
Організація дистанційного навчання в Білоцерківському НАУ  
на період карантину з 13.03.2020 до 03.04.2020 р. 

 
ЕКОНОМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

 
Кафедра підприємництва, торгівлі та біржової діяльності 

ПІБ  
викладача 

Назва 
дисципліни 

Тема лекції,  
дата 

Тема 
практичного 
заняття, дата 

Інші форми 
самостійної роботи 
(ІНДЗ, есе тощо) 

вказати 
ІІ тиждень 

Сатир Л.М Бізнес-аналітика 13.03.2020 
Оптимізація бізнес-

процесів 
підприємства 

 ІНДЗ 

І тиждень 
Сатир Л.М. Аналіз 

господарської 
діяльності 

18.03.2020 
Аналіз 

використання 
матеріальних 

оборотних ресурсів 
підприємства. 

Аналіз 
матеріаломісткості 

продукції. 
 

  Розподіл 
індивідуальних тем 
між студентами 

груп щодо 
виконання ІНДЗ 
(відповідальні 
старости груп, 

узгодження  через 
е-mal, вайбер) 

Сатир Л.М. Аналіз 
господарської 
діяльності 

 19.03.2020 
Розрахункові 
завдання – 

вплив факторів 
на 

продуктивність 
праці,  

трудомісткість 
та фонд оплати 
праці (т. 7.6, 
7.7., 7.8, 7.9) 

Провести остаточну 
підготовку 

(розрахункову і 
аналітичну частини) 
виконаних 2,3,4 тем 

до проміжного 
контролю  

ІІ тиждень 
Сатир Л.М. Аналіз 

господарської 
діяльності 

25.03.2020 
Аналіз 

ефективності 
використання 

основних засобів 
підприємства і 
нематеріальних 

активів 
 

25.03.2020 
Розрахункові 
завдання – 1. 

характеристика 
матеріальних 
оборотних 
ресурсів і їх 
структури у 

залежності від 
виробничого 
напряму 

господарської 

Провести остаточну 
підготовку 

(розрахункову і 
аналітичну частини) 
виконаних 5,6,7 тем 

до проміжного 
контролю 

Робота над ІНДЗ 



діяльності 
підприємства ( 

т. 8.1-8.4) 
2. аналіз стану 

основних 
засобів , їх 

використання 
та ефективності 

(т. (.1-9.3) 
 

Сатир Л.М. Організація 
підприємницької 

діяльності 

26.03.2020 
Підприємство як 
організаційна 
структура 

підприємництва 

 Підготовка до 
презентації 
стартапів 

Сатир Л.М. Бізнес-аналітика 27.03.2020 
Аналіз стану 
підприємства 

 ІНДЗ 

І тиждень 
Сатир Л.М. Аналіз 

господарської 
діяльності 

01.04.2020 
Аналіз фінансового 
стану підприємства 

 Робота над ІНДЗ 

Сатир Л.М. Аналіз 
господарської 
діяльності 

 02.04.2020 
Розрахункові 
завдання – 
1.Аналіз 

виробництва і 
розподілу 
продукції 

рослинництва 
(т. 11.1-11.4) 

2. Аналіз 
виробництва і 
розподілу 
продукції 

тваринництва 
(т. 12.3-12.5) 

Підготовка 
(розрахункова і 

аналітична частини) 
виконаних 8,9 тем 
до проміжного 

контролю 

ІІ тиждень 
Василенко 

О.І. 
Навчальна 
практика з 
дисципліни 
"Вступ до 

спеціальності" (1 
курс ПТБД) 

  
Принципи 

організації торгівлі 
в Україні 

13.03.2020 

Обробка і аналіз 
даних на базі 

пекарні-
кондитерської 

"Mary". 
Оформлення звіту. 

Василенко 
О.І. 

Бізнес-аналітика 
(маг. 1 р.н. гр. 5 

ПТБД) 

 Оптимізація 
бізнес-процесів 
підприємства 

13.03.2020 

Самостійна 
робота. 

Моделювання, 
аналіз і 

оптимізація 
бізнес-процесу 
згідно варіанту 

завдання 



І тиждень 
Василенко 

О.І. 
Навчальна 
практика з 
дисципліни 
"Вступ до 

спеціальності" (1 
курс ПТБД) 

 Принципи 
організації торгівлі 

в Україні 
16.03.2020 

Обробка і аналіз 
даних на базі 

дослідження групи 
товарів згідно 

варіанту завдання. 
Оформлення звіту. 

Василенко 
О.І. 

Навчальна 
практика з 
дисципліни 
"Вступ до 

спеціальності" (1 
курс ПТБД) 

 Розв'язок 
практичних задач 
зі спеціальності 

17.03.2020 

Запропонувати 
рішення 

змодельованої 
ситуації згідно 

варіанту завдання. 
Оформлення звіту. 

Василенко 
О.І. 

Навчальна 
практика з 
дисципліни 
"Вступ до 

спеціальності" (1 
курс ПТБД) 

 Основи організації 
виробництва і 
реалізації 
продукції 

рослинництва 
18.03.2020 

Оформлення звіту 
на базі 

інформаційного 
пошуку щодо 
сучасних 
тенденцій 
розвитку, 

проблематики та 
особливостей 

галузі 
рослинництва в 

Україні. 
Василенко 

О.І. 
Навчальна 
практика з 
дисципліни 
"Вступ до 

спеціальності" (1 
курс ПТБД) 

 Основи організації 
виробництва і 
переробки 
продукції 

тваринництва 
19.03.2020 

Оформлення звіту 
на базі 

інформаційного 
пошуку щодо 
сучасних 
тенденцій 
розвитку, 

проблематики та 
особливостей 

галузі 
тваринництва в 

Україні. 
Василенко 

О.І. 
Навчальна 
практика з 
дисципліни 
"Вступ до 

спеціальності" (1 
курс ПТБД) 

 Сучасні тенденції 
розвитку і ключові 

ризики 
підприємництва на 
аграрному ринку 

20.03.2020 

Оформлення звіту 
на базі 

інформаційного 
пошуку сучасних 

тенденцій. 

ІІ тиждень 
Василенко 
О.І. 

Вступ до 
спеціальності (1 
курс ПТБД) 

Біржі як складова 
економічної 
системи 

23.03.2020 

 Біржова діяльність 
в Україні. 

Василенко 
О.І. 

Бізнес-аналітика 
(маг. 1 р.н. гр. 5 

ПТБД) 

 Оптимізація 
бізнес-процесів 
підприємства 

27.03.2020 

Самостійна 
робота. 

Моделювання, 
аналіз і 



оптимізація 
бізнес-процесу 
згідно варіанту 

завдання 
(продовження 

роботи). 
І тиждень 

Василенко 
О.І. 

Вступ до 
спеціальності (1 
курс ПТБД) 

Сутність торгівлі 
та її функції 
30.03.2020 

 Сучасні завдання 
розвитку торгівлі. 

І тиждень 
Кепко В.М. Товарознавство Товарознавча 

характеристика 
смакових товарів 

18.03.2020 

 ІНДЗ 

Кепко В.М. Аналіз 
господарської 
діяльності 

 Вплив факторів на 
продуктив- 
ність праці, 
трудомісткість та 
фонд оплати праці 
(табл. 7.6; 7.7; 7.8; 
7.9) 

18.03.2020 

Розрахункові 
завдання 

Кепко В.М. Товарознавство  Товарознавча 
характеристика 
молока і молочних 
товарів 19.03.2020 

 ІНДЗ 

Кепко В.М. Товарознавство  Товарознавча 
характеристика 
смакових товарів 

19.03.2020 

Розв`язування 
ситуаційних 

задач. 
Тестування 

Кепко В.М. Товарознавство

  
Товарознавча 
характеристика м`яса 
та м`ясних 
продуктів.  
19.03.2020 

 ІНДЗ 

ІІ тиждень 
Кепко В.М. Товарознавство. 

Основи 
підприємництва. 

Навчальна  практика 
з дисциплін 
«Товарознавство», 
«Основи 
підприємництва», (2 
курс ПТБД) 
23.03.2020 

Теоретичні ос-нови 
формуван-ня 

потреб люди-ни і 
споживання 

товарів. Спожив-чі 
властивості товару. 
Підприємництво у 
сфері торгівлі та 
посередницт-ва 

23.03.2020 

Розв`язування 
ситуаційних 

задач 

Кепко В.М. Товарознавство. 
Основи 

підприємництва. 

Навчальна практика 
з дисципліни 
«Товарознавство», 
«Основи 
підприємництва», (2 

Товарознавча 
характеристика 
плодів та овочів. 
Планування 
підприємницької 

Розв`язування 
ситуаційних 

задач 



курс ПТБД) 
24.03.2020 р. 

діяльності 
 24.03.2020 р. 

Кепко В.М. Товарознавство. 
Основи 

підприємництва 

Навчальна практика 
з дисципліни 
«Товарознавство», 
«Основи 
підприємництва» (2 
курс ПТБД) 
25.03.2020 

Товарознавча 
характеристика 
кондитерських 
виробів.Механізм 
створення власної 
справи. 
 25.03.2020 

Розв`язування 
ситуаційних 

задач 

Кепко В.М. Аналіз 
господарської 
діяльності 

 Аналіз мате-
ріальних оборо-
тних ресурсів 
підприємства 
 (табл. 8.1; 8.2; 8.3; 
8.4). 
 Аналіз основ-них 
засобів 
підприємства 
(табл.9.1;9.2;9.3). 

25.03.2020 

Розрахункові 
завдання.  

Кепко В.М. Товарознавство. 
Основи 

підприємництва. 

Навчальна практика 
з дисциплін 
«Товарознавство», 
«Основи 
підприємництва» (2 
курс ПТБД) 

Товарознавча 
характеристика 
кондитерських 
виробів. .Мале 
підприємництво в 
Україні. 
26.03.2020 

Розв`язування 
ситуаційних 

задач 

Кепко В.М. Товарознавство. 
Маркетинг 

 

Навчальна практика 
з дисциплін 
«Товарознавство», 
«Маркетинг»  
(2 курс ПТБД) 
27.03.2020 

Товарознавча 
характеристика 
молока і молочних 
продуктів. 
Персонал у 
комплексі мар- 
кетингу підпри-
ємства. 
27.03.2020 

Розв`язування 
ситуаційних 

задач 

І тиждень 
Кепко В.М. Товарознавство 

Маркетинг 
 

Навчальна практика 
з дисципліни 
«Товарознавство»,  
«Маркетинг» (2 курс 
ПТБД) 30.03.2020 

Товарознавча 
характеристика 
м`яса та м`ясних 
продуктів. 
Розподіл та збут у 
комплексі 
маркетингу 
підприємства. 
 30.03.2020 

Розв`язування 
ситуаційних 

задач 

Кепко В.М. Товарознавство 
Маркетинг 

Навчальна практика 
з дисципліни 
«Товарознавство»,  
«Маркетинг» (2 курс 

Товарознавча 
характеристика 
м`яса та м`ясних 
продуктів. 

Розв`язування 
ситуаційних 

задач 



І тиждень 
Задорожна 

Р.П. 
Статистика  Статистична 

перевірка гіпотез 
16.03.2020 

 Тестування  

Задорожна 
Р.П. 

Управління 
проєктами 

Структуризація 
проєкту  

16.03.2020 

Структуризація 
проєкту  

18.03.2020 

ІНДЗ 

Задорожна 
Р.П. 

Фінансова 
статистика  

 Статистика 
страхування  

18.03.2020 

 

ПТБД) 31.03.2020 Організація і уп-
равління марке-
тингом підпри-
ємства. 
 31.03.2020 

Кепко В.М. Аналіз 
господарської 
діяльності 

 Аналіз вироб-
ництва продук-ції 
рослинницт-ва 
(табл.8.1;8.3; 8.4). 
Аналіз 
виробництва 
продукції 
тваринництва 
(табл.11.1- 11.4; 
12.3; 12,4; 12,5).  
01.04.2020 

Розрахункові 
завдання.  

Кепко В.М. Товарознавство. 
Маркетинг. 

Навчальна практика 
з дисципліни 
«Товарознавство», 
«Маркетинг», (2 курс 
ПТБД) 01.04.2020 

Товарознавча 
характеристика 
риби та рибних 
продуктів. 
Планування і 
контроль марке- 
тингової діяль-
ності підприєм-
ства. 
01.04.2020 

Розв`язування 
ситуаційних 

задач 

Кепко В.М. Статистика Навчальна практика 
з дисципліни 
"Статистика" (2 курс 
ПТБД) 02.04.2020 

Статистичне 
спостереження, 
зведення і 
групування 
статистичних 
даних. 02.04.2020 

Розв`язування 
ситуаційних 

задач.  

Кепко В.М. Статистика Навчальна практика 
з дисципліни 
«Статистика» (2 курс 
ПТБД) 03.04.2020 

 Статистика 
чисельності та 
продуктивності 
персоналу. 
Статистика 
ефективності 
виробництва 
03.04.2020 
 

Розв`язування 
ситуаційних 

задач.  



ІІ тиждень 
Задорожна 

Р.П. 
Управління 
проєктами 

 Структуризація 
проєкту  

23.03.2020 

 

Задорожна 
Р.П. 

Фінансова 
статистика  

Статистика кредиту  
24.03.2020 

 ІНДЗ 

І тиждень 
Задорожна 

Р.П. 
Управління 
проєктами 

Основи сіткового і 
календарного 
планування 
проектів  

30.03.2020 

Основи сіткового і 
календарного 
планування 
проектів  

01.04.2020 

Розрахункові 
завдання 

Задорожна 
Р.П. 

Фінансова 
статистика  

 Статистика 
кредиту  

01.04.2020 

 

IІ тиждень 
Стаднік Л.І. Комерційна 

діяльність 
Тема 7. Формування 
асортименту товарів 
підприємств торгів-
лі, 13.03.2020 р. 

  

І тиждень 
Стаднік Л.І. Комерційна 

діяльність 
 Тема 7.Порядок 

формування асор-
тименту товарів 
підприємств тор-
гівлі, 16.03.2020 р. 

Відповіді на 
тести 

Реферат  

Стаднік Л.І. Економіка і 
організація 
торгівлі 

Тема 9. Організацій-
на побудова, розмі-
щення та розвиток 
роздрібної торго-
вельної мережі 
17.03.2020 р. 

  

Стаднік Л.І. Економіка і 
організація 
торгівлі 

Тема 10. Організа-
ція процесу роз-
дрібного продажу 
товарів, 17.03.2020р. 

  

Стаднік Л.І. Статистика  Тема 8. Статистич-
на перевірка гіпо-
тез, 20.03.2020 р. 

