
Організація дистанційного навчання в Білоцерківському НАУ  
на період карантину з 06.04.2020 до 24.04.2020 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 
Бондар О.С. ІІ тиждень 

Бондар 
О.С. 

Економічна 
інформатика 

Графічний аналіз економічної 
інформації в Excel.Методи 
апроксимації. Види ліній 
трендів, які використовуються 
при апроксимації засобами MS 
Excel. Прогнозування 
графічним засобом MS Excel. 
09.04.2020 

Лабораторна робота 
Постійні витрати. 
Формула. 
Визначення. 
Постійні витрати і 
точка беззбитковості 
підприємства. 
Приклад розрахунку 
у Excel  
06.04.2020 

Виконання  самостійної 
роботи по створенню ІС 
відповідно до варіанту 

(ІНДЗ,) 
Підготовка тез до 

конференції 

Бондар 
О.С. 

Савчук 
О.В. 

Інформаційн

і системи і 
технології 

Тема 2.1. Поняття про 
програмне розширення офісних 
пакетів. Об’єктноорієнтоване 
програмування. Основні 
конструкції 
VisualBasicforApplications 
(VBA). Алгоритмізація рішення 
задач. 08.04.2020 

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.  
07.04.2020 

Створення бази даних для 
предметної області згідно 

варіанту в Microsoft 
Excel. Написання на VBA 

функцій робочого 
аркуша. 

(Самостійна робота) 
Підготовка тез до 

конференції 

І тиждень 
Бондар О.С. Економічна 

інформатика 
 Лабораторна робота. 

Створення 
інформаційної 
панелі Excel 
13.04.2020 

Виконання  самостійної 
роботи по створенню ІС 
відповідно до варіанту 

(ІНДЗ,) 

Бондар О.С. 
 
Савчук О.В. 

Інформаційн

і системи і 
технології 

Алгоритмізація рішення 
задач.Типи даних (Variables). 
Програмування алгоритмів 
розгалуженої структури.  
15.04.2020 

Лабораторна робота 
Автоматичний запис 
макросів у Excel та 
їх редагування у 
VisualBasicEditor. 
Створення і 
настройка елементів 
управління для 
виконання макросів. 
Можливості 

CRM-система Наскрізна 
аналітика (Самостійна 

робота) 



VisualBasicEditor 
16.04.2020 

ІІ тиждень 
Бондар О.С. Економічна 

інформатика 
Графічний аналіз економічної 
інформації в Excel.Методи 
апроксимації. Види ліній 
трендів, які використовуються 
при апроксимації засобами 
MS Excel. Прогнозування 
графічним засобом MS Excel. 
23.04.2020 

Лабораторна робота 
Постійні витрати. 
Формула. 
Визначення. 
Постійні витрати і 
точка беззбитковості 
підприємства. 
Приклад розрахунку 
у Excel  
 
20.04.2020 

Виконання  самостійної 
роботи по створенню ІС 
відповідно до варіанту 

(ІНДЗ,) 
Підготовка тез до 

конференції 

Бондар О.С. 
Савчук О.В. 

Інформаційн

і системи і 
технології 

Поняття про програмне 
розширення офісних пакетів. 
Об’єктноорієнтоване 
програмування. Основні 
конструкції 
VisualBasicforApplications 
(VBA). Алгоритмізація 
рішення задач. 22.04.2020 

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.  
21.04.2020 

Створення бази даних для 
предметної області згідно 

варіанту в Microsoft 
Excel. Написання на VBA 

функцій робочого 
аркуша. 

(Самостійна робота) 
Підготовка тез до 

конференції 

Ткаченко О.В.ІІ тиждень 

Ткаченко 
О.В., 
Савчук 
О.В. 

Інформатика 
і 
програмуван

няЗК2 

 Електронні таблиці: 
використання 
прогресій. Побудова 
діаграм.Створення та 
експлуатація бази 
даних. 
_(6.04.20-10.04.20) 
Програмування в MS 
Office. Основні 
елемен-тиVBA. 
Програмува-ння 
алгоритмів циклічної 
системи._(20.04.20-
24.04.20) 

 

Ткаченко 
О.В., 
Савчук 
О.В. 

Інформаційн

і 
технології_А
2 

 

Електронні таблиці: 
Робота з математик-
ними, 
статистичними, 
фінансовими, 
логічни-ми, 
текстовими 
функціями. 
_(23.03.-27.03.) 

 



MS Access. Поняття 
реляційних 
БД.Створення 
таблиць, та робота з 
ними. 
_ (20.04.20-24.04.20) 

Трофимчу

к М.І., 
Ткаченко 

О.В. 

Інформаційн

і системи 
ітехнології у 
фінансах 

 

Робота з 
об’єктамиMS Access:
створення та 
використання форм, 
запитів. 
_6.04.20-10.04.20. 
MS Access: 
створення власної 
бази даних з 
врахуванням 
вивченого. 
_20.04.20-24.04.20 

 

Трофимчу

к М.І., 
Ткаченко 

О.В. 

Економічна 
інформатика 

 

MS Excel:  
робота з 
статистичними, 
фінан-совими, 
логічними, 
функціями. 
_6.04.20-10.04.20. 
створення та 
експлуатація бази 
даних. 
_20.04.20-24.04.20 

 

І тиждень 

Ткаченко О.В. 
Інформаційно-
ком.техн.упра
ві_Ю2 

Комп’ютерні мережі. 
Глобальна мережа 
Інтернет. Організація 
комп’ютерної безпеки та 
захисту 
інформації_14.04.20 

Основні прийоми 
пошуку наукової 
інформації в 
Інтернеті. Тематичні 
наукові веб-сайти. 
Робота з 
електронними 
бібліо-
теками.Загальні 
принципи пошуку 
інформації. 

Робота над ІНДЗ. 

Ткаченко 
О.В., Савчук 

О.В. 

Інформатика і 
програмуванн

яЗК2 

 Програмування в MS 
Office. Основні 
елементи VBA 
Основи 
програмування VBA. 
Побудова 
алгоритмів. Змінні. 
Масиви. Оператори 
та функції. 
Програмування алго-
ритммів 

Робота над ІНДЗ. 



розгалуженої 
системи.  
_13.04.20-17.04.20 

Ткаченко 
О.В., Савчук 

О.В. 

Інформаційні 
технології_А2 

 Електронні 
таблиці:Використанн
я прогресій. 
Побудова діаграм. 
Створення та 
експлуатація бази 
даних. 
_13.04.20-17.04.20 

Робота над ІНДЗ. 

Савчук О.В. ІІ тиждень 
Бондар О.С. 
Савчук О.В. 

Інформаційні 
системи і 
технології 

Тема 2.1. Поняття про 
програмне розширення 
офісних пакетів. 
Об’єктноорієнтоване 
програмування. Основні 
конструкції 
VisualBasicforApplications 
(VBA). Алгоритмізація 
рішення задач. 08.04.2020 

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.  
07.04.2020 

Створення бази даних для 
предметної області згідно 

варіанту в Microsoft 
Excel. Написання на VBA 

функцій робочого 
аркуша. 

(Самостійна робота) 
Підготовка тез до 

конференції 

Ткаченко 
О.В., Савчук 

О.В. 

Інформатика і 
програмуванн

яЗК2 

 Електронні таблиці: 
використання 
прогресій. Побудова 
діаграм.Створення та 
експлуатація бази 
даних. 
_(6.04.20-10.04.20) 
Програмування в MS 
Office. Основні 
елемен-тиVBA. 
Програмува-ння 
алгоритмів циклічної 
системи._(20.04.20-
24.04.20) 

 

Ткаченко 
О.В., Савчук 

О.В. 

Інформаційні 
технології_А2 

 

Електронні таблиці: 
Робота з математик-
ними, 
статистичними, 
фінансовими, 
логічни-ми, 
текстовими 
функціями. 
_(23.03.-27.03.) 
MS Access. Поняття 
реляційних 
БД.Створення 

 



таблиць, та робота з 
ними. 
_ (20.04.20-24.04.20) 

І тиждень 
Бондар О.С. 

 
Савчук О.В. 

Інформаційні 
системи і 
технології 

Алгоритмізація рішення 
задач.Типи даних 
(Variables). Програмування 
алгоритмів розгалуженої 
структури.  
15.04.2020 

Лабораторна робота 
Автоматичний запис 
макросів у Excel та 
їх редагування у 
VisualBasicEditor. 
Створення і 
настройка елементів 
управління для 
виконання макросів. 
Можливості 
VisualBasicEditor 
16.04.2020 

CRM-система Наскрізна 
аналітика (Самостійна 
робота) 

Ткаченко 
О.В., Савчук 

О.В. 

Інформатика і 
програмуванн

яЗК2 

 Програмування в MS 
Office. Основні 
елементи VBA 
Основи 
програмування VBA. 
Побудова 
алгоритмів. Змінні. 
Масиви. Оператори 
та функції. 
Програмування алго-
ритммів 
розгалуженої 
системи.  
_13.04.20-17.04.20 

Робота над ІНДЗ. 

Ткаченко 
О.В., Савчук 

О.В. 

Інформаційні 
технології_А2 

 Електронні 
таблиці:Використанн
я прогресій. 
Побудова діаграм. 
Створення та 
експлуатація бази 
даних. 
_13.04.20-17.04.20 

Робота над ІНДЗ. 

Трофимчук 
М.І. 

Савчук О.В. 

Економічна 
інформатика 

Тема 2.1. Загальна 
характеристика методів 
програмування в MS 
Office, 03.04.2020 

Тема 2.1. Загальна 
характеристика 
методів 
програмування в MS 
Office, 31.03.2020 

 

Трофимчук 
М.І. 

Савчук О.В. 

Економічна 
інформатика 

Тема 2.2. Вирішення задач 
з використанням 
операторів розгалуження 
17.04.2020 
 

Тема 2.2. Вирішення 
задач з 
використанням 
операторів 
розгалуження, 
14.04.2020 

 

Трофимчук 
М.І. 

Савчук О.В. 

Економічна 
інформатика 

 Тема 2.3. Вирішення 
задач з 
використанням 

MS Project 



операторів циклів, 
14.04.2020 

ІІ тиждень 
Бондар 
О.С. 

Савчук 
О.В. 

Інформаційн

і системи і 
технології 

Поняття про програмне 
розширення офісних пакетів. 
Об’єктноорієнтоване 
програмування. Основні 
конструкції 
VisualBasicforApplications 
(VBA). Алгоритмізація рішення 
задач. 22.04.2020 

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.  
21.04.2020 

Створення бази даних для 
предметної області згідно 
варіанту в Microsoft 
Excel. Написання на VBA 
функцій робочого 
аркуша. 
(Самостійна робота) 
Підготовка тез до 
конференції 

Трофимчук М.І.ІІ тиждень 
     

Трофимчук 
М.І. 

Ткаченко 
О.В. 

Інформаці
йні 

системи і 
технології 
в фінансах 

 Тема 1.4. Створення 
запитів, 06.04.2020 

 

Трофимчук 
М.І. 

Ткаченко 
О.В. 

Інформаці
йні 

системи і 
технології 
в фінансах 

 Тема 1.4. Ассеss.  
Створення звітів, 
09.04.2020 

 

Трофимчук 
М.І. 

Ткаченко 
О.В. 

Обчислюв
альна 

техніка та 
програмув
ання(БТФ) 

 Тема 2.1. 
Програмування в 
MS Office. Основи 
програмування 
VBA., 8.04.2020 

Презентація в PowerPoint 

І тиждень 
Трофимчук 

М.І. 
Ткаченко 

О.В. 

Обчислюв
альна 

техніка та 
програмув
ання(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 

 

Трофимчук 
М.І. 

Савчук 
О.В. 

Економічн
а 

інформати
ка 

Тема 2.2. Вирішення задач з 
використанням операторів 
розгалуження 17.04.2020 
 

Тема 2.2. Вирішення 
задач з 
використанням 
операторів 
розгалуження, 
14.04.2020 

 

Трофимчук 
М.І. 

Ткаченко 
О.В. 

Інформаці
йні 

системи і 
технології 
в фінансах 

Тема 2.3. Інформаційні системи 
в в фінансових розрахунках, 
13.04.2020 

  



Трофимчук 
М.І. 

Савчук 
О.В. 

Економічн
а 

інформати
ка 

 Тема 2.3. Вирішення 
задач з 
використанням 
операторів циклів, 
14.04.2020 

MS Project 

Трофимчук 
М.І. 

Ткаченко 
О.В. 

Інформаці
йні 

системи і 
технології 
в фінансах 

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

   

  
Трофимчук 

М.І. 
Ткаченко 

О.В. 

Обчислюв
альна 

техніка та 
програмув
ання(БТФ) 

 Тема 2.3. 
Програмування 
алгоритмів 
циклічної 
структури, 
22.04.2020 

 

     
ІІ тиждень 

Трофимчук 
М.І. 

Ткаченко 
О.В. 

