
Вибіркові компоненти освітніх програм підготовки фахівців 
Карпатський інститут підприємництва 

2021-2022 н.р. 
 

Освітні програми підготовки бакалаврів 
№ 
з/п 

Вибіркова дисципліна Загальний 
обсяг, 
кредитів 
ЄКТС 

Семестр Електронний 
навчальний 
курс у системі 
Moodle 

Анотація 
дисципліни 

Робоча 
програма 
навчальної 
дисципліни 
в системі 
Moodle 

ПІБ, 
науковий 
ступінь, 
вчене 
звання 
викладача 

Кафедра Відмітк
а про 
вибір 
(В, 
якщо 
дисцип
ліну 
вибрано
) 

Освітня програма «Менеджмент» 
І курс (інформація з навчального плану 2021-2022 н.р.) 
ІІ курс (інформація з навчального плану 2020-2021 н.р.) 

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

Психологія 90/3 3 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.ukr
aine.edu.ua/
enrol/index.p
hp?id=2535 

Пригара 
О.В. 

Соціальної 
роботи 

 

ВК 
1.2 

Педагогіка 90/3 3 http://vo.ukrai

ne.edu.ua/cour

se/view.php?id

=10480 

http://vo.ukr

aine.edu.ua/c

ourse/view.p

hp?id=10480 

http://vo.ukr

aine.edu.ua/c

ourse/view.p

hp?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.ukra 
ine.edu.ua/en 
rol/index.php 
?id=2368  

Ньорба Л.І.  Соціальної 
роботи 

В 



Вибіркові компоненти освітньої програми циклу професійної підготовки 
ВК 
2.1 

Економічний аналіз 180/6 3 http://vo.ukrain
e.edu.ua/course
/view.php?id=10
310 

 

https://ab.uu.
edu.ua/edu-
discipline/eko
nomichnii_an
aliz 

http://vo.ukra
ine.edu.ua/m
od/resource/v
iew.php?id=1
08613 

Фетько 
С.В. 

Економіки та 
менеджменту 

В 

ВК 
2.9 

Управління якістю 120/4 3 http://vo.ukrain
e.edu.ua/course
/view.php?id=1
0892 

https://ab.uu.
edu.ua/edu-
discipline/upr
avlinnya_yak
istyu 

http://vo.ukra
ine.edu.ua/m
od/resource/v
iew.php?id=1
17996 

Фетько 
С.В. 

Економіки та 
менеджменту 

 

ВК 
2.3 

Менеджмент у соціальній 
сфері 

180/6 4 http://vo.ukrain
e.edu.ua/course
/view.php?id=8
487 
 

https://ab.uu.
edu.ua/edu-
discipline/men
edzhment_u_s
otsialnii_sferi 

http://vo.ukra
ine.edu.ua/co
urse/view.php
?id=10631 

 

Головчук 
О.В.,к.полі
т.н. 

Економіки та 
менеджменту 

В 

ВК 
2.6 

Фінанси підприємств 90/3 4 http://vo.ukrain
e.edu.ua/course
/view.php?id=9
551 

 

https://ab.uu.
edu.ua/edu-
discipline/fin
ansi_pidprie
mstv 

http://vo.ukra
ine.edu.ua/m
od/resource/v
iew.php?id=1
19199 

Волощук 
Н.Ю.,к.е.н.
,доцент 

Економіки та 
менеджменту 

 

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.
edu.ua/course
/view.php?id
=13461 

Фетько 
С.В. 

Економіки та 
менеджменту 

 

ВБ 
2.8 

Рекламний менеджмент 60/2 4 http://vo.ukrain
e.edu.ua/course
/view.php?id=10
628 

 

https://ab.uu.
edu.ua/edu-
discipline/rek
lamnii_mene
dzhment 

http://vo.ukra
ine.edu.ua/m
od/resource/v
iew.php?id=1
35664 

К.е.н. 
Костецька 
І.І. 

Економіки та 
менеджменту 

В 

ВК 
2.2 

Регіональна економіка 120/4 4 http://vo.ukraine.

edu.ua/course/vie

w.php?id=18 

https://ab.uu.

edu.ua/edu-

discipline/regi

http://vo.ukrai

ne.edu.ua/cou

rse/view.php?i

К.е.н. 
Костецька 
І.І. 

