
Організація дистанційного навчання в Білоцерківському НАУ  
на період карантину з 27.04.2020 до 08.05.2020 р. 

 
ЕКОНОМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

 
Кафедра Інформаційних систем і технологій 
 
ПІБ  

викладача 
Назва 

дисципліни 
Тема лекції,  

дата 
Тема практичного 

заняття, дата 
Інші форми 
самостійної 

роботи (ІНДЗ, 
есе тощо) 
вказати 

І тиждень 
Бондар О.С. Економічна 

інформатика 
 Лабораторна робота 

ABC аналіз 
продажу. Приклад 
розрахунку у Excel 

27.04.2020 

Виконання  
самостійної 
роботи по 

створенню ІС 
відповідно до 

варіанту 
(ІНДЗ) 

Бондар О.С. 
Савчук О.В. 

Інформаційні 
системи і 
технології 

Об'єкти та команди. 
Програмування 
алгоритмів 
циклічної структури. 
Цикли. Процедури і 
функції. Діалогові 
вікна (Dialogboxes). 
29.04.2020 

Лабораторна 
робота Основні 
конструкції 
VisualBasicforAppli
cations (VBA). 
Електронні та 
друковані форми 
користувача. 
Організація 
інтерфейсу. 
Інтеграція додатків. 
Автоматизація 
комп’ютерних 
проектів.  
30.04.2020 

Розрахунково-
графічна 

робота. Тема: 
Використання 

сучасних 
інформаційних 
технологій в 
управлінні. 

(ІНДЗ) 

Бондар О.С. Economicinfo
rmatics 

 Createmultiplescenar
ios. 
Viewandeditscripts. 
Create a scriptreport. 
28.04.2020 

Виконання 
індивідуальног

о завдання 
відповідно до 

варіанту 
(ІНДЗ) 

Бондар О.С. Economic-
mathematical 

modeling 

Transporttask
. 
Economicpro
blemsthatarer
educedtoprob
lemsoftransp
orttype 
29.04.2020 

 Виконання 
індивідуальног

о завдання 
відповідно до 

варіанту 
(ІНДЗ) 

ІІ тиждень 



Бондар О.С. Економічна 
інформатика 

Автоматизац

ія 
розрахунків 
з 
дослідження 
ринку 
попиту на 
товари. 
07.05.2020 

Лабораторна робота 
XYZ аналіз 

продажу. Приклад 
розрахунку у Excel. 

 
04.05.2020 

Виконання  
самостійної 
роботи по 

створенню ІС 
відповідно до 

варіанту 
(ІНДЗ,) 

Підготовка тез 
до конференції 

Бондар О.С. 
Савчук О.В. 

Інформаційні 
системи і 
технології 

Користуваць

кі форми 
(UserForm). 
Елементи 
управління 
(Controls). 
Елементи 
управління 
(Controls). 
Елементи 
діалогових 
вікон. 
Форми 
користувача. 
Властивості 
об’єкту 
UserForm. 
Методи 
об’єкту 
UserForm. 
Події і 
процедури 
обробки 
подій. 
Елементи 
управління. 
06.05.2020 

Лабораторна 
робота Розробка 
структур даних. 
Автоматичний 
запис макросів. 
Засвоєння 
вбудованих засобів 
організації і аналізу 
даних, 
використання 
формул для 
динамічного 
зв’язку між 
основною та 
допоміжною 
таблицею.  
06.05.2020 

Створення бази 
даних для 
предметної 

області згідно 
варіанту в 

Microsoft Excel. 
Написання на 
VBA функцій 
робочого 
аркуша. 

(Самостійна 
робота) 

Підготовка тез 
до конференції 

Бондар О.С. Economicinfo
rmatics 

Principlesofd
evelopmentan
dconstruction
ofconsolidate
dtablesfordat
aanalysis. 
Interimtotalsb
ydata. 
Consolidated
data. 
05.05.2020 

ABC salesanalysis. 
Anexampleofcalcula
tionin Excel 
07.05.2020 

Виконання 
індивідуальног

о завдання 
відповідно до 

варіанту 
(ІНДЗ) 



Бондар О.С. Economic-
mathematical 

modeling 

Elementsofga
metheoryinpr
oblemsofmod
elingeconomi
cprocesses. 
05.05.2020 

Thebasicconceptofgr
aphtheory. 
Methodofanalysisofg
ridmodels. 
Maincharacteristics 
(parameters) 
ofgridgraphs 
 . 06.05.2020 

Виконання 
індивідуальног

о завдання 
відповідно до 

варіанту 
(ІНДЗ) 

     
 
Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва 

ПІБ  

викладача 

Назва 
дисципліни 

Тема лекції,  

дата 

Тема практичного 
заняття, дата 

Виконання 

ІІ тиждень 

Трофимчук 
М.І. 

Ткаченко 
О.В. 

Обчислювал
ьна техніка 

та 
програмуван

ня(БТФ) 

 Тема 2.1. 
Програмування в MS 

Office. Основи 
програмування 
VBA., 8.04.2020 

Виконано з 
різною 

успішністю 5 
студентами 

Проведена 
онлайн 

консультація 
Zoom 

І тиждень 

Трофимчук 
М.І. 

Ткаченко 
О.В. 

Обчислювал
ьна техніка 

та 
програмуван

ня(БТФ) 

Тема 2.1. 

Програмування в 

MS Office. Основи 

програмування 

VBA. 

Програмування 

алгоритмів 

розгалуженої 

структури, 

18.04.2020 

Тема 2.2. 
Програмування 
алгоритмів 
розгалуженої 
структури, 
15.04.2020 

Виконується 

Проведена 
онлайн 

консультація 
Zoom 

ІІ тиждень 

Трофимчук 
М.І. 

Ткаченко 
О.В. 

Обчислювал
ьна техніка 

та 
програмуван

ня(БТФ) 

 Тема 2.3. 
Програмування 

алгоритмів циклічної 
структури, 
22.04.2020 

Виконується 

 

Управління та адміністрування 1 курс 



ПІБ  

викладача 

Назва 
дисципліни 

Тема лекції,  

дата 

Тема практичного 
заняття, дата 

Виконання 

І тиждень 

Трофимчук 
М.І. 

Савчук О.В. 

Економічна 
інформатика 

Тема 2.2. 

