати здобувачам практичні рекомендації 

застосування процесуальних норм. 

121 Житлове право 

Метою вивчення навчальної дисципліни є оволодіння 

здобувачами необхідними знаннями та придбання 

практичних навичок правового регулювання житлових 

відносин з тим, щоб у разі необхідності забезпечити 

можливість реалізації громадянами України свого 

конституційного права на житло. 

Основними завданнями є формування у здобувачів 

системи науково-теоретичних та практичних знань з 

житлового права, визначення та розкриття змісту основних 

понять, категорій та інститутів житлового права, 

ознайомлення їх з матеріалами судової практики і змістом 

основних нормативних актів, які є джерелом правового 

регулювання житлових відносин 

122 
Документційне забезпечення 

управління персоналом 

Мета навчальної дисципліни: ознайомлення студентів з 

місцем та роллю кадрової політики на підприємстві; 

здобуття ними знань з теорії й практики організації і ведення 

кадрового діловодства в установах, формування вмінь і 

навичок складання й оформлення різних видів кадрових 

документів. 

До кінця навчання студенти будуть компетентними у 

таких питаннях:  

- теоретичних основах дисципліни та її понятійно-

термінологічному апараті; − призначенні служби управління 

персоналом у системі управління підприємством;  

- основних професійно-кваліфікаційних вимогах до 

керівника та фахівців служби управління персоналом;  

- − законодавчій та нормативно-методичній базі ведення 

кадрового діловодства на підприємстві та регулюванні 

трудових відносин;  

- основних видах особових, організаційних, довідково-

інформаційних, розпорядчих, облікових та звітних кадрових 

документів, їх підготовці, оформленні та веденні;  

- організації системи навчання і підвищення кваліфікації 

кадрів;  

- методиці і вимогах збереження кадрової документації;  

- документуванні руху персоналу, кадрового планування, 

роботи з резервом кадрів, нагороджень, призначень допомог 

і пенсій працівникам.  

У результаті вивчення навчальної дисципліни студенти 

повинні вміти:  

- застосовувати знання у практичних ситуаціях у 

діяльності кадрової служби;  

- бути відповідальними, забезпечувати ефективну 

співпрацю в команді;  

- спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово;  

- здійснювати пошук інформації в різних джерелах для 

розв’язання професійних завдань;  

- застосовувати в практичній діяльності нормативно-

правові акти з  документаційного забезпечення управління і 

трудового законодавства України; − складати, оформляти і 

вести кадрову документацію відповідно до чинних 

стандартів;  

- керувати документаційними процесами кадрового 

діловодства;  

- організувати ефективну систему контролю виконання 

кадрових документів. 

123 Інформаційний менеджмент 

Метою вивчення дисципліни «Інформаційний 

менеджмент» є формування у студентів необхідних 

теоретичних знань та практичних навичок з питань 

управління інформаційною діяльністю, тобто, 

інформаційного менеджменту. 

Основними завданнями курсу є: 
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- огляд широкого спектру засобів автоматизації 

менеджменту; 

- розуміння сутності та особливості інформаційного 

менеджменту як нового напрямку у теорії менеджменту; 

- аналіз сучасного стану та перспектив розвитку 

комп’ютерних систем в управлінні; 

- вивчення методів антикризового управління в 

інформаційному менеджменті та ознайомлення з основними 

засобами моделювання інформаційної системи об’єкта. 

Результатом вивчення курсу є набуття теоретичних знань 

та практичних навичок з: 

- організації та провадження  інформаційної діяльності на 

будь-якому об’єкті; 

- організація інформаційного обслуговування органів 

управління будь-якого рівня; 

- керівництво інформаційно-аналітичною службою 

(державної чи комерційної організації), управління всіма 

основними та обслуговуючими процесами, що становлять 

інформаційне забезпечення. 

Студенти повинні уміти: 

- реалізовувати проект реінжинірингу функціонального 

процесу управління інформаційними ресурсами на об'єкті; 

- організовувати інформаційне обслуговування органів 

управління будь-якого рівня; 

- очолювати керівництво бізнес-процесом організації 

інформаційно-аналітичної служби на об'єкті, керувати всіма 

основними та обслуговуючими процесами, що становлять 

інформаційне виробництво; 

- організовувати процес розробки, впровадження та 

експлуатації інформаційної системи будь-якого типу. 