Реферат 

IІ тиждень 
Стаднік Л.І. Комерційна 

діяльність 
Тема 8. Організація 
складського госпо-
дарства і технологія 
складських опера-
цій, 23.03.2020 р. 

  

Стаднік Л.І. Комерційна 
діяльність 

 Тема 8. Режими 
зберігання окремих 
товарів на складах 
24.03.2020 р. 

Відповіді на 
тести 

Реферат  

Стаднік Л.І. Економіка і 
організація 
торгівлі 

 Тема 9. Критерії та 
показники оцінки 
стану розвитку роз-

Відповіді на 
тести 

Реферат  



дрібної торговель-
ної мережі 
24.03.2020 р. 

Стаднік Л.І. Економіка і 
організація 
торгівлі 

 Тема 10. Форми і 
методи продажу 
товарів 
24.03.2020 р. 

Відповіді на 
тести 

Реферат  

Стаднік Л.І. Комерційна 
діяльність 

Тема 9. Сучасні 
технології і поря-
док продажу това-
рів 27.03.2020 р. 

  

І тиждень 
Стаднік Л.І. Комерційна 

діяльність 
 Тема 9.Сучасні 
технології і поря-
док продажу това-
рів, 30.03.2020 р. 

  

Стаднік Л.І. Економіка і 
організація 
торгівлі 

Тема 11. Позама-
газинні форми 
продажу товарів 
31.03.2020 р. 

  

Стаднік Л.І. Економіка і 
організація 
торгівлі 

Тема 12. Організа-
ція торгівлі на 
ринках 31.03.2020 р. 

  

І тиждень 
Ткаченко 
М.В. 

Менеджмент, 
економіка, 

підприємництво 

Планування 
виробничої діяльності 

аграрного 
підприємства, 

18.03.2020 

Визначення вартості 
товарної продукції 
аграрного 
підприємства,коефіцієнта 
його спеціалізації та 
розрахування фонду 
натуральної оплати 
праці, 16.03.2020 

Організація 
виробництва в 

аграрних 
формуваннях 

Ткаченко 
М.В. 

Економіка 
лісового та 
садово-

паркового 
господарства 

Заробітна плата в 
лісовому господарстві, 

18.03.2020 

Обчислення собі-вартості 
у лісовому і садово-
парковому господарстві. 
18.03.2020 

Проаналізувати 
ефективність 
використання 
оборотних 
засобів. 

ІІ тиждень 
Ткаченко 
М.В. 

Менеджмент, 
економіка, 

підприємництво 

Персонал 
сільськогосподарського 

підприємства та 
продуктивність праці, 

25.03.2020 

Визначення обсягу 
польових механі-зованих 
робіт в аграрному 
підпри-ємстві, потреби в 
тракторах, розра-хувати 
планового обсягу 
польових механізованих 
робіт в умовних 
еталонних гектарах в 
напружені періоди року, 

26.03.2020 

Загальне 
оцінювання 
стану 
агробізнесу в 
Україні. 

 

Ткаченко 
М.В. 

Економіка 
лісового та 

Собівартість і 
ціноутворення на 

Визначення заробітної 
плати у лісовому і 

Опрацювати 
принципи і 



ІІ тиждень 

Шевченк

о А.О. 

Організація 
діяльності 
ринкової 
інфраструктури 

Поняття, функції та 
суб’єкти валютного 
ринку, 

13.03.2020 

Розрахунок 
ефективності 
форвардного 
продажу валюти, 
13.03.2020 

 

І тиждень 

Шевченко 
А.О. 

Аналіз і 
прогнозування 
біржового ринку 

Ризики в біржовій 
діяльності, 
18.03.2020 

 ІНДЗ 

Шевченко 
А.О. 

Цінова політика 

Цінова поведінка 
підприємства на 
товарному ринку, 
19.03.2020 

 ІНДЗ 

Шевченко 
А.О. 

Організація 
діяльності 
ринкової 

інфраструктури 

Види та порядок 
укладання угод на 
валютній 
біржі, 
19.03.2020 

  

Шевченко 
А.О. 

Цінова політика 
Цінова стратегія 

підприємств,20.03.2020 
  

ІІ тиждень 

Шевченко 
А.О. 

Цінова політика  

Визначення    ціни 
параметричним 

методом 
ціноутворення, 

26.03.2020 

 

Шевченко 
А.О. 

Аналіз і 
прогнозування 
біржового ринку 

Особливості 
прогнозування на 
біржових ринках, 

26.03.2020 

Порівняння 
інвестиції у 
ф’ючерсні 
контракти і цінні 
папери, 

 

садово-
паркового 

господарства 

продукцію лісового і 
садово-паркового 
господарства 

24.03.2020 

садово-парково-му 
господарстві. 

24.03.2020 

методи мотивації 
трудової 
діяльності. 

 
І тиждень 

Ткаченко 
М.В. 

Менеджмент, 
економіка, 

підприємництво 

Організація 
виробництва продукції 

рослинництва 
01.04.2020 

Розрахувати чисельності працівників, 
зайнятих у сільськогоспо- 
дарському виробництві, фонду оплати 
праці цих працівників і визначення 
темпів росту продуктивності та плати праці 
в плановому році. 

30.03.2020 

Основи 
управління 
працівниками в 
підприємницьких 
структурах. 

Ткаченко 
М.В. 

Економіка 
лісового та 
садово-

паркового 
господарства 

Фінансування і 
оподаткування лісового 
і садово-паркового 
господарства 

01.04.2020 

Виконання розрахунку 
розміру збору за 
спеціальне використання 
лісових ресурсів. 

01.04.2020 

 Розрахувати 
собівартість 
продукції 
комунальних 
підприємств 
щодоутримання 
зелених 
насаджень. 



26.03.2020 

Шевченко 
А.О. 

Організація 
діяльності 
ринкової 
інфраструктури 

Трастові компанії як 
суб’єкти посередниць-
кої діяльно -сті,   

27.03.2020 

Опціонна угода по 
продажу валюти, 
що котирується з 

премією, 
27.03.2020 

ІНДЗ 

 

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 
Гаврик 
О.Ю. 

Внутрішньо – 
господарський 

контроль 

Контроль 
поточних 
біологічних 
активів 

тваринництва 
16.03.2020 

Контроль поточних 
біологічних активів 

тваринництва 
18.03.2020 

Реферат 

Гаврик 
О.Ю. 

Свиноус 
І.В. 

Фінансовий облік Фінансова 
звітність 

підприємства 
17.03.2020 

Облік дебіторської 
заборгованості 

16.03.2020 

Наскрізна задача 

 
Свиноус 

І.В. 

Фінансовий облік Облік доходів 
майбутніх періодів 

19.03.2020 

  

 
Свиноус 

І.В. 

Фінансовий облік 
1 

Фінансова 
звітність 

підприємства 
17.03.2020 

  

Свиноус 
І.В. 

 

Фінансовий облік 
1 

Облік доходів 
майбутніх періодів 

19.03.2020 

  

Гаврик 
О.Ю. 

Свиноус 
І.В. 

Теорія 
бухгалтерського 

обліку 

Облік дебіторської 
заборгованості 

17.03.2020 

Облік дебіторської 
заборгованості 

18.03.2020 

Наскрізна задача 

ІІ тиждень 
Гаврик 
О.Ю. 

Внутрішньо – 
господарський 

контроль 

Особливості 
контролю 

основних засобів, 
інших 

необоротних 
активів 

27.03.2020 

Особливості контролю 
основних засобів, 
інших необоротних 

активів 
27.03.2020 

Реферат 

Гаврик 
О.Ю. 

 

Фінансовий облік  Облік основних засобів 
25.03.2020 

Наскрізна задача 

Гаврик Фінансовий облік  Фінансова звітність Реферат 



О.Ю. 
 

2 підприємства 
23.03.2020 

Гаврик 
О.Ю. 

 

Фінансовий облік 
2 

 Облік доходів 
майбутніх періодів 

24.03.2020 

Реферат 

Гаврик 
О.Ю. 

Свиноус 
І.В. 

Теорія 
бухгалтерського 

обліку 

Облік розрахунків 
з підзвітними 

особами 
24.03.2020 

Облік розрахунків з 
підзвітними особами 

25.03.2020 

 

Свиноус 
І.В 

Облік, аналіз та 
фінанси 

сільськогосподарс

ьких кооперативів 

Види та 
відображення 

доходів та витрат 
у регістрах 

бухгалтерського 
обліку 

23.03.2020 

Види та відображення 
доходів та витрат у 

регістрах 
бухгалтерського обліку 

24.03.2020 

Реферат 

І тиждень 
Гаврик 
О.Ю. 

Внутрішньо – 
господарський 

контроль 

Особливості 
контролю праці та 

її оплати 
30.03.2020 

Особливості контролю 
праці та її оплати 

1.04.2020. 
 

 

Гаврик 
О.Ю. 

Свиноус 
І.В. 

Фінансовий облік Облік забезпечень 
наступних витрат і 

платежів 
31.03.2020 

Облік оренди та інших 
необоротних активів 

30.03.2020. 

Реферат 

 
Свиноус 

І.В. 

Фінансовий облік Документація та 
інвентаризація 

2.04.2020 

 Реферат 

Гаврик 
О.Ю. 

Свиноус 
І.В. 

Теорія 
бухгалтерського 

обліку 

Облік виробничих 
запасів 

31.03.2020. 

Облік виробничих 
запасів 

1.04.2020. 

 

І тиждень 
 Хомяк Н.В.  Облік у банках  Облік касових 

операцій банку 
 16.03.2020р. 

Облік касових 
операцій банку, 

18.03.2020р. 

ІНДЗ 
(реферат) 

Хомяк Н.В. Обліково-
аналітичне 
забезпечення 
економічної 
безпеки 

підприємства 

Моделювання 
процесів 

управління 
економічної 
безпеки 

підприємства 
17.03.2020р. 

 ІНДЗ 
(реферат) 

Хомяк Н.В. Звітність 
підприємства 

Фінансова звітність 
: Баланс 

підприємства 
17.03.2020р. 

Методика 
заповнення 

Активу Балансу 
підприємства 
17.03.2020р. 

ІНДЗ 
(реферат) 

Хомяк Н.В. Вступ до 
спеціальності 

Бухгалтерський 
облік – мова 

бізнесу 
19.03.2020р. 

 ІНДЗ 
(реферат) 



 
Хомяк Н.В. Облік в 

бюджетних 
установах 

Облік доходів і 
видатків в 
бюджетних 
установах  

20.03.2020р. 

Облік доходів в 
бюджетних 
установах 

20.03.2020р. 

ІНДЗ 
(реферат) 

ІІ тиждень 
Хомяк Н.В. Облік у банках Облік операцій з 

кредитування в 
банківських 
установах 

23.03.2020р. 

Облік операцій з 
кредитування в 
банківських 
установах 

25.03.2020р. 

 Підготовка есе 
за темою 

Хомяк Н.В. Обліково-
аналітичне 
забезпечення 
економічної 
безпеки 

підприємств 

Моделювання 
процесів 

управління 
економічної 
безпеки 

підприємства 
24.03.2020р. 

Моделі 
оцінювання рівня 

фінансової 
безпеки 

підприємства 
24.03.2020р. 
Оцінювання 
потенціалу 
економічної 
безпеки 

підприємства 
27.03.2020р. 

Підготовка есе 
за темою 

Хомяк Н.В. Звітність 
підприємств 

Фінансова звітність 
: Баланс 

підприємства 
24.03.2020р. 

Методика 
заповнення 

Пасиву Балансу 
підприємства 
24.03.2020р. 

Підготовка есе 
за темою 

Хомяк Н.В. Вступ до 
спеціальності 

Професія 
Бухгалтер 

26.03.2020р. 

 Підготовка есе 
за темою 

Хомяк Н.В. Облік в 
бюджетних 
установах 

Облік фінансово-
розрахункових 
операцій в 
бюджетних 
установах 

27.03.2020р. 

Облік операцій на 
поточних 

(бюджетних) 
рахунках в банках 

та 
реєстраційних 
рахунках в 

органах ДКСУ. 
27.03.2020р. 

Підготовка есе 
за темою 

І тиждень 
Хомяк Н.В. Облік у банках Облік  депозитних 

операцій банку 
30.03.2020р. 

Облік депозитних 
операцій  в 
банківських 
установах 

01.04.2020р. 

Підготовка 
реферату за 

темою 

Хомяк Н.В. Обліково-
аналітичне 
забезпечення 
економічної 
безпеки 

Оптимізація 
фінансової безпеки 

підприємства  
31.03.2020р. 

 Підготовка 
реферату за 

темою 



підприємств 
Хомяк Н.В. Звітність 

підприємств 
Звіт про фінансові 

результати 
підприємства 
31.03.2020р. 

Методика 
складання Звіту 
про фінансові 
результати 
підпиємства 
31.03.2020р. 

Підготовка 
реферату за 

темою 

Хомяк Н.В. Вступ до 
спеціальності 

Система 
оподаткування в 

Україні 
02.04.2020р. 

 Підготовка 
реферату за 

темою 

Хомяк Н.В. Облік в 
бюджетних 
установах 

Облік фінансово-
розрахункових 
операцій в 
бюджетних 
установах 

03.04.2020р. 

Облік операцій з 
іноземною 
валютою в 
бюджетних 
установах 

03.04.2020р. 

Підготовка 
реферату за 

темою 

І тиждень 
Хомовий С.М. Облік в 

зарубіжних 
країнах 

Фінансова звітність 
зарубіжних 
підприємств 
16.03.2020 

Вимоги до 
складання та 
подання 

фінансової 
звітності 

16.03.2020 

есе 

Хомовий С.М. Методи і 
моделі 

прийняття 
управлінських 

рішень 

Методи в прийнятті 
управлінських 

рішень  
16.03.2020 

Основні 
принципи 
системного 

аналізу в прийняті 
управлінських 

рішень 18.03.2020 

реферат 

Хомовий С.М. Бухгалтерський 
облік в 

управлінні 
підприємством 

Принципи, методи і 
техніки підготовки 

управлінської 
звітності 

18.03.2020 

 

реферат 

Хомовий С.М. Автоматизація 
облікових 

процесів (бух) 

 Введення 
початкових 
залишків та 
відображення 
господарських 

операцій 
19.03.2020 

Механізм типових 
операцій 

19.03.2020 

ІНДЗ 

ІІ тиждень 
Хомовий 
С.М. 