Вирішення 

задач з 

використан

ням 

операторів 

розгалужен

ня 

17.04.2020 

 

Тема 2.2. Вирішення 
задач з 

використанням 
операторів 

розгалуження, 
14.04.2020 

Виконано 
частково (4 
студентами) 

Проведена 
консультація 

Zoom 

Трофимчук 
М.І. 

Савчук О.В. 

Економічна 
інформатика 

 Тема 2.3. Вирішення 
задач з 

використанням 
операторів циклів, 

14.04.2020 

В процесі 
виконання 

Управління та адміністрування 4 курс 

ІІ тиждень 

Трофимчук 
М.І. 

Ткаченко 
О.В. 

Інформаційні 
системи і 

технології в 
фінансах 

 Тема 1.4. 
Створення 
запитів, 
06.04.2020 

В процесі 
виконання 

Трофимчук 
М.І. 

Ткаченко 
О.В. 

Інформаційні 
системи і 

технології в 
фінансах 

 Тема 1.4. 
Ассеss.  
Створення 
звітів, 
09.04.2020 

В процесі 
виконання 

І тиждень 

Трофимчук 
М.І. 

Ткаченко 
О.В. 

Інформаційні 
системи і 

технології в 
фінансах 

Тема 2.3. 
Інформацій

ні системи 
в в 
фінансових 
розрахунка

х, 
13.04.2020 

  



ІІ тиждень 

Трофимчук 
М.І. 

Ткаченко 
О.В. 

Інформаційні 
системи і 

технології в 
фінансах 

 Тема 2.3. 
Інформаційні 
системи в в 
фінансових 
розрахунках, 
13.04.2020 
16.04.2020 

В процесі 
виконання 

І тиждень 

Трофимчук 
М.І. 

Ткаченко 
О.В. 

 Тема 2.4. 
Інформаці

йні 
системи в 
економіці

. 
Інтегрова

ні 
інформаці

йні 
системи,  

27.04.2020 

  

     

ІІ тиждень 

Новікова 
В. В. 

  

Методи 
обробки 

інформації 
та 

прогнозуван

ня 
2,3 курс 

Дослідження 
динаміки і 
стійкості 
розвитку 
ринку 

28.04.2020 

Дослідження 
динаміки і 

стійкості розвитку 
ринку  

28.04.2020 

ІНДЗ 1 
Спрогнозува

ти динаміку 
показників 
діяльності 

фірми 28.04.2
020 

Новікова 
В. В. 

  

Вступ до 
спеціальност

і  
“Економіка”  
Іноземці 

I курс 

Resource 
scarcity and its 
impact on the 
economic mec
hanisms of ma
nkind 

28.04.2020 
  

Question 1.  
Limited resources 
Question 2. The 
main 
consequences of 
limited resources 

28.04.2020 
  

Робота над 
індивідуальн

им проектом 
28.03.2020 

І тиждень 



Новікова 
В. В. 

Методи 
обробки 

інформації 
та 

прогнозуван

ня 
2 курс 

Глосарій 
доповнення та 
повторення 
засвоєного 
матеріалу 
05.05.2020 

Вивчення попиту 
і прогнозування 
збуту продукції 
Здати звіт до 

ІНДЗ 2 

Прогнозування 
кількості хворих 
в Україні на 

12.05.20 
на Corvid-19 
05.05.2020 

Підготовка 
прогнозу 
кількості 
хворих в 
Україні на 
12.05.20 

на Corvid-19 
  

Новікова 
В. В. 

  

Методи 
обробки 

інформації 
та 

прогнозуван

ня 
3 курс 

  

Вивчення попиту 
і прогнозування 
збуту продукції 
Здати звіт до 
ІНДЗ по 
варіантам 

05.05.2020 

ІНДЗ 1 
Спрогнозува

ти динаміку 
показників 
діяльності 
фірми 

05.05.2020 

Новікова 
В. В. 

Методи 
обробки 

інформації 
та 

прогнозуван

ня 
3 курс 

  

Здати 

звіт до ІНДЗ 2 

Прогнозування 
кількості хворих 
в Україні на 

12.05.20 
на Corvid-19 
07.05.2020 

Підготовка 
прогнозу 
кількості 
хворих в 
Україні на 
12.05.20 

на Corvid-19 
  

Новікова 
В. В. 

  

Управління 
активами 
фондового 
ринку 

Хеджування 
валютного 
ризику на 
ринку 
короткостро
кового 
капіталу 
07.05.2020 

Задачі на 
розрахунки 
операцій з 
хеджування 

валютного ризику 
на ринку 

короткостроковог

о капіталу 
Здати звіт до 
Лабораторної 
роботи №7 
07.05.2020 

  

Новікова 
В. В. 

  

Інформаційн

і системи і 
технології в 
управлінні 

Інтегровані 
інформаційні 

системи 
управління 

Використання 
дерева рішень для 

розв’язання 
управлінських 

Робота над 
індивідуальн

им проектом 
08.05.2020  



організацією 
ЗЕД 

  

08.05.2020 задач. 
Тема 6. 

Здати звіт до 
Лабораторної 
роботи №7 
08.05.2020 

Новікова 
В. В. 

  

Вступ до 
спеціальност

і  
“Економіка”  
Іноземці 

I курс 

The main 
problems of 
the economy 
  

08.05.2020 

The main issues are 
solved by humanity 

in the sphere of 
economy 
08.05.20 

Робота над 
індивідуальн

им проектом 
08.05.2020 

  

 
Зав. кафедрою ______________________  П.І.Б. 
Декан факультету ___________________  П.І.Б. 
 

 
 

Кафедра:Публічного управління, адміністрування та міжнародної економіки 

27.04 -12.05.2020 

ПІБ  
викладача 

Назва дисципліни Тема лекції,  
дата 

Тема практичного 
заняття, дата 

Інші 
форми 

самостійн

ої роботи 
(ІНДЗ, 

есе тощо) 
вказати 

I тиждень 
Сокольська 

Т.В. 
Виробнича 

бакалаврська практика  
(4 курс, спеціальність 
«Публічне управління 
та адміністрування» 

Обговорення індивідуального плану-
графіку навчальної практики 

дистанційно. 
Видача завдання. Контроль 

проходження практики. Контроль 
виконання завдань 

ІНДЗ 

Навчально-професійна 
практика  зі 
спеціальності 

«Публічне управління 
та адміністрування»3 

курс 

Контроль виконання завдань. 
Перевірка звітів. 