Інформаці
йні 

системи і 
технології 
в фінансах 

 Тема 2.3. 
Інформаційні 
системи в в 
фінансових 
розрахунках, 
20.04.2020 
22.04.2020 

 

Новікова В.В.І тиждень 
Новікова 
В. В. 

Методи 
обробки 

інформації 
та 

прогнозува

ння 

Ринок, сегментація ринку 
споживачів. Анкетування. 

07.04.2020 

Діагностика 
фінансової кризи на 
підприємстві 
 
Здати звіт 
Лабораторна робота 
№14/ Задача 5,6 
 
07.04.2020 

 

Новікова 
В. В. 

 

Методи 
обробки 

інформації 
та 

прогнозува

ння 

 Ринок, сегментація 
ринку споживачів. 
Анкетування №15 
07.04.2020 

 

Новікова 
В. В. 

 

Методи 
обробки 

інформації 
та 

прогнозува

ння 

 Просування товару. 
Стимулювання 
збуту. Реклама 
 
Здати звіт до 
Лабораторної 
роботи №16 

 



09.04.2020 
Новікова 
В. В. 

 

Управління 
активами 
фондового 

ринку 

Оцінка вартості цінних паперів 
 09.04.2020 

Оцінка вартості 
цінних паперів 
Здати звіт до 
Лабораторної 
роботи №5 
09.04.2020 

Індивідуальна робота по 
видах реклами в залежності 
від виду продукції чи 
послузі 
14.04.2020 

Новікова 
В. В. 

 

Інформацій

ні системи і 
технології в 
управлінні 
організаціє

ю ЗЕД 

 

Автоматизація управління 
проектами на підприємстві. 
Ведення управління проектами. 
 
10.04.2020 

Автоматизація 
управління 
проектами на 
підприємстві. 
 
Тема 4. 
Здати звіт до 
Лабораторної 
роботи №3.5 
(задача 5) 
10.04.2020 

Робота над індивідувальним 
проектом 
10.04.2020 

ІІ тиждень 
Новікова 
В. В. 

 

Методи обробки 
інформації та 
прогнозування 

Просування товару. Стимулювання 
збуту. Реклама 
14.04.2020 

Просування товару. 
Стимулювання збуту. 
Реклама 
 
Здати звіт до 
Лабораторної роботи 
№16 
14.04.2020 

Індивідуальн

а робота по 
видах 
реклами в 
залежності 
від виду 
продукції чи 
послузі 
14.04.2020 

І тиждень 
Новікова 
В. В. 

Методи обробки 
інформації та 
прогнозування 

Вивчення попиту і прогнозування 
збуту продукції 

21.04.2020 

Вивчення попиту і 
прогнозування збуту 

продукції 
 

Здати звіт до ІНДЗ 
по варіантам 
21.04.2020 

Підготовка 
прогнозу 
збуту 

підприємства 
21.04.2020 

Новікова 
В. В. 

Методи обробки 
інформації та 
прогнозування 

 

 Просування товару. 
Стимулювання збуту. 

Реклама 
 

Здати звіт до 
Лабораторної роботи 

№16 
21.04.2020 

Індивідуальн

а робота по 
видах 

реклами в 
залежності 
від виду 

продукції чи 
послузі 

21.04.2020 
Новікова 
В. В. 

 

Методи обробки 
інформації та 
прогнозування 

 Вивчення попиту і 
прогнозування збуту 

продукції 
 

Здати звіт до ІНДЗ 

Підготовка 
прогнозу 
збуту 

підприємства 
23.04.2020 



 
Кафедра _Обліку і оподаткуванн 

 

ПІБ 
викладача 

Назва дисципліни 
Тема лекції, 

дата 
Тема практичного 

заняття, дата 

Інші форми 
самостійної 

роботи 
(ІНДЗ, есе 
тощо) 

вказати 
ІІ тиждень 

Свиноус 
І.В. 

Облік, аналіз і 
фінанси с.-г. 
кооперативів 

Фінансова діяльність кооперативів 
6.04 

Прогнозування 
потреби в кредитних 

ресурсах 
7.04 

Реферат 

Свиноус 
І.В. 

Теорія 
бухгалтерського 

обліку 

Навчальна практика зі спеціальності 
7.04 

 

 ІНДЗ 
Задача із 
вихідними 
даними для 
початкового 
балансу 

підприємства 
І тиждень 

Свиноус 
І.В. 

Фінансовий облік Навчально-професійна практика 
14.04 

 
Наскрізна задача 

Свиноус Теорія Навчальна практика зі спеціальності  ІНДЗ 

по варіантам 
23.04.2020 

Новікова 
В. В. 

 

Управління 
активами 

фондового ринку 

Ринок єврооблігацій  
 

23.04.2020 
 

Розрахунок повних 
витрат на придбання 

єврооблігацій 

 
Здати звіт до 

Лабораторної роботи 
№6 

 
23.04.2020 

 

 

Новікова 
В. В. 

 

Інформаційні 
системи і 

технології в 
управлінні 

організацією ЗЕД 

 

Програмні продукти COMFAR, 
PROPSPIN 

АЛЬТ 
ІНВЕСТОР 

PROJECT EXPERT 
ФАРОС 
BEST 
FIT. 

24.04.2020 

Оцінити 
привабливість 

гіпотетичної галузі і 
конкурентну позицію 
стратегічної бізнес-

одиниці в цій галузі за 
допомогою матриці 

МсКіnsey. 
 

Тема 5. 
Здати звіт до 

Лабораторної роботи 
№3.6 

24.04.2020 

Робота над 
індивідуальн

им проектом 
24.04.2020  



І.В. бухгалтерського 
обліку 

14.04 На основі початкового 
балансу відкрити 

рахунки 
Свиноус 

І.В. 
Теорія 

бухгалтерського 
обліку 

Навчальна практика зі спеціальності 
16.04 

 ІНДЗ 
Із змісту господарських 
операцій відобразити 

суму подвійним 
записом 

Свиноус 
І.В. 

Фінансовий облік Навчально-професійна практика 
16.04 

 
Наскрізна задача 

ІІ тиждень 
Свиноус 

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

Оподаткування кооперативів 
20.04 

Менеджмент 
та стратегія 

с.-г. 
обслуговуюч

их 
кооперативів 

21.04 

Реферат 

Свиноус 
І.В. 

Теорія 
бухгалтерського 

обліку 

Навчальна практика зі спеціальності 
21.04 

 ІНДЗ Навчитись 
підраховувати обороти 
і визначати кінцеве 

сальдо 
ІІ тиждень 

Гаврик 
О.Ю. 

Фінансовий облік 
2 

 Способи виявлення та 
виправлення помилок 

в регістрах 
бухгалтерського 

обліку 
6.04 

Наскрізна 
задача 

Гаврик 
О.Ю. 

Фінансовий облік 
2 

 Облік основних 
господарських 

процесів 
7.04 

Наскрізна 
задача 

Гаврик 
О.Ю. 

Теорія 
бухгалтерського 

обліку 

 Навчальна практика зі 
спеціальності 

8.04 

ІНДЗ 
 

Гаврик 
О.Ю. 

Фінансовий облік  Облік забезпечень 
наступних витрат і 

платежів 
8.04 

Наскрізна 
задача 

Гаврик 
О.Ю. 

Внутрішньо – 
господарський 

контроль 

Особливості контролю виробничих 
запасів та готової продукції 

10.04 

Особливості контролю 
виробничих запасів та 

готової продукції 
10.04 

Реферат 

І тиждень 
Гаврик 
О.Ю. 

Внутрішньо – 
господарський 

контроль 

Навчально-професійна практика  
13.04 

 Наскрізна 
задача 

Гаврик 
О.Ю. 

Фінансовий облік  Навчально-професійна 
практика  

13.04 

Наскрізна 
задача 

Гаврик Теорія  Навчальна практика зі ІНДЗ 



О.Ю. бухгалтерського 
обліку 

спеціальності 
15.04 

Гаврик 
О.Ю. 

Внутрішньо – 
господарський 

контроль 

 Навчально-професійна 
практика  

15.04 

Наскрізна 
задача 

ІІ тиждень 
Гаврик 
О.Ю. 

Фінансовий облік 
2 

 Навчально-професійна 
практика 

20.04 

Наскрізна 
задача 

Гаврик 
О.Ю. 

Фінансовий облік 
2 

 Навчально-професійна 
практика 

21.04 

Наскрізна 
задача 

Гаврик 
О.Ю. 

Теорія 
бухгалтерського 

обліку 

 Навчальна практика зі 
спеціальності 

22.04 

ІНДЗ 

Гаврик 
О.Ю. 

Фінансовий облік  Навчально-професійна 
практика 

22.04 

Наскрізна 
задача 

Гаврик 
О.Ю. 

Внутрішньо – 
господарський 

контроль 

Навчально-професійна практика 
24.04 

Навчально-професійна 
практика 

24.04 

Наскрізна 
задача  

І1 тиждень 
Хомяк 
Н.В. 

 Облік у банках Облік розрахункових операцій 
банку 

06.04.2020р. 
 

Облік розрахункових 
операцій банку 

08.04.2020р. 

ІНДЗ 
(реферат) 

Хомяк 
Н.В. 

Обліково-
аналітичне 
забезпечення 
економічної 
безпеки 

підприємства 

Галузеві особливості підприємств 
при забезпеченні економічної 

безпеки підприємства 
07.04.2020р. 
10.04.2020р. 

 

 ІНДЗ 
(реферат) 

Хомяк 
Н.В. 

Звітність 
підприємства 

Звіт про рух грошових коштів 
підприємства 
07.04.2020р. 

 Методика 
заповнення Звіту 
підприємства про 

рух грошових коштів 
07.04.2020р. 

 

ІНДЗ 
(реферат) 

Хомяк 
Н.В. 

Вступ до 
спеціальності 

Кодекс етики професійних 
бухгалтерів 
09.04.2020р. 

 

 ІНДЗ 
(реферат) 

Хомяк 
Н.В. 

Облік в 
бюджетних 
установах 

Облік  розрахунків із заробітної 
плати в бюджетних установах  

10.04.2020р. 

Облік  розрахунків із 
заробітної плати в 

бюджетних 
установах  

10.04.2020р. 
 

ІНДЗ 
(реферат) 

І тиждень 
Хомяк Н.В. Облік у банках Облік валютних операцій банку 

13.04.2020р. 
Облік валютних 
операцій банку 

15.04.2020р. 

 Підготовка 
реферату за 

темою 



Хомяк Н.В. Обліково-
аналітичне 
забезпечення 
економічної 
безпеки 

підприємств 

 Засоби усунення погроз  
економічної безпеки підприємства 

14.04.2020р. 

 Підготовка 
реферату за 

темою 

Хомяк Н.В. Звітність 
підприємств 

 Звіт про власний капітал 
підприємства 
14.04.2020р. 

Методика 
заповнення Звіту про 

власний капітал   
підприємства  
14.04.2020р. 

Підготовка 
реферату за 

темою 

Хомяк Н.В. Вступ до 
спеціальності 

 Міжнародні і національні 
професійні організації бухгалтерів 

16.04.2020р. 

 Підготовка 
реферату за 

темою 
Хомяк Н.В. Облік в 

бюджетних 
установах 

Облік  необоротних активів в 
бюджетних установах 

17.04.2020р. 

Облік  необоротних 
активів в бюджетних 

установах 
17.04.2020р. 

Підготовка 
реферату за 

темою 

І1 тиждень 
Хомяк Н.В. Облік у банках Облік фінансових інвестицій 

банку 
20.04.2020р. 

Облік фінансових 
інвестицій банку 

22.04.2020р. 

Підготовка 
реферату за 

темою 
Хомяк Н.В. Обліково-

аналітичне 
забезпечення 
економічної 
безпеки 

підприємств 

Правовий захист комерційної 
таємниці підприємства  

21.04.2020р. 
24.04.2020р. 

 Підготовка 
реферату за 

темою 

Хомяк Н.В. Звітність 
підприємств 

 Примітки до фінансової звітності 
підприємства (ф.5) 

21.04.2020р. 

Методика складання  
Приміток до 

фінансової звітності 
підприємства 
21.04.2020р. 

Підготовка 
реферату за 

темою 

Хомяк Н.В. Вступ до 
спеціальності 

 Сучасні професійні вимоги до 
бухгалтерів 
23.04.2020р. 

 Підготовка 
реферату за 

темою 
Хомяк Н.В. Облік в 

бюджетних 
установах 

Облік запасів в бюджетних 
установах 

24.04.2020р. 

Облік запасів в 
бюджетних 
установах 

24.04.2020р. 

Підготовка 
реферату за 

темою 

ІІ тиждень 
Хомовий 
С.М. 

Автоматизація 
облікових 

процесів (бух) 

Ведення обліку з надходження та 
продажу ТМЦ ( 

1 частина) 7.04.2020 

Автоматизація 
обліку необоротних 
активів. 6.04.2020 

ІНДЗ 

Хомовий 
С.М. 