Автоматизація 
облікових 

процесів (бух) 

Реєстрація 
господарських 
операцій та 

формування звітів 
24.03.2020 

Автоматизація 
обліку грошових 
коштів та готівкові 

розрахунки 
23.03.2020 

ІНДЗ 

Хомовий Автоматизація Реєстрація Введення ІНДЗ 



С.М. облікових 
процесів (екон) 

господарських 
операцій та 

формування звітів 
24.03.2020 

початкових 
залишків та 
відображення 
господарських 

операцій 
23.03.2020 

Механізм типових 
операцій 

23.03.2020 
Хомовий 
С.М. 

Методи і моделі 
прийняття 

управлінських 
рішень 

Системний аналіз 
управлінських 

проблем 
24.03.2020 

 

реферат 

Хомовий 
С.М. 

Бухгалтерський 
облік в управлінні 
підприємством 

Оцінювання 
очікуваних витрат 
для прогнозування 

та прийняття 
управлінських 

рішень 
25.03.2020 

Техніка обробки 
управлінської 
облікової 

інформації та 
формування 
звітності 

25.03.2020 

реферат 

І тиждень 
Хомовий 
С.М. 

Облік в 
зарубіжних 
країнах 

Облік грошових 
коштів в зарубіжних 

країнах 
30.03.2020 

Класифікація 
грошових коштів 

30.03.2020 
реферат 

Хомовий 
С.М. 

Методи і моделі 
прийняття 

управлінських 
рішень 

Моделі і 
моделювання у 

прийнятті 
управлінських 

рішень 
30.03.2020 

Принципи 
системного аналізу 

в прийняті 
управлінських 

рішень 
1.04.2020 

реферат 

Хомовий 
С.М. 

Бухгалтерський 
облік в управлінні 
підприємством 

 Прогнозування та 
методи визначення 

і оцінки 
альтернатив 

1.04.2020 

реферат 

Хомовий 
С.М. 

Автоматизація 
облікових 

процесів (бух) 

 Автоматизація 
обліку грошових 

коштів та 
безготівкові 
розрахунки 
2.04.2020 

Розрахунки з 
підзвітними 
особами та 

Авансові звіти 
2.04.2020 

ІНДЗ 

 

Кафедра вищої математики та фізики 

ПІБ Назва Тема лекції, Тема Інші форми 



викладача дисципліни дата 
 

практичного 
заняття, дата 

самостійної 
роботи 

I тиждень 
Непочатенко 

В.А. 
Вища 

математика, 1к. 
БТФ 

Використання 
похідних для 
дослідження 
функцій,  

16.03.2020 

  

Ревицька 
У.С. 

Біомедична 
статистика 

 Застосування 
критерію 

Пірсонахі-квадрат 
для перевірки 
гіпотези про 
нормальність 
розподілу. 

3 гр.  - 16.03.20 

ІНДЗ 
«Обчислення 
критерію хі-
квадрат» 

Стригіна О.А. Прикладна 
математика з 
основами 

біофізики (Водні 
біоресурси) 

Визначення помилки 
репрезентативності 

16.03.2020р 

  

Стригіна О.А. 
 
 

Вища 
математика 

(БТФ) 
 

 
 
 

 

Знаходження 
найбільшого та 
найменшого 

значення функції за 
допомогою 

похідної 17.03.2020 

 

Дрозденко 
В.О. 

Вища 
математика 

Прямокутні 
координати на 

площині 
17.03.2020 р. 

Прямокутні 
координати на 

площині 
17.03.2020 р. 

індивідуальні 
завдання 

Непочатенко 
В.А. 

Вища 
математика, 1к. 

БТФ, ХТ 

Основні теореми 
теорії ймовірностей, 
18.03. 2020 

  

Стригіна О.А. 
 
 
 
 
 

Прикладна 
математика з 
основами 

біофізики (Водні 
біоресурси) 

 
 

Пароутворення та 
його види. 

Конденсація. 
Вологість повітря. 

Точка роси. 
Основи електрики. 

18.03.2020 

  

Непочатенко 
В.А. 

Вища 
математика, 1к. 

БТФ, ХТ 

 Знаходження 
ймовірностей 
простих та 
складних 
випадкових подій, 
19.03.2020 

 

Ревицька 
У.С. 

Вища 
математика 

 Оцінювання 
параметрів 
розподілу 

досліджуваної 
ознаки 

Обчислити 
значення 
середньої 
вибіркової, 
дисперсії, 



19.03.20 середнього 
квадратичного 
відхилення, 

моди, медіани, 
квартилів. 

Ревицька 
У.С. 

Біомедична 
статистика 

 Застосування 
критерію 

Пірсонахі-квадрат 
для перевірки 
гіпотези про 
нормальність 
розподілу. 

1 гр. -19.03.20 

ІНДЗ 
«Обчислення 
критерію хі-
квадрат» 

Стригіна О.А. 
 
 
 
 
 

Прикладна 
математика з 
основами 

біофізики (Водні 
біоресурси) 

 Виконання ІНДЗ 
19.03.2020 

 

 

Дрозденко 
В.О. 

 Пряма і площина в 
просторі 

19.03.2020 р. 

Пряма і площина в 
просторі 

19.03.2020 р. 

індивідуальні 
завдання 

Ревицька 
У.С. 

Біомедична 
статистика 

 Застосування 
критерію 

Пірсонахі-квадрат 
для перевірки 
гіпотези про 
нормальність 
розподілу. 

2.гр. – 20.03.20 

ІНДЗ 
«Обчислення 
критерію хі-
квадрат» 

II тиждень 
Стригіна О.А Вища 

математика, 1к. 
БТФ 

 Використання 
похідних для 
дослідження 

функцій, 23.03. 
2020 

 

Стригіна О.А. 
 
 

Прикладна 
математика з 
основами 
біофізики (Водні 
біоресурси) 

 
 

 

Оцінка 
достовірності 
різниць між 
групами за 
критерієм 
Стьюдента 
23.03.2020 

 

Ревицька 
У.С. 

Біомедична 
статистика 

 Перевірка гіпотези 
про рівність 
центрів 

розподілудвох 
незалежних 
нормальних 

сукупностей при 
малих об’ємах 

вибірки 

 



2 гр. – 24.03.20 
 

Стригіна О.А. 
 

Оптимізаційні 
методи та моделі 

 

Еластичність 
функцій багатьох 

змінних 
24.03.2020 

Лабораторна 
робота№4 
24.03.2020 

 

Стригіна О.А. 
 
 
 

Фізика ХТ 
 
 

 

Пароутворення та 
його види. 

Конденсація. 
Вологість повітря. 

Точка роси. 
24.03.2020 

Підготуватись до 
захисту 
лабораторної 
роботи №4 

24.03.2020 

 

Дрозденко 
В.О. 

 Криві лінії другого 
порядку 

24.03.2020 р. 

Криві лінії другого 
порядку 

24.03.2020 р. 

індивідуальні 
завдання 

Ревицька 
У.С. 

Вища 
математика 

Кореляція, лінії 
регресії 
25.03.20 

  

Ревицька 
У.С. 

Біомедична 
статистика 

Статистична 
перевірка гіпотез про 
рівність параметрів 

25.03.20 

Перевірка гіпотези 
про рівність 
центрів 

розподілудвох 
незалежних 
нормальних 

сукупностей при 
малих об’ємах 

вибірки 
3 гр. – 25.03.20 

 

 
Стригіна О.А. 

 

Прикладна 
математика з 
основами 

біофізики (Водні 
біоресурси) 

Електромагнетизм 
25.03.2020 

 

  

Непочатенко 
В.А. 

Вища 
математика, 1к. 

БТФ, ХТ 

Формула повної 
ймовірності та 
формула Байеса, 

26.03. 2020 

  

Ревицька 
У.С. 

Біомедична 
статистика 

 Перевірка гіпотези 
про рівність 
центрів 

розподілудвох 
незалежних 
нормальних 

сукупностей при 
малих об’ємах 

вибірки 
1 гр. – 26.03.20 

 

Стригіна О.А. 
 

Оптимізаційні 
методи та моделі 

 

Лекція №7 Методи 
та моделі 

інтегрального 
числення. 
Економічні 
застосування 

  



інтегрального 
числення 26.03.2020 

I тиждень 
Непочатенко 

В.А. 
Вища 

математика, 1к. 
БТФ 

Первісна те 
невизначений 

інтеграл, 30.03.2020 

  

Ревицька 
У.С. 

Біомедична 
статистика 

 Порівняння двох 
часток 

3 гр. -30.03.20 

 

Стригіна О.А. 
 
 

Прикладна 
математика з 
основами 

біофізики (Водні 
біоресурси) 

Оцінка достовірності 
різниць між групами 
за критерієм Фішера 

30.03.2020 

  

Стригіна О.А. 
 

Вища 
математика 

(БТФ) 

 
 

Інтегрування 
функцій. 

31.03.2020 

 

 
Стригіна О.А. 

Оптимізаційні 
методи та моделі 

 
 

Економічні 
застосування 
інтегрального 
числення 
31.03.2020 

 

Дрозденко 
В.О. 

 Поверхні обертання 
31.03.2020 р. 

Поверхні 
обертання 

31.03.2020 р. 

індивідуальні 
завдання 

Непочатенко 
В.А. 

Вища 
математика, 1к. 

БТФ, ХТ 

Повторні незалежні 
випробування, 
1.04.2020 

  

Стригіна О.А. 
 
 

Прикладна 
математика з 
основами 

біофізики (Водні 
біоресурси) 

Електромагнетизм  
1.04.2020 

 

Лабораторна 
робота №5 
1.04.2020 

 

Непочатенко 
В.А. 

Вища 
математика, 1к. 
БТФ, ХТ 

 Знаходження 
ймовірностей 
складних подій з 
використанням 
формул повної 
ймовірності та 
Байеса, 2.04. 2020 

 

Ревицька 
У.С. 

Біомедична 
статистика 

 Порівняння двох 
часток 

1 гр. – 2.04.20 

 

Ревицька 
У.С. 

Вища 
математика 

 Обчислення 
коефіцієнта 
кореляції, 

визначення рівнянь 
парної регресії, 

побудова прямих у 
системі координат. 

2.03.20 

 

Стригіна О.А. Оптимізаційні Застосування у   



 методи та моделі фінансових задачах 
02.03.2020 

Дрозденко 
В.О. 

 Основні правила та 
формули 

диференціювання. 
Особливі випадки 
диференціювання 

02.04.2020 р. 

Основні правила та 
формули 

диференціювання. 
Особливі випадки 
диференціювання 

02.04.2020 р. 

індивідуальні 
завдання 

Ревицька 
У.С. 

Біомедична 
статистика 

 Порівняння двох 
часток 

2 гр. – 3.04.20 

 

 

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 

Стратегічна 
діагностика 
середовища 
організації 
18.03.20 

Методичний підхід 
до діагностики 
середовища. 

19.03.20 

ІНДЗ 

Гринчук Ю.С. Менеджмент 
інноваційного 

процесу 

 Планування 
інноваційної 
діяльності 
17.03.20 

ІНДЗ 

Гринчук Ю.С. Сучасні методи 
та технології 

Фірма як активна 
система 
18.03.20 

 ІНДЗ 

Гринчук Ю.С. Сучасні методи 
та технології 

Розробка стратегії на 
корпоративному 

рівні 
19.03.20 

 ІНДЗ 

Вихор  
М. В., 

Утеченко Д. 
М. 

 
 
 
 

Вихор 
М. В. 

Менеджмент 
 
 
 
 
 
 
 

Управління 
змінами 

Комунікації у 
системі 

менеджменту 
організацій, 
17.03.2020 

 
 
 

Командотворення та 
командний рівень 
змін в організаціях, 

19.03.2020 

Комунікації у 
системі 

менеджменту 
організацій, 
16.03.2020, 
18.03.2020 
20.03.2020 

 
_ 

ІНДЗ 
 
 
 
 
 
 
 

ІНДЗ 

Биба В.А. Адмін.менеджме
нт 

Контролювання та 
регулюванняч в 

адміністративному 
менеджменті 

контролювання та 
регулювання в 

адміністративному 
менеджменті 

 
 

ЕСЕ 



16.03.2020 20.03.2020 
Коваль Н. В.  Управлінське 

консультування 
Роль консультанта з 

управління у 
діагностиці та 
профілактиці 
організаційних 

патологій. 
18.03.2020 

Діагностика 
організаційних 

патологій. 
18.03.2020 

ІНДЗ 

Хахула Л.П., 
Хахула Б.В. 

Комунікативний 
менеджмент 

Писемні комунікації, 
17.03.2020 р. 

Форми та правила 
писемного  
листування, 
19.03.2020 р. 

1. 
ІНДЗ:Скласти 
із дотриманням 
усіх вимог до 
написання: 
- рекоменда-
ційний лист (на 
себе);  
-  прес-реліз; 
- резюме 
(власне). 

ІІ тиждень 
Гринчук Ю.С. 

Утеченко 
Д.М. 

Стратегічний 
менеджмент 

Стратегічний аналіз 
потенціалу ринку й 

організації 
23.03.20 

Стратегічна 
сегментація ринку 

 
25.03.20 

ІНДЗ 

Гринчук Ю.С. Менеджмент 
інноваційного 

процесу 

Організаційні форми 
інноваційної 
діяльності 
24.03.20 

Організаційні 
форми інноваційної 

діяльності 
24.03.20 

 

Гринчук Ю.С. Сучасні методи 
та технології 

Система бізнес-
стратегій 
26.03.20 

 ІНДЗ 

Вихор 
М. В., 

Утеченко 
Д.М. 

 
 
 
 

Вихор 
 М. В. 

Менеджмент 
 
 
 
 
 
 
 

Управління 
змінами 

 
 

Мотивації у системі 
менеджменту 
організацій, 
24.03.2020 

 
 
 

Командотворення та 
командний рівень 
змін в організаціях, 

27.03.2020 

Мотивації у 
системі 

менеджменту 
організацій, 
26.03.2020, 
27.03.2020 

 
 

Командотворення 
та командний 
рівень змін в 
організаціях, 
27.03.2020 

ІНДЗ 
 
 
 
 
 
 
 

ІНДЗ 
 
 

Биба В.А. Адмін.менеджме
нт 

Адміністративні 
методи управління 

24.03.2020 

Адміністративні 
методи управління 

27.03.2020 

 
ІНДЗ 

Коваль Н.В. Креативний 
менеджмент 

Формування 
креативного 
середовища в 
організації 
25.03.2020 

Стимулятори 
творчого мислення 

25.03.2020 
Пошук креативних 

ідей 

ІНДЗ 



26.03.2020   

Коваль Н. В.  Управлінське 
консультування 

Консультування з 
питань управління 

людськими ресурсами 
та організаційної 

поведінки. 
26.03.2020 

- ІНДЗ 

Шемігон О.І. Технологія 
виробництва 
продукції 

твринництва 

Сучасні технології 
виробництва 
харчових яєць, 

23.03.2020 
 

Організація відбору 
тварин, 25.03.2020; 

27.03.2020 
 
 

Розв’язання 
тестових 

завдань для 
самоконтролю 

знань, 
опрацювання 
контрольних 
питань після 
кожної теми. 