124 Основи теорії мовної комунікації 

Мета: вивчення і засвоєння основних понять і категорій 

мови як засобу комунікації, а також оволодіння студентами 

навичками стратегії мовної комунікації. 

Завдання: формування професійної лінгвістичної 

компетенції, володіння понятійним апаратом у теорії 

комунікації, вміння розрізняти типи дискурсів, мовленнєвих 

актів, тактик і стратегій спілкування, аналізувати соціо-

культурні чинники та розмаїття засобів комунікації, а також 

здатність практичного застосовування набутих знань у 

практичній діяльності. При вивченні курсу студент має 

розрізняти мову, мовлення, комунікацію як лінгвістичні 

явища; встановлювати референтні зв’язки між 

висловлюванням та наміром мовця; встановлювати типи 

мовленнєвих актів; розрізняти текст і дискурс. 

125 Історія перекладу 

Мета: формування системи знань з історії та методології 

перекладу, розкриття загальних питань історії перекладу, 

формування базових знань про зміст і взаємодію основних 

тенденцій історії та методології перекладу.  

Завдання: опанування ключовими положеннями 

перекладознавства – генезису, становлення і розвитку 

перекладу у світі та в Україні, специфіки його 

функціонування в стародавньому, середньовічному та 

сучасному світі, розв’язання проблем адекватного 

перекладу, вивчення концептуально-методичних засад 

різних видів перекладу. 

126 
Історія американської літератури ХХ 

ст. 

Мета: формувати комплекс знань у студентів щодо 

основних закономірностей літературного процесу у США у 

ХХ столітті, а також познайомити їх зі знаковими постатями 

американської літератури зазначеного періоду.  

Завдання: опанування студентами базових знань про 

структуру та історичні закономірності, а також про розвиток 

американської літератури у ХХ столітті; сформувати 

уявлення про особливості літературного процесу та 

розвиток жанрів у літературі; розглянути  домінанти 
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творчості найвидатніших американських письменників 

доби, що становитиме важливу частину філологічної 

компетенції майбутнього фахівця. 

127 
Психологічні аспекти перекладацької 

діяльності 

Мета: формування знань щодо механізмів психологічних 

виявів перекладацької діяльності в плані рецепції перекладу 

в процесі мовленнєвої комунікації.  

Завдання: вивчення психологічних аспектів 

перекладацької діяльності, психічних компонентів рецепції 

перекладу, а також індивідуальних психологічних 

особливостей особистості в процесі перекладу та при 

сприйнятті перекладу; формування комплексу знань 

студентів з боку гуманітарних дисциплін у контексті тісного 

зв’язку з багатьма навчальними дисциплінами, перш за все з 

психологією, філософією, логікою, соціологією та ін. 

128 
Лінгвокраїнознавство англомовних 

країн 

Мета: ознайомлення студентів з історією, географією, 

економікою, культурою та освітою, національним 

характером, традиціями та повсякденним життям у країнах, 

де державною мовою є англійська для формування і 

розвитку комунікативної компетентності в умовах 

міжкультурної комунікації. 

Завдання: формування соціокультурної компетентності; 

розвиток комунікативної компетентності; засвоєння 

фонових знань, необхідних для здійснення адекватного 

перекладу; знання англомовної лексики з національно-

культурною семантикою; історію, культуру, політичний та 

державний устрій англомовних країн; вміння 

використовувати соціокультурні знання в іншомовній 

комунікації та правильно відтворювати англійські мовні 

реалії у художньому перекладі; оперування англомовною 

лексикою з національно-культурною семантикою. 

129 Регіональна економіка 

Навчальний курс «Регіональна економіка» формує у 

студентів систему знань щодо теоретичних і практичних 

засад територіальної організації продуктивних сил України, 

сучасного стану та напрямів регіонального розвитку 

економіки, а також екологічних знань, мислення та 

свідомості економістів.  

