
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 
дисципліни 

Робоча 
програма 
навчальної 
дисципліни в 
системі 
Moodle 

ПІБ, 
науковий 
ступінь, 
вчене 
звання 
викладача 

Кафедра Відмітка 
про вибір 
(В, якщо 
дисципліну 
вибрано) 

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

Дисципліни вільного вибору циклу загальної підготовки 
ВК 1.1 
 

 

Психологія 90/3 3 http://vo.ukrain
e.edu.ua/enrol/i
ndex.php?id=2
535 

https://ab.uu.ed
u.ua/edu-
discipline/psihol
ogiya 

http://vo.ukraine.e
du.ua/enrol/index.
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.ukrain

e.edu.ua/course

/view.php?id=10

480 

http://vo.ukraine.e

du.ua/course/view.

php?id=10480 

Рокосовик 
Н.В.,к.пед.н.
,доцент 

Соціальної 
роботи 

 

ВК 1.3 Політологія 90/3 4 http://vo.ukrain
e.edu.ua/enrol/i
ndex.php?id=3
631 

https://ab.uu.ed
u.ua/edu-
discipline/politol
ogiya 

http://vo.ukraine.e
du.ua/enrol/index.
php?id=3631 

Головчук 
О.В.,к.політ.
н. 

Соціальної 
роботи 

 

ВК 1.4 
 

 

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

https://ab.uu. 
edu.ua/edudisci
pline/sotsi 

http://vo.ukra 
ine.edu.ua/en 
rol/index.php 

Ньорба Л.І.  Соціальної 
роботи 

 



68  ologiya  ?id=2368  

Вибіркові компоненти освітньої програми циклу професійної підготовки 
ВК 2.9 Управління 

якістю 
180/6 3 http://vo.ukrain

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

https://ab.uu.ed
u.ua/edu-
discipline/upra
vlinnya_yakist
yu 

http://vo.ukraine.e
du.ua/mod/resour
ce/view.php?id=1
17996 

Фетько С.В. Економіки та 
менеджменту 

 

ВК 2.1 Економічний 
аналіз 

180/6 3 http://vo.ukrain

e.edu.ua/course

/view.php?id=1

0310 

https://ab.uu.ed

u.ua/edu-

discipline/ekon

omichnii_anali

z 

http://vo.ukraine.e

du.ua/mod/resour

ce/view.php?id=1

08613 

Фетько С.В. Економіки та 

менеджменту 

 

ВК 2.2 Регіональна 
економіка 

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

edu.ua/course/vie

w.php?id=18 

 

https://ab.uu.ed

u.ua/edu-

discipline/region

alna_ekonomika 

http://vo.ukraine.e

du.ua/course/view.

php?id=10627 

К.е.н. 
Костецька 
І.І. 

Економіки та 
менеджменту 

 

ВК 2.6 Рекламний  
менеджмент  

60/2 4 https://vo.uu.ed
u.ua/course/vie
w.php?id=10628 

https://vo.uu.ed
u.ua/course/vie
w.php?id=1062
8 

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

К.е.н. 
Костецька 
І.І. 

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.ed
u.ua/course/vie
w.php?id=1346
1 

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

Фетько С.В. Економіки та 
менеджменту 

 

ІІІ курс (інформація з навчального плану 2019-2020н.р.) 
Дисципліни вільного вибору 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.ed
u.ua/edu-
discipline/inoz
emna_mova 

http://vo.ukraine.e
du.ua/mod/resour
ce/view.php?id=1
3426 

К.п.н. 
Рокосовик 
Н.В. 

Соціальної 
роботи 

 



ВК 
2.1 

Культура 
ділового 
спілкування 

90/3 5 http://vo.ukrain
e.edu.ua/enrol/i
ndex.php?id=1
2028 

https://ab.uu.ed
u.ua/edu-
discipline/kultur
a_dilovogo_spilk
uvannya 

http://vo.ukraine.e
du.ua/enrol/index.
php?id=12028 

Шинкар І.П. 
к.філ.н 

Кафедра 
соціальної 
роботи 

 

ВК 
1.3 

Права людини в 

інформаційном

у суспільсті 

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

https://ab.uu.ed
u.ua/edu-
discipline/prava
_lyudini_v_infor
m_suspilstvi_ma
g 

http://vo.ukraine.e
du.ua/course/view
.php?id=10480 

Роман В.П 
к.ю.н. 