звіт 



Поліщук 
С.П. 

Виробнича 
бакалаврська практика  
(4 курс, спеціальність 
Публічне управління та 
адміністрування» 

 Контроль проходження практики. 
Контроль виконання завдань 

ІНДЗ 

Білик О.В. Виробнича 
бакалаврська практика  
(4 курс, спеціальність 
Публічне управління та 
адміністрування» 

Видача завдання. Контроль 
проходження практики. Контроль 

виконання завдань 

ІНДЗ 

Навчально-професійна 
практика  зі 
спеціальності 

«Публічне управління 
та адміністрування»3 

курс 

Контроль виконання завдань. 
Перевірка звітів. 

звіт 

Іванова 
Л.С. 

Навчально-професійна 
практика  зі 
спеціальності 

«Публічне управління 
та адміністрування»3 

курс 

Контроль виконання завдань. 
Перевірка звітів. 

звіт 

Панасюк 
В.І.  

Навчально-професійна 
практика  зі 
спеціальності 

«Публічне управління 
та адміністрування»3 

курс 

Контроль виконання завдань. 
Перевірка звітів. 

звіт 

«Вступ до фаху» 
спеціальності 
«Публічне управління 
та адміністрування» 1 
курс 

Лекція на тему «Система державних 
органів публічного адміністрування» 

30.04.2020 
 

ІНДЗ 

Арбузова 
Т.В. 

Державне та 
регіональне управління 
(2 курс спец 073, 281) 

Державна служба 
в Україні  
(2 пара, 

30.04.2020) 

Внутрішня 
організація та 

управління органу 
державної влади 

(3 пара, 30.04.2020) 

Реферат, 
відповіді 

на 
питання 
самоконт

ролю 
Шпак М.В. Організація СПГ Річне й 

оперативне 
планування в 
садово-
парковому 
господарстві. 

 (28.04) 

 ІНДЗ 

Шпак М.В. Організація СПГ  Організація 
матеріального 
стимулювання 
праці в садово-
парковому 

Калькуляція 
собівартості 

одиниці продукції, 
робіт, послуг. 

(30.04) 

ІНДЗ 



господарстві. 
 (30.04) 

ІІ тиждень 
Сокольська 

Т.В. 
Виробнича 

бакалаврська практика  
(4 курс, спеціальність 
Публічне управління та 

адміністрування» 

Видача завдання. Контроль 
проходження практики. Контроль 

виконання завдань 

ІНДЗ 

Поліщук 
С.П. 

Виробнича 
бакалаврська практика  
(4 курс, спеціальність 
Публічне управління та 
адміністрування» 

Контроль проходження практики. 
Контроль виконання завдань 

ІНДЗ 

Білик О.В. Виробнича 
бакалаврська практика  
(4 курс, спеціальність 
Публічне управління та 
адміністрування» 

Видача завдання. Контроль 
проходження практики. Контроль 

виконання завдань 

ІНДЗ 

Арбузова 
Т.В. 

Державне та 
регіональне управління 
2 курс спец 073, 281) 

 Ефективність 
державного 
управління. 
Державний 

контроль у сфері 
виконавчої влади 

(2 пара, 
04.05.2020) 

Державна служба в 
Україні  

(2 пара, 07.05.2020) 

Реферат, 
відповіді 

на 
питання 
самоконт

ролю 

Іванова 
Л.С. 

Децентралізація  
публічної влади 
 
 
 
 
 
Теорія організації 
 
 
 
 
 
 
 
Децентралізація 
публічної влади 
 
 
 
 
 
 
Теорія організації 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

07.05.20р. 3 курс 
ПУ , 3 пара. 
«Рольімісцемісц
евогосамоврядув

аннявсистеміупр

авлінняпублічної

владивУкраїні». 
 

04.05.20р.. 3 пара , 
3 курс ПУ 
«Проблеми 
становлення й 
реформування АТ 
України» 

07.05.20р.1 пара, 
3курс ПУ « Аналіз 
дії законів 
організації  в 
конкретних 
компаніях та 
підприємствах». 

 

 
 
 
 
 

08.05.20. 2-й курс 
1група Мен.та 2-й 
курс – 2 група ПУ 

ІНДЗ 
 
 
 
 
 
 
 

Есе 
 
 
 
 
 
 
 

ІНДЗ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1та 2 пара. 

1.Формулювання 
законів організації 
та дати пояснення 
до їх практичної 
значущості; 
2.Аналіз дії законів 
організації в 
конкретних 
компаніях. 

3.Математична 
інтерпретація 
законів«Самозбере
ження»та«Розвитку 

 
 

есе 

Шпак М.В. Організація СПГ Планування 
фонду праці й 

заробітної плати 
(5.05) 

 ІНДЗ 

  Планування 
собівартості 

продукції (робіт, 
послуг) і 

рентабельності 
виробничої 
діяльності 

 (7.05) 

Планування фонду 
оплати праці 

працівників при 
відрядній, годинній 
та акордній оплаті 

праці.  
(7.05) 

ІНДЗ 

Панасюк 
В.І. 

«ЗЕД підприємства» Тема лекції 
«Валютне 
регулювання 
ЗЕД» 
07.05.2020 
 

Тема практичного 
заняття «Валютне 
регулювання ЗЕД. 

Особливості 
валютного 
контролю за 
здійсненням 
експортно-
імпортних 
операцій» 
05.0502020 
08.05.2020 

 ІНДЗ 

Вступ до фаху» 
спеціальності 

«Публічне управління 
та адміністрування» 1 

курс 

Лекція на тему «Сучасна влада та 
тіньова економіка України» 

4.05.2020 

ІНДЗ 

I тиждень 
Сокольська 

Т.В. 
Виробнича 

бакалаврська практика  
(4 курс, спеціальність 

Видача завдання. Контроль 
проходження практики. Контроль 
виконання завдань. Приймання 

ІНДЗ 



Публічне управління та 
адміністрування» 

виконаного звіту та його перевірка. 

Поліщук 
С.П. 

Виробнича 
бакалаврська практика  
(4 курс, спеціальність 
Публічне управління та 
адміністрування» 

Видача завдання. Контроль 
проходження практики. Контроль 
виконання завдань. Приймання 
виконаного звіту та його перевірка. 