Студенти ознайомлюються з теоретичними і практичними 

знаннями про закономірності та особливості 

функціонування регіональної економіки, сучасним станом і 

напрямками перспективного розвитку економіки в умовах 

євроінтеграційних процесів; визначенням ролі фінансового 

сектора в структурі регіональної економіки; обґрунтуванням 

суспільно-географічних механізмів управління економікою 

регіонів, соціальних, екологічних та зовнішньоекономічних 

аспектів її функціонування.  

Зміст дисципліни охоплює коло питань, пов’язаних з 

управлінням регіональною економічною діяльністю, в тому 

числі з просторовим, ситуаційним аналізом і 

прогнозуванням, застосуванням суспільно-географічного 

підходу для здійснення регіональної економічної діяльності 

та управління фондовими ринками. 

130 
Дизайн об’єктів готельно-

ресторанного господарства 

Мета: надання студентам науково-професійних знань з 

основних видів архітектурної та дизайнерської діяльності; 

ознайомити майбутніх фахівців з основами комплексної 

творчої діяльності дизайнера з формування зовнішнього та 

внутрішнього архітектурного середовища ресторанів та 

готелів. 

Завдання: засвоєння теоретичних і практичних засад 

архітектури і дизайну; набуття навичок планування і 

дизайну готельних і ресторанних підприємств; аналіз 

історичних і сучасних стилів готельно-ресторанних 

підприємств в Україні та світі. 

131 Технологія напоїв 
Мета: дати теоретичні основи знань про сукупність 

процесів та технологічних операцій, які забезпечують 



№ 

п/п 
Вибіркова компонента Анотація вибіркової компоненти 

технологію напоїв; ознайомлення їх із закономірностями і 

процесами, які є спільними для технологій різних харчових 

виробництв, доведення необхідності використання 

комплексного підходу до удосконалення різних технологій 

та набуття практичних навичок, необхідних для майбутньої 

виробничої діяльності. 

Завдання: здобути глибокі теоретичні знання та набути 

практичних навичок із загальних процесів технології  

виробництв напоїв, зв’язок між різними галузями харчової 

промисловості, спрямований на безвідходне виробництво та 

вирішення екологічних проблем. 

132 Курортологія 

Мета: отримання майбутніми фахівцями сфери готельно-

ресторанної справи професійних знань у сфері історичного 

розвитку та сучасного стану санаторно-курортної справи в 

Україні та світі. 

Завдання: теоретична і практична підготовка студентів з 

питань: теоретико-методологічних засад курортної справи; 

особливостей впливу природно-ресурсних факторів на 

розвиток курортної справи; вивчення гідромінеральних 

природних лікувальних ресурсів; ознайомлення з 

принципами організації курортної справи; загальних 

уявлень про курорти та їх типологію; характеристики 

рекреаційної сітки; методів санаторно-курортного 

лікування; географії курортів світу та України; 

раціонального використання та збереження курортних 

ресурсів. 

133 
PR – технології в готельно-

ресторанному бізнесі 

Мета: засвоєння студентами видів PR, особливостей PR-

технологій, механізмів їх створення та впливу у готельно 

ресторанній сфері. 

Завдання: вивчення теоретичних аспектів впливу PR та 

особливостей PRтехнологій; оволодіння та подальше вільне 

оперування професійною термінологією, використовуваною 

в даній сфері практичної діяльності; ознайомлення з 

організаційними аспектами створення інформаційних 

продуктів PR, їх цілями та засобами здійснення у 

готельноресторанній сфері; формування у студентів навичок 

аналізу змісту та складових впливу інформаційних 

продуктів; ознайомлення з ефектами впливу PR; 

Ознайомлення з процесом формування іміджу закладів 

розміщення та харчування. 

134 
Маркетинг готельного і ресторанного 

господарства 

Мета: формування у студентів системи теоретичних знань 

із маркетингових стратегій і практичних навичок управління 

маркетинговою діяльністю закладів готельно-ресторанного 

господарства на базі вивчення законодавчих документів, 

нормативної, спеціальної, довідкової літератури та ресурсів 

всесвітньої мережі Інтернет.  