І тиждень 
 

Гринчук Ю.С. 
Менеджмент 
інноваційного 

процесу 

Мотивація та 
контроль 

інноваційної 
діяльності на 
підприємстві 

31.03.20 

  

Гринчук Ю.С. 
 

Утеченко 
Д.М. 

Стратегічний 
менеджмент 

Генерація й аналіз 
стратегічних 
альтернатив 

01.04.20 

Методи генерації й 
аналізу альтернатив 

на бізнес-рівні 
02.04.20 

ІНДЗ 

Гринчук Ю.С. Сучасні методи 
та технології 

Стратегічна 
діагностика 

01.04.20 

 ІНДЗ 

Гринчук Ю.С. Сучасні методи 
та технології 

Моделювання 
стратегічних 

процесів та ситуацій 
02.04.20 

  

Вихор 
М. В., 

Утеченко 
Д.М. 

 
 
 

Вихор 
 М. В. 

Менеджмент 
 
 
 
 
 
 

Управління 
змінами 

Контроль у системі 
менеджменту 
організацій, 
31.03.2020 

 
 

Організаційний 
рівень змін, 
2.04.2020 

Контроль у системі 
менеджменту 
організацій, 
30.03.2020, 
3.04.2020 

 
_ 
 
 

ІНДЗ 
 
 
 
 
 
 

ІНДЗ 

Биба В.А. Адмін.менеджме
нт 
 

Адміністрування 
процесу прийняття 

та реалізації 
управлінських 

рішень 
30.03.2020 

Адміністрування 
процесу прийняття 

та реалізації 
управлінських 

рішень 
3.04.2020 

 
ІНДЗ 

Коваль Н.В. Управлінське 
консультування 

Консультування з 
питань управління 

Розробка плану 
створення 

Case-study  



виробництвом. 
01.04.2020 

консультаційної 
фірми. Складання 

посадової інструкції 
консультанта з 
управління 
01.04.2020 

Хахула Л.П., 
Хахула Б.В. 

Комунікативний 
менеджмент 

Ділове листування 
31.03.2020 р. 

Різновиди ділового 
листування за 

функціональними 
ознаками, 

02.04.2020 р. 

1. Самостійне 
написання 
різних видів 
управлінської 
документації, 
дотримуючись 
вимог їх 
оформлення: 
лист-
запрошення; 
лист-
пропозиція; 
лист-
повідомлення; 
гарантійний 
лист; 
лист-
нагадування; 
супровідний 
лист; 
лист-прохання; 
лист-відповідь; 
наказ; 
розпорядження

; 
акт; 
пояснювальна 
записка; 
доповідна 
записка; 
розписка; 
довідка; 
заява; 
характеристика 

Шемігон О.І. Технологія 
виробництва 
продукції 

тваринництва 

Сучасні технології 
виробництва м’яса 

бройлерів, 
30.03.2020 

Племінний підбір і 
методи розведення, 

1.04.2020;  
3.04.2020 

Розв’язання 
тестових 

завдань для 
самоконтролю 

знань, 
опрацювання 
контрольних 
питань після 
кожної теми. 

 



Кафедра публічного управління, адміністрування та міжнародної 
економіки 

 
ПІБ  

викладача 
Назва 

дисципліни 
Тема лекції,  

дата 
Тема практичного 

заняття, дата 
Інші форми 
самостійної 

роботи (ІНДЗ, есе 
тощо) 
вказати 

І тиждень 
Cокольська 

Т.В. 
Контролінг Особливості 

управління 
витратами в системі 

контролінгу 
20.03.2020 

Costing-killing як 
елемент системи 

управління 
витратами, 
20.03.2020 

ІНДЗ 

Арбузова Т.В. Державне та 
регіональне 
управління 

Державна влада та 
державне управління 

19.03.2020 

Система органів 
державної влади в 

Україні: 
конституційні 

основи їх 
функціонування, 
роль в управлінні 

19.03.2020 

ІНДЗ, 
Контрольна 

робота  

Панасюк В.І. ЗЕД 
підприємства 

 Базисні умови 
поставки. 

Інкотермс 2020. 
16.03.2020 

 

ІНДЗ 

Панасюк В.І. ЗЕД 
підприємства 

 Базисні умови 
поставки. 

Інкотермс 2020. 
19.03.2020 

 

ІНДЗ 

Панасюк В.І. ЗЕД 
підприємства 

 Базисні умови 
поставки. 

Інкотермс 2020. 
20.03.2020 

 

ІНДЗ 

Панасюк В.І. ЗЕД 
підприємства 

Оціночні показники 
ефективності ЗЕД 

підприємств 
20.03.2020 

 ІНДЗ 

     
     

Іванова Л.С. Теорія 
організації 

 Закони  
т.о.«Інформованост
і-впорядкованості», 

«Єдності аналізу 
синтезу», « 

Гармонії»17.03.20р. 

 

 Децентралізація  Європейські моделі ІНДЗ 



публічної влади децентралізації 
18.03. 

 Теорія 
організації 

 Поняття 
«залежність», 

«закон», « 
закономірність». 

Закони т.о.  
19.03.20р. 

 

 

 Теорія 
організації 

 Поняття 
«залежність», 

«закон», « 
закономірність». 

Закони т.о.  
20.03.20 

 

Поліщук С.П. Регіональна 
політика та 
місцеве 

самоврядування 

Інституційне 
забезпечення 
формування та 

реалізації державної 
регіональної 

політики (16.03.) 

Організаційно-
правові засади 
державної 
регіональної 
політики.  
Суб’єкти 

формування 
державної 
регіональної 

політики в Україні. 
(19.03) 

ІНДЗ 
 

Білик О.В. Планування в 
публічній сфері 

Процес 
стратегічного 

планування розвитку 
територій 

(16.03) 

Визначення 
пріоритетів 

розвитку територій, 
галузей та 
підприємств 

(16.03) 

ІНДЗ 

Шпак М.В.  Організація СПГ Організхація бізнес-
планування в СПГ 

(20,03) 

  

ІІ тиждень 
Cокольська 

Т.В. 
Контролінг Управлінський облік 

як вихідний елемент 
в системі 

контролінгу 
26.03.2020 

Поведінка витрат 
26.03 

ІНДЗ 

Арбузова Т.В. Державне та 
регіональне 
управління 

Державне управління в 
окремих сферах 

суспільного розвитку 
23.03.2020 

Тема. Центральні  
органи державної 
влади в Україні  

26.03.2020 

ІНДЗ 

Іванова Л.С. Децентралізація 
публічної влади 

Перспективні 
напрями формування 

сучасних тери 
торіальних громад 

23.03.20р. 

 ІНДЗ 

 Теорія 
організації 

 Поняття 
«залежність», 

«закон», « 

 



закономірність». 
Закони т.о.  

26.03.20 
 Децентралізація 

публічної влади 
Сучасна 

адміністративна 
діяльність: поняття, 
зміст та основні 

напрямки.26.03.20р. 

 ІНДЗ 

 Теорія 
організації 

 Закони «Синергії», 
«Розвитку», 

«Самозбереження»
27.03.20р. 

 

   Закони «Синергії», 
«Розвитку», 

«Самозбереження»
27.03.20р 

 

Панасюк В.І. Вступ до фаху Методи та принципи 
публічного 

адміністрування 
23.03.2020 

 Есе 

Панасюк В.І. ЗЕД 
підприємства 

 Розрахунок 
показників 

ефективності ЗЕД 
підприємства 

24.03.2020 

ІНДЗ 

Панасюк В.І. ЗЕД 
підприємства 

 Розрахунок 
показників 

ефективності ЗЕД 
підприємства 

26.03.2020 

ІНДЗ 

Панасюк В.І. ЗЕД 
підприємства 

Валютне 
регулювання ЗЕД. 

Валютна 
ефективність. 

24.03.2020 

 ІНДЗ 

Панасюк В.І. ЗЕД 
підприємства 

 Розрахунок 
показників 

ефективності ЗЕД 
підприємства 

27.03.2020 

ІНДЗ 

Поліщук С.П. Регіональна 
політика та 
місцеве 

самоврядування 

Взаємовідносини 
центральних, 
регіональних і 

місцевих органів 
виконавчої влади з 
органами місцевого 
самоврядування в 

забезпеченні 
впровадження 
ефективної 
регіональної 
політики: 

Напрями 
інституційної 
трансформації 

державної політики 
в умовах 

глобалізації. 
Європейський 

досвід 
інституційного 
забезпечення 
регіонального 
розвитку (26.03) 

ІНДЗ 
 



інституційний 
аспект 
 (25.03) 

Білик О.В. Планування в 
публічній сфері 

 Реалізація 
стратегічного 

плану. Організація 
моніторингу та 

оцінки 
(25.03) 

ІНДЗ 

Шпак М.В. Організація СПГ  Організація 
інформаційної бази 
бізнес-планування 

в СПГ 
(24.03) 

ІНДЗ 

Шпак М.В. Організація СПГ Особливості бізнес-
планування в СПГ 

(27.03) 

Збір, оцінка та 
обробка вторинної 

інформації на 
підготовчому етапі 
бізнес-планування 

(27.03) 

ІНДЗ 

Шпак М.В. Організація СПГ Помилки, які 
найчастіше 

виникають при 
складанні бізнес-

планів 
(3.04) 

Презентація бізнес-
плану та її 
особливості 

залежно від виду 
бізнес-плану 

(3.04) 

ІНДЗ 

І тиждень 
Cокольська 

Т.В. 
Контролінг Організаційно-

методичні основи 
формування та 
функціонування 

системи контролінгу 
на підприємстві 

03.04.2020 

Формування 
цільових функцій 

та елементів 
системи 

контролінгу в 
публічних 
організаціях 
03.04.2020 

есе 

Арбузова Т.В. Державне та 
регіональне 
управління 

Роль різних гілок 
влади у процесі 
державного 
управління 
02.04.2020 

Регіональні органи 
державного 
управління 
02.04.2020 

ІНДЗ 

Іванова Л.С. Теорія 
організації 

 Закони другого 
рівня . Закон « 
Гармонії» 
31.03.20р. 

 

 Децентралізація 
публічної влади 

Реформування  
місцевого 

самоврядування в 
умовах  

децентралізації 
повноважень в 

Україні 01.04.20р. 

Децентралізація в 
Україні ключові 

проблеми реформи 

ІНДЗ 

 Теорія  Закони другого  



організації рівня . Закон « 
Гармонії», « 

Єдності аналізу 
синтезу»02.04.03.20

р 
 Теорія 

організації 
 Закони другого 

рівня . Закон 
«Єдності аналізу 
синтезу». Закон « 

Гармонії» 
03.04.03.20р 

 

Панасюк В.І. ЗЕД 
підприємства 

 Розрахунок 
валютної 

ефективності ЗЕД 
30.03.2020 

ІНДЗ 

Панасюк В.І. ЗЕД 
підприємства 

 Розрахунок 
валютної 

ефективності ЗЕД 
2.04.2020 

ІНДЗ 

Панасюк В.І. ЗЕД 
підприємства 

 Розрахунок 
валютної 

ефективності ЗЕД 
3.04.2020 

ІНДЗ 

Панасюк В.І. ЗЕД 
підприємства 

Оподаткування ЗЕД 
3.04.2020 

 ІНДЗ 

Поліщук С.П. Регіональна 
політика та 
місцеве 

самоврядування 

Законодавча база 
регіонального 

розвитку в Україні 
(30.03) 

Моніторинг та 
оцінювання 
реалізації 

регіональних 
стратегій розвитку.  

Показники 
економічного та 
соціального 

розвитку. (2.04) 

ІНДЗ 

Білик О.В. Планування в 
публічній сфері 

Державні та 
регіональні цільові 
програми як важелі 

регіонального 
розвитку 
(30.03) 

 ІНДЗ 

Білик О.В. Планування в 
публічній сфері 

 Оперативне 
планування в 

публічній сфері 

ІНДЗ 

Шпак М.В. Організація СПГ Особливості 
складання плану 
маркетингу та 

виробничого плану в 
бізнес-плані СПГ 

(31.03) 

  

 

Кафедра  Інформаційних систем та технологій 



Для студентів біолого-технологічного факультету 

204 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» 

ПІБ  
викладача 

Назва 
дисципліни 

Тема лекції,  
дата 

Тема практичного 
заняття, дата 

Інші форми 
самостійної 

роботи (ІНДЗ, есе 
тощо) 
вказати 

І тиждень 
Трофимчук 

М.І. 
Ткаченко 

О.В. 

Обчислювальна 
техніка та 

програмування(
БТФ) 

Тема 1.4. Робота в 
MS Excel, 18.03.2020 

Тема 1.6. Робота в 
MS Excel. Логічні 
функції, 18.03.2020 

Презентація в 
PowerPoint 

ІІ тиждень 
Трофимчук 

М.І. 
Ткаченко 

О.В. 

Обчислювальна 
техніка та 

програмування(
БТФ) 

  
Тема 1.7. Робота в 
MS Excel. Функції, 

25.03.2020 
  

І тиждень 

Трофимчук 
М.І. 

Ткаченко 
О.В. 

Обчислювальна 
техніка та 

програмування(
БТФ) 

Тема2.1.Програмува
ння в MS Office. 
Основні елементи 
VBA  

  

Тема 1.7. Робота в 
MS Excel. 

Сортування даних, 
01.04.2020 

  

07 «Управління та адміністрування» 1 курс 

ПІБ  
викладача 

Назва 
дисципліни 

Тема лекції,  
дата 

Тема 
практичного 
заняття, дата 

Інші форми 
самостійної 

роботи (ІНДЗ, 
есе тощо) 
вказати 

І тиждень 

Трофимчук 
М.І. 

Савчук О.В. 

Економічна 
інформатика 

Тема 1.4. Логічні 
функції в Excel, 
17.03.2020 

Тема 1.4. Робота в 
MS Excel. Логічні 
функції, 18.03.2020 

  

Трофимчук 
М.І. 

Савчук О.В. 

Економічна 
інформатика 

Тема 1.5. Фільтрація 
та сортування даних 
в Excel 03.04.2020 

  

Тема 1.5. Робота в 
MS Excel. 