ІНДЗ 

Білик О.В. Виробнича 
бакалаврська практика  
(4 курс, спеціальність 
Публічне управління та 
адміністрування» 

Видача завдання. Контроль 
проходження практики. Контроль 
виконання завдань. Приймання 
виконаного звіту та його перевірка. 

ІНДЗ 

Арбузова 
Т.В. 

Виробнича 
бакалаврська практика  
(4 курс, спеціальність 
Публічне управління та 
адміністрування» 

Видача завдання. Контроль 
проходження практики. Контроль 
виконання завдань. Приймання 
виконаного звіту та його перевірка. 

ІНДЗ 

Іванова 
Л.С. 

Теорія організації  3 курс Мен. 
12.05.20р. 

1.Математична 
інтерпретація 

законів«Самозбере
ження»та«Розвитку
2.Аналіз дії законів 

організації в 
конкретних 
компаніях чи 
підприємствах. 

есе 

Шпак М.В.     
Панасюк 

В.І. 
 

«ЗЕД підприємства»  Тема практичного 
заняття «Валютне 
регулювання ЗЕД. 

Особливості 
валютного 
контролю за 
здійсненням 
експортно-
імпортних 
операцій» 
11.05.2020 

ІНДЗ 

Арбузова 
Т.В. 

Державне та 
регіональне управління 
2 курс спец 073, 281) 

 Відносини 
органів 

публічної влади 
в системі 
управління  

(2 пара, 
14.05.2020) 

Ефективність 
державного 
управління. 
Державний 

контроль у сфері 
виконавчої влади  

(3 пара, 14.05.2020) 

Реферат, 
відповіді 

на 
питання 
самоконт

ролю 

Паска І.М. Міжнародна економіка Економіка країн-
членів ОПЕК 

Економіка країн-
членів ОПЕК 

Реферат, 
відповіді 

на 
питання 
самоконт  



Паска І.М. Теорія організацій Особливості 
організації 
діяльності 

неприбуткових 
організацій 

Особливості 
організації 
діяльності 

неприбуткових 
організацій 

Реферат, 
відповіді 

на 
питання 
самоконт  

 

 

 

Факультет Економічний 
Кафедра менеджменту 

 
ПІБ  

викладача 
Назва дисципліни Тема лекції,  

дата 
Тема практичного 

заняття, дата 
Інші форми 
самостійної 

роботи (ІНДЗ, 
есе тощо) 
вказати 

І тиждень 
Гринчук Ю.С., 
Утеченко Д.М. 

Стратегічний 
менеджмент 

У 4-го курсу 
виробнича 

бакалаврська 
практика з 27.04.20 

по 15.05.20 

-  

Коваль Н. В.  Управлінське 
консультування 

Основи  
організації та 

функціонування 
консалтингових 

фірм 
29.04.2020 

Розрахунок  
ставки гонорару 
консультанта 

29.04.2020 

ІНДЗ 

Вихор М.В. 
Утеченко Д.М. 

Менеджмент У 3-го курсу 
навчально-

професійна практика 
З 13.04.20 по 

30.04.20 

 ІНДЗ 

Вихор М.В. Управління 
змінами 

Опір змінам та 
методи його 
подолання 
30.04.2020 

- ІНДЗ 

Вихор М.В. Вступ до фаху Історія та сучасність 
БНАУ 

30.04.2020 

- ІНДЗ 

Шемігон О.І. Технологія 
виробництва 
продукції 

тваринництва 

Технологія 
виробництва риби 

27.04.2020 

Технологія 
виробництва риби 

29.04.2020, 
01.05.2020 

ІНДЗ 

Хахула Л.П. 
Хахула Б.В. 

Комунікативний 
менеджмент 

У 3-го курсу 
навчально-

професійна практика 
З 13.04.20 по 

30.04.20 

  



Биба В.А. Адміністративний 
менеджмент 

У 4-го курсу 
виробнича 

бакалаврська 
практика з 27.04.20 

по 15.05.20 

-  

ІІ тиждень 
Гринчук Ю.С., 
Утеченко Д.М. 

Стратегічний 
менеджмент 

У 4-го курсу 
виробнича 

бакалаврська 
практика з 27.04.20 

по 15.05.20 

-  

Коваль Н. В. Креативний 
менеджмент 

Навчання 
креативності 
06.05.2020 

Мотивування 
творчості та  

теорія поколінь. 
06.05.2020 
Сучасна 

термінологія 
глобальних 
стартапів. 
07.05.2020 

ІНДЗ 

Коваль Н. В.  Управлінське 
консультування 

Маркетинг 
консалтингових 

послуг 
07.05.2020 

- ІНДЗ 

Вихор М.В. 
Утеченко Д.М. 

Менеджмент Керівництво  влада 
і вплив у  системі 
менеджменту 
організацій. 

 04.05.2020 

Керівництво  
влада і вплив у  

системі 
менеджменту 
організацій. 
04.05.2020, 
05.05.2020 
08.05.2020 

ІНДЗ 

Вихор М.В. Управління 
змінами 

Підготовка, 
планування та 
реалізація змін в 
організаціях. 
08.05.2020 

1.Опір змінам та 
методи його 
подолання. 
08.05.2020 

2. Підготовка, 
планування та 
реалізація змін в 
організаціях. 
08.05.2020 

ІНДЗ 

Вихор М.В. Вступ до фаху Історія та сучасність 
БНАУ 

07.05.2020 

- ІНДЗ 

Шемігон О.І. Технологія 
виробництва 
продукції 

тваринництва 

Технологія 
виробництва 
продукції 

бджільництва 
04.05.2020 

Технологія 
виробництва 
продукції 

бджільництва 
06.05.2020, 
08.05.2020 

 

ІНДЗ 

Биба В.А. Адміністративний У 4-го курсу -  



менеджмент виробнича 
бакалаврська 

практика з 27.04.20 
по 15.05.20 

 
 
 

Зав. кафедрою ______________________    Ю.С. Гринчук 
 
Декан факультету ___________________    І.М. Паска 
 

 

Кафедра підприємництва, торгівлі та біржової діяльності 

ПІБ  

викладача 

Назва 
дисципліни 

Тема лекції,  

дата 

Тема практичного заняття, 
дата 

Інші 
форми 

самостійн

ої роботи 
(ІНДЗ, есе 
тощо) 

вказати 

І тиждень 

Кепко 
В.М. 