Завдання: вивчення сутності та сфери маркетингу; - 

дослідження впливу маркетингового середовища на 

діяльність підприємств; - розроблення маркетингових 

стратегій та інноваційної політики, які спрямовані на 

задоволення потреб споживачів послуг готельно-

ресторанних закладів. 

135 

Технологія харчових продуктів 

оздоровчого та профілактичного             

призначення 

Мета: вивчення та оволодіння студентами спеціальними 

теоретичними знаннями та практичними навиками з 

розроблення нових і вдосконалення існуючих технологій 

виробництва оздоровчих харчових продуктів, вивчення дії 

окремих компонентів таких продуктів на організм людини, 

оволодіння методами контролю якості та безпеки сировини 

і продуктів виготовлених на її основі, надання студентам 

уміння використати набуті знання для розроблення нових 

продуктів оздоровчого призначення. 

Завдання: отримання студентами знань з основ 

виробництва оздоровчих харчових продуктів, вивченні 

студентами загальних питань та теоретичних основ з 



№ 

п/п 
Вибіркова компонента Анотація вибіркової компоненти 

розроблення нових і вдосконалення існуючих технологій 

виробництва оздоровчих харчових продуктів, вивчення дії 

окремих компонентів таких продуктів на організм людини, 

оволодіння методами контролю якості та безпеки сировини 

і продуктів виготовлених на її основі, надання студентам 

уміння використати набуті знання для розроблення нових 

продуктів оздоровчого призначення. 

136 Етногастрономія 

Мета: опанування студентами теоретичних знань та 

практичних навичок принципів підбору вин та їжі, правил 

подавання аперитивів, принципів поєднання алкогольних та 

безалкольних напоїв.  

Завдання: набуття знать щодо принципів еногастронамії.; 

засвоєння знань щодо принципів поєднання напоїв з їжею; 

формування вмінь та навичок щодо складання винної карти 

з урахуванням основних принципів поєднання напоїв зі 

стравами.; опанування знань щодо характеристик вин і 

виноробної продукції, особливостей їх вживання; набуття 

навичок щодо підбору вин та іншої виноробної до страв. 

137 
Бізнес-планування в готельному та 

ресторанному господарстві 

Мета: формування необхідної фахової спроможності 

правильного трактування та практичного застосування 

інформації, проводити дослідження ринку гостинності та 

виявляти тенденції його розвитку. 

Завдання: виявлення сутності бізнес-планування, 

викладення методологічних і організаційних основ 

планування; визначення методичних принципів 

функціонального планування - планування збуту, 

маркетингової діяльності, асортименту, кінцевих 

результатів виробничогосподарчої діяльності підприємства 

індустрії гостинності, ресурсного забезпечення, тощо; 

обґрунтування необхідності оновлення продукції, 

організаційно-технічного розвитку підприємства, 

визначення відповідних методів. 

138 Етнічні кухні 

Мета: ознайомити студентів зі складовими компонентами 

їжі, з поняттям про корисну їжу і її позитивний вплив на 

збереження і зміцнення здоров’я дорослих і дітей, з 

основами культури харчування, з традиціями харчування 

різних країн; викликати інтерес до традиційного харчування 

українців та прагнення вживати національні страви як засіб 

збереження і зміцнення здоров’я; розвивати гнучке 

самостійне мислення, спонукати бачити незвичайне у 

звичайному; виховувати естетичний смак, дбайливе 

ставлення до здоров’я. Завдання вивчення курсу «Етнічні 

кухні».  

Завдання: сформувати у студентів уявлення щодо 

культури та традицій харчування народів світу; набути 

спеціальних знань щодо задоволення власних потреб у 

харчуванні. Для формування знань та умінь фахівця 

рекомендується співвідношення різних форм навчання: 

лекцій, практичних занять. 

139 
Комунікаційні технології в готельно-

ресторанному бізнесі та туризмі 

Мета: формування фахових компетентностей щодо 

здатністі до застосування сучасних методів автоматизації 

процесів проектування та виробництва, аналізу та 

впровадження новітніх інформаційних технології у закладов 

готельно-ресторанного господарства планування та 

реалізації ключових показників господарсько-виробничої 

діяльності підприємств сфери обслуговування з 

урахуванням чинників зовнішнього і внутрішнього 

середовища їх функціонування. 