Сортування даних, 
31.03.2020 

  

 

07 «Управління та адміністрування» 4 курс 

І тиждень 

ПІБ  
викладача 

Інформаційні 
системи і 

технології в 
фінансах 

Тема 1.4. Сучасні 
засоби побудови ІС 
на підприємствах. 
Ассеss.  Створення 
запитів та форм,  

  

Інші форми 
самостійної роботи
(ІНДЗ, есе тощо)

вказати 



16.03.2020 
ІІ тиждень 

Трофимчук 
М.І. 

Інформаційні 
системи і 

технології в 
фінансах 

  
Тема 1.4. 
Ассеss.  Створення форм, 
23.03.2020 

  

  

Інформаційні 
системи і 

технології в 
фінансах 

  
Тема 1.5. 
Ассеss.  Створення  запитів, 
26.03.2020 

  

І тиждень 

  

Інформаційні 
системи і 

технології в 
фінансах 

Тема 2.1. 
Сучаснийо стан 
інформаційних 
систем в 
фінансах, 
30.03.2020 

    

І тиждень 

Новікова 
В. В. 

Методи обробки 
інформації та 
прогнозування 

Прогнозування 
господарського 
ризику.  Аналіз 

ризику за 
допомогою 

бета-
коефіціетна. 
Терія ігор. 
17.03.2020 

Прості методи 
екстраполяції та 

інтерполяції тенденцій,  
Тема 4, Лабораторна 
робота №10, здати звіт 

17.03.2020 

Тест по темі №2
Лекції на 
домашнє 

опрацювання 
Тема 3 

17.03.2020 

Новікова 
В. В. 

  

Методи обробки 
інформації та 
прогнозування 

  

Ранжування експертного 
оцінювання 

Лабораторна робота №13 
19.03.2020 

  

Новікова 
В. В. 

  

Управління 
активами 

фондового ринку 

Біржові 
операції з 
реальним 
товаром 

19.03.2020 

Біржові операції з 
реальним товаром 

Здати звіт до Лабораторної 
роботи №3/Задача 1 

19.03.2020 

Презентація на 
опрацювання 
“Управління 
активами 

недержавних 
пенсійних фонді

НПФ” 
19.03.2020  

Новікова 
В. В. 

  

Інформаційні 
системи і 

технології в 
управлінні 

організацією ЗЕД 

  

Сучасні 
підходи до 

розроблення та 
впровадження 
інформаційних 

систем 
(на 

опрацювання) 
20.03.2020 

Побудова мережних 
графіків. 

Розрахунок параметрів 
мережних графіків 

  
Здати звіт до Лабораторної 

роботи №3 
20.03.2020 

Робота над 
індивідувальним

проектом 
20.03.2020 

Новікова 
В. В. 

  

Вступ до 
спеціальності  
“Економіка” 

Experience of 
work of 

enterprises of 
  

Робота над 
індивідуальним 

проектом 



Іноземці I курс different forms 
of ownership 

and 
organizational 
legal forms of 
management in 

modern 
conditions 
20.03.2020 

  

20.03.2020 

ІІ тиждень 

Новікова 
В. В. 

  

Методи обробки 
інформації та 
прогнозування 

Інтуїтивні 
методи 

прогнозування 
24.03.2020 

Інтуїтивні методи 
прогнозування 

  
Здати звіт до Лабораторної 

роботи №3/Задача 2/ 
n- порядковий номер свого 
прізвища у списку групи 

24.03.2020 

  

Новікова 
В. В. 

  

Вступ до 
спеціальності  
“Економіка” 

Іноземці I курс 

  

Складання глосарію 
основного понятійного 
апарату «Економіка» (50 
термінів)/ 
Preparation of a glossary of 
the main conceptual 
apparatus "Economy" (50 
terms). 
24.03.2020 
  

Робота над 
індивідуальним 

проектом 
24.03.2020 

І тиждень 

Новікова 
В. В. 

Методи обробки 
інформації та 
прогнозування 

Інтуїтивні 
методи 

прогнозування/ 
Діагностика 
фінансової 
кризи на 

підприємстві 
31.03.2020 

Діагностика фінансової 
кризи на підприємстві 

  
Здати звіт Лабораторна 
робота №14/ Задача 1,2 

31.03.2020 

На опрацювання
теоретичний 
матеріал до 
Лабораторної 

№14 
31.03.2020 

Новікова 
В. В. 

Методи обробки 
інформації та 
прогнозування 

  

Діагностика фінансової 
кризи на підприємстві 

  
Здати звіт Лабораторна 
робота №14/ Задача 1,2,3 

31.03.2020 

На опрацювання
теоретичний 
матеріал до 
Лабораторної 

№14 
31.03.2020 

Новікова 
В. В. 

  

Методи обробки 
інформації та 
прогнозування 

  

Діагностика фінансової 
кризи на підприємстві 

  
Здати звіт Лабораторна 
робота №14/ Задача 3,4 

31.03.2020 

На опрацювання
теоретичний 
матеріал до 
Лабораторної 

№14 
31.03.2020 

Новікова 
В. В. 

Методи обробки 
інформації та 

  
Діагностика фінансової 
кризи на підприємстві 

Опрацювати 
теоретичний 



  прогнозування   
Здати звіт Лабораторна 
робота №14/ Задача 5,6 

  
02.04.2020 

матеріал по темі
02.04.2020 

Новікова 
В. В. 

  

Управління 
активами 

фондового ринку 

Фондова біржа 
та особливості 
позабіржової 

торгівлі 
02.04.2020 

  

Фондова біржа та 
особливості позабіржової 

торгівлі 
  

Здати звіт до Лабораторної 
роботи №4 (3 задачі) 

02.04.2020 
  

Опрацювати 
теоретичний 

матеріал по темі
02.04.2020 

Новікова 
В. В. 

  

Інформаційні 
системи і 

технології в 
управлінні 

організацією ЗЕД 

  

Автоматизація 
управління 
ароектами на 
підприємстві. 
Інтегровані 
інформаційні 

системи 
управління 

підприємства. 
03.04.2020 

Автоматизація управління 
ароектами на підприємстві. 

  
Тема 4. 

Здати звіт до Лабораторної 
роботи №3.4 

(задача 4) 
03.04.2020 

Самоопрацювання

Тема 5-6 
Робота над 

індивідуальним 
проектом 
03.04.2020  

Новікова 
В. В. 

  

Вступ до 
спеціальності  
“Економіка” 

Іноземці I курс 

Вивчення 
основних 
функцій, 

професійних 
вимог до 

економіста як 
працівника 
підприємства 
(організації), 
знань, умінь, 
професійних 
функцій, 

особистісних 
характеристик, 
а також вимог 
до культурного 
та етичного 

рівня 
працівника./ 
Studying the 

basic functions, 
professional 

requirements for 
the economist 

as an employee 
of the enterprise 
(organization), 

knowledge, 
skills, 

  

Робота над 
індивідуальним 

проектом 
03.04.2020 



professional 
functions, 
personal 

characteristics, 
as well as 

requirements for 
the cultural and 
ethical level of 
the employee. 

03.04.2020 
І тиждень 

Бондар О.С. 
Савчук О.В. 

Інформаційні 
системи і 
технології 

Інформаційні 
технології 
опрацювання 
табличних 
даних. 
18.03.2020 

Статистичні функції, 
перевірка даних, абсолютна 
адресація, Автофільтр.  
19.03.2020 

Розрахунково-
графічна робота

Тема: 
Використання 

сучасних 
інформаційних 
технологій в 
управлінні. 

(ІНДЗ) 
ІІ тиждень 

Бондар О.С. 
Савчук О.В. 

Інформаційні 
системи і 
технології 

Використання 
табличних 
процесорів для 
розв’язання 
типових задач 
обробки 
економічних 
даних.  
24.03.2020 

Структуризація і 
консолідація да них. 
Підведення проміжних і 
кінцевих сум. Створення 
консолідованих таблиць. 
25.03.2020 

Створення бази
даних для 
предметної 

області згідно 
варіанту в 

Microsoft Excel. 
Написання на 
VBA функцій 

робочого аркуша

(Самостійна 
робота) 

І тиждень 

Бондар О.С. 
  

Савчук О.В. 

Інформаційні 
системи і 
технології 

Застосування 
систем 
комп’ютерної 
математики в 
обробці 
економічних 
даних. 
01.04.2020 

Побудова діаграм. Пошук і 
фільтрація інформації. Со-
 ртування даних. Пошук і 
фільтрація в таблицях. 
Побудова зведених таблиць 
02.04.2020 

CRM-система 
Наскрізна 
аналітика 

(Самостійна 
робота) 

 

І тиждень 

Бондар О.С. 
Економічна 
інформатика 

  

Використання 
вбудованих 
функцій Excel 
для 
економічних 
розрахунків 

16.03.2020 

Виконання  самос
тійної роботи по 
створенню ІС 
відповідно до 
варіанту (ІНДЗ) 

Бондар О.С. Інформаційні Інформаційні Статистичні Розрахунково-



системи і технології технології 
опрацювання 
табличних 
даних. 
18.03.2020 

функції, 
перевірка 
даних, 
абсолютна 
адресація, 
Автофільтр.  
19.03.2020 

графічна робота. 
Тема: 

Використання 
сучасних 

інформаційних 
технологій в 
управлінні. 

(ІНДЗ) 

Бондар О.С. Economicinformatics   

Createmultiples
cenarios. 
Viewandeditscri
pts. Create a 
scriptreport. 
19.03.2020 

Виконання 
індивідуального 

завдання 
відповідно до 

варіанту 
(ІНДЗ) 

Бондар О.С. 
Economic-

mathematical 
modeling 

Transporttask. 
Economicproble
msthatarereduced
toproblemsoftrans
porttype 
18.03.2020 

  

Виконання 
індивідуального 

завдання 
відповідно до 

варіанту 
(ІНДЗ) 

          
ІІ тиждень 

Бондар О.С. 
Економічна 
інформатика 

Аналіз 
економічних 
даних з 
використанням 
графічного 
апарату MS 
Excel.  
27.03.2020 

Використання 
вбудованих 
функцій Excel 
для 
економічних 
розрахунків 

  
  

23.03.2020 

Виконання  самос
тійної роботи по 
створенню ІС 
відповідно до 

варіанту (ІНДЗ,) 

Бондар О.С. 
Інформаційні 

системи і технології 

Використання 
табличних 
процесорів для 
розв’язання 
типових задач 
обробки 
економічних 
даних.  
24.03.2020 

Структуризаці

я і 
консолідація 
да них. 
Підведення 
проміжних і 
кінцевих сум. 
Створення 
консолідовани

х таблиць. 
25.03.2020 

Створення бази 
даних для 
предметної 

області згідно 
варіанту в 

Microsoft Excel. 
Написання на 
VBA функцій 

робочого аркуша. 
(Самостійна 

робота) 

Бондар О.С. Economicinformatics 

Automationofwor
kin Excel. 
Thesequenceofcre
ating (writing) a 
macro 
24.03.2020 

Use Visio 
toorganizesche
maobjects 
  
25.03.2020 

Виконання 
індивідуального 

завдання 
відповідно до 

варіанту 
(ІНДЗ) 

Бондар О.С. 
Economic-

mathematical 
modeling 

Transporttask. 
Economicproble
msthatarereduced
toproblemsoftrans

Modelofoptimal
allocationofban
kfinancialresour
ces. 

Виконання 
індивідуального 

завдання 
відповідно до 



porttype 
25.03.2020 

Modelofformati
onofthestafflisto
fthecompany . 
26.03.2020 

варіанту 
(ІНДЗ) 

          
І тиждень 

Бондар О.С. 
Економічна 
інформатика 

  

Розрахунок 
середньозваже

ної вартості 
капіталу 

WACC в Excel. 
30.03.2020 

Виконання  самос
тійної роботи по 
створенню ІС 
відповідно до 

варіанту (ІНДЗ,) 

Бондар О.С. 
Інформаційні 

системи і технології 

Застосування 
систем 
комп’ютерної 
математики в 
обробці 
економічних 
даних. 
01.04.2020 

Побудова 
діаграм. 
Пошук і 
фільтрація 
інформації. 
Со- ртування 
даних. Пошук і 
фільтрація в 
таблицях. 
Побудова 
зведених 
таблиць 
02.04.2020 

CRM-система 
Наскрізна 

аналітика(Самості
йна робота) 

Бондар О.С. Economicinformatics   

Automationofw
orksin Visio, 
usingexternalda
tatechnology 
02.04.2020 

Виконання 
індивідуального 

завдання 
відповідно до 

варіанту 
(ІНДЗ) 

Бондар О.С. 
Economic-

mathematical 
modeling 

  

Networkmodelsi
nplanningandma
nagement. 
Optimizationofg
ridmodels. 
01.04.2020 

Виконання 
індивідуального 

завдання 
відповідно до 

варіанту 
(ІНДЗ) 

ІІ тиждень 

Ткаченко О.В., 
Савчук О.В. 

Інформатика і 
програмуванняЗК2 

  

Електронні 
таблиці: 
структура, 
редагування, 
форматування. 
Сортування, 
способи 
заповнень 
діапазонів 
певної інф._ 
(23.03.-27.03.) 

  

Ткаченко О.В., 
Савчук О.В. 

Інформаційні 
технології_А2 

  
Електронні 
таблиці: 

  



структура, 
редагування, 
форматування. 
Сортування, 
способи 
заповнень 
діапазонів 
певної інф._ 
(23.03.-27.03.) 

Трофимчук М.І., 
Ткаченко О.В. 

Інформаційні 
системи 

і технології у 
фінансах 

  

Робота з 
об’єктами 
MS Access: 
забезпечення 
цілісності 
даних. 
Створення 
зв’язків._23.03. 
Робота з 
об’єктами 
MS Access: Ств
орення та 
використання 
запитів, 
звітів._26.03. 

  

Трофимчук М.І., 
Ткаченко О.В. 

Економічна 
інформатика 

  

Використання 
засобів 
MS Excel для 
автоматизації 
роботи в 
таблицях._26.0
3. 

  

І тиждень 

Ткаченко О.В. 
Інформаційно-
ком.техн.у праві_
Ю2 

Пакет 
прикладних 
програм MS 
Office. Табл. обр
обка даних в 
MS Excel_17.03.
20 
  
Бази даних і 
бази знань у 
правознавчій 
діяльності: 
поняття, 
види_31.03.20 

Автоматизація 
введених 
даних. 
Адресація в 
табл. Функції, 
формули, сорт-
ння, фільтр-ня. 
Об’єкти 
MS Access: 
табл.,форми, 
звіти, запити. 
Створення 
запитів і 
фільтрації. 

Робота над ІНДЗ 
за варіантами. 

Ткаченко О.В., 
Савчук О.В. 

Інформатика і 
програмуванняЗК2 

  

Огляд 
сучасних 
програм для 
обробки 
текстів: 
форматування 

Робота над ІНДЗ 
за варіантами. 



