
Вибіркові компоненти освітніх програм підготовки фахівців 
Карпатський інститут підприємництва 

2021-2022 н.р. 
 

Освітні програми підготовки бакалаврів 
№ з/п Вибіркова 

дисципліна 
Загальни
й обсяг, 
кредитів 
ЄКТС 

Семест
р 

Електронни
й 
навчальний 
курс у 
системі 
Moodle 

Анотація 
дисциплін
и 

Робоча 
програма 
навчальної 
дисципліни в 
системі Moodle 

ПІБ, 
науковий 
ступінь, 
вчене 
звання 
викладач
а 

Кафедра Відмітка 
про вибір 
(В, якщо 
дисциплін
у вибрано) 

Освітня програма «Фінанси,банківська справа та страхування_» 
І курс (інформація з навчального плану 2021-2022 н.р.) 
ІІ курс (інформація з навчального плану 2020-2021н.р.) 

Дисципліни вільного вибору студентів із загальноуніверситетського переліку дисциплін циклу загальної підготовки 
ВК 
1.1 

Психологія 90/3 3 http://vo.ukrain
e.edu.ua/enrol/i
ndex.php?id=25
35 

http://vo.ukrai
ne.edu.ua/enr
ol/index.php?i
d=2535 

http://vo.ukraine.
edu.ua/enrol/inde
x.php?id=2535 

Пригара 
О.В. 

Соціальної 
роботи 

 

ВК 1.2 Педагогіка 90/3 3 http://vo.ukrain

e.edu.ua/course

/view.php?id=10

480 

http://vo.ukrai

ne.edu.ua/cou

rse/view.php?i

d=10480 

http://vo.ukraine.

edu.ua/course/vie

w.php?id=10480 

Рокосовик 
Н.В.,к.пед.
н.,доцент 

Соціальної 
роботи 

 

ВК 1.4 
 

 

Соціологія 150/5 3 http://vo.ukrain 
e.edu.ua/enrol/i 
ndex.php?id=2 3
68 

https://ab.uu. 
edu.ua/edudis
cipline/sotsi 
ologiya 

http://vo.ukrain 
e.edu.ua/enrol/i 
ndex.php?id=2 36
8 

Ньорба Л.І.  Соціальної 
роботи 

В 

Вибіркові компоненти освітньої програми циклу професійної підготовки 
ВК Управління 120/4 3 http://vo.ukrain https://ab.uu. http://vo.ukrain Фетько С.В. Економіки та В 



2.15 якістю e.edu.ua/course
/view.php?id=1
0892 

edu.ua/edu-
discipline/upr
avlinnya_yak
istyu 

e.edu.ua/mod/r
esource/view.p
hp?id=117996 

менеджменту 

ВК 2.3 Економічний 
аналіз 

180/6 3 http://vo.ukrain

e.edu.ua/course

/view.php?id=1

0310 

https://ab.uu.

edu.ua/edu-

discipline/eko

nomichnii_an

aliz 

http://vo.ukrain

e.edu.ua/mod/r

esource/view.p

hp?id=108613 

Фетько С.В. Економіки та 

менеджменту 

В 

ВК 
2.14 

Центральний 
банк і грошово-
кредитна 
політика 

180/6 4 https://vo.uu.ed
u.ua/course/vie
w.php?id=10637 

https://vo.uu.
edu.ua/course
/view.php?id=
10637 

https://vo.uu.e
du.ua/course/vi
ew.php?id=106
37 

Фетько С.В. Економіки та 
менеджменту 

В 

ВК 2.2 Регіональна 
економіка 

150/5 4 http://vo.ukraine.

edu.ua/course/vie

w.php?id=18 

 

https://ab.uu.

edu.ua/edu-

discipline/regi

onalna_ekono

mika 

http://vo.ukrain

e.edu.ua/course

/view.php?id=1

0627 

К.е.н. 
Костецька 
І.І. 

Економіки та 
менеджменту 

В 

ВК 
1.8. 