Навчально-
професійна 
практика зі 
спеціальності 
076 
"Підприємницт
во, торгівля та 
біржова 
діяльність" 

(III курс) 

 Розрахункові завдання та 
ситуаційні вправи 

27.04.2020 р. 

Консульта

ція та 
перевірка 
розрахунк

ових 
завдань з 
дисциплін 
«Торговел

ьне 
підприємн

ицтво» та 
«Технічне 
регулюва

ння» 

Кепко 
В.М. 

Товарознавство Господарські товари. 
Товаро-знавча 
характери-стика. 

29.04.2020 

 Робота 
над ІНДЗ 

та 
опрацюва

ння 
питань 

винесених 



на 
самостійн

е 
вивчення 

Кепко 
В.М. 

Товарознавство  Господарські товари. 
Товаро-знавча характери-
стика. 

 

30.04.2020 

Робота 
над ІНДЗ 

та 
опрацюва

ння 
питань 

винесених 
на 

самостійн

е 
вивчення 

Кепко 
В.М. 

Товарознавство Текстильні товари. 
Товарознавча 
характеристика. 

 30.04.2020 р. 

 Робота 
над ІНДЗ 

та 
опрацюва

ння 
питань 

винесених 
на 

самостійн

е 
вивчення. 

Кепко 
В.М. 

Товарознавство  Текстильні товари. 
Товарознавча 
характеристика. 

30.04.2020 р.  

Робота 
над ІНДЗ 

та 
опрацюва

ння 
питань 

винесених 
на 

самостійн

е 
вивчення 

І тиждень 

Стаднік 
Л.І. 

Статистика  Тема 10.1. Ряди ди-наміки. 
Прак.зан.1  

01.05.2020 р. 

Розвязки 
задач 



Стаднік 
Л.І. 

Статистика  Тема 10.1. Ряди ди-наміки. 
Прак.зан.1 

01.05.2020 р. 

Розвязки 
задач 

ІI тиждень 

Стаднік 
Л.І. 

Комерційна 
діяльність 

 Тема 10. Критерії  та 
показники ефек-тивності 
комерцій-ної діяльністі в ор-
ганізації оптового продажу  
товарів 

04.05.2020 р. 

Відповіді 
на тести, 
розвя-зок 
задач 

Стаднік 
Л.І. 

Комерційна 
діяльність 

Тема 11. 
Система 
господарських 
зв’я- зків 
суб’єктів коме-
рційної 
діяльності 

05.05.2020 р. 

 Конспект

у-вання 
основ-
них поло-
жень 
теми 

Стаднік 
Л.І. 

Статистика  Тема 10.2. Ряди ди-наміки. 
Прак.зан.1  

01.05.2020 р. 

Розвязки 
задач 

Стаднік 
Л.І. 

Статистика  Тема 10.2. Ряди ди-наміки. 
Прак.зан.1  

01.05.2020 р. 

Розвязки 
задач 

Стаднік 
Л.І. 

Комерційна 
діяльність 

 Тема 11. Оцінюван-ня 
можливості гос-подарських 
зв’язків суб’єктів комерцій-
ної діяльності 

08.05.2020 р. 

Відповіді 
на тести, 
розвя-зок 
задач 

І тиждень 

Задорож

на Р.П. 
Статистика  10.1. Ряди динаміки     

27.04.2020 

Тестування  

Задорож

на Р.П. 
Управління 
проєктами 

7. Управління 
проектними 

7. Управління 
проектними 

Розрахун

кові 



ризиками 

27.04.2020 

ризиками 

29.04.2020 

завдання 

ІІ тиждень 

Задорож

на Р.П. 
Статистика  10.2. Ряди динаміки     

04.05.2020 

 Тестуван

ня  

Задорож

на Р.П. 
Управління 
проєктами 

 8. Управління якістю 
в проекті 

04.05.2020 

Розрахун

кові 
завдання 

Задорож

на Р.П. 
Фінансова 
статистика  

7. Статистика 
ринку цінних 
паперів 

05.05.2020 

 Опрацюв

ання 
додатков

их 
джерел, 
розміщен

их в 
Moodle  

І тиждень  

Шевчен

ко А.О. 

Аналіз і 
прогнозування 
біржового 
 ринку 

Гіпотеза ефективного 
ринку та її роль в 
прогнозуванні цін, 

29.04.2020 

 

Робота 
над ІНДЗ 

та 
опрацюва

ння 
питань 
винесени

х на 
самостійн

е 
вивчення 

ІІ  тиждень 

Шевчен

ко А.О. 

Аналіз і 
прогнозування 
біржового 
 ринку 

Біржові індекси як 
індикатори стану 
фондового ринку, 

07.05.2020 

Торгівля 
волатильністю,07.05.2020 

Розрахунк

ові 
завдання. 
Робота 

над ІНДЗ 
та 

опрацюва

ння 
питань 
винесени

х на 
самостійн

е 
вивчення 



 

ПІБ  
виклада

ча 

Назва 
дисципліни 

Тема лекції,  
дата 

Тема практичного заняття, 
дата 

Інші 
форми 
самостійн

ої роботи 
(ІНДЗ, есе 
тощо) 

вказати 
І тиждень 

Сатир Л.М. Виробнича 
бакалаврська 

практка 

  Організація та 
контроль  

     
ІІ тиждень 

Сатир Л.М. Бізнес-
аналітика 

08.04  
Бізнес-аналіз 

кон’юктури ринку 

  

Сатир Л.М. Виробнича 
бакалаврська 

практка 

  Організація та 
контроль 

І тиждень 

Непочатенк

о А.В. 
виробнича 
практика 
бакалаврів 

27.04-01.05  керівництво 

ІІ тиждень 

Непочатенк

о А.В. 
виробнича 
практика 
бакалаврів 

04-08.05  керівництво 

Непочатенк

о А.В. 
Управління 

стратегічними 
змінами 

підприємства 

Взаємозв’язо
к стратегії і 
організаційн

ої структури 
управління 
підприємств

ом 

27.04.2020 

 

 

Робота над ІНДЗ та 
опрацювання 

питань винесених 
на самостійне 
вивчення 

Непочатенк

о А.В. 
Управління 

стратегічними 
змінами 

підприємства 

Організаційна 
культура і 
управління 
стратегічними 
змінами 29.04.2020 

Взаємозв’я
зок 
стратегії і 
організацій

ної 
структури 

Робота над ІНДЗ та 
опрацювання 

питань винесених 
на самостійне 
вивчення 



управління 
підприємст

вом 

29.04.2020 

І тиждень 

Василенко 
О.І. 