Завдання: оволодіння сучасними методами обробки 

інформації у ресторанному бізнесі на основі застосування 

широкого діапазону технологічних, програмних і 

організаційних засобів. 

140 Інтелектуальна власність 
Мета: полягає у підготовці висококваліфікованих 

фахівців, які володіють теоретичними і практичними 



№ 

п/п 
Вибіркова компонента Анотація вибіркової компоненти 

правовими знаннями у сфері інтелектуальної власності, 

відповідними уміннями і навичками застосування цих знань 

у практичній діяльності, а також у формуванні у здобувачів 

правових знань, правової професійної культури, вміння 

аналізувати правові ситуації і приймати обґрунтовані 

рішення. 

Завдання: поглиблене вивчення правового регулювання 

відносин інтелектуальної власності. 

141 Право національної безпеки 

Мета: набуття та поглиблення знань теоретико-правових 

категорій здобувачів щодо правових і організаційних питань 

забезпечення національної безпеки України, складових її 

системи, новітніх тенденції щодо реформування сектору 

безпеки та оборони держави, правових інститутів, 

підгалузей; визначення місця та ролі службово-бойової 

діяльності у забезпеченні національної безпеки; формування 

вмінь та навичок правильного тлумачення та реалізації 

законодавчих норм у практичній діяльності сил сектору 

безпеки та оборони України. 

Завдання: вміти досліджувати, порівнювати, 

узагальнювати, систематизувати основні соціально-правові 

концепції та теорії, формулювати та обґрунтовувати наукові 

підходи до вирішення актуальних питань у сфері 

правозастосування; мати здібності до застосування 

комплексного системного підходу при проведенні аналізу, 

оцінюванні та формулюванні обґрунтованих висновків, 

пропозицій щодо розробки та реалізації правової політики 

держави та представлення результатів наукового 

дослідження з використанням сучасних методів пізнання 

об’єктивної дійсності; вміти визначати юридичну політику 

та правозастосовну практику державних інституцій, органів 

місцевого самоврядування, громадських об’єднаннях, в 

інших юридичних особах незалежно від їх організаційно-

правової форми та форми власності; уміти використовувати 

інформаційні технології, методи та інструментальні засоби 

структурного, функціонального, процесного та імітаційного 

моделювання в юридичній діяльності. 

142 Договірна техніка та технології 

Мета: вдосконалення та поглиблення знань про поняття, 

особливості, види юридичних документів; формування у 

здобувачів уявлення про місце юридичної техніки у 

правотворчій, правозастосовній та інтерпретаційній 

діяльності; отримання знань стосовно техніко-юридичних 

прийомів і засобів та навичок їх використання при роботі з 

юридичними документами. 

Завдання: опанування найважливіших категорій та 

положень юридичної техніки, особливостей укладання 

юридичних документів з огляду на їх призначення та види; 

ознайомлення з системою ведення юридичних документів та 

з їх класифікаційними характеристиками; вироблення 

навичок складання юридичних документів. 

143 

Сучасні проблеми адміністративного 

права та адміністративного 

судочинства 

Мета: надати сучасні фундаментальні знання щодо 

правових засад регулювання адміністративних 

правовідносин, юридичної відповідальності, особливостей 

процесуального та процедурного регулювання в 

адміністративному праві. 

Завдання: поглиблення знань щодо існуючих проблем 

адміністративно-правового, адміністративно-

процесуального та адміністративно-процедурного 

регулювання суспільних відносин на різних рівнях 

реалізації публічної влади. 

144 
Сучасна кримінально-виконавча 

політика в України 

Мета: забезпечення підготовки висококваліфікованих 

фахівців, отримання ними необхідного рівня знань, вмінь з 

використання норм чинного кримінально-виконавчого 

законодавства, правових підстав діяльності відповідних 

кримінально-виконавчих служб в Україні, органів і установ 



№ 

п/п 
Вибіркова компонента Анотація вибіркової компоненти 

виконання кримінальних покарань, міжнародно-правових 

стандартів поводження з ув’язненими і засудженими. 