Оподаткування 
юридичних та 
фізичних осіб 

210/7 4 https://vo.uu.ed
u.ua/course/vie
w.php?id=13461 

https://vo.uu.
edu.ua/course
/view.php?id
=13461 

https://vo.uu.e
du.ua/course/vi
ew.php?id=134
61 

Фетько С.В. Економіки та 
менеджменту 

 

ВК 2.6 Рекламний 
менеджмент  

210/7 4 https://vo.uu.ed
u.ua/course/vie
w.php?id=10628 

https://vo.uu.
edu.ua/course
/view.php?id
=10628 

https://vo.uu.e
du.ua/course/vi
ew.php?id=106
28 

Костіна 
Т.Ю. 

Економіки та 
менеджменту 

 

ІІІ курс (інформація з навчального плану 2019-2020 н.р.) 
Дисципліни вільного вибору студентів із загальноуніверситетського переліку дисциплін циклу загальної підготовки 



ВК 1.3 Права людини в 
інформаційном
у суспільстві 

90/3 6 http://vo.ukrain
e.edu.ua/course
/view.php?id=1
0480 

https://ab.uu.
edu.ua/edu-
discipline/prav
a_lyudini_v_in
form_suspilstv
i_mag 

http://vo.ukrain
e.edu.ua/course
/view.php?id=
10480 

Роман В.П 
к.ю.н. 

Циклова 
комісія з 
правознавства 

В 

ВК 1.3 Політологія 90/3 6 http://vo.ukrain
e.edu.ua/enrol/i
ndex.php?id=3
631 

https://ab.uu.
edu.ua/edu-
discipline/polit
ologiya 

http://vo.ukrain
e.edu.ua/enrol/i
ndex.php?id=3
631 

Головчук 
О.В.,к.політ.н. 

Кафедра 
соціальної 
роботи 

В 

ВК 1.1 Іноземна мова 90/3 6 http://vo.ukrain
e.edu.ua/course
/view.php?id=2
356 

https://ab.uu.
edu.ua/edu-
discipline/ino
zemna_mova 

http://vo.ukrain
e.edu.ua/mod/r
esource/view.p
hp?id=13426 

К.п.н. 
Рокосовик Н.В. 

Соціальної 
роботи 

В 

ВК 
1.1 

Психологія 90/3 6 http://vo.ukrai
ne.edu.ua/enro
l/index.php?id=
2535 

http://vo.ukr
aine.edu.ua/
enrol/index.p
hp?id=2535 

http://vo.ukrai
ne.edu.ua/enr
ol/index.php?i
d=2535 

Пригара О.В. Соціальної 
роботи 

 

Вибіркові компоненти освітньої програми циклу професійної підготовки 
          

ІV курс (інформація з навчального плану 2018-2019 н.р.) 
Дисципліни вільного вибору студентів із загальноуніверситетського переліку дисциплін циклу загальної підготовки 

ВК 1.4 Соціологія  180/6 7 http://vo.ukrain 
e.edu.ua/enrol/i 
ndex.php?id=2 3
68  

https://ab.uu. 
edu.ua/edudis
cipline/sotsi 
ologiya  

http://vo.ukra 
ine.edu.ua/en 
rol/index.php 
?id=2368  

Ньорба Л.І.  Соціальної 
роботи 

В 

ВК 
2.1 

Культура 
ділового 
спілкування 

90/3 7 http://vo.ukrain
e.edu.ua/enrol/i
ndex.php?id=1
2028 

https://ab.uu.
edu.ua/edu-
discipline/kult
ura_dilovogo_
spilkuvannya 

http://vo.ukrain
e.edu.ua/enrol/i
ndex.php?id=1
2028 

Шинкар І.П. 
к.філ.н 

Соціальної 
роботи 

 

ВК Педагогіка 90/3 7 http://vo.ukrain

e.edu.ua/course

http://vo.ukrai

ne.edu.ua/cou

http://vo.ukrain

e.edu.ua/course

Рокосовик 
Н.В.,к.пед.н.,д

Соціальної 
роботи 

 



1.2 /view.php?id=10

480 

rse/view.php?i

d=10480 

/view.php?id=1

0480 

оцент 

Вибіркові компоненти освітньої програми циклу професійної підготовки 
ВК 2.1 Звітність 

підприємства 
150/5 7 https://vo.uu.ed

u.ua/enrol/inde
x.php?id=9104 

https://vo.uu.
edu.ua/enrol/i
ndex.php?id=
9104 

https://vo.uu.e
du.ua/enrol/ind
ex.php?id=910
4 

Кондратюк 
М.Ф. 