Автоматизація 
облікових 

процесів (екон) 

Ведення обліку з надходження та 
продажу ТМЦ  

(1 частина)  
7.04.2020 

Автоматизація 
обліку необоротних 
активів. 6.04.2020 
Облік операцій з 

основними засобами 
(придбання і 
введення в 

експлуатацію) 

ІНДЗ 



6.04.2020 
Хомовий 
С.М. 

Методи і 
моделі 

прийняття 
управлінських 

рішень 

Контроль у прийнятті 
управлінського рішення 

7.04.2020 

 

реферат 

Хомовий 
С.М. 

Бухгалтерський 
облік в 

управлінні 
підприємством 

Облікова політика в ціноутворенні 
8.04.2020 

Прогнозування та 
методи визначення і 
оцінки альтернатив 

8.04.2020 

реферат 

І тиждень 

Хомовий 
С.М. 

Облік в 
зарубіжних 
країнах 

Облік розрахунків з дебіторами 
13.04.2020 

Особливості 
обліку операцій в 
іноземній валюті 

13.04.2020 

реферат 

Хомовий 
С.М. 

Методи і 
моделі 

прийняття 
управлінських 

рішень 

Моделі проблем беззбитковості 
15.04.2020 

Оцінка ефективності 
прийнятих рішень 

13.04.2020 реферат 

Хомовий 
С.М. 

Бухгалтерський 
облік в 

управлінні 
підприємством 

 Оперативні рішень у 
процесі оцінки 

очікуваних витрат та 
прийняття рішень з 

урахуванням критеріїв 
релевантної інформації 

15.04.2020 

реферат 

Хомовий 
С.М. 

Автоматизація 
облікових 

процесів (бух) 

 Облік операцій з 
основними засобами 

(придбання і 
введення в 

експлуатацію) 
16.04.2020 

Автоматизація 
бухгалтерських 

операцій з 
переміщення і 

вибуття основних 
засобів 

16.04.2020 

ІНДЗ 

ІІ тиждень 
Хомовий 
С.М. 

Автоматизація 
облікових 

процесів (бух) 

Ведення обліку з надходження та 
продажу ТМЦ  

(1 частина) 21.04.2020 

Кадровий облік. 
Прийом на роботу в 

організіцію 
20.04.2020 

ІНДЗ 

Хомовий 
С.М. 

Автоматизація 
облікових 

процесів (екон) 

Ведення обліку з надходження та 
продажу ТМЦ  

(2 частина) 21.04.2020 

Автоматизація 
бухгалтерських 

операцій з 
переміщення і вибуття 

основних засобів 
20.04.2020 

ІНДЗ 



Кадровий облік. 
Прийом на роботу в 

організацію 20.04.2020
Хомовий 
С.М. 

Методи і 
моделі 

прийняття 
управлінських 

рішень 

Програмно-цільовий підхід 
22.04.2020 

 

реферат 

Хомовий 
С.М. 

Бухгалтерський 
облік в 

управлінні 
підприємством 

Бухгалтерський облік в управлінні 
вартістю підприємства 

22.04.2020 

Елементи облікової 
політики в 

ціноутворенні 
22.04.2020 

реферат 

 
Кафедра Підприємництва, торгівлі та біржової діяльності 

 
ПІБ  

викладача 
Назва 

дисципліни 
Тема лекції,  

дата 
Тема практичного 

заняття, дата 
Інші форми 
самостійно

ї роботи 
(ІНДЗ, есе 
тощо) 

вказати 
ІІ тиждень 

Сатир Л.М. Аналіз 
господарської 
діяльності 

08.04.2020 
Аналіз фінансового стану 

підприємства (аналіз ліквідності та 
платоспроможності, аналіз ділової 

активності підприємства) 

8.04.20 
Розрахункові 

завдання з теми 10. 
Аналіз фінансового 
стану підприємства 

(т. 10.1-10.4) 

Виконання 
ІНДЗ 

Провести 
остаточну 
підготовку 
(розрахунк

ову і 
аналітичну 
частини) 
виконаних 
8,9 тем до 
проміжног

о контролю 
Сатир Л.М. Організація 

підприємницьк

ої діяльності 

09.04.20 
Технологія створення власної 

справи 

 Підготовка 
стартапів 

Сатир Л.М Бізнес-
аналітика 

10.03.2020 
Виявлення, аналіз і управління 
вимогами (суть управління 
вимогами. Типи вимог) 

 ІНДЗ 

І тиждень 
Сатир Л.М. Аналіз 

господарської 
діяльності 

15.04.2020 
Аналіз витрат виробництва і 
собівартості продукції (аналіз 

загальної суми витрат, структури 
витрат на виробництво, 

особливості аналізу прямих і 
непрямих витрат) 

 Виконання 
ІНДЗ 

Сатир Л.М. Аналіз  16.04.2020 Провести 



господарської 
діяльності 

8.04.20 
Розрахункові 

завдання з теми 10. 
Аналіз фінансового 
стану підприємства 

(т. 10.5-10.8) 

остаточну 
підготовку 
(розрахунк

ову і 
аналітичну 
частини) 
виконаних 
10 тем до 
проміжног

о контролю  
ІІ тиждень 

Сатир Л.М. Аналіз 
господарської 
діяльності 

22.04.2020 
Аналіз витрат виробництва і 

собівартості продукції 
(оперативний аналіз собівартості 

продукції, функціонально-
вартісний аналіз витрат 

виробництва, визначення резервів 
зниження собівартості продукції) 

 

22.04.2020 
Розрахункові 

завдання тем 14, 15 
Аналіз собівартості 

виробництва 
продукції 

рослинництва, 
Аналіз собівартості 

продукції 
тваринництва ( 
т.14.1-14.4, 15.1-

15.4) 

Виконання 
ІНДЗ 

Провести 
остаточну 
підготовку 
(розрахунк

ову і 
аналітичну 
частини) 
виконаних 
10 тем до 
проміжног

о контролю 
Сатир Л.М. Організація 

підприємницьк

ої діяльності 

23.04.2020 
Формування функціонального 
середовища підприємницької 

діяльності 

 Підготовка 
до 

презентації 
стартапів 

Сатир Л.М. Бізнес-
аналітика 

24.04.2020 
Виявлення, аналіз і управління 
вимогами (розділи аналізу вимог 

та їх проблеми) 

 ІНДЗ 

ІІ тиждень 
Стаднік Л.І. Комерційна 

діяльність 
 Тема 9. Сучасні 

технології і поря-
док продажу това-
рів, 06.04.2020 р. 

Відповіді 
на тести, 
реферат 

Стаднік Л.І. Комерційна 
діяльність 

 Тема 9. Сучасні 
технології і поря-
док продажу това-
рів, 06.04.2020 р. 

Відповіді 
на тести, 
реферат 

Стаднік Л.І. Економіка і 
організація 
торгівлі 

 Тема 11.Нові фор-ми 
та механізм 
позамагазинного 
продажу товарів  
07.04.2020 р. 

Відповіді 
на тести, 
реферат 

Стаднік Л.І. Економіка і 
організація 
торгівлі 

 Тема 12.Особли-
вості організації 
торгівлі на ринках 
07.04.2020 р. 

Відповіді 
на тести, 
реферат 

Стаднік Л.І. Комерційна 
діяльність 

Тема 10. Комерцій-на діяльність та 
організація оптово-го продажу 

  



товарів 
10.04.2020 р. 

І тиждень 
Стаднік л.і. Економіка і 

організація 
торгівлі 

Тема 13. Організа-ція 
торговельного обслуговування по-
купців, 14.04.2020 р. 

  

Стаднік Л.І. Економіка і 
організація 
торгівлі 

Тема 14. Організа-ція 
інформаційно- рекламної роботи в 
торгівлі 
14.04.2020 р. 

  

Стаднік Л.І. Статистика  Тема 9.1. Статисти-
чні методи вимірю-
вання зв’язку між 
ознаками 17.04.2020 
р. 

Розвязки 
задач 

Стаднік Л.І. Статистика  Тема 9.1. Статисти-
чні методи вимірю-
вання зв’язку між 
ознаками 
17.04.2020 р. 

Розвязки 
задач 

ІІ тиждень 
Стаднік Л.І. Економіка і 

організація 
торгівлі 

 Тема 13. Основні 
правила торговель-
ного обслуговуван-
ня покупців 
21.04.2020 р. 

Відповіді 
на тести, 
реферат 

Стаднік Л.І. Економіка і 
організація 
торгівлі 

 Тема 14. Форми 
реалізації реклами 
торговельного під-
приємства. Оцінка 
економічної ефек-
тивності реклами 
21.04.2020 р. 

Відповіді 
на тести, 
реферат 

Стаднік Л.І. Статистика  Тема 9.2. Статисти-
чні методи вимірю-
вання зв’язку 
23.04.2020 р. 

Розвязки 
задач 

Стаднік Л.І. Статистика  Тема 9.2. Статисти-
чні методи вимірю-
вання зв’язку 
23.04.2020 р. 

Розвязки 
задач 

ІІ тиждень 
Задорожна 

Р.П. 
Управління 
проєктами 

 6. Планування 
ресурсів і витрат. 
Контроль виконання 
проекту  

06.04.2020 

Розрахунко

ві завдання 

Задорожна 
Р.П. 

Фінансова 
статистика  

6. Статистика ощадної справи 
07.04.2020 

 ІНДЗ, 
опрацюван

ня 
додаткових 



джерел, 
розміщени

х в Moodle 
І тиждень 

Задорожна 
Р.П. 

Статистика  9.1. Статистичні методи 
вимірювання зв’язку    

13.04.2020 

 Тестування  

Задорожна 
Р.П. 

Управління 
проєктами 

6. Планування ресурсів і витрат. 
Контроль виконання проекту  

13.04.2020 

6. Планування 
ресурсів і витрат. 
Контроль виконання 
проекту  

15.04.2020 

Розрахунко

ві завдання 

ІІ тиждень 
Задорожна 

Р.П. 
Статистика  9.2. Статистичні методи 

вимірювання зв’язку    
20.04.2020 

 Тестування  

   7. Управління 
проектними 
ризиками 

20.04.2020 

Розрахунко

ві завдання 

ІІ тиждень  

Шевченко 
А.О. 

Цінова 
 політика 

 

Розрахунок митної 
вартості та ціни на 
імпортуєму 
продукцію, 
09.04.2020 

Розрахунко

ві завдання 

Шевченко 
А.О. 

Аналіз і 
прогнозування 
біржового 
 ринку 

 
Основні методи прогнозування 
цін на фінансових ринках, 

09.04.2020 

Спекулятивні 
операції 

з валютою, 
09.04.2020 

Розрахунко

ві завдання 
 

Шевченко 
А.О. 

Організація 
діяльності 
ринкової 

інфраструктури 

Інвестиційні фонди та компанії, 
10.04.2020 

Розрахунок 
дохідності по 
облігації, 
10.04.2020 

ІНДЗ, 
розрахунко

ві завдання 
 

І тиждень 

Шевченко 
А.О. 

Аналіз і 
прогнозуванн

я біржового  
ринку 

Використання біржової інформації 
для прогнозування цін, 
15.04.2020 

 

Реферат з 
презентаці

єю, есе на 
задану 
тему 

Шевченко 
А.О. 

Цінова 
 політика 

Ціноутворення на споживчі товари 
та  
продукцію виробничо-технічного 
призначення, 

16.04.2020 

 
Реферат з 
презентаці

єю 

Шевченко 
А.О. 

Організація 
діяльності 
ринкової 

інфраструкту

ри 

Центральний депозитарій цінних 
паперів, 

16.04.2020 
 

Реферат з 
презентаці

єю 

Шевченко Цінова Формування цінової політики  ІНДЗ 



А.О. політика торговельного підприємства, 
17.04.2020 

ІІ тиждень 

Шевченко 
А.О. 

Цінова 
політика 

 

Розрахунок 
експортної ціни 

контракту, 
23.04.2020 

Розрахунко

ві завдання 

Шевченко 
А.О. 

Аналіз і 
прогнозуванн

я біржового 
ринку 

Специфіка функціонування 
біржових деривативів, 

23.04.2020 

Котирування 
ф’ючерсних 
контрактів, 
23.04.2020 

Тестування

  

Шевченко 
А.О. 

Організація 
діяльності 
ринкової 
інфраструкту

ри 

Холдинги та кредитні спілки, 
24.04.2020 

Дисконтування 
векселів, 
24.04.2020 

ІНДЗ 

ІІ тиждень 
Кепко В.М. Товарознавст

во, Основи 
підприємницт

ва, 
Статистика 

Навчальна практика 
06.04.2020 р. 

Консультування 
стосовно виконання 
розрахункових 
завдань та 
індивідуальних 
завдань дистанційно 
06.04.2020 рр. 

