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Перелік  
вибіркових дисциплін циклу професійної та практичної  підготовки,  

у 2020-2021 навчальному році 

Денна форма навчання 

Галузь знань 05   Соціальні та поведінкові науки 

Спеціальність  051 Економіка 

Освітня програма Інформаційні технології в бізнесі 

Освітній ступінь   Бакалавр 

Навчальна дисципліна 
Кількість 

кредитів 
Кафедра 

 

2 курс, ІV семестр (студент вибирає 2 дисципліни (8 кредитів) 
 

1. Соціальна відповідальність  держави та 

бізнесу 
4 Публічного адміністрування та 

управління бізнесом 

+ 

2. Маркетинг 4 Публічного адміністрування та 

управління бізнесом 

+ 

3 курс, V семестр (студент вибирає 2 дисципліни (8 кредитів) 
 

1. Економічна діагностика 4 Публічного адміністрування та 

управління бізнесом 

+ 

2. Економіка праці і соціально-трудові 

відносини 
4 Публічного адміністрування та 

управління бізнесом 

+ 

3. Менеджмент 4 Публічного адміністрування та 

управління бізнесом 

+ 

4 курс, VІІ семестр (студент вибирає 2 дисципліни (8 кредитів) 

1. Логістика 4 Публічного адміністрування та 

управління бізнесом 

+ 

Галузь знань 07   Управління та адміністрування 

Спеціальність  071  Облік і оподаткування 

Освітня програма Облік, аналіз та фінансові розслідування 

Освітній ступінь   Бакалавр 

Навчальна дисципліна 
Кількість 

кредитів 
Кафедра 

2 курс, ІV семестр(студент вибирає 2 дисципліни (8 кредитів) 
 

1. Соціальна відповідальність держави та 

бізнесу 
4 Публічного адміністрування та 

управління бізнесом 

+ 

3 курс, V семестр (студент вибирає 2 дисципліни (8 кредитів) 
 

1. Економічна діагностика 4 Публічного адміністрування та 

управління бізнесом 

+ 

2. Менеджмент 4 Публічного адміністрування та 

управління бізнесом 

+ 

Галузь знань 07   Управління та адміністрування 

Спеціальність  071  Облік і оподаткування 

Освітня програма Бухгалтерський облік, аналіз та аудит 

Освітній ступінь   Бакалавр 

Навчальна дисципліна 
Кількість 

кредитів 
Кафедра 

4 курс, VІІ семестр (студент вибирає 2 дисципліни (8 кредитів) 
 

1. Логістика 4 Публічного адміністрування та 

управління бізнесом 

+ 

Галузь знань 07   Управління та адміністрування 

http://financial.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/02/ANOTATSIYA_Sotsial-na_vidpovidal-nist-_derzh._i_biz-1.pdf
http://financial.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/02/Anotatsiia_Marketynh_Komarnyts_ka_2020.pdf
http://financial.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/02/Ek_diagn-anot-1.pdf
http://financial.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/02/Ekonom_pratsi_ta_sotsial_no_trud_vidnosyny.pdf
http://financial.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/02/Menedjm-anot.pdf
http://financial.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/02/anotatsiia_._Lohistyka-1.pdf
http://financial.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/02/ANOTATSIYA_Sotsial-na_vidpovidal-nist-_derzh._i_biz-2.pdf
http://financial.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/02/Ek_diagn-anot-1.pdf
http://financial.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/02/Menedjm-anot.pdf
http://financial.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/02/anotatsiia_._Lohistyka-1.pdf
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Спеціальність  072  Фінанси, банківська справа та страхування 

Освітня програма Фінанси, митна та податкова справа  

Освітній ступінь   Бакалавр 

Навчальна дисципліна 
Кількість 

кредитів 
Кафедра 

2 курс, ІV семестр(студент вибирає 2 дисципліни (8 кредитів) 
 

1. Соціальна відповідальність держави та 

бізнесу 
4 Публічного адміністрування та 

управління бізнесом 

+ 

4 курс, VІІ семестр(студент вибирає 2 дисципліни (8 кредитів) 
 