Вступ до 
спеціальності 
(1 курс ПТБД) 

Академічна 
доброчесність 

27.04.2020 

 Опрацювання 
документів і 
нормативно-
праввових актів, що 
визначають та 
регулюють 
дотримання 
академічної 
доброчесності 

 

Василенко 
О.І. 

Навчально-
професійна  
практика зі 

спеціальності 
(3 курс ПТБД) 

 Біржі та біржова 
діяльність  

27.04.2020 

Розв`язок 
ситуаційних 
завдань. 
Оформлення звіту 

Василенко 
О.І. 

Навчально-
професійна  
практика зі 

спеціальності 
(3 курс ПТБД) 

 Біржі та біржова 
діяльність 

28.04.2020 

Розв`язок 
ситуаційних 
завдань. 

Оформлення звіту 

Василенко 
О.І. 

Навчально-
професійна  
практика зі 

спеціальності 
(3 курс ПТБД) 

 Доопрацювання 
практичних 
завдань з 

дослідження 
підприємства 

29.04.2020 

Оформлення звіту 

Василенко 
О.І. 

Навчально-
професійна  
практика зі 

спеціальності 
(3 курс ПТБД)  

 Доопрацювання 
практичних 

завдань з он-лайн 
торгівлі і 

обслуговування 
споживачів 

30.04.2020 

Оформлення звіту 



ІІ тиждень 

Василенко 
О.І. 

Вступ до 
спеціальності 
(1 курс ПТБД) 

Використання 
інформаційних 

систем і технологій 
в професійній 
діяльності 

04.05.2020 

 Ознайомлення з 
інформаційними 
он-лайн ресурсами 
для навчання і 
професійної 
діяльності  

Василенко 
О.І. 

Бізнес-
аналітика (маг. 

1 р.н. гр. 5 
ПТБД) 

 Аналітика 
рентабільності 
інвестицій в 
рекламу 

08.05.2020 

Оформлення он-
лайн звіту до 
роботи 

 

 

 
 
 

Ткаченко 
М.В. 

Менеджмент, 
економіка, 

підприємництво 

Науково-технічний 
прогрес та інтенсифікація 
виробництва продукції 

рослинництва.   
Поточні витрати 

підприємства та собівартість 
продукції рослинництва. 

29.04.2020 

Розроблення 
„ алгоритму" проведення 
управлінських ситуацій 
(заслуховування звітів з 
обґрунтуванням прийнятих 
рішень, організація 
дискусії про правильність 
застосування відповідних до 
ситуації методів 
менеджменту, обрання 
оптимального управлінського 
рішення). 

 27.04.2020 

Організаційні форми бізнесової 
діяльності в 
агропромисловому комплексі 
України, їх правові, фінансово-
економічні та організаційно-
управлінські ознаки. 

 

Ткаченко 
М.В. 

Економіка 
лісового та 
садово-

паркового 
господарства 

Врахування фактора 
часу в лісовому і 
садово-парковому 
господарстві, 
29.04.2020 

Формування цін на 
продукцію лісового і садово-
паркового господарства. 

29.04.2020 

Опрацювати шляхи 
підвищення економічної 
ефективності ведення лісо-
вого господарства в умовах 
економічної кризи.. 

ІІ тиждень 
Ткаченко 
М.В. 

Менеджмент, 
економіка, 

підприємництво 

Функції та методи 
менеджменту. 
Принципи та форми 
функціонування 
внутрішньо-
господарського 
управління. 
06.05.2020 

Оцінювання 
інвестиційних проектів, 
визначення дисконтованої 
вартості грошових коштів за 
кожний рік із викорис-танням 
певної відсоткової 
ставки. 

07.05.2020 

Види бізнесової 
діяльності, їх 
законодавчі, 
організаційні та 
технологічні 
аспекти. 

Ткаченко 
М.В. 

Економіка 
лісового та 
садово-

паркового 
господарства 

Економічна 
ефективність 
лісового і садово-
паркового 
господарства 
05.05.2020 

 Застосування методів 
інвести-ційного аналізу для 
порівняння альтернатив 
придбання та оренди 
машини. 

05.05.2020 

Опрацювати основні 
методи і форми 
оподаткування в лісовому і 
садово-парковому 
господарстві. 

 



Графік 
 організації самостійного вивчення  

здобувачами вищої освіти матеріалу дисциплін навчання в ІІ семестрі 
 на засадах дистанційних заходів підготовки  

з використанням навчальної платформи Moodle, електронних ресурсів тощо  
на період карантину з 06.04.2020  до 24.04.2020 р. 

 
Факультет ___Економічний________________________________ 
Кафедра _Обліку і оподаткування________________________________ 

ПІБ 
викладач

а 

Назва 
дисципліни 

Тема лекції, 
дата 

Тема 
практичного 
заняття, дата 

Інші форми 
самостійної 

роботи 
(ІНДЗ, есе 

тощо) 
вказати 

І тиждень 
Свиноус 

І.В. 
Фінансовий 

облік 
Навчально-
професійна 
практика 

28.04 

 
Наскрізна 
задача 

Свиноус 
І.В. 

Теорія 
бухгалтерськог

о обліку 

Звіт про власний 
капітал 
28.04 

 
ІНДЗ 

 

Свиноус 
І.В. 

Теорія 
бухгалтерськог

о обліку 

Облік грошових 
коштів 
 30.04 

 
ІНДЗ 

 

Свиноус 
І.В. 

Фінансовий 
облік 

Навчально-
професійна 
практика 

30.04 

 
Наскрізна 
задача 

ІІ тиждень 
Свиноус 

І.В. 
Облік, аналіз і 
фінанси с.-г. 
кооперативів 

залік залік залік 

Свиноус 
І.В. 

Теорія 
бухгалтерськог

о обліку 

Облік операцій 
на поточному 
рахунку 05.04 

 
ІНДЗ  

Реферат 

І тиждень 
Гаврик 
О.Ю. 

Внутрішньо – 
господарський 

контроль 

Навчально-
професійна 
практика  

27.04 

 Наскрізна 
задача 

Гаврик 
О.Ю. 