Циклова 
комісія з 
правознавства 

 

Вибіркові компоненти освітньої програми циклу професійної підготовки 
ВК 
2.4 

Фінанси 
підприємств 

180/6 5 http://vo.ukrain
e.edu.ua/course
/view.php?id=9
551 
 

https://ab.uu.ed
u.ua/edu-
discipline/finan
si_pidpriemstv 

http://vo.ukraine.e
du.ua/mod/resour
ce/view.php?id=1
19199 

Волощук 
Н.Ю.,к.е.н.,
доцент 

Економіки та 
менеджменту 

 

ВК 2.9 Управління 
якістю 

180/6 5 http://vo.ukrain
e.edu.ua/course
/view.php?id=1
0892 

https://ab.uu.ed
u.ua/edu-
discipline/upra
vlinnya_yakist
yu 

http://vo.ukraine.e
du.ua/mod/resour
ce/view.php?id=1
17996 

Фетько С.В. Економіки та 
менеджменту 

 

ВК 
2.14 

Облік у 
зарубіжних 
країнах 

180/6 6 https://vo.uu.ed
u.ua/course/vie
w.php?id=9108 

https://vo.uu.ed
u.ua/course/vie
w.php?id=9108 

https://vo.uu.edu.u
a/course/view.php
?id=9108 

Кондратюк 
М.Ф. 

Економіки та 
менеджменту 

 

ІV курс (інформація з навчального плану 2018-2019н.р.) 
Дисципліни вільного вибору 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/edudisci
pline/sotsi 
ologiya  

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

Ньорба Л.І.  Соціальної 
роботи 

 

ВК 1.3 Права людини в 
інформаційном
у суспільсті 

90/3 8 http://vo.ukrain
e.edu.ua/course
/view.php?id=1

https://ab.uu.ed
u.ua/edu-
discipline/prava

http://vo.ukraine.e
du.ua/course/view
.php?id=10480 

Роман В.П 
к.ю.н. 

Циклова 
комісія з 
правознавства 

 



0480 _lyudini_v_infor
m_suspilstvi_ma
g 

ВК 1.1 
 

 

Психологія 90/3 7 http://vo.ukrain
e.edu.ua/enrol/i
ndex.php?id=2
535 

https://ab.uu.ed
u.ua/edu-
discipline/psihol
ogiya 

http://vo.ukraine.e
du.ua/enrol/index.
php?id=2535 

Пригара 
О.В. 

Соціальної 
роботи 

 

ВК 1.8 Іноземна мова 180/6 8 http://vo.ukrain
e.edu.ua/course
/view.php?id=2
356 

https://ab.uu.ed
u.ua/edu-
discipline/inoz
emna_mova 

http://vo.ukraine.e
du.ua/mod/resour
ce/view.php?id=1
3426 

К.п.н. 
Рокосовик 
Н.В. 

Соціальної 
роботи 

 

Вибіркові компоненти освітньої програми циклу професійної підготовки 
ВБ 2.1 Страхування та 

страхові послуги 
180/6 8 http://vo.ukrain

e.edu.ua/course
/view.php?id=22
22 

https://ab.uu.ed
u.ua/edu-
discipline/strakh
uvannya_ta_stra
khovi_poslugi 

http://vo.ukraine.e
du.ua/course/view.
php?id=2222 

Волощук 
Н.Ю.,к.е.н.,
доцент 

Економіки та 
менеджменту 

 

ВБ 2.4 Облік і звітність 
малого 
підприємництва 

150/5 8 http://vo.ukraine.

edu.ua/course/vie

w.php?id=270 

 

https://ab.uu.ed
u.ua/edu-
discipline/oblik_
i_zvitnist_malog
o_pidpriemstva 

http://vo.ukraine.edu

.ua/course/view.php

?id=270 

 

Кондратюк 
М.Ф. 

Економіки та 
менеджменту 

 

ВБ2.8 Внутрішньо-
господарський 
контроль 

150/5 8 http://vo.ukraine.

edu.ua/enrol/inde

x.php?id=9997 

 

https://ab.uu.ed
u.ua/edu-
discipline/vnutri
shnogospodarski
i_kontrol 

http://vo.ukraine.edu

.ua/enrol/index.php?

id=9997 

 

Кондратюк 
М.Ф. 

Економіки та 
менеджменту 

 

ВБ 2.2 Управління якістю 180/6 8 http://vo.ukrain
e.edu.ua/course
/view.php?id=1
0892 

https://ab.uu.ed
u.ua/edu-
discipline/upra
vlinnya_yakist
yu 

http://vo.ukraine.e
du.ua/mod/resour
ce/view.php?id=1
17996 

Фетько С.В. Економіки та 
менеджменту 

 

 


