
Додаток 1 

 

Анотації вибіркових дисциплін  
циклу гуманітарної та соціально-економічної підготовки,  

які пропонує факультет управління фінансами та бізнесу  

для студентів 1 курсу денної та заочної  форм навчання 

на 2019-2020 навчальний рік 

 (3,4 семестри)  
 

№ 

з/п 

Назва вибіркової дисципліни Прізвище викладача Кафедра 

3 семестр 

1 
Основи ведення 

сучасного бізнесу  

доц. Попович Д.В. 
Державних та місцевих 

фінансів 
доц. Сич О.А. 

доц. Ясіновська І.Ф. 

2 
Діловодство та 

документація в бізнесі 
 

доц. Долбнєва Д.В. 
Обліку і аудиту 

 

3 

Інформаційна 

мобільність та 

роботизація бізнес-

процесів  

доц. Задорожна А.В. 

Економічної 

кібернетики 

 

4 
Мистецтво публічного 

виступу  

доц. Бобко Л.О. Економіки та 

менеджменту 

 
проф.Васьківська К.В. 

5 

Управління проектами 

та фандрейзинг: від 

ідеї до успіху  

доц. Зеленко В.А. 
Економічної теорії 

 

4 семестр 

1 

Основи ведення 

власного та  сімейного 

бюджету  

доц. Західна О.Р. 
Державних та місцевих 

фінансів доц. Смолінська С.Д. 

2 
Практична бухгалтерія 

для початківців  

доц. Гончарук С.М. 
Обліку і аудиту 

 

3 
Інформатизація бізнес-

процесів  

ст. викл. Васьків О.М. 
Економічної 

кібернетики 
 

4 
Секрети управління 

діловою кар'єрою  

доц. Комарницька Г.О. 
Економіки та 

менеджменту 
 

5 

Генерування та 

реалізація 

підприємницької ідеї  

доц. Пасінович І.І. 
Економічної теорії 

 

http://financial.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/03/3c_Osnovy-vedennia-suchasnoho-biznesu.docx
http://financial.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/03/3c_Osnovy-vedennia-suchasnoho-biznesu.docx
http://financial.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/03/3s_-Dilovodstvo-ta-dokumentatsiia-v-biznesi.doc
http://financial.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/03/3s_-Dilovodstvo-ta-dokumentatsiia-v-biznesi.doc
http://financial.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/03/3s_Informatsiyna-mobil-nist-ta-robotyzatsiia-biznes-protsesiv-3.doc
http://financial.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/03/3s_Informatsiyna-mobil-nist-ta-robotyzatsiia-biznes-protsesiv-3.doc
http://financial.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/03/3s_Informatsiyna-mobil-nist-ta-robotyzatsiia-biznes-protsesiv-3.doc
http://financial.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/03/3s_Informatsiyna-mobil-nist-ta-robotyzatsiia-biznes-protsesiv-3.doc
http://financial.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/03/3s_Mystetstvo-publichnoho-vystupu.doc
http://financial.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/03/3s_Mystetstvo-publichnoho-vystupu.doc
http://financial.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/03/3s_Upravlinnia-proektamy-ta-fandreyzynh.doc
http://financial.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/03/3s_Upravlinnia-proektamy-ta-fandreyzynh.doc
http://financial.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/03/3s_Upravlinnia-proektamy-ta-fandreyzynh.doc
http://financial.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/03/4s_Osnovy-vedennia-vlasnoho-ta-simeynoho-biudzhetu.docx
http://financial.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/03/4s_Osnovy-vedennia-vlasnoho-ta-simeynoho-biudzhetu.docx
http://financial.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/03/4s_Osnovy-vedennia-vlasnoho-ta-simeynoho-biudzhetu.docx
http://financial.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/03/4s_-Praktychna-bukhhalteriia-dlia-pochatkivtsiv.doc
http://financial.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/03/4s_-Praktychna-bukhhalteriia-dlia-pochatkivtsiv.doc
http://financial.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/03/4s_Informatyzatsiia-biznes-protsesiv.doc
http://financial.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/03/4s_Informatyzatsiia-biznes-protsesiv.doc
http://financial.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/03/4s_Sekrety-upravlinnia-dilovoiu-karieroiu.doc
http://financial.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/03/4s_Sekrety-upravlinnia-dilovoiu-karieroiu.doc
http://financial.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/03/4s_Heneruvannia-ta-realizatsiia-pidpryiemnyts-koi-idei.doc
http://financial.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/03/4s_Heneruvannia-ta-realizatsiia-pidpryiemnyts-koi-idei.doc
http://financial.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/03/4s_Heneruvannia-ta-realizatsiia-pidpryiemnyts-koi-idei.doc