Економіки та 
менеджменту 

В 



 onalna_ekono

mika 

d=10627 

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

ВК 
1.1 

Іноземна мова 60/2  5 http://vo.ukrain
e.edu.ua/course
/view.php?id=2
356 

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

http://vo.ukra
ine.edu.ua/m
od/resource/v
iew.php?id=1
3426 

Рокосовик 
Н.В.,к.пед.н.,д
оцент 

Соціальної 
роботи 

В 

ВК 
1.2 

Педагогіка 60/2 5 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.ukrai

ne.edu.ua/cou

rse/view.php?i

d=10480 

Рокосовик 
Н.В.,к.пед.н.,д
оцент 

Соціальної 
роботи 

 

ВК 
1.3 

Права людини в 
інформаційному 
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.ukra
ine.edu.ua/co
urse/view.php
?id=10480 

Роман В.П 
к.ю.н. 

Циклова 
комісія з 
правознавс
тва 

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.ukra
ine.edu.ua/en
rol/index.php
?id=3631 

Головчук 
О.В.,к.політ.н. 

Соціальної 
роботи 

В 

ВК Соціальна педагогіка 180 6 https://vo.uu.ed
u.ua/course/vie
w.php?id=2742  

https://ab.uu.
edu.ua/edu-
discipline/sotsi
alna_pedagogi
ka  

https://vo.uu.
edu.ua/mod/r
esource/view.
php?id=34295  

 Кафедра 
соціальної 
роботи 

В 

ВК 
1.2 
ІЕМ 

 

Міжнародна економіка 90/3 6 http://vo.ukrain

e.edu.ua/course

/view.php?id=7

https://ab.uu.

edu.ua/edu-

discipline/mi

zhnarodna_ek

http://vo.ukrai
ne.edu.ua/cou
rse/view.php?i
d=3591 

Долинський 
С.В.,к.е.н.,доц
ент 

Економіки 
та 
менеджмен
ту 

 



97 

 

onomika 

 
ВК 
1.3 
ІЕМ 

Етика державного 

службовця 

90/3 6 http://vo.ukrain

e.edu.ua/course

/view.php?id=1

0021 

 

http://vo.ukra

ine.edu.ua/co

urse/view.php

?id=10021 

 

http://vo.ukra

ine.edu.ua/co

urse/view.php

?id=10021 

 

Головчук 
О.В.,к.політ.н. 

Економіки 
та 
менеджмен
ту 

 

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 120/4 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.u
kra 
ine.edu.ua/
en 
rol/index.p
hp 
?id=2368  

Ньорба Л.І. Соціальної 
роботи 

В 

ВК 
 

Культура ділового 
спілкування 

60/2 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.u
kraine.edu
.ua/enrol/i
ndex.php?i
d=12028 

Шинкар І.П. 
к.філ.н 

Соціальної 
роботи 

 

ВК 1.2 Педагогіка 60/2 7 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.u

kraine.edu.

ua/course/

view.php?i

d=10480 

Рокосовик 
Н.В.,к.пед.н.,д
оцент 

Соціальної 
роботи 

 

Вибіркові компоненти освітньої програми циклу професійної підготовки 
ВБ 2.2 Організація праці 

менеджера  
90/3 8 http://vo.ukrain

e.edu.ua/course
/view.php?id=12
023 

https://ab.uu.
edu.ua/edu-
discipline/org
anizatsiya_pr

https://vo.
uu.edu.ua/
course/vie
w.php?id=

Костіна Т.Ю Економіки та 
менеджменту 

В 



 atsi_menedzh
era 

12023 

ВК 2.5 Інвестування 90/3 7 http://vo.ukrain
e.edu.ua/course
/view.php?id=68
29 

https://ab.uu.
edu.ua/edu-
discipline/inve
stuvannya 

http://vo.u
kraine.edu.
ua/course/
view.php?i
d=6829 

Костіна Т.Ю. Економіки та 
менеджменту 

 

ВБ- 1.8 Державне регулювання 
економіки 

150/5 8 https://vo.uu.ed
u.ua/course/vie
w.php?id=12052 

https://vo.uu.
edu.ua/course
/view.php?id=
12052 

https://vo.
uu.edu.ua/
course/vie
w.php?id=1
2052 

Костіна Т.Ю. Економіки та 
менеджменту 

 

ВБ 1.3 Менеджмент у 
соціальній сфері 

180/6 8 http://vo.ukrain
e.edu.ua/course
/view.php?id=8
487 
 

https://ab.uu.
edu.ua/edu-
discipline/me
nedzhment_u
_sotsialnii_sf
eri 

http://vo.u
kraine.edu
.ua/course/
view.php?i
d=10631 

 

Головчук 
О.В.,к.політ.н
. 