Завдання: отримання теоретичних знань щодо реалізації 

державної політики у сфері виконання кримінальних 

покарань та пробації; забезпечення вирішення питань, 

пов’язаних з дотриманням прав та свобод людини і 

громадянина, зокрема засуджених за скоєння кримінальних 

злочинів;  засвоєння норм чинного кримінально-

виконавчого законодавства України; підвищення рівня 

юридичної свідомості фахівців, оволодіння досвідом щодо 

виконання кримінальних покарань в Україні та зарубіжних 

країнах; розвиток загальної культури та ерудиції фахівців. 

145 
Верховенство права: методологія 

тлумачення і застосування 

Мета: дати сучасні знання про сутність методології права 

як складного правового явища, поглибити знання про 

цінності, праворозуміння, принципи і систему права та їх 

складові як невід’ємного елемента вітчизняного права, що 

сприятиме формуванню стабільного і передбачуваного 

правопорядку України. 

Завдання: творчо використовувати у навчальній, 

дослідницькій та викладацькій діяльності знання щодо 

закономірностей і механізмів методології права, 

системності і системи права, ефективно тлумачити норми 

приватного права і вирішувати юридичні колізії норм 

публічного та приватного права. 

146 
Основи перекладу і редагування 

художніх творів  

Мета - ознайомити студентів з основами художнього 

перекладу, роблячи при цьому особливий акцент на 

процесах редагування перекладених текстів. 

Завдання - отримати знання про провідні  стратегії 

художнього перекладу; розширити уявлення про художні 

текст як про об‘єкт лінгвістичного аналізу з метою його 

перекладу; ознайомитись із різнорівневими моделями 

редагування перекладів художніх творів; оволодіти 

навичками редакторської роботи з перекладеними 

художніми текстами. 

147 
Актуальні проблеми критики та 

редагування перекладу 

Мета: формування професійних навичок українсько-

англійського та англо-українського перекладу тексту будь-

якого жанру та змісту на базі сучасних наукових здобутків у 

галузі перекладознавства, а також навичок синхронного 

перекладу.  

Завдання: опрацювання низки текстів різних жанрів 

белетристики, публіцистики, інформаційних повідомлень 

тощо з метою встановлення редакторських прорахунків та 

пошуків шляхів та засобів покращення тексту; вміння вільно 

й оперативно перекладати українською або англійською 

мовою текст будь-якої складності, тематики й жанру; 

редагувати його; визначати основні проблемні точки в 

аспекті перекладознавства; здійснювати редагування 

субтитрів до кінофільмів та пропонувати власні варіанти 

субтитрування. 

148 Компаративне вивчення літератур  

Мета курсу полягає у зіставленні еволюційних тенденцій 

національних літератур, вивченні безпосередніх та 

опосередкованих взаємин між ними, опис і аналіз схожих та 

відмінних рис. 

Завдання - розкриття внутрішніх закономірностей 

літературних явищ, опис і аналіз літературних феноменів; 

вивчення генетико-контактних зв’язків і типологічних збігів 

у національних літературах; з’ясування національної 

своєрідності окремих літератур. 

149 
Компаративні теорії художнього 

перекладу 

Мета: ознайомлення студентів з теорією і практикою 

компаративних досліджень, порівняльними студіями різних 

рівнів;  поняттями літературної компаративістики, її 

структури, мету і завдання, міжпредметні зв’язки, історичні 

етапи, сучасний стан; основи теорії й методології сучасного 

порівняльного вивчення літературно-мистецьких явищ, 



№ 

п/п 
Вибіркова компонента Анотація вибіркової компоненти 

принципи наукового розвитку компаративістики та її 

ключові складові, різновиди літературних систем..  

Завдання: знати основні тенденції розвитку і своєрідність 

мовно-літературного процесу, зміст естетичних теорій, 

методів, напрямів, стилів і жанрів української літератури, 

історії зарубіжної літератури, фольклору; розуміти основні 

проблеми теорії літератури: література та дійсність, генезис 

і функція літератури, зміст і форма в літературі, критерій 

художності, літературний процес, літературний стиль, 

художній метод в літературі; проблеми поетики: образ, ідея, 

тема, поетичний рід, жанр, композиція, поетична мова, 

ритм, вірш, фоніка в їх стильовому значенні. 