різної інф., 
створення та 
редан. табл., 
розрахунки_ І 
тижд. (16.03.-
20.03.) 
Вставка 
графічних 
об’єктів і 
діаграм. 
Редактор 
формул. 
Макроси._І 
тижд. (16.03.-
20.03.) 
Проведення 
розрахунків. 
Формули, види 
посилань та їх 
використання у 
формулах. 
Аналіз 
помилок при 
введенні 
даних. _І тижд. 
(30.03.-03.04.) 

Ткаченко О.В., 
Савчук О.В. 

Інформаційні 
технології_А2 

  

Огляд 
сучасних 
програм для 
обробки 
текстів: 
форматування 
різної 
інф., створення 
та редан. табл., 
розрахунки_ І 
тижд. (16.03.-
20.03.) 
Вставка 
графічних 
об’єктів і 
діаграм. 
Редактор 
формул. Макро

си._І тижд. 
(16.03.-20.03.) 
Електронні 
таблиці: 
структура, 
редагування, 
форматування. 
Сортування, 

Робота над ІНДЗ 
за варіантами. 



способи 
заповнень 
діапазонів 
певної інф._ ІІ 
тижд. (23.03.-
27.03.) 
Проведення 
розрахунків. 
Формули, види 
посилань та їх 
використання у 
формулах. 
Аналіз 
помилок при 
введенні 
даних. _І тижд. 
(30.03.-03.04.) 

ІІ тиждень 

Ткаченко О.В., 
Савчук О.В. 

Інформатика і 
програмуванняЗК2 

  

Електронні 
таблиці: 
структура, 
редагування, 
форматування. 
Сортування, 
способи 
заповнень 
діапазонів 
певної інф.  
(23.03.-27.03.) 

  

Ткаченко О.В., 
Савчук О.В. 

Інформаційні 
технології А2 

  

Електронні 
таблиці: 
структура, 
редагування, 
форматування. 
Сортування, 
способи 
заповнень 
діапазонів 
певної інф. 
(23.03.-27.03.) 

  

Трофимчук М.І., 
Ткаченко О.В. 

Інформаційні 
системи 

і технології у 
фінансах 

  

Робота з 
об’єктами 
MS Access: 
забезпечення 
цілісності 
даних. 
Створення 
зв’язків._23.03. 
Робота з 
об’єктами 
MS Access: Ств
орення та 

  



використання 
запитів, 
звітів. 26.03. 

   Трофимчук М.І.,  
Ткаченко О.В. 

Економічна 
інформатика 

  

Використання 
засобів 
MS Excel для 
автоматизації 
роботи в 
таблицях._26.0
3. 
  
  
  

  

І тиждень 

Савчук О.В. 
Робота в 
середовищі 
Visual Basic 

    
Розробка методич
них рекомендацій 

Ткаченко О.В., 
Савчук О.В. 

Інформатика і 
програмуванняЗК2 

  

Огляд 
сучасних 
програм для 
обробки 
текстів: 
форматування 
різної інф., 
створення та 
редан. табл., 
розрахунки_ І 
тижд. (16.03.-
20.03.) 
Вставка 
графічних 
об’єктів і 
діаграм. 
Редактор 
формул. 
Макроси._І 
тижд. (16.03.-
20.03.) 
Проведення 
розрахунків. 
Формули, види 
посилань та їх 
використання у 
формулах. 
Аналіз 
помилок при 
введенні 
даних. _І тижд. 
(30.03.-03.04.) 

Робота над ІНДЗ 
за варіантами. 

Ткаченко О.В., 
Савчук О.В. 

Інформаційні 
технології_А2 

  
Огляд 
сучасних 
програм для 

Робота над ІНДЗ 
за варіантами. 



обробки 
текстів: 
форматування 
різної 
інф., створення 
та редан. табл., 
розрахунки_ І 
тижд. (16.03.-
20.03.) 
Вставка 
графічних 
об’єктів і 
діаграм. 
Редактор 
формул. Макро

си._І тижд. 
(16.03.-20.03.) 
Електронні 
таблиці: 
структура, 
редагування, 
форматування. 
Сортування, 
способи 
заповнень 
діапазонів 
певної інф._ ІІ 
тижд. (23.03.-
27.03.) 
Проведення 
розрахунків. 
Формули, види 
посилань та їх 
використання у 
формулах. 
Аналіз 
помилок при 
введенні 
даних. _І тижд. 
(30.03.-03.04.) 

ІІ тиждень 

Ткаченко О.В., 
Савчук О.В. 

Інформатика і 
програмуванняЗК2 

  

Електронні 
таблиці: 
структура, 
редагування, 
форматування. 
Сортування, 
способи 
заповнень 
діапазонів 
певної інф.  
(23.03.-27.03.) 

  



Ткаченко О.В., 
Савчук О.В. 

Інформаційні 
технології А2 

  

Електронні 
таблиці: 
структура, 
редагування, 
форматування. 
Сортування, 
способи 
заповнень 
діапазонів 
певної інф. 
(23.03.-27.03.) 

  

Трофимчук М.І., 
Ткаченко О.В. 

Інформаційні 
системи 

і технології у 
фінансах 

  

Робота з 
об’єктами 
MS Access: 
забезпечення 
цілісності 
даних. 
Створення 
зв’язків._23.03. 
Робота з 
об’єктами 
MS Access: Ств
орення та 
використання 
запитів, 
звітів. 26.03. 

  

   Трофимчук М.І.,  
Ткаченко О.В. 

Економічна 
інформатика 

  

Використання 
засобів 
MS Excel для 
автоматизації 
роботи в 
таблицях._26.0
3. 
  
  
  

  

І тиждень 

Савчук О.В. 
Робота в 
середовищі 
Visual Basic 

    
Розробка методич
них рекомендацій 

Ткаченко О.В., 
Савчук О.В. 

Інформатика і 
програмуванняЗК2 

  

Огляд 
сучасних 
програм для 
обробки 
текстів: 
форматування 
різної інф., 
створення та 
редан. табл., 
розрахунки_ І 
тижд. (16.03.-
20.03.) 

Робота над ІНДЗ 
за варіантами. 



Вставка 
графічних 
об’єктів і 
діаграм. 
Редактор 
формул. 
Макроси._І 
тижд. (16.03.-
20.03.) 
Проведення 
розрахунків. 
Формули, види 
посилань та їх 
використання у 
формулах. 
Аналіз 
помилок при 
введенні 
даних. _І тижд. 
(30.03.-03.04.) 

Ткаченко О.В., 
Савчук О.В. 

Інформаційні 
технології_А2 

  

Огляд 
сучасних 
програм для 
обробки 
текстів: 
форматування 
різної 
інф., створення 
та редан. табл., 
розрахунки_ І 
тижд. (16.03.-
20.03.) 
Вставка 
графічних 
об’єктів і 
діаграм. 
Редактор 
формул. Макро

си._І тижд. 
(16.03.-20.03.) 
Електронні 
таблиці: 
структура, 
редагування, 
форматування. 
Сортування, 
способи 
заповнень 
діапазонів 
певної інф._ ІІ 
тижд. (23.03.-
27.03.) 

Робота над ІНДЗ 
за варіантами. 



Проведення 
розрахунків. 
Формули, види 
посилань та їх 
використання у 
формулах. 
Аналіз 
помилок при 
введенні 
даних. _І тижд. 
(30.03.-03.04.) 

 

Кафедраекономіки та економічної теорії 
 

ПІБ  
викладача 

Назва дисципліни Тема лекції,  
дата 

Тема практичного 
заняття, дата 

Інші форми 
самостійної 
роботи (ІНДЗ, 
есе тощо) 
вказати 

І тиждень 
Шуст 
О.А. 
Рибак 
Н.О. 

Економіка 
підприємства 

Ціни та 

ціноутворення на 

сільськогосподарсь

ку продукцію, 

17.03.2020 

 

Інноваційні процеси 
та науково-

технічний прогрес, 
17.03.2020 

Розрахункові 
задачі за 
темою: 

«Інноваційні 
процеси та 
науково- 
технічний 
прогрес» 

Рибак 
Н.О. 

Економіка 
підприємства 

 Ціноутворення на 
продукцію, 
18.03.2020 

Розрахункові 
задачі за 
темою 

«Ціноутворенн
я на 

продукцію» 
 

Рибак 
Н.О. 

Microeconomics Monopoly 
and pricing 
16.03.2019 

Perfect competition 
18.03.2019 

study of the 
lecture, 

practical task 
Однорог 
М. А. 

Формування бізнес-
моделі підприємства 

Побудова 

ланцюжка 

споживчих 

пріоритетів. Аналіз 

ціннісної 

пропозиції, 

16.03.20 

Оцінка 
відповідності 
бізнес-моделі 
підприємства 
пріорітетам 
споживачів, 
16.03.2020 

Розрахункові 
задачі за 
темою 

«Оцінка 
відповідності 
бізнес-моделі 
підприємства 
пріорітетам 
споживачів» 



Однорог 
М. А. 

Планування і 
контроль на 
підприємстві 

Планування 

персоналу і оплати 

праці, 17.03.2020 

Організаційно-
технічний розвиток 

підприємства, 
16.03.2020 

Бізнес-планування, 
17.03.2020 

Розрахункові 
задачі за 
темою 

«Організаційн
о-технічний 
розвиток 

підприємства» 
та «Бізнес-
планування» 

Однорог 
М. А. 

Нормування праці  Нормування 
складальних робіт, 

16.03.2020 

Розрахункові 
задачі за 
темою 

«Нормування 
складальних 

робіт» 
Однорог 
М. А. 

Економічна теорія 
(для студентів-

іноземців) 

Підприємство як 

товаровиробник. 

Валовий дохід і 

прибуток, 16.03.20 

Валовий дохід, його 
суть і структура, 

17.03.2020 

Ситуаційні 
вправи 

Шуст О. 
А. 

Однорог 
М. А. 

Економіка праці і 
соціально-трудові 

відносини 

Продуктивність та 

ефективність 

праці, 17.03.20 

Дослідження 
соціально-
економічних 

відносин у сфері 
праці, 17.03.2020 

Ситуаційні 
вправи за 
темою 

«Дослідження 
соціально-
економічних 
відносин у 
сфері праці» 

Юхименк

о П.І. 
 

Історія економіки та 
економічної думки 

Формування 
передумов ринкової 
економіки в країнах 

європейської 
цивілізації  

(XVI – перша 
половина XVII 
ст.),16.03.20 

 

Розвиток 
господарства та 

економічної думки 
в централізованих 
монархіях Європи 
(ХVІ – ХVІІ ст.), 
17.03.20 1 група 
18.03.20 2 група 

 

Підготовка 
презентацій 

по самостійній 
роботі 

Юхименк

о П.І. 
 

Конкурентоспромож

ність 
підприємства 

Методи 

забезпечення 

конкурентних 

переваг 

підприємства, 

18.03.20 

Формування 
конкурентних 

переваг об'єктів на 
підставі їхньої 
ексклюзивної 

цінності, 
18.03.20 

Підготовка 
презентацій 

по самостійній 
роботі 

Юхименк

о П.І. 
 

Державно-
підприємницьке 
партнерство 

Державно-приватне 
партнерство як 

механізм реалізації 
нової регіональної 
політики, 19.03.20. 

Основні етапи 
підготовки проекту 
ДПП, 19.03.20. 

Підготовка 
презентацій 

по самостійній 
роботі 



Юхименк

о П.І. 
 

Історія економіки та 
економічної думки 

Ринкове  
господарство в 

умовах 
монополістичної 
конкуренції та 

розвиток 
економічної думки в 

країнах 
європейської 
цивілізації  

(70-ті роки хіх – поч. 
хх ст.),  30.03.20 

 

Основні тенденції 
розвитку країн 
європейської 

цивілізації в період 
монополістичної 

конкуренції 
(остання третина 
ХІХ ст.) (перше 

заняття), 
31.03.20. 1 група 
01.04. 20. 2 група 

Підготовка 
презентацій 

по самостійній 
роботі 

Юхименк

о П.І. 
 

Конкурентоспромож

ність 
підприємства 

Особливості 
управління 

конкурентоспромож

ністю продукції, 
01.04.20 

Методи оцінки 
конкурентоспромож

ності продукції,   
01.04.20. 

Підготовка 
презентацій 

по самостійній 
роботі 

Юхименк

о П.І. 
 

Державно-
підприємницьке 
партнерство 

Успішний 
міжнародний та 

вітчизняний досвід 
реалізації проектів 
ДПП на місцевому 
рівні, 02.04.20 

Успішні приклади 
проектів ДПП в 

Україні, 
02.04.20. 

Підготовка 
презентацій 

по самостійній 
роботі 

Батажок 
С.Г. 

Фінанси, гроші та 
кредит 

Грошовий оборот і 
грошова маса, 
18.03.2020 р. 

Модель сукупного 
грошового обороту; 
характенристика 
грошових потоків. 
Розрахункові задачі 
з теми «Грошовий 
оборот і грошова 
маса» (навчально-

методичний 
посібник «Фінанси, 
гроші та кредит» 
стр. 103-107.), 
19.03.2020 р. 

Есе з теми 
«Грошовий 
оборот і 

грошова маса» 
(навчально-
методичний 
посібник 
«Фінанси, 
гроші та 

кредит» стр. 
99.) 

 
 
 
 
 

Батажок 
С.Г. 

Бюджетний 
менеджмент Економічна 

класифікація 

видатків бюджету, 

18.03.2020р. 

  
Складання 
кошторису 
закладів 
охорони 
здоровя та  
освіти 

 
 

Житник 
Т.П. 

Економіка та 
організація 

Інноваційна 
політика 

Вибір програм 
інноваційного 

Підготовка 
презентацій 



 інноваційної 
діяльності 

підприємства, 
19.03.20 

 

розвитку за 
допомогою 

матричних методів 
в умовах 

продуктових і 
процесних 
інновацій, 
19.03.20 

по самостійній 
роботі 

Житник 
Т.П. 

 

Економіка та 
організація 

агропромислових 
формувань 

 

Продуктові 
підкомплекси як 

об'єкти 
агропромислової 
інтеграції та 

економічна оцінка їх 
функціонування, 

20.03.20 

Сутність 
агропромислової 

інтеграції як форми 
вертикальної 
інтеграції, 
20.03.20 

Підготовка 
презентацій 

по самостійній 
роботі 

Житник 
Т.П. 

 

Потенціал та 
розвиток 

підприємства 

Оцінка 
стратегічного 
потенціалу 

підприємства, 
20.03.20. 

 Підготовка 
презентацій 

по самостійній 
роботі 

ІІ тиждень 
Рибак 
Н.О. 