Фінансовий 
облік 

 Навчально-
професійна 
практика  

27.04 

Наскрізна 
задача 

Гаврик 
О.Ю. 

Теорія 
бухгалтерськог

о обліку 

 Звіт про власний 
капітал 
28.04 

ІНДЗ 



Гаврик 
О.Ю. 

Внутрішньо – 
господарський 

контроль 

 Навчально-
професійна 
практика  

28.04 

Наскрізна 
задача 

ІІ тиждень 
Гаврик 
О.Ю. 

Фінансовий 
облік 2 

 Облік операцій 
на поточному 

рахунку 
04.05 

Наскрізна 
задача 

Гаврик 
О.Ю. 

Фінансовий 
облік 2 

 Облік 
дебіторської 

заборгованості 
05.05 

Наскрізна 
задача 

Гаврик 
О.Ю. 

Теорія 
бухгалтерськог

о обліку 

 Облік грошових 
коштів 
06.05 

ІНДЗ 

Гаврик 
О.Ю. 

Фінансовий 
облік 

 Облік 
розрахунків із 
підзвітними 
особами 

06.05 

Наскрізна 
задача 

Гаврик 
О.Ю. 

Внутрішньо – 
господарський 

контроль 

Контроль за 
правильністю 
калькулювання 
собівартості 

продукції (робіт, 
послуг) на 

сільськогосподарс

ьких 
підприємствах 

08.05 

Контроль за 
правильністю 
калькулювання 
собівартості 

продукції (робіт, 
послуг) на 

сільськогосподар

ських 
підприємствах 

08.05 

Наскрізна 
задача  

 
І тиждень 

Хомяк Н.В. Обліково-
аналітичне 
забезпечення 
економічної 
безпеки 

підприємства 

 Бізнес-розвідка і 
безпека бізнесу 

28.04.2020р. 

  Підготовка 
реферату за 
темою ) 

Хомяк Н.В. Вступ до 
спеціальності 

 Аналіз 
господарської 
діяльності 

30.04.2020р. 

 

 Підготовка 
реферату за 

темою  

ІІ тиждень 



Хомяк Н.В. Обліково-
аналітичне 
забезпечення 
економічної 
безпеки 

підприємств 

 Концепція 
«Система 

корпоративної 
безпеки» 

05.05.2020р. 

 

Концепція 
«Система 

корпоративної 
безпеки» 

05.05.2020р. 

  

Підготовка 
реферату за 

темою 

Хомяк Н.В. Вступ до 
спеціальності 

 Кар’єрний 
розвиток і процес 
пошуку роботи 

07.05.2020р. 

 Підготовка 
реферату за 

темою 

І тиждень 

Хомовий 
С.М. 

Методи і 
моделі 

прийняття 
управлінських 

рішень 

Моделі управління 
запасами 

29.04.2020 

Методи розробки 
і оцінки 

комплексних 
программ 

27.04.2020 

ІНДЗ 

Хомовий 
С.М. 

Бухгалтерський 
облік в 

управлінні 
підприємством 

  

Цінова політика як 
елемент ринкової 

стратегії 
підприємства 

29.04.2020 

реферат 

ІІ тиждень 

Хомовий 
С.М. 

Методи і 
моделі 

прийняття 
управлінських 

рішень 

Інвестиційні 
методи і 

моделі 5.05.2020 
  реферат 

Хомовий 
С.М. 

Бухгалтерський 
облік в 

управлінні 
підприємством 

Збалансована 
система 

показників у 
формуванні 
обліково-

аналітичного 
забезпечення 
управління 

Методика оцінки 
вартості 

підприємства 

6.05.2020 

реферат 



підприємством  

6.05.2020 

Заболотний 
В.С. 

Основи 
оподаткування 

Оподаткування в 
зарубіжних 
країнах 

Оподаткування в 
зарубіжних 
країнах 

Ессе 

Заболотний 
В.С. 

Основи 
оподаткування 

Податки і 

оподаткування в 

умовах ринкових 

відносинФайл 

Податки і 

оподаткування в 

умовах ринкових 

відносинФайл 

Ессе 

Заболотний 
В.С. 

Оподаткування 
суб’єктів 

підприємництва 

Спрощена система 

оподаткування 

Спрощена система 

оподаткування 
Ессе 

Заболотний 
В.С. 

Оподаткування 
суб’єктів 

підприємництва 
Акцизний податок Акцизний податок Ессе 

     

 

 

Тимчасовий графік проведення дистанційного навчання на період 
карантину з 27.04.2020 р. по 08.05.2020 р. 

Факультет __Економічний_________________ 

Кафедра Фінансів, банківської справи та страхування 

 

ПІБ  
викладача 

Назва 
дисципліни 

Тема лекції,  
дата 

Тема 
практичного 
заняття, дата 

Інші форми 
самостійної 
роботи 

(ІНДЗ, есе 
тощо) 

І тиждень 27.04.2020-30.04.2020. 
Зубченко 

В.В. 
Фінанси 

підприємств 
Навчальна практика 

(спеціальність: менеджмент, публічне управління та 
адміністрування) 

Вступ до 
спеціальності 

Банківська система: становлення і 
розвиток, 
30.04.2020 

 

ІНДЗ № 1 

Гутко Л.М. Фінанси Фінансовий ринок: 
зміст, структура, 

Виконання завдань 
з визначення 

Реферат на 
тему: 



суб’єкти та 
об’єкти. 

30.04.2020. 

доходів 
інструментів 
фінансового ринку. 
28.04.2020. 
Фінанси ООН і ЄС.  

30.04.2020. 

Міжнародні 
стандарти 
розвитку 
фінансового 
ринку.  АБО 
Проблеми та 
перспективи 
формування 
фондового 
ринку 

України. 
Гутко Л.М. Фінанси 

підприємств 
Наскрізна практика 

Гутко Л.М. Антикризове 
фінансове 
управління 

підприємством 
 

Основи та джерела 
фінансування 
антикризових 

заходів 
підприємства 
27.04.2020. 

- Реферат на 
одну із тем:  
1).Державна 
підтримка 
антикризового 
оздоровлення 
підприємств.  

2).Державні 
гарантії та 

поручительств

а як особливі 
види 

державної 
підтримки 

підприємств. 
3).Зарубіжний 

досвід 
оздоровлення 
підприємств.    

Варченко 
О.М./ 

Ткаченко 
К.В. 