150 
Переклад у сфері ділового 

спілкування  

Мета – ознайомити слухачів курсу з базовими 

теоретичними положеннями, які складають основу сучасних 

технологій перекладу ділової кореспонденції; поглиблення 

знань щодо фахової термінології, типових граматичних 

структур текстів ділового мовлення; сформувати у студентів 

основні практичні навички обробки тексту при перекладі з 

англійської мови на рідну та з рідної на англійську. 

Завдання - вивчення основ і удосконалення навичок 

перекладу текстів у бізнес-сфері. Розширити уявлення про 

основні види ділових паперів та ключові вимоги до їх 

складання; ознайомитись із прагматичними, структурно-

композиційними, стилістичними, лексико-семантичними та 

граматичними особливостями текстів ділового мовлення; 

навчитись складати різні види ділових паперів та 

здійснювати їх адекватний переклад англійською та 

українською мовами, правильно оформлювати текст 

перекладу відповідно до нормам мови перекладу. 

151 Переклад науково-технічних текстів 

Мета: ознайомити студентів з теорією та принципами 

науково-технічного перекладу, навчити методам аналізу та 

синтезу при науково-технічному перекладі, розвинути 

навички їх використання у професійній діяльності.  

Завдання : вивчення природи терміну та термінології, 

термінологію та номенклатуру, слово і контекст, семантичні 

неологізми науково-термінологічної лексики, подачу  і 

пояснення термінів у термінологічних словниках, технічну 

термінологію, наукову термінологію, стандарт терміну 

тощо. 

152 Жанрові теорії перекладу  

Мета - формування й поглиблення навичок перекладу 

текстів різних стилів та жанрів з англійської мови на 

українську та з української на англійську; оволодіння 

основними підходами до лінгвостилістичного аналізу 

перекладених текстів з метою визначення основних 

методологій та засобів перекладу, формування вміння 

застосовувати положення теорії перекладу на практиці. 

Завдання - ознайомитися з основними проблемами 

жанрології; отримати знання щодо жанрових класифікацій 

різних лінгвістичних шкіл; поглибити уявлення про 

залежність перекладу від жанрового різновиду; виробити 

навички здійснення комплексного аналізу художніх та 

інформативних текстів з метою досягнення їх адекватного 

перекладу; навчитись аналізувати текстовий матеріал, 

користуючись класифікаціями, представленими різними 

лінгвістичними школами; самостійно обирати методику та 

адекватні засоби перекладу текстів 

153 
Сучасні лінгвостилістичні та 

прагматичні проблеми перекладу 

Мета: забезпечити студентів теоретичним підґрунтям, 

необхідним для розв’язання прикладних перекладацьких 

завдань; розвинути перекладознавчу метамову; 

випрацювати практичні навички перекладу та 

перекладознавчого аналізу різножанрових текстів; 

розвинути у студентів чітке усвідомлення перекладацьких 

процесів, вимог до перекладача на сучасному ринку праці, 

перекладацької етики і доброчесності, зокрема окреслити 



№ 

п/п 
Вибіркова компонента Анотація вибіркової компоненти 

межі між повторним перекладом та перекладацьким 

плагіатом.  

Завдання: знати усі сучасні моделі перекладу та 

перекладознавчого аналізу, обов’язкові для того, щоб 

підготувати майбутніх перекладачів та спеціалістів 

суміжних спеціальностей (локалізаторів, транскреаторів, 

менеджерів перекладацьких проектів, пост-редакторів); 

володіти різноаспектними перекладознавчими парадигмами 

(прагматика перекладу, соціологія перекладу, 

лінгвокогнітивні виміри перекладу), так і процесами та 

інструментами, які потрібні для успішного виконання 

завдань у сфері перекладу 

154 Переклад юридичних текстів  

Мета - вдосконалення теоретичних знань і практичних 

вмінь перекладу матеріалів у галузі юриспруденції з 

англійської мови на українську і навпаки. 