Економічна теорія Економічна 

рівновага і 

циклічність, 

25.03.2020 

Відтворення та 
економічне 
зростання на 
макрорівні, 
24.03.2020 

Есе.  
«Макроеконом

ічна 
нестабільність 
економіки 
України: 

причини та 
шляхи виходу 

з кризи» 

Рибак 
Н.О. 

Microeconomics Risk and ambiguity, 
23.03.2019 

Monopoly 
and pricing, 
26.03.2019 

study of the 
lecture, 

practical task 
Однорог 
М. А. 

Планування і 
контроль на 
підприємстві 

Планування витрат 

виробництва, 

23.03.2020 

Розрахунок витрат 
вирбництва, 
23.03.2020 

Розрахункові 
задачі за 
темою 

«Розрахунок 
витрат 

виробництва» 

Однорог 
М. А. 

Нормування праці Нормативи для 

нормування праці, 

23.03.2020 

Нормування 

основного часу в 

механізованих 

процесах, 

24.03.2020 

Визнаячення 
нормативів для 

нормування праці 
персоналу, 
24.03.2020 

Розрахункові 
задачі за 
темою 

«Визнаячення 
нормативів для 
нормування 

праці 
персоналу» 



Однорог 
М. А. 

Економічна теорія 
(для студентів-

іноземців) 

Галузеві 

особливості 

виробництва і 

функціонування 

капіталу, 

23.03.2020 

Види та форми 
сучасної торгівлі, 

23.03.2020 

Ситуаційні 
вправи за 

темою «Види 
та форми 
сучасної 
торгівлі» 

Шуст О. 
А. 

Однорог 
М. А. 

Економіка праці і 
соціально-трудові 

відносини 

Політика доходів і 

оплати праці, 

24.03.2020 

Елементи 
виробничого 

процесу, 24.03.2020 

Розрахункові 
задачі за 
темою 

«Елементи 
виробничого 
процесу» 

Юхименк

о П.І. 
Історія економіки та 
економічної думки 

Розвиток ринкового 
господарства в 

період становлення 
національних 

держав  
(друга пол. ХVІІ – 

перша половина ХІХ 
ст.) 

(Англія, Франція, 
Німеччина, США). 

23.03.20 
 

Формування та 
сутність ринкового 

господарства 
(ХVІІІ – 60-ті роки 

ХІХ ст.) 
(1-2 заняття) 

23.03.20 2 група 
24.03.20 1 група 

20.03.20 1-2 групи 

Підготовка 
презентацій 

по самостійній 
роботі 

Юхименк

о П.І. 
Конкурентоспромож

ність 
підприємства 

Технологія 
забезпечення 
конкурентних 

переваг 
підприємства, 

25.03.20 

 Підготовка 
презентацій 

по самостійній 
роботі 

Юхименк

о П.І. 
Державно-

підприємницьке 
партнерство 

Особливості 
застосування та 
аналіз стану 

здійснення ДПП в 
Україні, 26.03.20. 

 Підготовка 
презентацій 

по самостійній 
роботі 

Батажок 
С.Г. 

Фінанси, гроші та 
кредит 

Грошовий ринок, 

25.03.2020 р. 

Графічна модель 
грошового ринку, 

рівновага на 
грошовому ринку та 

процент. 
Розрахункові задачі 
з теми «Грошовий 
ринок» (навчально-

методичний 
посібник «Фінанси, 
гроші та кредит» 
стр. 112-115.),  
26.03.2020 р. 

Есе з теми 
«Грошовий 
ринок» 

(навчально-
методичний 
посібник 
«Фінанси, 
гроші та 

кредит» стр. 
112.) 

 
 
 
 
 



Батажок 
С.Г. 

Бюджетний 
менеджмент  

Планування 
видатків та 

використання 
бюджетних коштів 
закладів охорони 
здоровя та  освіти, 

25.03.2020р. 

 
Складання 
кошторису 
закладів 
охорони 
здоровя та  
освіти. 

 
 

Житник 
Т.П. 

 

Екологічна політика Екологічний ризик, 
23.03.20 

 

Зв'язок економічних 
і екологічних 

ризиків, 
23.03.20 

 

Підготовка 
презентацій 

по самостійній 
роботі 

Житник 
Т.П. 

 

Економіка 
виробничої 

інфраструктури 

Виробниче 
підприємство в 
АПК: специфіка, 

галузева належність, 
різновиди, 
23.03.20 

 Підготовка 
презентацій 

по самостійній 
роботі 

Житник 
Т.П. 

 

Економіка та 
організація 

агропромислових 
формувань 

Капіталізація 
сільського 

господарства і 
виникнення 

агропромислових 
формувань нового 

типу, 
25.03.20. 

 Підготовка 
презентацій 

по самостійній 
роботі 

Житник 
Т.П. 

 

Економіка 
виробничої 

інфраструктури 
 

Агропромисловий 
виробничий цикл, 

25.03.20 

Обгрунтування і 
вибір моделі 
виробничого 
підприємства, 

25.03.20 

Підготовка 
презентацій 

по самостійній 
роботі 

Житник 
Т.П. 

 

Потенціал та 
розвиток 

підприємства 

Умови реалізації 
стратегії: культура 

та персонал 
підприємства, 

26.03.20 

Конкурентні 
переваги 

підприємства на 
основі низьких 

витрат, 
26.03.20 

Підготовка 
презентацій 

по самостійній 
роботі 

Житник 
Т.П. 

 

Економіка та 
організація 
інноваційної 
діяльності 

Система управління 
інноваційними 
процесами, 

26.03.20 

Оцінювання 
активності 
інновацій 

підприємства в 
управлінні 

життєвим циклом 
товарів, 
26.03.20 

Підготовка 
презентацій 

по самостійній 
роботі 



Житник 
Т.П. 

 

Екологічна політика Управління 
екологічною 

безпекою в Україні, 
27.03.20 

Територіальні 
комплексні 

програми охорони 
навколишнього 
середовища, 

27.03.20 

Підготовка 
презентацій 

по самостійній 
роботі 

Житник 
Т.П. 

 

Потенціал та 
розвиток 

підприємства 

Поліструктурність 
потенціалу 

підприємства, 
27.03.20 

Визначення 
стратегічних 
альтернатив. 

Можливі критерії 
вибору 

альтернативних 
рішень 

Підготовка 
презентацій 

по самостійній 
роботі 

І тиждень 
Рибак 
Н.О. 

Економічна теорія Зайнятість, 

відтворення 

робочої сили та їх 

державне 

регулювання,01.04.

2020 

Економічна 
рівновага і 
циклічність, 
31.03.2020 

Розрахункові 
задачі за 
темою 

«Зайнятість, 
відтворення 
робочої сили 
та їх державне 
регулювання» 

 
Рибак 
Н.О. 

Microeconomics Game theory, 
30.01.2019 

Risk and ambiguity, 
01.04.2019 

study of the 
lecture, 

practical task 
Юхименк

о П.І. 
 

Історія економіки та 
економічної думки 

Ринкове  
господарство в 

умовах 
монополістичної 
конкуренції та 

розвиток 
економічної думки в 

країнах 
європейської 
цивілізації  

(70-ті роки хіх – поч. 
хх ст.)  30.03.20. 

 

Основні тенденції 
розвитку країн 
європейської 

цивілізації в період 
монополістичної 

конкуренції 
(остання третина 
ХІХ ст.) (перше 

заняття) 
31.03.20. 1 група 
01.04. 20. 2 група 

 

Підготовка 
презентацій 

по самостійній 
роботі 

Юхименк

о П.І. 
 

Конкурентоспромож

ність 
підприємства 

Особливості 
управління 

конкурентоспромож

ністю продукції, 
01.04.20. 

Методи оцінки 
конкурентоспромож

ності продукції,   
01.04.20. 

Підготовка 
презентацій 

по самостійній 
роботі 

Юхименк

о П.І. 
 

Державно-
підприємницьке 
партнерство 

Успішний 
міжнародний та 

вітчизняний досвід 
реалізації проектів 
ДПП на місцевому 
рівні, 02.04.20. 

Успішні приклади 
проектів ДПП в 

Україні, 
02.04.20. 

Підготовка 
презентацій 

по самостійній 
роботі 



Однорог 
М. А. 

Формування бізнес-
моделі підприємства 

Методичні аспекти 

діагностики 

зовнішнього 

середовища у 

процесі 

формування 

бізнес-моделі, 

30.03.2020 

Методичні аспекти 
діагностики 
зовнішнього 
середовища у 

процесі формування 
бізнес-моделі, 

30.03.2020 

Розрахункові 
задачі за 
темою 

«Методичні 
аспекти 

діагностики 
зовнішнього 
середовища у 

процесі 
формування 

бізнес-моделі» 
Однорог 
М. А. 

Планування і 
контроль на 
підприємстві 

Фінансове 

планування і 

контроль на 

підприємстві, 

31.03.2020 

Планування витрат 
виробництва, 

30.03.2020 
Планування 
виробничої 

інфраструктури, 
31.03.2020 

Розрахункові 
задачі за 
темою 

«Планування 
витрат 

виробництва» 
та 

«Планування 
виробничої 

інфраструктур

и» 
Однорог 
М. А. 

Нормування праці  Норми витрат праці 
спеціалістів і 

службовців : норми 
часу і виробітку, 

30.03.2020 

Розрахункові 
задачі за 
темою 

«Норми витрат 
праці 

спеціалістів і 
службовців : 
норми часу і 
виробітку» 

Однорог 
М. А. 

Економічна теорія 
(для студентів-

іноземців) 

Суспільне 

відтворення. 

Суспільний 

продукт і його 

основна форма, 

30.03.2020 

Економічні кризи, 
їх причини та 

наслідки, 31. 03. 
2020 

Ситуаційні 
вправи за 
темою 

«Економічні 
кризи, їх 

причини та 
наслідки» 

Шуст О. 
А. 

Однорог 
М. А. 

Економіка праці і 
соціально-трудові 

відносини 

Планування праці, 

31.03.2020 

Організація 
робочого місця, 

31.03.2020 

Ситуаційні 
вправи за 
темою 

«Організація 
робочого 
місця» 

 



Батажок 
С.Г. 

Фінанси, гроші та 
кредит 

Грошові системи, 

01.04.2020 р. 

Характеристика 
елементів грошової 
системи (навчально-

методичний 
посібник «Фінанси, 
гроші та кредит» 

стр. 119), 
02.04.2020р. 

Есе з теми 
«Грошові 
системи» 

(навчально-
методичний 
посібник 
«Фінанси, 
гроші та 

кредит» стр. 
120.) 

03.04.2020 р. 
 
 
 

Батажок 
С.Г. 

Бюджетний 
менеджмент 

Казначейське 

обслуговування 

доходів та видатків 

бюджету, 

01.04.2020 р. 

  
Складання 
кошторису 
закладів 
охорони 
здоровя та  
освіти. 

 

Житник 
Т.П. 

 

Економіка та 
організація 
інноваційної 
діяльності 

Оновлення техніко-
технологічної бази 

підприємства, 
02.04.20. 

 

Обґрунтування 
напрямів 

технологічного 
розвитку за 

допомогою S-
подібних кривих, 

02.04.20. 
 

Підготовка 
презентацій 

по самостійній 
роботі 

Понеділь

чук Т. В. 
Макроекономіка Грошовий ринок 

16.03.20 
Грошовий ринок 

18.03.20, 
20.03.20 

ІНДЗ, 
розв’язок задач 
відповідно до 
тематики 
лекційних 

занять, тести 
для 

самоперевірки 
Понеділь

чук Т. В. 
Макроекономіка Грошовий ринок 

23.03.20 
Грошовий ринок 

25.03.20, 
27.03.20 

ІНДЗ, 
розв’язок задач 
відповідно до 
тематики 
лекційних 

занять, тести 
для 

самоперевірки 



Понеділь

чук Т. В. 
Макроекономіка Інфляція 

30.03.20 
Інфляція 
01.04.20, 
03.04.20 

ІНДЗ, 
розв’язок задач 
відповідно до 
тематики 
лекційних 

занять, тести 
для 

самоперевірки 

 
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 

І тиждень 
Гутко Л.М. Фінанси 

 
Страхування як 
специфічна сфера 
фінансової системи, 

19.03.2020, 
 

Аналіз обсягів 
та структури 

доходів 
населення 
України, 

17.03.2020. 
Страхування в 
системі захисту 

майнових 
інтересів 

юридичних та 
фізичних осіб 

19.03.2020. 

 
 

Есе на тему: 
 

«Класифікація 
економічних 
ризиків та 

особливості їх 
страхування в 
Україні й за 
кордоном». 

. 

Гутко Л.М. Фінанси 
підприємств 

Фінансове 
забезпечення 
відтворення 

основних засобів 
підприємства, 

17.03.2020 

Визначення 
величини 

сплачуваних 
підприємством 

податків, 
16.03.2020 

Есе на тему: 
«Особливості 
оподаткування 
підприємств 
України».  

Гутко Л.М. Антикризове 
фінансове 
управління 

підприємством 
 

Фінансова санація 
як складова 

антикризового 
управління  

підприємством,  
16.03.2020. 

 
- 

 

Варченко 
О.М. 

Маркетинг Товарна політика в 
системі маркетингу 

 Написання есе 

Артімонова 
І.В. 

Маркетинг  Визначення 
стану 

конкурентної 
ситуації та 
оцінка рівня 
монополізації 

Виконання ІНДЗ 



ринку, 
18.03.2020 

Артімонова 
І.В. 

Фінансовий 
ринок 

Ризик і ціна 
капіталу 
(4 год.),  

18.03.2020 р. 

 Аналітичний 
(критичний) 

огляд наукових 
публікацій, 

написання есе 
Артімонова 

І.В. 
Фінансовий 

ринок 
 Визначення 

вартості грошей 
і аналіз 

ефективності 
фінансових 
інвестицій 

19.03.2020 р. 

Виконання ІНДЗ 

Артімонова 
І.В. 

Корпоративні 
фінанси 

Цінні папери 
корпорацій на 
ринку капіталу 

(4 год),  
17.03.2020 р 

 Аналітичний 
(критичний) 

огляд наукових 
публікацій, 

написання есе 
Артімонова 

І.В. 
Корпоративні 

фінанси 
 Власний капітал 

підприємств 
корпоративного 

типу 
19.03.2020 р. 

ВиконанняІНДЗ 

Драган О.О. Банківська 
система 

Реєстрація, 
ліцензування 
та організація 

діяльності банку 
17.03.2020 

 опрацювання 
лекції, ІНДЗ 

Варченко 
О.М. 