Інвестиційний 
менеджмент 

Особливості 
управління 
інноваційними  
інвестиціями 
підприємства 
1.Поняття 
інноваційних 
інвестицій 
підприємства, 
характеристика їх 
основних форм. 
2.Управління 
інноваційними 
інвестиціями 
підприємства як 
інструмент реалізації 
інноваційної 
стратегії. 

 

Особливості 
управління 
інноваційними  
інвестиціями 
підприємства 
1.Правила 
прийняття рішень 
при інноваційному 
інвестуванні. 
2.Особливості 
фінансування 
Інноваційних 
інвестицій 
підприємства. 

ІНДЗ по темі 
Особливості 
управління 
інноваційним

и  
інвестиціями 
підприємства 

Ткаченко 
К.В. 

Страхові 
послуги 

Тема. Страхування 
майна підприємств 

Тема Страхування 
майна 

написати 
ІНДЗ) 



1.    Поняття 
майнового 
страхування. 
Класифікація 
майнових ризиків 
юридичних осіб 
2.      Обов’язкове та 
добровільне 
страхування майна 
юридичних осіб 
 

підприємств 

1.Страхування від 
перерв у 
виробництві 
внаслідок 
знищення або 
пошкодження майна 

 

По питанням 
до теми  
”Страхування 
майна 
підприємств” 

 

Ткаченко 
К.В. 

Інвестування ПРАКТИКА 

Ткаченко 
К.В. 

Страховий 
менеджмент 

Тема.Фінансовий 
моніторинг у 
страхових 

організаціях. 

 Написати 
реферат по 

темі 

Герасименко 
І.О. 

Маркетинг  Сегментація 
товарного ринку 

27.04.2020 р. 

Ситуаційні 
задачі 

Варченко 
О.М. 

Маркетинг Система 
маркетингових 
комунікацій  
28.04.2020 р. 

 Написання есе 

Герасименко 
І.О. 

Логістика  Основна модель 
управління 
запасами 

29.04.2020 р. 

Розрахункові 
задачі 

Варченко 
О.М. 

Логістика Інформаційна 
логістика 

30.04.2020 р. 

 ІНДЗ 
(підготовка 
доповідей та 
презентацій) 

ІІ тиждень 04.05.2020-08.05.2020. 
Зубченко 

В.В. 
Фінанси 

підприємств 
Фінансове 

планування на 
підприємствах, 

06.05.2020 
 

Фінансове 
планування на 
підприємстві 

(розв’язування 
задач), 

04.05.2020  
(3 курс 1 група), 

05.05.2020 
(З курс 2 група) 

 

Вступ до 
спеціальності 

Страхування та страховий ринок, 
07.05.2020 

 

ІНДЗ № 2 

Гутко Л.М. Фінанси Міжнародні 
фінанси 

05.05.2020, 
 

Фінансова 
діяльність 
міжнародних 
організацій.  

05.05.2020.  

Реферат на 
тему: 

«Міжнародні 
фінансові 

інституції: їх 
завдання, 
сфери 



діяльності, 
формування 
капіталів та 

ресурсів» АБО 
«Співпраця 
України з 

міжнародними 
фінансовими 
інституціями. 

Гутко Л.М. Фінанси 
підприємств 

Оцінка 
фінансового стану 
підприємств, 
07.05.2020 

Визначення типу 
фінансової 
стійкості 
підприємства та 
оцінки його  
фінансового стану 
за даними його 
фінансової 
звітності. 
07.05.2020. 

Реферат на 
тему 

«Методичні 
підходи 

фінансового 
аналізу 

підприємств 
країн із 

ринковою 
економікою.». 

Гутко Л.М. Антикризове 
фінансове 
управління 

підприємством 
 

Основи та джерела 
фінансування 
антикризових 
заходів 
підприємства, 
04.05.2020. 

Виявлення 
внутрішніх джерел 

фінансування 
антикризових 

заходів. 
04.05.2020 

Реферат на 
одну із тем:  
1).Державна 
підтримка 
антикризового 
оздоровлення 
підприємств.  
2).Державні 
гарантії та 
поручительств

а як особливі 
види 
державної 
підтримки  
підприємств. 
3).Зарубіжний 
досвід 
оздоровлення 
підприємств.   

Ткаченко 
К.В. 

Страхові 
послуги 

 Управління 
відбором ризиків 
на страхування. 

 
 

Написати 
реферат по 
темі 

Ткаченко 
К.В. 

Інвестування ПРАКТИКА 

Ткаченко 
К.В. 

Страховий 
менеджмент 

 Тема Управління 
грошовими 
потоками 
страховика. 

Написати 
реферат по темі 

Герасименко 
І.О. 

Логістика  Основна модель 
управління 
запасами 

Розрахункові 
задачі 

 



04.05.2020 р.  
Герасименко 

І.О. 
Маркетинг  Оцінка якості 

товару 04.05.2020 
р. 

Розрахункові 
задачі 

Варченко 
О.М. 

Маркетинг Система 
маркетингових 
комунікацій  
05.05.2020 р. 

 Написання есе 

Герасименко 
І.О.  

Логістика  Основна модель 
управління 
запасами 
05.05.2020 р. 

Розрахункові 
задачі 

Герасименко 
І.О. 

Маркетинг  Оцінка якості 
товару 06.05.2020 

р. 

Розрахункові 
задачі 

Герасименко 
І.О. 

Логістика  Основна модель 
управління 
запасами 

06.05.2020 р. 

Розрахункові 
задачі 

Варченко 
О.М. 

Логістика Логістичний 
сервіс 06.05.2020 

р. 

 Написання есе 

Варченко 
О.М. 

Фінансовий 
менеджмент  

Стратегія 
управління 
вартістю 

підприємств 
30.04.2020 

 опрацювання 
лекції за 

допомогою Zoom, 
ІНДЗ 

Драган 
О.О. 

Фінансовий 
менеджмент 

 Стратегія 
управління 
вартістю 

підприємств 
30.04.2020 

Опрацювання 
практичного 
заняття  за 

допомогою Zoom, 
ІНДЗ 

Драган 
О.О. 

Проектне 
фінансування 

 Проведення 
заліку 

30.04.2020 

Залік заняття  за 
допомогою Zoom 

 

 

 

 

Зав. кафедрою ______________________  /Драган О.О. 

Декан факультету ___________________  Паска І.М. 

 
 