Розв`язуван
ня 

ситуаційни

х завдань за 
допомогою 
дзвінків на 
мобільний 
телефон, 
через 

месенджер 
Viber 

Кепко В.М. Товарознавст

во Основи 
підприємницт

ва, 
Статистика 

Навчальна практика 
07.04.2020 р. 

Консультування 
стосовно виконання 
індивідуальних, 
розрахункових 
завдань та 
оформлення звітів 
дистанційно. 
Перевірка завдань. 
07.04.2020 рр. 

Опрацюван

ня даних в 
мережі 
Інтернет 
стосовно 
індивідуал

ьних 
завдань, 
розв`язок 
практични

х задач, 
оформленн

я звіту. 
 

Кепко В.М. Товарознавст

во Основи 
підприємницт

ва, 
Статистика 

Навчальна практика 
08.04.2020 р. 

Консультування 
стосовно виконання 
індивідуальних, 
розрахункових 
завдань та 
оформлення звітів 
дистанційно. 
Перевірка завдань. 
08.04.2020 рр. 

Опрацюван

ня даних, 
розв`язок 
практични

х задач, 
оформленн

я звіту. 
 



Кепко В.М. Аналіз 
господарської 
діяльності 

- Розрахункові 
завдання за темами: 
«Аналіз 
виробництва і 
розподілу продукції 
рослинництва» 
(т.11.1-11.4); 
«Аналіз 
виробництва і 
розподілу продукції 
тваринництва (т. 
12.3-12.5)» 
08.04.2020 

Підготовка 
(розрахунк

ова і 
аналітична 
частини) 
виконаних 
8,9 тем до 
проміжног

о контролю 
 

Кепко В.М. Товарознавст

во Основи 
підприємницт

ва, 
Статистика 

Навчальна практика 
09.04.2020 р. 

 
Перевірка завдань 
індивідуальних та 
розрахункових 
завдань. 
09.04.2020 рр. 

Опрацюван

ня даних, 
розв`язок 
практични

х задач, 
оформленн

я звіту. 
 

Кепко В.М. Товарознавст

во Основи 
підприємницт

ва, 
Статистика 

Навчальна практика 
10.04.2020 р. 

Перевірка завдань 
індивідуальних та 
розрахункових 
завдань. 
10.04.2020 рр. 

Остаточне 
оформленн

я і здача на 
перевірку 
звітів про 
практику 
дистанційн

о: за 
допомогою 
електронно

ї почти, 
платформи 
Moodle, 
через 
месенджер 
Viber. 
 

. 
І тиждень 

Кепко В.М. Аналіз 
господарськ

ої діяльності 

         - Розрахункові 
завдання за темою 
«Аналіз 
собівартості 
виробництва 
продукції 
рослинництва» 
(т.14.1-14.5); 
15.04.2020 

Підготовка 
(розрахунк
ова і 
аналітична 
частини) 
виконаних 
11,12 тем 
до 
проміжног

о контролю 
Кепко В.М. Товарознавс

тво 
Тема 2.12 Товарознавча 
характеристика риби та рибних 

       - Реферат з 
презентаціє



товарів  
15.04.2020 
 

ю, есе на 
задану 
тему 

Кепко В.М. Товарознавс

тво 
Тема 2.13 Товарознавча 
характеристика харчових 
концентратів 
16.04.2020 р. 

          - Реферат з 
презентаціє

ю, есе на 
задану 
тему 

Кепко В.М. Товарознавс

тво 
          - Тема 2.13 

Товарознавча 
характеристика 
риби та рибних 
товарів  та 
характеристика 
харчових 
концентратів 
 
16.04.2020 р. 

Розв`язки 
задач, 

тестових 
завдань 

ІІ тиждень 
Кепко В.М. Аналіз 

господарськ

ої діяльності 

 Розрахункові 
завдання за темою 
«Аналіз 
собівартості 
продукції 
тваринництва»  
(т.15.1-15.5); 
22.04.2020 р. 

Підготовка 
виконаних 
завдань до 
проміжног

о 
контролю. 
Робота над 
ІНДЗ та 
опрацюван

ня питань 
винесених 
на 
самостійне 
вивчення 

Кепко В.М. Товарознавс

тво 
Тема 2 .14. 
Товарознавча характеристика 
харчових добавок 
22.04.2020 р. 

 Реферат з 
презентаціє

ю, есе на 
задану 
тему 

ІІ тиждень 
Непочатенко 

А.В. 
Аналіз 

господарськ

ої діяльності 

 Розрахункові 
завдання за темами:  

«Аналіз 
виробництва і 
розподілу 
продукції 

рослинництва» 
(т.11.1-11.4); 

«Аналіз 
виробництва і 
розподілу 
продукції 

тваринництва (т. 

Підготовка 
(розрахунк

ова і 
аналітична 
частини) 
виконаних 
8,9 тем до 
проміжног

о контролю 



12.3-12.5)» 
06.04.2020 

Непочатенко 
А.В. 

Управління 
стратегічни

ми змінами 
підприємств

а 

Ресурсно-компетенційна база 
стратегічних змін06.04.2020 

 
 

Робота над 
ІНДЗ та 

опрацюван

ня питань 
винесених 

на 
самостійне 
вивчення 

Непочатенко 
А.В. 

Обґрунтува

ння 
господарськ

их рішень і 
оцінювання 
ризиків 

Підприємницькі ризики та їх 
впливна прийняття господарських 
рішень 

08.04.2020 

 Робота над 
ІНДЗ та 

опрацюван

ня питань 
винесених 

на 
самостійне 
вивчення 

Непочатенко 
А.В. 

Управління 
стратегічни

ми змінами 
підприємств

а 

Когнітивність – як передумова 
стратегічного розвитку 

підприємства 
08.04.2020 

Ресурсно-
компетенційна база 
стратегічних 
змін08.04.2020 

Робота над 
ІНДЗ та 

опрацюван

ня питань 
винесених 

на 
самостійне 
вивчення 

Непочатенко 
А.В. 

Організація 
підприємни

цької 
діяльності 

 Механізм 
створення власної 
справи  
09.04.2020 
 

 

Непочатенко 
А.В. 

Аналіз 
господарськ

ої діяльності 

 Розрахункові 
завдання за темами:  

«Аналіз 
виробництва і 
розподілу 
продукції 

рослинництва» 
(т.11.1-11.4); 

«Аналіз 
виробництва і 
розподілу 
продукції 

тваринництва 
(т.12.3-12.5)» 

10.04.2020 
 

Підготовка 
(розрахунк

ова і 
аналітична 
частини) 
виконаних 
8,9 тем до 
проміжног

о контролю 

І тиждень  
Непочатенко 

А.В. 
Аналіз 

господарськ

ої діяльності 

 Розрахункові 
завдання за темою 
«Аналіз 
собівартості 

Підготовка 
(розрахунк

ова і 
аналітична 



виробництва 
продукції 
рослинництва» 
(т.14.1-14.5); 
13.04.2020 

частини) 
виконаних 
11,12 тем 

до 
проміжног

о контролю 
Непочатенко 

А.В. 
Аналіз 

господарськ

ої діяльності 

 Розрахункові 
завдання за темою 
«Аналіз 
собівартості 
виробництва 
продукції 
рослинництва» (т. 
14.1-14.5); 
14.04.2020 

Підготовка 
(розрахунк

ова і 
аналітична 
частини) 
виконаних 
11,12 тем 

до 
проміжног

о контролю 
Непочатенко 

А.В. 
Обґрунтува

ння 
господарськ

их рішень і 
оцінювання 
ризиків 

Прийняття господарських рішень за 
умов ризику 15.04.2020 

Підприємницькі 
ризики та їх 
впливна прийняття 
господарських 
рішень 
15.04.2020 

Робота над 
ІНДЗ та 

опрацюван

ня питань 
винесених 

на 
самостійне 
вивчення 

Непочатенко 
А.В. 

Обґрунтува

ння 
господарськ

их рішень і 
оцінювання 
ризиків 

 Прийняття 
господарських 
рішень за умов 
ризику 17.04.2020 

 

ІІ тиждень 
Непочатенко 

А.В. 
Аналіз 

господарськ

ої діяльності 

 Розрахункові 
завдання за темою 
«Аналіз 
собівартості 
продукції 
тваринництва»  
(т.15.1-15.5); 
20.04.2020 

Підготовка 
(розрахунк

ова і 
аналітична 
частини) 
виконаної 
14 теми до 
проміжног

о контролю 
Непочатенко 

А.В. 
Управління 
стратегічни

ми змінами 
підприємств

а 

 Когнітивність – як 
передумова 
стратегічного 
розвитку 
підприємства 
20.04.2020 

 

Непочатенко 
А.В. 

Обґрунтува

ння 
господарськ

их рішень і 
оцінювання 
ризиків 

Прийняття рішень у конфліктних 
ситуаціях 22.04.2020 

 Робота над 
ІНДЗ та 

опрацюван

ня питань 
винесених 

на 



самостійне 
вивчення 

Непочатенко 
А.В. 

Управління 
стратегічни

ми змінами 
підприємств

а 

Сучасні методи управління змінами 
22.04.2020 

Сучасні методи 
управління змінами 
22.04.2020 

Робота над 
ІНДЗ та 

опрацюван

ня питань 
винесених 

на 
самостійне 
вивчення 

Непочатенко 
А.В. 

Організація 
підприємни

цької 
діяльності 

 Формування 
функціонального 
середовища в 
підприємництві23.0
4.2020 
 

 

Непочатенко 
А.В. 

Аналіз 
господарськ

ої діяльності 

 Розрахункові 
завдання за темою 
«Аналіз 
собівартості 
продукції 
тваринництва»  
(т.15.1-15.5); 
24.04.2020 

Підготовка 
(розрахунк

ова і 
аналітична 
частини) 
виконаної 
14 теми до 
проміжног

о контролю 
ІІ тиждень 

Василенко 
О.І. 

Вступ до 
спеціальност

і (1 курс 
ПТБД) 

Європейська торговельна політика в 
сільському господарстві та в 

Україні 
06.04.2020 

 Опрацюван

ня 
статистичн

их даних 
товарообіг

у 
сільськогос

подарської 
продукції 

між 
Україною 
та ЄС в 
2019 р. 

 
Василенко 

О.І. 
Бізнес-

аналітика 
(маг. 1 р.н. 
гр. 5 ПТБД) 

 Моделювання і 
оптимізація 

часових витрат 
бізнес-процесу 

10.04.2020 

Оформлен

ня он-лайн 
звіту до 
роботи. 

І тиждень 
Василенко 

О.І. 
Вступ до 

спеціальност

і (1 курс 
ПТБД) 

Професійна діяльність як процес 
управління 
13.04.2020 

 Підготовка 
глосарію з 

теми. 
Професійн

а 
компетентн



ість. 
Професійн

а 
майстерніс

ть. 
Професійн

а творчість. 
 

Василенко 
О.І. 

Навчально-
професійна  
практика зі 
спеціальност

і (3 курс 
ПТБД) 

 Оподаткування 
суб’єктів 

підприємництва.  
Логістика. 
Економіка 

підприємства. 
13.04.2020 - 
17.04.2020 

Опрацюван

ня даних, 
розв'язок 
практични

х задач. 
Оформлен

ня звіту. 

ІІ тиждень 
Василенко 

О.І. 
Вступ до 

спеціальност

і (1 курс 
ПТБД) 

Риторика та її роль у професійній 
діяльності 
20.04.2020 

 Встановлен

ня власних 
психологіч

них 
особливост

ей, типу 
темпераме

нту та 
характерис

тики 
поведінки 
під час 

здійснення 
торговельн

их 
операцій 

Василенко 
О.І. 

Навчально-
професійна  
практика зі 
спеціальност

і (3 курс 
ПТБД) 

 Захист прав 
споживачів. 
Торговельне 

підприємництво. 
Технічне 

регулювання. 
20.04.2020-
24.04.2020 

Опрацюван

ня даних, 
розв'язок 
практични

х задач, 
оформленн

я звіту. 

Василенко 
О.І. 

Бізнес-
аналітика 
(маг. 1 р.н. 
гр. 5 ПТБД) 

 Бізнес-аналітика 
даних і процесів 

24.04.2020 

Оформлен

ня он-лайн 
звіту до 
роботи. 

 
Кафедра Менеджменту 

 
ПІБ  

викладача 
Назва 

дисципліни 
Тема лекції,  

дата 
Тема практичного 

заняття, дата 
Інші форми 
самостійної 

роботи 
(ІНДЗ, есе 



тощо) 
вказати 

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

Стратегічний 
менеджмент 

Вибір стратегії організації 
06.04.2020 

 

Типи стратегій 
організацій 
08.04.2020 

ІНДЗ 

Гринчук Ю.С. Менеджмент 
інноваційного 

процесу 

Управління інноваційним проектом 
07.04.2020 

Патентна та 
ліцензійна діяльність 

в Україні 
07.04.2020 

ІНДЗ 

Гринчук Ю.С. Сучасні 
методи та 
технології 

стратегічного 
менеджменту 

Управління реалізацією стратегій 
09.04.2020 

- ІНДЗ 

Коваль Н. В. Креативний 
менеджмент 

Технологія прийняття та реалізації 
креативних управлінських рішень 

08.04.2020 

Аналіз бар’єрів, що 
перешкоджають 
реалізації творчих 

здібностей  
08.04.2020 
Креативне 

використання різних 
джерел влади 

09.04.2020   

ІНДЗ 

Коваль Н. В.  Управлінське 
консультуван

ня 

Консультування з питань маркетингу 
та збуту продукції й послуг. 