1. Логістика 4 Публічного адміністрування та 

управління бізнесом 

+ 

Галузь знань 28  Публічне управління та адміністрування 

Спеціальність  281  Публічне управління та адміністрування 

Освітня програма Публічне адміністрування та управління  бізнесом 

Освітній ступінь Бакалавр 

Навчальна дисципліна 
Кількість 

кредитів 
Кафедра 

 

2 курс, ІІІ семестр(студент вибирає 2 дисципліни (8 кредитів) 
 

1. Основи логістики 4 Публічного адміністрування та 

управління бізнесом 

+ 

2 Теорія командоутворення 4 Публічного адміністрування та 

управління бізнесом 

+ 

3 Гендерні аспекти публічного 

управління та бізнес-адміністрування 
4 Публічного адміністрування та 

управління бізнесом 

+ 

2 курс, ІV семестр(студент вибирає 2 дисципліни (8 кредитів) 

1. Соціальна відповідальність держави та 

бізнесу 
4 Публічного адміністрування та 

управління бізнесом 

+ 

2. Ринкова та галузева інфраструктура 4 Публічного адміністрування та 

управління бізнесом 

+ 

3. Економічна діагностика  Публічного адміністрування та 

управління бізнесом 

+ 

4. Особливості середнього та великого 

бізнесу 
4 Публічного адміністрування та 

управління бізнесом 

+ 

3 курс, V семестр(студент вибирає 2 дисципліни (8 кредитів) 

1. Корпоративні стратегії 4 Публічного адміністрування та 

упр. бізнесом 

+ 

2. Системи якості та сертифікації 4 Публічного адміністрування та 

упр. бізнесом 

+ 

3. Управління діловими процесами 4 Публічного адміністрування та 

упр. бізнесом 

+ 

3 курс, VІ семестр(студент вибирає 2 дисципліни (8 кредитів) 

1. Публічне управління соціальним 

розвитком 
4 Публічного адміністрування та 

управління бізнесом 

+ 

2. Комунікації в публічному 

адмініструванні 
4 Публічного адміністрування та 

управління бізнесом 

+ 

Галузь знань 28  Публічне управління та адміністрування 

Спеціальність  281  Публічне управління та адміністрування 

Освітня програма  

Освітній ступінь Бакалавр 

Навчальна дисципліна 
Кількість 

кредитів 
Кафедра 

 

http://financial.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/02/ANOTATSIYA_Sotsial-na_vidpovidal-nist-_derzh._i_biz-2.pdf
http://financial.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/02/anotatsiia_._Lohistyka-1.pdf
http://financial.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/02/anotatsiia_._Osnovy_lohistyky.pdf
http://financial.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/02/Anotatsiia_Teoriia_ta_praktyka__komandoutvorennia_Komarnyts_ka_2020-1.pdf
http://financial.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/02/Anotatsiia_vybirkovoi_dystsypliny_Henderni_aspekty_pub.upr._ta_biznes-administruvannia-2.pdf
http://financial.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/02/ANOTATSIYA_Sotsial-na_vidpovidal-nist-_derzh._i_biz.pdf
http://financial.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/02/Anot_Rynk_ta_haluz_infr.pdf
http://financial.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/02/Ek_diagn-anot-1.pdf
http://financial.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/02/Anot_Osobl_ser_ta_vel_biznesu.pdf
http://financial.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/02/Korporatyvni_stratehii_-_kopyia.pdf
http://financial.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/02/Anotatsiia_Systema_iakosti_ta_sertyfikatsii__Komarnyts_ka_2020.pdf
http://financial.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/02/Anotatsiia_Upravlinnia_dilovymy_protsesamy_Komarnyts_ka_2020.pdf
http://financial.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/02/Anotatsiia_Publichne_upr._sots._rozvytkom_Komarnyts_ka_20.pdf
http://financial.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/02/Anotatsiia-Komunikatsii-v-publ.-upr..pdf
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4 курс,  семестр VІІ(студент вибирає 2 дисципліни (8 кредитів) 
 