Економіки та 
менеджменту 

В 

ВК 
2.10. 

Організація 
виробництва 

150/5 8 https://ab.uu.ed
u.ua/edu-
discipline/orga
nizatsiya_virob
nitstva 

https://ab.uu.
edu.ua/edu-
discipline/org
anizatsiya_vir
obnitstva 

https://ab.
uu.edu.ua/
edu-
discipline/
organizatsi
ya_virobni
tstva 

Фетько С.В. Економіки та 
менеджменту 

 

ВБ 1.4 Аналіз господарської 
діяльності 

150/5 7 http://vo.ukrain
e.edu.ua/course
/view.php?id=12
021 

 

https://ab.uu.
edu.ua/edu-
discipline/ana
liz_gospodars
koyi_diyalno
sti 

http://vo.u
kraine.edu.
ua/course/
view.php?i
d=12021 

 

Кондратюк 
М.Ф. 

Економіки та 
менеджменту 

В 

ВБ 
2.1 

Основи  економічного 
аналізу 

120/4 7 https://vo.uu.ed
u.ua/course/vie
w.php?id=10310 

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

https://vo.
uu.edu.ua/
course/vie

Фетько С.В. Економіки та 
менеджменту 

 



=10310 w.php?id=
10310 

ВБ 
2.11 

Контролінг 90/3 8 http://vo.ukrain
e.edu.ua/course
/view.php?id=5
662 

https://ab.uu.
edu.ua/edu-
discipline/ko
ntroling 

http://vo.u
kraine.edu
.ua/mod/re
source/vie
w.php?id=
51295 

Кухар 
Р.Б.,к.фіз. 
мат.н., доцент 

Економіки та 
менеджменту 

 

ВБ 
2.8 

Рекламний менеджмент 90/3 8 http://vo.ukrain
e.edu.ua/course
/view.php?id=10
628 

 

https://ab.uu.
edu.ua/edu-
discipline/rek
lamnii_mene
dzhment 

http://vo.u
kraine.edu
.ua/mod/re
source/vie
w.php?id=
135664 

К.е.н. 
Костецька І.І. 

Економіки та 
менеджменту 

 

ВБ 
2.14 

Управління якістю 120/4 8 http://vo.ukrain
e.edu.ua/course
/view.php?id=1
0892 

https://ab.uu.
edu.ua/edu-
discipline/upr
avlinnya_yak
istyu 

http://vo.u
kraine.edu
.ua/mod/re
source/vie
w.php?id=
117996 

Фетько С.В. Економіки та 
менеджменту 

 

ВБ 
 2.5 

Економіка 
природокористуванням 

120/4 8 https://ab.uu.ed
u.ua/edu-
discipline/ekon
omika_prirodo
koristuvannya 

https://ab.uu.
edu.ua/edu-
discipline/eko
nomika_priro
dokoristuvan
nya 

https://ab.
uu.edu.ua/
edu-
discipline/
ekonomik
a_prirodok
oristuvann
ya 

К.е.н. 
Костецька І.І. 

Економіки та 
менеджменту 

 

ВБ  
2.6 

Міжнародні стандарти 
менеджменту 

90/3 7 http://vo.ukrain

e.edu.ua/course

/view.php?id=7

99 

 

https://ab.uu.
edu.ua/edu-
discipline/mi
zhnarodni_sta
ndarti_mened
zhmentu 

http://vo.u
kraine.edu.
ua/course/
view.php?i
d=12024 

 

Долинський 
С.В.,к.е.н.,доц
ент 

Економіки та 
менеджменту 

 



ВБ 
1.7 

Фінанси підприємств 90/3 7 http://vo.ukrain
e.edu.ua/course
/view.php?id=9
551 

 

https://ab.uu.
edu.ua/edu-
discipline/fin
ansi_pidprie
mstv 

http://vo.u
kraine.edu
.ua/mod/re
source/vie
w.php?id=
119199 

Волощук 
Н.Ю.,к.е.н.,до
цент 

Економіки та 
менеджменту 

В 

ВБ 1.9 Логістика 90/3 7 http://vo.ukraine.

edu.ua/course/vie

w.php?id=4792 

 

https://ab.uu.ed

u.ua/edu-

discipline/logisti

ka 

 

http://vo.u
kraine.edu.
ua/course/
view.php?i
d=2747 

Костіна Т.Ю. Економіки та 
менеджменту 

В 

 