09.04.2020 

- ІНДЗ 

Вихор М.В. 
Утеченко Д.М.

Менеджмент 
3 к., 3-6 гр. 

Управлінські рішення та методи їх 
прийняття. 
7.04.2020 

 

Управлінські 
рішення та методи їх 

прийняття. 
6.04.2020, 
10.04.2020 

ІНДЗ 

Вихор М.В. 
 

Управління 
змінами, 
5 к., 1 гр. 

Традиційні методи управління 
змінами. 

10.04.2020 
 

Традиційні методи 
управління змінами. 

10.04.2020 

ІНДЗ 

Вихор М.В. 
 

Вступ до фаху Організація вищої освіти в Україні. 
09.04.2020 

Не передбачено 
навчальним планом 

ІНДЗ 

Шемігон О.І. Технологія 
виробництва 
продукції 

тваринництва 

Технологія виробництва продукції 
вівчарства 
06.04.2020 

Хімічний склад 
корму. 

08.04.2020, 
10.04.2020 

ІНДЗ 

Биба В.А. Адміністратив

ний 
менеджмент 

Адміністративні методи управління 
07.04.2020 

Адміністративні 
методи управління 

10.04.2020 

ЕСЕ 
 

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

Стратегічний 
менеджмент 

Планування реалізації стратегії 
корпорації 
15.04.2020 

Роль планування в 
різних управлінських 

системах 
16.04.2020 

ІНДЗ 

Гринчук Ю.С. Менеджмент 
інноваційного 

- Сутність, види та 
основні завдання 

ІНДЗ 



процесу контролю за 
інноваційною 
діяльністю 
14.04.2020  

Гринчук Ю.С. Сучасні 
методи та 
технології 

стратегічного 
менеджменту 

Стратегічний план та основні 
напрями діяльності підприємства 

15.04.2020 

Впровадження і 
моніторинг 
16.04.2020 

ІНДЗ 

Коваль Н. В.  Управлінське 
консультуван

ня 

Консультаційні послуги з питань 
фінансової діяльності. 

15.04.2020 

Визначення вартості 
консультаційних 

послуг 
15.04.2020 

ІНДЗ 

Вихор М.В. 
Утеченко Д.М.

Менеджмент Керівництво  влада і вплив у  системі 
менеджменту організацій. 

14.04. 2020 

Керівництво  влада і 
вплив у  системі 
менеджменту 
організацій. 
13.04, 15.04, 17.04 

ІНДЗ 

Вихор М.В. Управління 
змінами 

Сучасні методи управління змінами 
16.04.2020 

- ІНДЗ 

Вихор М.В. Вступ до фаху Стандарти вищої освіти. 
16.04.2020 

- ІНДЗ 

Шемігон О.І. Технологія 
виробництва 
продукції 

тваринництва 

Конярство в Україні та методи 
утримання коней 

13.04.2020 

Заготівля кормів 
15.04.2020 
17.04.2020 

ІНДЗ 

Хахула Л.П. 
Хахула Б.В. 

Комунікативн

ий 
менеджмент 

Навчальна практика у студентів 3 
курсу 

14.04.2020 

Навчальна практика 
студентів 3 курсу 

16.04.2020 

 

Биба В.А. Адміністратив

ний 
менеджмент 

Адміністрування процесу прийняття 
та реалізації управлінських рішень 

13.04.2020 

Адміністрування 
процесу прийняття 

та реалізації 
управлінських 

рішень 
17.04.2020 

- ІНДЗ 
- Скласти із 
дотримання

м усіх вимог 
до 
написання 
документів, 
що 
створюються 
для 
прийняття 
управлінськ

их рішень 
ІІ тиждень 

Гринчук Ю.С., 
Утеченко Д.М.

Стратегічний 
менеджмент 

 

Управління реалізацією стратегії 
20.04.2020 

Розроблення 
стратегічного плану 

22.04.2020 

ІНДЗ 

Гринчук Ю.С. Менеджмент 
інноваційного 

процесу 
 

Управління ризиком в інноваційній 
діяльності 
21.04.2020 

Види ризику в 
процесі розробки і 
виведення нового 
товару на ринок 

21.04.2020 

ІНДЗ 

Гринчук Ю.С. Сучасні Бенчмаркінг, як інструмент - ІНДЗ 



методи та 
технології 

стратегічного 
менеджменту 

підвищення конкурентоспроможності 
підприємства 

23.04.2020 

Коваль Н.В. Креативний 
менеджмент 

Мотивування творчості 
22.04.2020 

Самооцінка за моделлю
чотирьох Р 
22.04.2020 

Застосування методу «6 
капелюхів» для 

вирішення проблемної 
ситуації 

23.04.2020 

ІНДЗ 

Вихор М.В. 
Утеченко Д.М. 

Менеджмент Лідерство у системі менеджменту 
організацій. 
21.04.2020 

 

Лідерство у системі 
менеджменту 
організацій. 
20.04.2020 
24.04.2020 

ІНДЗ 

Вихор М.В. Управління 
змінами 

Опір змінам та методи його 
подолання. 
24.04.2020 

Опір змінам та 
методи його 
подолання. 
30.04.2020 

ІНДЗ 

Вихор М.В. Вступ до фаху Болонський процес та вища освіта 
України. 23.04.2020 

- ІНДЗ 

Шемігон О.І. Технологія 
виробництва 
продукції 

тваринництва 

Кролівництво та метоли утримання 
кролів. 

20.04.2020 
 

Підготовка кормів до 
згодовування. 

22.04.2020 
24.04.2020 

ІНДЗ 

Биба В.А. Адміністратив

ний 
менеджмент 

Адміністрування процесу прийняття 
та реалізації управлінських рішень 

21.04.2020 
 

Адміністрування 
процесу прийняття 

та реалізації 
управлінських 

рішень 
24.04.2020 

- ІНДЗ 
- Скласти із 
дотримання

м усіх вимог 
до 
написання 
документів, 
що 
створюються 
для 
прийняття 
управлінськ

их рішень 
 

Кафедра:Публічного управління, адміністрування та міжнародної економіки 

ПІБ  
викладача 

Назва 
дисципліни 

Тема лекції,  
дата 

Тема практичного 
заняття, дата 

Інші форми 
самостійно

ї роботи 
(ІНДЗ, есе 
тощо) 

вказати 
ІI тиждень 

Білик О.В. Планування  Планування ІНДЗ 



в публічній 
сфері 

розташування 
виробництва та 
транспортних 
мереж (8.04) 

Сокольська 
Т.В. 

Контролінг Планування та бюджетування 
підприємства в системі 
контролінгу (09.04.) 

Порядок складання 
та узгодження 

бюджетів 
(09.04.) 

ІНДЗ 

Іванова Л.С. Децентраліз

ація 
публічної 
влади 

 
 
 
 

Теорія  
Організації 

 
Децентраліз

ація 
публічної 
влади 

 
 
 

Загальний огляд територіальної 
організації держав Європи (06.04.) 

- 
 
- 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

«Закон єдності 
аналізу- 
синтезу»(09.04.)3 
курс 
 
Європейський 
досвід формування 
територіальної 
основи місцевого 
самоврядування(09.
04.) 

Індивідуал

ьне 
завдання 

 
 
 
 

Реферат 
 
 

ІНДЗ 
 

 

Панасюк 
В.І.  

ЗЕД 
підприємств

а 

 Митне оформлення 
товарів 6.04.2020 
 

ІНДЗ 

Панасюк 
В.І.  

ЗЕД 
підприємств

а 

 Митне оформлення 
товарів 9.04.2020 
 

ІНДЗ 

Панасюк 
В.І.  

ЗЕД 
підприємств

а 

 Митне оформлення 
товарів 10.04.2020 
 

ІНДЗ 

Панасюк 
В.І.  

ЗЕД 
підприємств

а 

Особливості оподаткування ЗЕД 
підприємства 

 ІНДЗ 

Шпак М.В. Організація 
СПГ 

Організація будівництва у зеленому 
господарстві 

(7.04) 

 ІНДЗ 

  Організація використання землі та 
зелених насаджень 

(9.04) 

Складання 
кошторису витрат 
на будівництв 
об’єктів  у 
зеленому 

господарстві 
(9.04) 

ІНДЗ 

Поліщук 
С.П. 

Регіональна 
політика та 
місцеве 

самоврядува

Регіональна політика в ЄС 
(8.04) 

Пріоритети 
політики 

згуртованості та 
фінансові 

ІНДЗ 



ння механізми 
регіональної 

політики (9.04) 
 

І тиждень 
Сокольська 

Т.В. 
Контролінг Методичний інструментарій 

оперативного контролінгу 
(17.04) 

СVР-аналіз 
(17.04) 

ІНДЗ 

Арбузова 
Т.В. 

Державне та 
регіональне 
управління 

Місцеве самоврядування та його 
особлива роль у державному 
управлінні 

 (16.04.2020) 

Регіональні органи 
державного 
управління 
(16.04.2020) 

 

реферат 

Іванова Л.С. Теорія 
організації 
Теорія 
організації 

- 
 
 
- 

«Закон єдності 
аналізу-

синтезу»(16.04.)2 
курс БФЕ 

«Закон єдності 
аналізу-

синтезу»(17.04.)2 
курс МУ 

Реферат 
 

Реферат 

Шпак М.В. Організація 
СПГ 

Розрахунок економічних 
результатів господарювання на 
основі балів бонітету ґрунтів 

(14.04) 

 ІНДЗ 

Поліщук 
С.П. 

Регіональна 
політика та 
місцеве 

самоврядува

ння 

Місцеве самоврядування як 
складова публічного управління 

(13.04)  

Європейська Хартія 
місцевого 
самоврядування та 
Всесвітня 
Декларація 
місцевого 
самоврядування. 
Правова природа 
міжнародних 
стандартів 
місцевого 
самоврядування 
(16.04) 

 

Реферат 

ІI тиждень 
Сокольська 

Т.В. 
Контролінг Експертна діагностика фінансово – 

господарського стану підприємства 
(23.04.) 

Методи діагностики 
стратегічної позиції 

підприємства 
(23.04.) 

ІНДЗ 

Арбузова 
Т.В. 

Державне та 
регіональне 
управління 

Внутрішня організація та управління 
органу державної влади (20.04.2020) 

Місцеве 
самоврядування та 
його особлива роль 
у державному 
управлінні 

 (23.04.2020) 

реферат 

Іванова Л.С. Теорія - «Закон композиції- Реферат 



організації 
 

Теорія 
організації 

 

 
 
- 

пропорційності»(24
.04.)2курсМУ 

 
«Закон композиції-
пропорційності»(24

.04.)2курсБФЕ 

 
 

Реферат 

Шпак М.В. Організація 
СПГ 

Організація процесів праці та їх 
принципи(21.04) 

 ІНДЗ 

  Форми господарювання  в садово-
парковому господарстві(24.04) 

Розробка системи 
заходів для 
забезпечення 

високопродуктивно

го використання 
машин і робочої 

сили при виконанні 
конкретних видів 

робіт 
(24.04) 

ІНДЗ 

Поліщук 
С.П. 

Регіональна 
політика та 
місцеве 

самоврядува

ння 

Конституційно-правові основи 
місцевого самоврядування (22.04) 

Організаційно-
правова, 

матеріальна і 
фінансова основи 

місцевого 
самоврядування 

(23.04) 

Реферат 

 
Кафедра Вищої математики та фізики 

 
ПІБ 

викладача 
Назва 

дисципліни 
Тема лекції, 

дата 
Тема 

практичного заняття, 
дата 

Інші форми 
самостійної 

роботи 
ІI тиждень (06.04.20 – 10.04.20) 

Непочатенко 
В.А. 

Вища 
математика, 

1к. БТФ 

Повторні випробування. Формули 
Пуассона, локальна та інтегральна 

Лапласа. 
 9.04. 2020 

Повторні 
випробування. 

Формули Пуассона, 
локальна та 

інтегральна Лапласа. 
Розв'язок задач 

 9.04. 2020 

 

Ревицька У,С. Біомедична 
статистика та 
інформатика 

1к, ФВМ 

Побудова інтервального розподілу та 
відповідне графічне в Exel. 
08.04.20 

Визначення меж 
інтервалів, 
середнього значення, 
побудова гістограми 
частот в Exel. 
07.04.20 – 2 гр.  
08.04.20 – 3 гр. 
09.04 20 – 1 гр. 