Економіки та 
менеджменту 

В 

ВК 2.5 Фінансовий ринок 150/5 8 https://vo.uu.ed
u.ua/enrol/inde
x.php?id=2242 

https://vo.uu.
edu.ua/enrol/i
ndex.php?id=
2242 

https://vo.uu.e
du.ua/enrol/ind
ex.php?id=224
2 

Волощук 
Н.Ю., 
к.е.н,доцент. 

Економіки та 
менеджменту 

В 

ВК 2.7 Трудове право 150/5 8 http://vo.ukrain
e.edu.ua/course
/view.php?id=10
298 

http://vo.ukrai
ne.edu.ua/cou
rse/view.php?i
d=10298 

http://vo.ukrain
e.edu.ua/course
/view.php?id=1
0298 

Роман В.П. Циклова 
комісія з  права 

 

ВК 
2.16 

Управлінський 
облік 

120/4 8 http://vo.ukrain
e.edu.ua/course
/view.php?id=2
213 

https://ab.uu.
edu.ua/edu-
discipline/upr
avlinskii_obli
k 

http://vo.ukrain
e.edu.ua/mod/r
esource/view.p
hp?id=39985 

 Кондратюк 
М.Ф. 

Економіки та 
менеджменту 

В 

ВК 
2.18 

Фінансове право 120/4 8 http://vo.ukrain
e.edu.ua/course
/view.php?id=90
69 

https://ab.uu.
edu.ua/edu-
discipline/fina
nsove_pravo 

http://vo.ukrain
e.edu.ua/course
/view.php?id=9
069 

К.юр.н. 
Роман В.П. 

Циклова 
комісія з 
правознавства 

 

ВК 
2.10 

Банківські 
операції 

150/5 7 http://vo.ukrain
e.edu.ua/course
/view.php?id=2
241 

https://ab.uu.
edu.ua/edu-
discipline/ban
kivski_operat
siyi 

http://vo.ukrain
e.edu.ua/mod/r
esource/view.p
hp?id=95071 

Фетько С.В. Економіки та 
менеджменту 

 

ВК 
2.13 

Бухгалтерський 
облік у банках 

120/4 8 http://vo.ukrain
e.edu.ua/course
/view.php?id=1
0633 

https://ab.uu.
edu.ua/edu-
discipline/bu
khgalterskii_

http://vo.ukrain
e.edu.ua/course
/view.php?id=
10633 

Кондратюк 
М.Ф 

Економіки та 
менеджменту 

В 



oblik_u_bank
akh 

ВК 
2.14 

Центральний банк 
і грошово-
кредитна політика 

150/5 8 http://vo.ukrain
e.edu.ua/course
/view.php?id=1
0637 

https://ab.uu.
edu.ua/edu-
discipline/tse
ntralnii_bank
_i_groshovo_
kreditna_polit
ika 

http://vo.ukrain
e.edu.ua/mod/r
esource/view.p
hp?id=135826 

Фетько С.В. Економіки та 
менеджменту 

В 

ВК 2.8 Фінансова 
діяльність 
суб'єктів 
господарювання 

150/5 8 http://vo.ukrain
e.edu.ua/course
/view.php?id=2
243 

https://ab.uu.
edu.ua/edu-
discipline/fin
ansova_diyal
nist_sub_ekti
v_gospodary
uvannya 

http://vo.ukrain
e.edu.ua/mod/r
esource/view.p
hp?id=40057 

Фетько С.В. Економіки та 
менеджменту 

В 

 