Фінансовий 
менеджмент 

Управління 
капіталом  

підприємства 
19.03.2020 

 опрацювання 
лекції, ІНДЗ 

Драган О.О. Фінансовий 
менеджмент 

 Управління 
активами 
19.03.2020 

ІНДЗ 

Зубченко В.В. Фінанси 
підприємств 

Оборотні активи та 
їх організація на 
підприємствах, 

18.03.2020 

Управління 
оборотними 
активами 

підприємства,  
16.03.2020  

(3курс 1 група), 
17.03.2020 

(З курс 2 група) 

ІНДЗ № 1 
(за обраними 
варіантами) 

Зубченко В.В. Вступ до 
спеціальності 

Навчальна практика  
з 16.03 до 20.03. 2020 р. 

Написання та оформлення звіту 

 

Варченко 
О.М./ 

Ткаченко К.В. 

  Управління 
реальними 
інвестиціями 
(16.03.2020) 

Розв'язати задачі 
№ 1-2 

та надіслати на 
пошту для 
перевірки 



Ткаченко К.В. Страхові 
послуги 

Страхування від 
нещасних випадків  

(18.03.2020) 
1. Необхідність і 
значення 
страхування 
громадян від 
нещасних випадків.  
2. Обов’язкові види 
страхування від 
нещасних випадків 
та умови 
проведення.  
3. Добровільні види 
страхування від 
нещасних випадків 
та умови 
проведення.  

4. Послуги 
асистансу та його 
застосування в 

Україні. 

Страхування 
життя та пенсій 

(16.03.2020) 
1. Необхідність і 
значення 
страхового 
захисту життя 
та пенсій 
громадян, його 
особливості.  
2. Визначення 
страхових і 
викупних сум, 
порядок 
виплати.  
3. Види 
страхування 
життя та пенсій. 

 

Види 
страхування 

життя та пенсій 
(написати ІНДЗ) 

Варченко 
О.М./ 

Ткаченко К.В. 

Інвестування Тема  
Джерела та форми 

фінансування 
інвестиційної 
діяльності 

(16.03.2020) 

Ануїтет 
(18.03.2020; 
19.03.2020) 

Розв'язати задачі 
№1-10 та 

надіслати на 
пошту для 
перевірки 

Ткаченко К.В. Страховий 
менеджмент 

Управління 
фінансовою 
надійністю 

страхової компанії 
(20.03.2020) 

 Написати 
реферат по темі 

Герасименко 
І.О. 

Маркетинг  Дослідження 
поведінки 
споживачів 

16.03.2020 р. 

Тестування 

Варченко 
О.М. 

Маркетинг Товарна політика в 
системі маркетингу  

17.03.2020 р. 

 Написання ессе 

Герасимпенко 
І.О. 

Логістика  Методика 
управління 
запасами на 
основі АВС-

аналізу 
18.03.2020 р. 

Розрахункові 
задачі 

Варченко 
О.М. 

Логістика Розподільча 
логістика 

19.03.2020 р. 

 ІНДЗ (підготовка 
доповідей та 
презентацій) 

Герасименко 
І.О. 

Маркетинг  Дослідження 
поведінки 
споживачів 

Тестування 



20.03.2020 р. 
Герасименко 

І.О. 
Логістика  Методика 

управління 
запасами на 
основі АВС-

аналізу 
20.03.2020 р. 

Розрахункові 
задачі 

ІІ тиждень 
Гутко Л.М. Фінанси 

 
Наскрізна практика Наскрізна 

практика 
 
 

Гутко Л.М. Фінанси 
підприємств 

Організація 
фінансування 

потреби 
підприємства  в 
обігових коштах, 

26.03.2020. 

Визначення 
обсягів джерел 
фінансування 
відтворення 
основних 
засобів 

підприємства, 
23.03.2020 

 

Гутко Л.М. Антикризове 
фінансове 
управління 

підприємством 
 

Фінансова санація 
як складова 

антикризового 
управління  

підприємством, 
23.03.2020. 

Складання та 
узгодження 

плану 
фінансової 
санації 

підприємства, 
23.03.2020. 

 

Варченко 
О.М. 

Маркетинг Товарна політика в 
системі маркетингу, 

24.03.2020 р. 

 Написання ессе 

Артімонова 
І.В. 

Маркетинг  Маркетингові 
дослідження 

ринку, 
27.03.2020 р. 

ВиконанняІНДЗ, 
розробка анкет 

Артімонова 
І.В. 

Фінансовий 
ринок 

Ризик і ціна 
капіталу, 

25.03.2020 р 

 Аналітичний 
(критичний) 

огляд наукових 
публікацій, 

написання есе 
Артімонова 

І.В. 
Фінансовий 

ринок 
 Визначення 

ринковоївартост

і та курсу акції, 
23.03.2020 р.; 
25.03.2020 р.; 
27.03.2020 р. 

ВиконанняІНДЗ 

Артімонова 
І.В. 

Корпоративні 
фінанси 

 Фінансова 
діяльність 
підприємств 

корпоративного 
типу, 

23.03.2020 р. 

ВиконанняІНДЗ, 
підготовка 
презентацій 

Драган О.О. Банківська 
система 

Банківські ресурси 
як основа   

функціонування 

Реєстрація, 
ліцензування 
та організація 

опрацювання 
лекції, ІНДЗ 



банку 
24.03.2020 

діяльності 
банку 

24.03.2020 
Варченко 
О.М. 

Фінансовий 
менеджмент 

Управління 
капіталом  

підприємства 
25.03.2020 

 опрацювання 
лекції, ІНДЗ 

Драган О.О. Банківська 
система 

 Банківські 
ресурси як 
основа   

функціонуванн

я банку 
26.03.2020 

ІНДЗ 

Драган О.О.  Фінансове 
забезпечення 
інвестиційних 

проектів 
27.03.2020 

Заходи та 
інструменти 
управління 
ризиками 
проектного 
фінансування 

27.03.2020 

опрацювання 
лекції, ІНДЗ 

Зубченко В.В. Фінанси 
підприємств 

Кредитування 
підприємств, 
25.03.2020 

Розрахунок 
плану 

погашення 
боргу,  

23.03.2020  
(3 курс 1 група), 

24.03.2020  
(3 курс 2 
група) 

ІНДЗ № 2 
(за обраними 
варіантами) 

Зубченко В.В. Вступ до 
спеціальності 

Фінансова 
грамотність 

  

Ткаченко К.В. Страхові 
послуги 

Медичне 
страхування  
(25.03.2020) 

1. Необхідність, 
розвиток і сучасний 
стан медичного 
страхування. 
Суб’єкти медичного 
страхування і 
відносини між 
ними. 2. 
Обов’язкове 
медичне 
страхування та його 
особливості. 3. 
Добровільне 
медичне 
страхування, 
порядок його 
проведення. 

 

 Написати 
реферат по темі 



Варченко 
О.М./ 

Ткаченко К.В. 

Інвестування Тема  
Джерела та форми 

фінансування 
інвестиційної 
діяльності 

(23.03.2020) 

Показники 
ефективності 
інвестицій. 
(Показник 
Чистої 

теперішньої 
вартості NPV) 
(25.03.2020; 
26.03.2020; 
27.03.2020) 

Розв'язати задачі 
№1, 3,  4) та 
надіслати на 
пошту для 
перевірки 

Варченко 
О.М./ 

Ткаченко К.В. 

Інвестиційний 
менеджмент 

Тема  
Управління 
реальними 
інвестиціями 

Формування 
оптимального 
портфеля 
реальних 
інвестицій 

(30.03.2020) 

Розв'язати задачі 
№ 10-12 

та надіслати на 
пошту для 
перевірки 

Ткаченко К.В. Страховий 
менеджмент 

 Антикризове 
управління в 
страхових 
компаніях 

(25.03.2020) 

Написати 
реферат по темі 

Герасименко 
І.О. 

Логістика  Методика 
управління 
запасами на 
основі XYZ-

аналізу 
23.03.2020 р. 

Розрахункові 
задачі 

 

Герасименко 
І.О. 

Маркетинг  Методика 
стандартного 
розподілу 

ймовірностей 
23.03.2020 р. 

Розрахункові 
задачі 

Варченко 
О.М. 

Маркетинг Товарна політика в 
системі маркетингу, 

24.03.2020 р. 

 Написання есе 

Герасименко 
І.О. 

Логістика  Методика 
управління 
запасами на 
основі XYZ-

аналізу 
24.03.2020 р. 

Розрахункові 
задачі 

Герасименко 
І.О. 

Маркетинг  Методика 
стандартного 
розподілу 

ймовірностей 
25.03.2020 р. 

Розрахункові 
задачі 

Герасименко 
І.О. 

Логістика  Методика 
управління 
запасами на 
основі XYZ-

аналізу 
25.03.2020 р. 

Розрахункові 
задачі 



Варченко 
О.М. 

Логістика Розподільча 
логістика 

26.03.2020 р. 

 Написання есе 

І тиждень 
Гутко Л.М. Фінанси 

 
Наскрізна практика Наскрізна 

практика 

Наскрізна 
практика 

Гутко Л.М. Фінанси 
підприємств 

Організація 
фінансування 

потреби 
підприємства  в 
обігових коштах, 

31.03.2020. 

Визначення 
загальної 
потреби 

підприємства в 
оборотних 
коштах та 
джерел її 

фінансування, 
30.03.2020. 

Методичні 
підходи до 
розрахунку 

індивідуальних 
нормативів за 
нормованими 
статтями 
оборотних 
активів. 

Гутко Л.М. Антикризове 
фінансове 
управління 

підприємством 
 

Методологічні 
заходи санації 

балансу, 
30.03.2020. 

 
 
- 

 

Варченко 
О.М. 

Маркетинг Цінова політика в 
системі маркетингу 

(2 год.), 
 

 Написання есе 

Артімонова 
І.В. 

Маркетинг  Маркетинговідо

слідження 
споживачів, 
01.04.2020 р. 

ВиконанняІНДЗ, 
підготовка 
презентацій 

Артімонова 
І.В. 

Фінансовий 
ринок 

Ринок похідних 
фінансових 
інструментів 

(2 год), 
01.04.2020 р 

 Аналітичний 
(критичний) 

огляд наукових 
публікацій, 

написання есе 
Артімонова 

І.В. 
Фінансовий 

ринок 
 Визначення 

вартості та 
прибутковості 
облігацій, 

02.04.2020 р. 

Виконання ІНДЗ 

Артімонова 
І.В. 

Корпоративні 
фінанси 

Цінні папери 
корпорацій на 
ринку капіталу 

(4 год), 
31.03.2020 р 

 Аналітичний 
(критичний) 

огляд наукових 
публікацій, 

написання есе 
Артімонова 

І.В. 
Корпоративні 

фінанси 
 Вартість 

капіталу 
корпорацій, 
02.04.2020 р. 

 

Драган О.О. Банківська 
система 

Особливості 
проведення 

активних операцій 
банків 

21.03.2020 

 опрацювання 
лекції, ІНДЗ 



Варченко 
О.М. 

Фінансовий 
менеджмент 

Управління 
капіталом 

підприємства 
02.04.2020 

 опрацювання 
лекції, ІНДЗ 

Драган О.О. Фінансовий 
менеджмент 

 Вартість та 
оптимізація 
структури 
капіталу 

підприємства 
 

02.04.2020 

ІНДЗ 

Зубченко В.В. Фінанси 
підприємств 

Фінансове 
забезпечення 
відтворення 

основних засобів, 
01.04.2020 

Формування і 
розподіл 
прибутку  

підприємства,  
30.03.2020  

(3 курс 1 група), 
31.03.2020  

(3 курс 2 група) 

Складання і 
оформлення 
фінансового 
кросворду 

Зубченко В.В. Вступ до 
спеціальності 

Медіаосвіта 
фінансиста, 
02.04.2020 

  

Варченко 
О.М./ 

Ткаченко К.В. 

Інвестиційний 
менеджмент 

 Формування 
оптимального 
портфеля 
реальних 
інвестицій 

(30.03.2020) 

Розв'язати задачі 
№ 10-12 

та надіслати на 
пошту для 
перевірки 



Ткаченко К.В. Страхові 
послуги 

Сільськогосподарсь

ке страхування  
(01.04.2020) 

1.   Страхування 
сільськогосподарсь

ких культур та 
багаторічних 
насаджень 
2.  Страхування 
сільськогосподарсь

ких тварин 
3.  Страхування 

сільськогосподарсь

кого майна 

Страхування 
майна та 

відповідальності 
підприємств 
(30.03.2020) 

1. Необхідність 
та сутність 
страхування 
ризиків 
підприємств 
2. Страхування 
від вогневих 
ризиків та 
ризиків 
стихійних явищ 
3. Страхування 
від перерв у 
виробництві в 

наслідок 
знищення або 
пошкодження 

майна 

По питанням до 
теми 

"Страхування 
майна та 

відповідальності 
підприємств" 

1. Страхування 
відповідальності 
товаровиробників 

за якість 
продукції 

2. Страхування 
професійної 

відповідальності 
3. Страхування 
екологічних 
ризиків 

 

Варченко 
О.М./ 

Ткаченко К.В. 

Інвестування Тема  
Іноземні інвестиції 

(30.03.2020) 

Показники 
ефективності 
інвестицій. 
(Показник 
Індексу 

прибутковості 
та внутрішньої 

норми 
доходності(PI  

та IRR) 
(01.04.2020; 
02.04.2020) 

Розв'язати задачі 
№7, 8,  9) та 
надіслати на 
пошту для 
перевірки 

Ткаченко К.В. Страховий 
менеджмент 

Інформаційна 
система страхового 

менеджменту 
(03.04.2020) 

 Написати 
реферат по темі 

Герасименко 
І.О. 

Маркетинг  Маркетинговідо

слідження 
30.03.2020 р. 

Тестування, 
розробка анкети 

Варченко 
О.М. 

Маркетинг Цінова політика в 
системі маркетингу 

31.03.2020 р. 

 Написання есе 



Герасименко 
І.О. 

Логістика  Основна модель 
управління 
запасами 

01.04.2020 р. 

Розрахункові 
задачі 

 

Варченко 
О.М. 

Логістика  Транспортна 
логістика 

02.04.2020 р. 

ВиконанняІНДЗ 
(підготовка 
доповідей та 
презентацій) 

Герасименко 
І.О 

Маркетинг  Маркетинговідо

слідження  
02.04.2020 р. 

Тестування, 
розробка анкети 

Герасименко 
І.О. 

Маркетинг  Маркетинговідо

слідження  
03.04.2020 р. 

Тестування, 
розробка анкети 

Герасименко 
І.О. 

Логістика  Основна модель 
управління 
запасами 

03.04.2020 р. 

Розрахункові 
задачі 

 

 