Здача 
індивідуальн

их завдань до 
13.04. 20 

Ревицька У.С. Вища 
математика 
1 к. 
Екологічний 
факультет 

Застосування матриць в екологічному 
моделюванні. 
08.04.20 

  



Стригіна О.А Вища 
математика, 

1к. БТФ 

 Знаходження, 
невизначеного 

інтегралу методом 
безпосереднього 
інтегрування та 
заміною змінної 

6.04.2020 

 

 Вища 
математика, 

1к. БТФ 

 Знаходження, 
невизначеного 
інтегралу по 

частинам. 8.04.2020 

 

Дрозденко 
В.О. 

Вища 
математика, 
1к. Геодезія 

Диференціал функції та його 
застосування 

7.04.2020 

Диференціал функції 
та його застосування 

7.04.2020 

 

I тиждень (13.04.20 – 17.04.20) 
Непочатенко 

В.А. 
Вища 

математика, 
1к. БТФ 

Визначений інтеграл. Знаходження 
визначеного інтегралу заміною 

змінної та по частинах 
13.04.2020 

  

Непочатенко 
В.А. 

Вища 
математика, 
1к. БТФ, ХТ 

Дискретна випадкова величина та її 
числові характеристики 15.04.2020 

  

Непочатенко 
В.А. 

Вища 
математика, 
1к. БТФ, ХТ 

 Дискретна випадкова 
величина. 

Знаходження 
числових 

характиристик 
дискретної 

випадкової величини 
16.04. 2020 

 

Ревицька У.С. Біомедична 
статистика та 
інформатика 1 
к.ФВМ 

 Перевірка розподілу 
вибірки на 
нормальність 
засобами Exel. 
13.04.20 – 3 гр. 1 к. 
ФВМ 
14.04.20 - 1 гр. 1 к. 
ФВМ 
17.04.20 – 2 гр. ФВМ  

Надсилання 
індивідуальн

их робіт до 
18.04.20 

Ревицька У. Вища 
математика, 
Екологічний 
факультет 

 Дії з матрицями, 
матричні рівняння в 

моделюванні 
екологічних процесів. 

16.04.20 

ІНДЗ до 
24.04 

Дрозденко В. 
О. 

Вища 
математика, 
1к. Геодезія 

Диференціюва-ння функції декількох 
змінних 
14.04.2020 

 Диференціюва

ння функції 
декількох змінних 
14.04.2020 

 

Дрозденко 
В.О. 

Вища 
математика, 
1к. Геодезія 

Невизначений інтеграл. Основні 
методи інтегрування 
16.04.2020 

Невизначений 
інтеграл. Основні 
методи інтегрування 
16.04.2020 

 



II тиждень (20.04.20 – 24.04.20) 
Непочатенко 
В.А. 

Вища 
математика, 
1к. БТФ, ХТ 

Неперервна випадкова величина та її 
числові характеристики 23.04.2020 

  

Ревицька У.С. Біомедична 
статистика та 
інформатика, 

Перевірка гіпотез про рівномірний, 
показниковий закони розподілу 
вибірковрї сукупності. 
1 к. ФВМ 
22.04.20 

Перевірка гіпотез про 
вигляд закону 
розподілу вибіркової 
сукупності. 
21.04.20 -  3 гр. 1к. 
ФВМ 
22.04.20 – 1 гр. 1 к. 
ФВМ 
24.04.20 – 2 гр.  

 

Ревицька У.С. Виша 
математика, 1 
к. Екологічний 

факультет 

Лінійна функція в моделюванні 
екологічних процесів. 

22.04.20 

  

Стригіна О.А Вища 
математика, 

1к. БТФ 

 Знаходження, 
визначеного 
інтегралу методом 
безпосереднього 
інтегрування та 
заміною змінної 
20.04.2020 

 

Стригіна О.А Вища 
математика, 

1к. БТФ 

 Знаходження, 
визначеного 
інтегралу  по 
частинам. 22.04.2020 

 

Дрозденко В. 
О. 

Вища 
математика, 
1к. Геодезія 

Інтегрування дробово-раціо-нальних 
вира-зів. Інтегруван-ня деяких три-
гонометричних виразів 

21.04.2020 

Інтегрування 
дробово-раціо-
нальних вира-зів. 
Інтегруван-ня деяких 
три-гонометричних 
виразів21.04.2020 

 

 
Кафедра Економіки та економічної теорії 

 

ПІБ  
викладача 

Назва 
дисципліни 

Тема лекції,  
дата 

Тема практичного 
заняття, дата 

Інші форми самостійної 
роботи (ІНДЗ, есе тощо) 

вказати 
ІІ тиждень 

Однорог М. А. Планування і 
контроль на 
підприємстві 

Планування і контроль 

оновлення продукції, 

06.04.2020 

Система планів 
підприємства, 06.04.2020 

 

Розрахункові задачі за 
темою 

«Система планів 
підприємства» 

Однорог М. А. Нормування 
праці 

Нормування праці в 

допоміжному 

виробництві, 

06.04.2020 

Нормування праці 

керівників, 

спеціалістів, 

службовців, 07.04.2020 

Диференційовані та 
укрупнені методи 

нормування, 07.04.2020 

Розрахункові задачі за 
темою 

«Диференційовані та 
укрупнені методи 
нормування» 



Шуст О. А. 
Однорог М. А. 

Економіка праці 
і соціально-
трудові 

відносини 

Аналіз, звітність, аудит 

у сфері праці, 

07.04.2020 

Організація і 
обслуговування робочих 

місць, 07.04.2020 

Розрахункові задачі за 
темою 

«Організація і 
обслуговування робочих 

місць» 
Рибак Н.О. Економічна 

теорія   
Фінансова система 
ринковогогосподарства. 
 
8.04.2020 

Зайнятість і відтворення 
робочої сили. 
 
07.04.2020. 
І курс, 1,2 гр. 

Розрахункові задачі, 
тестові завдання за 
темою «Зайнятість і 
відтворення робочої 
сили» 

Шуст О.А.  Економіка 
підприємства,  
3 курс,заочна 
форма навч.   

Інноваційні процеси та 
науково-технічний 
прогрес 
07.04.2020 

 Тестові завдання на тему 
«Інноваційні процеси та 
науково-технічний 
прогрес» 

Рибак Н.О.  Економіка 
підприємства, 3 
курс,заочна 
форма навч.   

 Ціни та ціноутворення 
на сільськогосподарську 
продукцію. 
08.04.2020 

Розрахункові задачі, 
тестові завдання за 
темою «Ціни та 
ціноутворення на 
сільськогосподарську 
продукцію.» 

Рибак Н.О.  Соціальна 
економіка 
1курс магістри, 
заочна форма 
навчання 

Система суб’єктів 
соціальної економіки 

08.04.2020 

 Написати есе на тему 
«Середній клас в 
Україні»  

Шуст О.А.  Економіка 
підприємства 3 
курс,заочна 
форма навч. 

Іспит 
9.04 2020 

  

Юхименко П.І.  Історія 
економіки та 
економічної 
думки 

Ринкове господарство 
країн європейської 
цивілізації в період 
монополістичної 

конкуренції (друга пол. 
ХІХ – початок ХХ ст.). 

6.04.2020 

Особливості 
становлення ринкового 
господарства в окремих 

країнах західної й 
східної цивілізації   

07.04.2020 
08.04.2020 

Творчі завдання 

Юхименко П.І ДПП Державно-приватне 
партнерство та розвиток 

інфраструктури 
сільських територій 

09.04.2020 

Державно-приватне 
партнерство по 
створенню 

інфраструктури  
09.04.2020 

 

Житник Т.П. 
 

Екологічна 
політика 
(ПУ) 

Екологічна політика в 
умовах надзвичайних 
ситуацій 
06.04.2020 
 

Заходи попередження й 
подолання надзвичайних 
ситуацій 
06.04.2020 
 

Підготовка  
презентацій 
по самостійній 
роботі 

Житник Т.П. 
Житник Т.П. 
 

Економіка 
виробничої 
інфраструктури 

Методичні підходи до 
оцінки активів 
виробничого 
підприємства  
06.04.2020 

 Підготовка  
презентацій 
по самостійній 
роботі 

Житник Т.П. 
 

Економіка та 
організація 
агропромислових 
формувань 

Агропромислові 
формування в системі 
АПК 
08.04.2020. 

 Підготовка  
презентацій 
по самостійній 
роботі 

Житник Т.П. 
 

Економіка 
виробничої 
інфраструктури  
 

Оцінка нематеріальних 
активів виробничого 
підприємства  
08.04.2020 

Економічна оцінка 
ринкової вартості 
нематеріальних активів 
08.04.2020 

Підготовка  
презентацій 
по самостійній 
роботі 

Житник Т.П. 
 

Потенціал та 
розвиток 
підприємства 

Методичні підходи до 
оцінки вартості 
потенціалу підприємства 

Оцінка вартості 
потенціалу підприємства 
09.04.2020 

Підготовка  
презентацій 
по самостійній 



09.04.2020 роботі 

Житник Т.П. 
 

Економіка та 
організація 
інноваційної 
діяльності 

Сучасні організаційні 
форми реалізації 
інновацій 
09.04.2020 

Дослідження 
організаційних форм 
інтеграції науки і 
виробництва на прикладі 
технопарку "Київська 
політехніка" 
09.04.2020 

Підготовка  
презентацій 
по самостійній 
роботі 

Житник Т.П. 
 

Екологічна 
політика 
(Е) 

Екологічна політика в 
умовах надзвичайних 
ситуацій 
10.04.2020 

Заходи попередження й 
подолання надзвичайних 
ситуацій 
10.04.2020 

Підготовка  
презентацій 
по самостійній 
роботі 

Житник Т.П. 
 

Потенціал та 
розвиток 
підприємства 

Оцінка вартості землі 
10.04.2020 

 Підготовка  
презентацій 
по самостійній 
роботі 

Батажок С.Г. Бюджетний 
менеджмент 

Організація і порядок 
виконання дохідної 
частини бюджету. 
Органи, які 
забезпечують виконання 
дохідної частини 
бюджету. 
08.04.2020 

 Місце і роль спеціальних 
органів контролю в 
управлінні бюджетним 
процесом (на прикладі 
однієї держави). 

Батажок С.Г. Вступ до 
спеціальності 

Ознайомлення з 
освітньо-професійною 
програмою першого 
(бакалаврського) рівня 
вищої освіти галузі знань 
05 «Соціальні та 
поведінкові науки» 
спеціальності 051 
«Економіка». 
09.04.2020 

 Аналіз бібліотечних 
ресурсів, Інтернет-
джерел та формування 
особистого фонду 
навчальної літератури за 
фахом. 
 

Понедільчук 
Т.В. 

Навчально-професійна практика зі спеціальності для студентів 2 курсу спеціальності 
«Економіка» 23.03.2020-10.04.2020 

І тиждень 
Однорог М. А. Формування 

бізнес-моделі 
підприємства 

Життєвий цикл бізнес-

моделі підприємства, 

13.04.2020 

Еволюція поглядів і 
підходів до процесу 

стратегічного 
управління, 13.04.2020 

Розрахункові задачі за 
темою 

«Еволюція поглядів і 
підходів до процесу 

стратегічного 
управління» 

Однорог М. А. Планування і 
контроль на 
підприємстві 

Фінансове планування і 

контроль на 

підприємстві, 

14.04.2020 

Система планів 
підприємства, 13.04.2020 

Маркетингові 
дослідження, планування 

збуту і контролю 
продукції 14.04.2020 

Розрахункові задачі за 
темою 

«Система планів 
підприємства» 

та «Маркетингові 
дослідження планування 

збуту і контролю 
продукції» 

Однорог М. А. Навчально-професійна практика зі спеціальності для студентів 3 курсу спеціальності 
«Економіка» 13.04.2020-01.05.2020 

Однорог М. А. Економічна 
теорія (для 
студентів-
іноземців) 

Економічна система 

суспільства, 13.04.2020 

Форми організації 
суспільного 

виробництва, 14.04.2020 

Ситуаційні вправи за 
темою «Форми 

організації суспільного 
виробництва» 



Шуст О. А. 
Однорог М. А. 

Економіка праці 
і соціально-
трудові 

відносини 

Міжнародна 

організація праці та її 

вплив на розвиток 

соціально-трудових 

відносин, 14.04.2020 

Оцінювання робочого 
місця, 14.04.2020 

Ситуаційні вправи за 
темою «Оцінювання 
робочого місця» 

 

Шуст О.А. Економіка 
підприємства 

Якість і 
конкурентоспроможність

продукції 

14.04.2020 

 Тестові завдання на тему 
«Якість і 
конкурентоспроможність

продукції» 

 
Рибак Н.О.  Економічна 

теорія   
Кредитна система 

 
15.04.2020 

Фінансова система 
ринковогогосподарства. 
 