Завдання - оволодіти навичками письмового та усного 

перекладу (з елементами синхронного) у галузі 

юриспруденції; ознайомитись із прийомами роботи з 

англомовними текстами юридичної тематики, жанрово-

стилістичними особливостями юридичних текстів, їх 

мовними маркерами; розширити уявлення про лексичну, 

морфологічну, синтаксичну своєрідність англійських 

юридичних текстів; ознайомити із шляхами подолання 

перекладацьких труднощів, пов'язаних з лінгвістичними 

чинниками; проаналізувати труднощі відтворення 

прагматичної специфіки оригіналу під час перекладу 

155 Переклад патентної документації 

Мета: створення теоретичної бази, необхідної для 

подальшого удосконалення фахової компетенції майбутніх 

перекладачів, зокрема, навичок і умінь практичної 

перекладацької діяльності у галузі перекладу англомовної 

патентної літератури англійською мовою; систематичний 

виклад головних особливостей сучасної англомовної 

патентної літератури, а також поступове оволодіння 

способами врахування згаданих особливостей при перекладі 

української мовою.  

Завдання: знати засоби захисту форм інтелектуальної 

власності, форми захисту інтелектуальної власності; 

патенти та авторські права; зміст патентування: поняття 

новизни, корисності та неочевидності; патентна 

документація: звичайні та замінні патенти; бюро патентів та 

торговельних марок США; патенти на промисловий зразок, 

корисну модель та на нові сорти рослин; знаки для товарів 

та послуг; офіційний бюллетень, бюро патентів і 

торговельних марок США., переклад англомовних засобів 

захисту форм інтелектуальної власності, структуру і зміст 

заявки на винахід; переклад заголовка та анотації патенту, 

передумови  стислого викладу змісту винаходу, опис 

креслень та формули винаходу, детальний опис й найкращі 

варіанти його застосування. 

156 Синхронний переклад  

Мета - формувати навички синхронного перекладу з 

англійської мови на рідну та з української мови на 

англійську. 

Завдання - ознайомитись із основними 

психофізіологічними та лінгвістичними особливостями 

синхронного перекладу; розширити уявлення про вимоги до 

здійснення синхронного перекладу відповідно до критеріїв 

та стандартів Міжнародної асоціації усних перекладачів 

(АІІС); оволодіти методикою організації роботи 

перекладача-синхроніста, методикою самостійної роботи 

для вироблення навичок синхронного перекладу; навчитись 

застосовувати на практиці навички сприйняття і 

одночасного перекладу усного тексту з використанням 

технічних засобів, здійснювати ймовірне прогнозування у 

синхронному перекладі, застосовувати під час синхронного 



№ 

п/п 
Вибіркова компонента Анотація вибіркової компоненти 

перекладу екстралінгвістичні знання в галузі 

лінгвокраїнознавства, історії, географії, економіки, 

правового устрою, культури, науки і техніки тощо вихідної 

та цільової мови. 

157 
Техніка усного послідовного 

перекладу 

Мета: вироблення та вдосконалення навичок усного 

послідовного перекладу, засвоєння теоретичних основ, 

ознайомлення з питаннями професійної етики, 

комунікативних аспектів, психологічних особливостей 

діяльності перекладача.  

Завдання: теоретична та практична підготовка до 

здійснення усного послідовного перекладу, формування 

практичних навичок здійснення усного послідовного 

перекладу; розширити уявлення про бар’єри , що 

ускладнюють переклад – швидкий темп мови, неправильна 

вимова доповідача, прецизійна лексика (числівники, 

географічні назви та власні назви), семантично неповні 

висловлювання тощо; ознайомитись із особливостями 

різних видів усного перекладу – технічних, наукових, 

політичних конференцій, семінарів, фокус-груп, переклад в 

умовах круглого столу, на презентаціях, прес-конференціях 

тощо; оволодіти методами і способами професійного усного 

перекладу (компресія тексту, перифраз, узагальнення, 

упущення, використання готових кліше); розширити 

уявлення про типові помилки перекладача (упущення, 

семантична та стилістична незв’язність, затримки). 
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