Анотації вибіркових дисциплін  
циклу гуманітарної та соціально-економічної підготовки,  

які пропонує факультет управління фінансами та бізнесу  

для студентів 2 курсу денної та заочної  форм навчання 

на 2019-2020 навчальний рік 

 (5,6 семестри)  
 

5 семестр 

1 
Криптовалюти та 

віртуальні біржі  

доц. Петик Л.О. 
Державних та місцевих 

фінансів 
доц. Блащук-

Дев'яткіна Н.З. 

2 
Основи складання 

бізнес-планів  

доц. Приймак С.В. 
Обліку і аудиту 

 

3 3D графіка  

доц. Шевчук І.Б. Економічної 

кібернетики 

 
доц. Стадник Ю.А. 

4 
Креативне управління 

бізнесом  

доц. Герасименко О.В. 
Економіки та 

менеджменту 

5 Міжнародний бізнес  

доц. Шпарик Х.В. 

 

Економічної теорії 

 

6 семестр 

1 
Стартап: від створення 

до реалізації  

доц. Попович Д.В. 
Державних та місцевих 

фінансів 
доц. Голинський Ю.О. 

доц. Шушкова Ю.В. 

2 

Основи фінансування 

бюджетних програм в 

умовах децентралізації  

проф. Романів Є.М. 
Обліку і аудиту 

 

3 
Бізнес у соціальних 

мережах  

доц. Шевчук І.Б. Економічної 

кібернетики 

 
доц. Задорожна А.В. 

4 

Лідерство та 

професійна  успішність 

у бізнесі  

доц. Капленко Г.В. Економіки та 

менеджменту 

 
доц. Герасименко О.В. 

5 

Європейська 

та євроатлантична 

інтеграція 

доц. Зеленко В.А. 

Економічної теорії 
доц. Гупало О.Г. 

 

 
 

 

http://financial.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/03/5s_Kryptovaliuty-ta-virtual-ni-birzhi.docx
http://financial.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/03/5s_Kryptovaliuty-ta-virtual-ni-birzhi.docx
http://financial.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/03/5s_-Osnovy-skladannia-biznes-planiv.doc
http://financial.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/03/5s_-Osnovy-skladannia-biznes-planiv.doc
http://financial.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/03/5s_3D-hrafika-1.docx
http://financial.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/03/5s_Kreatyvne-upravlinnia-biznesom.doc
http://financial.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/03/5s_Kreatyvne-upravlinnia-biznesom.doc
http://financial.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/03/5s_Mizhnarodnyy-biznes.doc
http://financial.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/03/6s_Ctartap-vid-stvorennia-do-realizatsii.docx
http://financial.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/03/6s_Ctartap-vid-stvorennia-do-realizatsii.docx
http://financial.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/03/6c_Osnovy-finansuvannia-biudzhetnykh-prohram-v-umovakh-detsentralizatsii.doc
http://financial.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/03/6c_Osnovy-finansuvannia-biudzhetnykh-prohram-v-umovakh-detsentralizatsii.doc
http://financial.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/03/6c_Osnovy-finansuvannia-biudzhetnykh-prohram-v-umovakh-detsentralizatsii.doc
http://financial.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/03/6s_Biznes-u-sotsial-nykh-merezhakh-1.doc
http://financial.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/03/6s_Biznes-u-sotsial-nykh-merezhakh-1.doc
http://financial.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/03/6s_Liderstvo-ta-profesiyna-uspishchnist-.doc
http://financial.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/03/6s_Liderstvo-ta-profesiyna-uspishchnist-.doc
http://financial.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/03/6s_Liderstvo-ta-profesiyna-uspishchnist-.doc
http://financial.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/03/6s_YEvropeyska-ta-ievroatlantychna-intehratsiia.doc
http://financial.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/03/6s_YEvropeyska-ta-ievroatlantychna-intehratsiia.doc
http://financial.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/03/6s_YEvropeyska-ta-ievroatlantychna-intehratsiia.doc