1. Управлінський консалтинг 4 Публічного адміністрування та 

управління бізнесом 

+ 

2. Державне та регіональне управління 4 Публічного адміністрування та 

управління бізнесом 

+ 

3. Логістика 4 Публічного адміністрування та 

управління бізнесом 

+ 

4 курс,  семестр VІІІ (студент вибирає 2 дисципліни (8 кредитів) 

1. Комунікації в публічному 

адмініструванні 
4 Публічного адміністрування та 

управління бізнесом 

+ 

2. Аналітичний інструментарій 

фінансово-економічної безпеки 
 Публічного адміністрування та 

управління бізнесом 

+ 

Галузь знань 28  Публічне управління та адміністрування 

Спеціальність  281  Публічне управління та адміністрування 

Освітня програма Управління персоналом в органах публічної влади та бізнес-

структурах 

Освітній ступінь Бакалавр 

2 курс, ІІІ семестр(студент вибирає 2 дисципліни (8 кредитів) 
 

1. 
Теорія і практика командоутворення 

4 Публічного адміністрування та 

упр. бізнесом 

+ 

2. Гендерні аспекти публічного 

управління та бізнес-адміністрування 
4 Публічного адміністрування та 

управління бізнесом 

+ 

2 курс, ІV семестр(студент вибирає 2 дисципліни (8 кредитів) 

1. Соціальна відповідальність держави та 

бізнесу 
4 Публічного адміністрування та 

управління бізнесом 

+ 

2. Ораторське мистецтво та публічні 

виступи (тренінг-курс) 
4 Публічного адміністрування та 

управління бізнесом 

+ 

Галузь знань 28  Публічне управління та адміністрування 

Спеціальність  281  Публічне управління та адміністрування 

Освітня програма Публічне адміністрування та управління бізнесом 

Освітній ступінь Магістр 

Навчальна дисципліна 
Кількість 

кредитів 
Кафедра 

 

1 курс, І семестр (студент вибирає 1 дисципліну (4 кредити) 

1. 
Управління бізнес-процесами 

4 Публічного адміністрування та 

упр. бізнесом 

+ 

2. 
Аудит в управлінні бізнесом 

4 Публічного адміністрування та 

упр. бізнесом 

+ 

3. 
Стратегія проведення переговорів 

4 Публічного адміністрування та 

упр. бізнесом 

+ 

1 курс, ІІ семестр (студент вибирає 2 дисципліни (8 кредитів) 
 

1. Економіка державного сектора 4 Публічного адміністрування та 

упр. бізнесом 

+ 

2. Державне регулювання економіки та 

економічна політика 
4 Публічного адміністрування та 

управління бізнесом 

+ 

3. Стратегічне управління у публічній 

організації 
4 Публічного адміністрування та 

управління бізнесом 

+ 

Галузь знань 28  Публічне управління та адміністрування 

Спеціальність  281  Публічне управління та адміністрування 

Освітня програма Управління персоналом в органах публічної влади та бізнес-

http://financial.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/02/Anotatsiia_vybirkovoi_dystsypliny_Upravlins_kyy_konsaltynh.pdf
http://financial.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/02/Anot_Derzh_ta_rehi_uprav_2020.pdf
http://financial.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/02/anotatsiia_._Lohistyka.pdf
http://financial.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/02/Anotatsiia-Komunikatsii-v-publ.-upr..pdf
http://financial.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/02/Anal_instr_f-e_bezp-anot.pdf
http://financial.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/02/Anotatsiia_Teoriia_ta_praktyka__komandoutvorennia_Komarnyts_ka_2020.pdf
http://financial.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/02/Anotatsiia_vybirkovoi_dystsypliny_Henderni_aspekty_pub.upr._ta_biznes-administruvannia-1.pdf
http://financial.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/02/ANOTATSIYA_Sotsial-na_vidpovidal-nist-_derzh._i_biz.pdf
http://financial.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/02/ANOTATSIYA_ORATORS-KE_MYSTETSTVO..pdf
http://financial.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/02/Anot_Upr_bizn_protsesamy-1.pdf
http://financial.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/02/Anotatsiia_vybirkovoi_dystsypliny_Audyt_v_upravlinni_biznesom-1.pdf
http://financial.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/02/Anotatsiia_Stratehiia_provedennia_perehovoriv_Komarnyts_ka_20-1.pdf
http://financial.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/02/Ekonomika_derzhavnoho_sektora_-_kopyia.pdf
http://financial.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/02/Anotatsiia_Dre_i_EP_2020.pdf
http://financial.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/02/Stratehichne_upravlinnia_u_publichniy_orhanizatsii_-_kopyia.pdf
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структурах 