14.04.2020 
1 курс 1.2 групи 

Розрахункові задачі, 
тестові завдання за 
темою «Фінансова 
система 
ринковогогосподарств» 

Рибак Н.О. Економіка 
підприємства 

 Ціни та ціноутворення  
насільськогосподарськуп

родукцію. 
14.04.2020 
 

Розрахункові задачі, 
тестові завдання за 
темою «Ціни та 
ціноутворення  на 
сільськогосподарськупро

дукцію» 
Рибак Н.О.  Соціальна 

економіка 
1курс магістри, 
заочна форма 
навчання 

Соціальна  
політика та її роль  в 
соціалізації економіки.  
 
14.04.2020 

Система соціального 
захисту 
 
14.04.2020 

Написати есе на тему 
«Концепція сталого 
розвитку як основна 
теорія соціальної 
політики в умовах 
глобалізації» 

Рибак Н.О. Економіка 
підприємства 

 Якість і 
конкурентоспроможність

продукції 

15.04.2020 

Розрахункові задачі, 
тестові завдання за 
темою «Якість і 
конкурентоспроможність

продукції»  

Рибак Н.О. Соціальна 
економіка 
1курс магістри, 
заочна форма 
навчання 

Залік  
16.04.2020 

  

Рибак Н.О. Захист звітів з 
навчальної 
практики по  
спеціальності 

17.04.2020   

Юхименко П.І. Історія 
економіки та 
економічної 

думки 
 
 
 

 
 

Розвиток національних 
економік країн 

європейської цивілізації 
в системі світового 
господарства під 
впливом науково-
технічної революції 

(друга половина ХХ ст.). 
13.04.2020 

Розвиток національних 
економік країн 

європейської цивілізації 
в системі світового 

господарства 
Заняття 1. 13.04.2020 

1гр. 

Творчі завдання 

Юхименко П.І ДПП 
 

Застосування механізмів 
державно-приватного-

партнерства для 
розвитку інфраструктури  

економіки України 
16.04.2020 

14.042020 2 гр. 
Заняття 2. 17.04.2020 

1-2-група  
 
 

 

Житник Т.П. 
 

Економіка та 
організація 
інноваційної 

Фінансування 
інноваційних процесів 
16.04.2020. 

Оцінювання ризиків 
інноваційних проектів із 
застосуванням теорії ігор 

Підготовка  
презентацій 
по самостійній 



діяльності  16.04.2020.  
 

роботі 

Житник Т.П. 
 

Економіка та 
організація 
агропромислових 
формувань 
 

Ресурсний потенціал та 
його вплив на економіку 
агропромислових 
формувань 
17.04.2020 

Ринки землі і праці та 
проблеми їх становлення 
в Україні 
17.04.2020 

Підготовка  
презентацій 
по самостійній 
роботі 

Житник Т.П. 
 

Потенціал та 
розвиток 
підприємства 

Оцінка вартості будівель 
і споруд 
17.04.2020. 

 Підготовка  
презентацій 
по самостійній 
роботі 

Батажок С.Г. Бюджетний 
менеджмент 

 Кошторисне 
фінансування закладів 
охорони здоров’я 
(складання кошторису) 
15.04.2020 

Задачі з теми 
«Планування видатків в 
закладах охорони 
здоров’я» 

Батажок С.Г Вступ до 
спеціальності 

Освітньо-кваліфікаційна 
характеристика магістра 
з економіки за 
спеціальністю економіка 
підприємства. 
16.04.2020 

 Аналіз бібліотечних 
ресурсів, Інтернет-
джерел та формування 
особистого фонду 
навчальної літератури за 
фахом. 

Батажок С.Г. Фінанси, гроші 
та кредит 

Тема. «Інфляція та 
грошові реформи» 
15.04.2020 

План практичного 
заняття 

1. Сутність, 
закономірності розвитку 
та причини інфляції. 

2. Економічні та соціальні 
наслідки інфляції. 
Особливості інфляції в 
Україні в 90-ті роки. 

3. Сутність та види 
грошових реформ. 

4. Особливості проведення 
грошової реформи в 
Україні. 

5. Грошові реформи в 
зарубіжних країнах. 
16.04.2020 

Задачі Навчально-
методичний посібник 
«Фінанси, гроші та 
кредит» стр. 152-157. 

Понедільчук 
Т.В. 

Макроекономіка Тема: «Споживання 
домогосподарств»,  
13.04.2020 

 
Підготовка  
презентацій 
по самостійній 
роботі 

Понедільчук 
Т.В. 

Макроекономіка  Тема: «Споживання 
домогосподарств»,  
15.04.2020 

Семінарське заняття 7
 Тема: 
«Споживання 
домогосподарств»,  
План семінарського 
заняття 
1. Споживання та 
заощадження як функція 
доходу. 
2. Фактори 
споживання та 
заощадження. 
3. Схильність до 
споживання та 
заощадження. 
Задачі, тестовий 
контроль, написання ЕСЕ 

Понедільчук 
Т.В. 

Макроекономіка  Тема: «Споживання 
домогосподарств»,  
17.04.2020 

Семінарське заняття 7
 Тема: 



«Споживання 
домогосподарств»,  
План семінарського 
заняття 
1. Споживання та 
заощадження як функція 
доходу. 
2. Фактори 
споживання та 
заощадження. 
3. Схильність до 
споживання та 
заощадження. 
Задачі, тестовий 
контроль, написання ЕСЕ 

ІІ тиждень 

Однорог М. А. Планування і 
контроль на 
підприємстві 

Організацій-технічний 

розвиток 

підприємства, 

20.04.2020 

Планування виробництва 
продукції, 20.04.2020 

Розрахункові задачі за 
темою 

«Планування 
виробництва продукції» 

Навчально-професійна практика зі спеціальності для студентів 3 курсу спеціальності «Економіка» 13.04.2020-01.05.2020

Однорог М. А. Економічна 
теорія (для 
студентів-
іноземців) 

Економічні потреби і 

виробничі можливості 

суспільства, 20.04.2020 

Економічні відносини 
власності, 20.04.2020 

Ситуаційні вправи за 
темою «Економічні 
відносини власності» 

Шуст О. А. 
Однорог М. А. 

Економіка праці 
і соціально-
трудові 

відносини 

Соціальне партнерство, 

21.04.2020 

Напрями та методи 
регулювання соціально-

трудових відносин, 
21.04.2020 

Розрахункові задачі за 
темою 

«Напрями та методи 
регулювання соціально-
трудових відносин» 

Шуст О.А. Економіка 
підприємства Інтенсивністьрозвитку

підприємств 

21.04.2020 

 Написити есе на тему 
«Використання ІТ-
технологій в сільському 
господарстві» 

Рибак Н.О. Економічна 
теорія   

Державнерегулюванняри

нковоїекономіки 
22.04.2020 

Кредитна система 
21.04.2020. 
І курс, 1,2 гр. 

Розрахункові задачі, 
тестові завдання за 
темою «Кредитна 
система» 

Рибак Н.О. Економіка 
підприємства 

 
Інтенсивністьрозвитку

підприємств 

21.04.2020 

Розрахунковізадачі, 

тестовізавдання за 

темою 

«Інтенсивністьрозвитк

упідприємств»  

Юхименко П.І. Історія 
економіки та 
економічної 

думки 
 
 

 

Світове господарство та 
основні напрями 

економічної думки на 
етапі інформаційно-

технологічної революції 
(кінець ХХ – початок 

ХХІ ст.) 
17.04.2020 

 

Світове господарство та 
основні напрями 

економічної думки на 
етапі інформаційно-

технологічної революції 
18.04.2020 1 гр. 
19.04.2020 2 гр. 

Творчі завдання 

Юхименко П.І ДПП Державно-приватне 
партнерство як важливий 

фактор підвищення 
якості людського 

капіталу 

Державно-приватне 
партнерство у розвитку 
людського капіталу 
20.04.2020 

 

 



20.04.2020 
 

Житник Т. П. Економіка та 
організація 
агропромислових 
формувань 

Ціноутворення та 
державне регулювання 
АПК 
22.04.2020. 

 Підготовка  
презентацій 
по самостійній 
роботі 

Житник Т. П. Економіка 
виробничої 
інфраструктури  
 

Особливості по 
елементної оцінки 
ринкової вартості 
потенціалу сучасних 
виробничих підприємств 
22.04.2020 

Оцінка вартості 
потенціалу підприємства 
22.04.2020 

Підготовка  
презентацій 
по самостійній 
роботі 

Житник Т. П. Потенціал та 
розвиток 
підприємства 

Трудовий потенціал 
підприємства та його 
оцінка 
23.04.2020 

Економічна 
ефективність 
використання трудового 
потенціалу 
23.04.2020 

Підготовка  
презентацій 
по самостійній 
роботі 

Житник Т. П. Економіка та 
організація 
інноваційної 
діяльності 

Державне регулювання 
інноваційної діяльності 
23.04.2020 

Обґрунтування вибору 
умов ліцензійної угоди 
та розрахунки 
ліцензійних платежів 
23.04.2020 

Підготовка  
презентацій 
по самостійній 
роботі 

Житник Т. П. Екологічна 
політика 

Екологічний аудит 
24.04.2020 

Загальні методологічні 
основи і принципи 
здійснення екологічного 
аудиту 
24.04.2020 

Підготовка  
презентацій 
по самостійній 
роботі 

Житник Т. П. Потенціал та 
розвиток 
підприємства 

Оцінкавартостібізнесу 
24.04.2020 

 Підготовка  
презентацій 
по самостійній 
роботі 

Батажок С.Г. Бюджетний 
менеджмент 

Звітність та контроль за 
виконанням бюджету 
23.04.2020 

  Процедура розгляду і 
затвердження 
законопроекту про бюджет 
(на прикладі двох-трьох 
держав). 

Батажок С.Г Вступ до 
спеціальності 

Державні та 
галузевістандартиУкраїн

и 
23.04.2020 

 Аналіз бібліотечних 
ресурсів, Інтернет-
джерел та формування 
особистого фонду 
навчальної літератури за 
фахом. 
 

Батажок С.Г. Фінанси, гроші 
та кредит 

Тема «Валютнийринок 
та валютнісистеми» 
22.03.2020 

 
План практичного 

заняття 
6. Поняття валюти, 
валютний курс та 
конвертованість валют. 
7. Валютний ринок: 
сутність, функції, 
суб’єкти, інфраструктура. 
Види операцій на 
валютному ринку та їх 
характеристика. 
8. Валютні системи: 
сутність, призначення, 
види, структура. Розвиток 
валютної системи 
України. 
9. Валютне регулювання: 
сутність, форми, 
механізм. Валютна 

Задачі Навчально-
методичний посібник 
«Фінанси, гроші та 
кредит» стр. 164-171.. 



 
Кафедра Фінансів, банківської справи та страхування 

 
ПІБ  

викладача 
Назва 

дисципліни 
Тема лекції,  

дата 
Тема практичного 

заняття, дата 
Інші форми 

самостійної роботи 
(ІНДЗ, есе тощо) 

вказати 
ІІ тиждень 

Гутко Л.М. Фінанси 
 

Наскрізна практика Наскрізна практика Наскрізна практика 

Гутко Л.М. Фінанси 
підприємств 

 
Кредитування 
підприємств 

Визначення потреби 
підприємства в 

кредитних ресурсах. 

Есе на тему: 
Кредитування 
підприємств за 

політика НБУ. 
10. Платіжний баланс та 
золотовалютні резерви в 
механізмі валютного 
регулювання в Україні. 
11. Світова та міжнародна 
валютні системи: поняття, 
призначення, стан 
розвитку. 
12. Міжнародні ринки 
грошей та капіталів. 
23.04.2020 

Понедільчук 
Т.В. 

Макроекономіка Тема: «Приватні 
інвестиції»,  
20.04.2020 

 
Підготовка  
презентацій 
по самостійній 
роботі 

Понедільчук 
Т.В. 

Макроекономіка  Тема: «Приватні 
інвестиції»,  
22.04.2020 

Семінарське заняття 
Тема 8. Приватні  
інвестиції 
План семінарського 
заняття 
 
1. Поняття 
інвестиційного попиту.  
2. Інвестиційна 
функція. Чинники 
автономних інвестицій. 
3. Мультиплікатор 
інвестицій. 
Задачі, тестовий 
контроль, написання ЕСЕ 

Понедільчук 
Т.В. 

Макроекономіка  Тема: «Споживання 
домогосподарств»,  
24.04.2020 

Семінарське заняття 
Тема 8. Приватні  
інвестиції 
План семінарського 
заняття 
 
1. Поняття 
інвестиційного попиту.  
2. Інвестиційна 
функція. Чинники 
автономних інвестицій. 
3. Мультиплікатор 
інвестицій. 
Задачі, тестовий 
контроль, написання ЕСЕ 



09.04.2020 Складання графіків 
сплати відсотків за 

кредитами. 09.04.2020 

рахунок бюджетних 
коштів та порядок 
його здійснення. 

Гутко Л.М. Антикризове 
фінансове 
управління 

підприємством 
 

Методологічні заходи 
санації балансу 

06.04.2020. 

Проведення санації 
балансу підприємства 

06.04.2020. 

 

Герасименк

о І.О. 
Логістика  Основна модель 

управління запасами  
06.04.2020 р. 

Розрахункові задачі 
 
 

Герасименк

о І.О. 
Маркетинг  Маркетингові 

дослідження 
06.04.2020 р. 

Розробка анкети 

Варченко 
О.М. 

Маркетинг Цінова  політика в 
системі маркетингу, 

07.04.2020 р. 

 Написання есе 

Герасименк

о І.О. 
Логістика  Основна модель 

управління запасами 
07.04.2020 р. 

Розрахункові задачі 

Герасименк

о І.О. 
Маркетинг Практика 

Герасименк

о І.О. 
Логістика  Основна модель 

управління запасами 
08.04.2020 р 

Розрахункові задачі 

Варченко 
О.М. 

Логістика Транспортна логістика 
09.04.2020 р. 

 Написання есе 

Ткаченко 
К.В. 

Страхові послуги  Страхування 
технічних ризиків 

(08.04.2020) 

Написати реферат по 
темі 

Варченко 
О.М./ 

Ткаченко 
К.В. 

Інвестування Управління 
інвестиціями 

 
(6.04.2020) 

Показники 
ефективності 
інвестицій. 
(Показник 

Внутрішньої норми 
доходності ) 
(8.04.2020; 
9.04.2020; 

10.04.2020) 

Розв'язати задачі та 
надіслати на пошту 

для перевірки 

Ткаченко 
К.В. 

Страховий 
менеджмент 

 Врегулювання 
страхових претензій 

(8.04.2020) 

Написати реферат по 
темі 

Варченко 
О.М. 

Маркетинг Навчальна практика 
2 курс 



Артімонова 
І.В. 

Маркетинг  
Навчальна практика 

2 курс 

Артімонова 
І.В. 

Фінансовий 
ринок 

Ринок капіталів 
(2 год.), 

08.04.2020 р 

 Аналітичний 
(критичний) огляд 

наукових публікацій, 
написання есе 

Артімонова 
І.В. 

Фінансовий 
ринок 

 Прогнозний аналіз цін
ових змін цінного 
паперу компанії, 

06.04.2020 р.; 
08.04.2020 р.; 
10.04.2020 р. 

ВиконанняІНДЗ 

Артімонова 
І.В. 

Корпоративні 
фінанси 

 Світові моделі 
корпоративного 
управління, 
06.04.2020 р. 

ВиконанняІНДЗ 

Зубченко 
В.В. 

Фінанси 
підприємств 

Оцінка фінансового 
стану підприємств, 

08.04.2020 

Баланс підприємства,  
06.04.2020  

(3 курс 1 група), 
07.04.2020 

(З курс 2 група) 

 

Зубченко 
В.В. 

Вступ до 
спеціальності  

Фінансова наука: предмет і методи. Суб’єкти 
та об’єкти фінансової науки. Сутність 

фінансових відносин, 09.04.2020 

 

І тиждень 
Гутко Л.М. Фінанси 

 
Страхування як 
специфічна сфера 
фінансової системи, 

16.04.2020, 
 

Виконання завдань з 
нарахування страхових 
платежів. 

14.04.2020. 
Виконання завдань з 
визначення розміру 

збитку та суми 
страхового 

відшкодування. 
16.04.2020. 

 
 

Гутко Л.М. Фінанси 
підприємств 

Наскрізна практика Наскрізна практика Наскрізна практика 

Гутко Л.М. Антикризове 
фінансове 
управління 

підприємством 
 

Реструктуризація 
підприємств в системі 

антикризового 
фінансового 
управління, 
13.04.2020. 

 
 
- 

Реферат на тему:  
Реструктуризація чи  
реорганізація: переваги і 
недоліки  

Або 
Корпоративна 
реструктуризація 
підприємства. 

Герасименко 
І.О. 

Маркетинг  Інноваційна політика 
маркетингу 13.04.2020 

р. 

Тестування 

Варченко Маркетинг Система  Написання есе 



О.М. маркетингових 
комунікацій 
маркетингу  

14.04.2020 р. 
Герасименко 

І.О. 
Логістика Практика 

Варченко 
О.М. 

Логістика Інформаційна 
логістика 

16.04.2020 р. 

 ВиконанняІНДЗ 
(доповідь та 
презентація) 

Герасименко 
І.О. 

Маркетинг  Інноваційна політика 
маркетингу 16.04.2020 

р. 

Тестування 

Герасименко 
І.О. 

Маркетинг  Інноваційна політика 
маркетингу 17.04.2020 

р. 

Тестування 

Герасименко 
І.О. 

Логістика Практика 

Варченко 
О.М. / 

Ткаченко 
К.В. 

Інвестиційний 
менеджмент 

Управління 
фінансовими 
інвестиціями  
підприємства 

 

Управління 
портфелем 
фінансових  
інвестицій 
підприємства 

 

ІНДЗ по темі 
Управління 
портфелем 
фінансових  
інвестицій 
підприємства 

 
Ткаченко 

К.В. 
Страхові 
послуги 

Страхування 
фінансово- кредитних 
ризиків (15.04.2020) 

 

Морське страхування 
(13.04.2020) 

 

написати ІНДЗ) 
По питанням до теми 
"Морське 
страхування" 

Ткаченко 
К.В. 

Інвестування ПРАКТИКА  

Ткаченко 
К.В. 

Страховий 
менеджмент 

Управління 
фінансовою 
діяльністю, 
фінансовою 
надійністю та 

платоспроможністю 
страхової організації 

(17.04.2020) 

 Написати реферат по 
темі 

Варченко 
О.М. 

Маркетинг Маркетингова 
політика розподілу,  

14.04.2020 р. 

 Написання есе 

Артімонова 
І.В. 

Маркетинг  Критеріальна оцінка 
сегментів ринку збуту, 

15.04.2020 р. 

ВиконанняІНДЗ 

Артімонова 
І.В. 

Фінансовий 
ринок 

Навчальна практика 
3 курс 

Артімонова 
І.В. 

Фінансовий 
ринок 

 
Навчальна практика 

3 курс 
Артімонова 

І.В. 
Корпоративні 

фінанси 
Фінансування 

інвестицій в основний 
та оборотний капітал 

 Аналітичний 
(критичний) огляд 

наукових публікацій, 



(4 год), 
14.04.2020 р 

написання есе 

Артімонова 
І.В. 

Корпоративні 
фінанси 

 Використання 
позикового капіталу, 

16.04.2020 р. 

 

Зубченко 
В.В. 

Фінанси 
підприємств 

Навчальна практика 
(3 курс, спеціальність: менеджмент, публічне управління та 

адміністрування) 
Зубченко 

В.В. 
Вступ до 

спеціальності 
Фінанси як економічна категорія.  
Сутність фінансових ресурсів.  

Функції та роль фінансів у розвитку 
суспільного виробництва, 

16.04.2020 

 

ІІ тиждень 
Гутко Л.М. Фінанси 

 
Фінансовий ринок: 
зміст, структура, 
суб’єкти та об’єкти. 
21.04.2020. 

Виконання завдань з 
визначення доходів 
інструментів 
фінансового ринку. 
21.04.2020. 

Реферат на тему: 
Міжнародні стандарти 
розвитку фінансового 
ринку.  АБО 

Проблеми та 
перспективи 
формування 

фондового ринку 
України. 

Гутко Л.М. Фінанси 
підприємств 

Наскрізна практика Наскрізна практика Наскрізна практика 

Гутко Л.М. Антикризове 
фінансове 
управління 

підприємством 
 

Реструктуризація 
підприємств в системі 

антикризового 
фінансового 

управління 20.04.2020. 

Складання 
передавального та 

розподільного балансів 
20.04.2020. 

Реферат на тему:  
Реструктуризація чи  
реорганізація: переваги і 
недоліки  

Або 
Корпоративна 
реструктуризація 
підприємства. 

Герасименко 
І.О. 

Логістика  Логістичний сервіс 
20.04.2020 р. 

ВиконанняІНДЗ 
(доповідь та 
презентація) 

Герасименко 
І.О. 

Маркетинг  Інноваційна політика 
маркетингу 20.04.2020 

р. 

 

Варченко 
О.М. 

Маркетинг Система 
маркетингових 
комунікацій 
маркетингу  

21.04.2020 р. 

 Написання есе 

Герасименко 
І.О. 

Логістика Практика 

Герасименко 
І.О. 

Маркетинг  Інноваційна політика 
маркетингу 22.04.2020 

р. 

Тестування 

Герасименко 
І.О. 

Логістика Практика 

Варченко Логістика Інформаційна  ВиконанняІНДЗ 



О.М. логістика 
23.04.2020 р. 

(доповідь та 
презентація) 

Ткаченко 
К.В. 

Страхові 
послуги 

 Страхування 
технічних ризиків 

(22.04.2020) 
 

Написати реферат по 
темі 

Ткаченко 
К.В. 

Інвестування ПРАКТИКА 

Ткаченко 
К.В. 

Страховий 
менеджмент 

 Врегулювання 
страхових претензій 

(22.04.2020) 

Написати реферат по 
темі 

Варченко 
О.М. 

Маркетинг Маркетингова 
політика просування 

(4 год.), 
21.04.2020 р. 

 Написання есе 

Артімонова 
І.В. 

Маркетинг  Оцінка ризику в 
маркетинговій 
діяльності, 

24.04.2020 р. 

ВиконанняІНДЗ 

Артімонова 
І.В. 

Фінансовий 
ринок 

Навчальна практика 3 курс 

Артімонова 
І.В. 

Фінансовий 
ринок 

Навчальна практика 3 курс 

Артімонова 
І.В. 

Корпоративні 
фінанси 

 Фінансовий 
менеджмент 
корпорацій, 
20.04.2020 р. 

Виконання ІНДЗ 

Драган О.О. Банківська 
система 

Банківськеобслуговува

ння зовнішньо – 
економічноїдіяльності 
07.04.2020 

Особливостіпроведенн

я 
активнихопераційбанкі

в 
07.04.2020 

опрацювання лекції, 
ІНДЗ 

Варченко 
О.М. 

Фінансовий 
менеджмент  

Управління 
фінансовими  
інвестиціями 
08.04.2020 

 опрацювання лекції, 
ІНДЗ 

Драган О.О. Банківська 
система 

 Банківськеобслуговува

ння зовнішньо – 
економічноїдіяльності 
09.04.2020 

ІНДЗ 

Драган О.О. Проектне 
фінансування 

Методи проектного 
фінансування  
Участь фінансових 
установ у проектному 
фінансуванні  
10.04.2020 

Управління 
реалізацією 
інвестиційних проектів 
Фінансове 
забезпечення 
інвестиційних проектів 
10.04.2020 

опрацювання лекції, 
ІНДЗ 

Драган О.О. Банківська 
система 

Особливості 
проведення 

активних операцій 
банків 

 опрацювання лекції, 
ІНДЗ 



14.04.2020 
Варченко 
О.М. 

Фінансовий 
менеджмент  

Управління 
фінансовими  
інвестиціями 
16.04.2020 

 опрацювання лекції, 
ІНДЗ 

Драган О.О. Фінансовий 
менеджмент 

 Управління 
інвестиціями 
Управління 

фінансовими ризиками 
Аналіз фінансових 

звітів 
16.04.2020 

ІНДЗ 

Драган О.О. Банківська 
система 

Функціонуваннябанків

ської 
системинаетапіглобалі

заціїфінансових 
відносин 

21.04.2020 

Функціонуваннябанків

ської 
системинаетапіглобалі

заціїфінансових 
відносин 

21.04.2020 

опрацювання лекції, 
ІНДЗ 

Варченко 
О.М. 

Фінансовий 
менеджмент  

Управління 
Грошовими потоками 

22.04.2020 

 опрацювання лекції, 
ІНДЗ 

Драган О.О. Банківська 
система 

 Функціонуваннябанків

ської 
системинаетапіглобалі

заціїфінансових 
відносин 

23.04.2020 

ІНДЗ 

Драган О.О. Проектне 
фінансування 

Оцінювання майна 
суб’єктів проектного 
фінансування  
Фінансування 
інноваційних проектів  

24.04.2020 

Методи проектного 
фінансування  
Участь фінансових 
установ у проектному 
фінансуванні  

24.04.2020 

опрацювання лекції, 
ІНДЗ 

Зубченко 
В.В. 

Фінанси 
підприємств 

Навчальна практика 
(3 курс, спеціальність: менеджмент, публічне управління та 

адміністрування) 
Зубченко 

В.В. 
Вступ до 

спеціальності 
Фінансова система. Фінансова політика і 

фінансовий механізм, 
23.04.2020 

 

 

Декан економічного факультету                                                                           Паска І.М. 