Освітній ступінь Магістр 

1 курс, І семестр (студент вибирає 1 дисципліну (4 кредити) 
 

1. 

 

Майстерність публічного виступу: 

самопрезентація 
4 Публічного адміністрування та 

управління бізнесом 

+ 

2. Аудит і оцінювання управлінської 

діяльності 
4 Публічного адміністрування та 

управління бізнесом 

+ 

2 курс, ІІІ семестр (студент вибирає 3 дисципліни (12 кредитів) 
 

1. 
Соціальна і гуманітарна політика 

4 Публічного адміністрування та 

управління бізнесом 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://financial.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/02/ANOTATSIYA_Maysternist-_publichnoho_vystupu..pdf
http://financial.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/02/Anotatsiia_vybirkovoi_dystsypliny_Audyt_i_otsiniuvannia_upravlins_koi_diial_nosti-1.pdf
http://financial.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/02/Anotatsiia-sotsial-na-ta-humanitarna-polityka-Komarnyts-ka-20.pdf
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Перелік  
вибіркових дисциплін циклу професійної та практичної  підготовки,  

у 2020-2021 навчальному році 

Заочна форма навчання 

 

Галузь знань 28  Публічне управління та адміністрування 

Спеціальність  281  Публічне управління та адміністрування 

Освітня програма Публічне адміністрування та управління бізнесом 

Світній ступінь Бакалавр  (3роки 10 міс.) 
Навчальна дисципліна Кількість кредитів Кафедра  

2 курс, ІІІ семестр(студент вибирає 2 дисципліни (8 кредитів) 
 

1. 
Основи логістики 

4 Публічного адміністрування та 

управління бізнесом 

+ 

2. 
Теорія і практика командоутворення 

4 Публічного адміністрування та 

управління бізнесом 

+ 

3. Гендерні аспекти публічного 

управління та бізнес-адміністрування 
4 Публічного адміністрування та 

управління бізнесом 

+ 

2 курс, ІV семестр (студент вибирає 2 дисципліни (8 кредитів) 

1. Соціальна відповідальність держави та 

бізнесу 
4 Публічного адміністрування та 

управління бізнесом 

+ 

2. Ринкова та галузева інфраструктура 4 Публічного адміністрування та 

управління бізнесом 

+ 

3. Економічна діагностика  Публічного адміністрування та 

управління бізнесом 

+ 

4. Особливості середнього та великого 

бізнесу 
4 Публічного адміністрування та 

управління бізнесом 

+ 

Галузь знань 28  Публічне управління та адміністрування 

Спеціальність  281  Публічне управління та адміністрування 

Освітня програма Публічне адміністрування та управління бізнесом 

Освітній ступінь Магістр 

Навчальна дисципліна 
Кількість 

кредитів 
Кафедра 

 

1 курс, І семестр (студент вибирає 1 дисципліну (4 кредити) 
 

1. 
Управління бізнес-процесами 

4 Публічного адміністрування 

та упр. бізнесом 

+ 

2. 
Аудит в управлінні бізнесом 

4 Публічного адміністрування 

та упр. бізнесом 

+ 

3. 
Стратегія проведення переговорів 

4 Публічного адміністрування 

та упр. бізнесом 

+ 

1 курс, ІІ семестр (студент вибирає 2 дисципліни (8 кредитів) 
 

1. Економіка державного сектора 4 Публічного адміністрування 

та упр. бізнесом 

+ 

2. 

 

Державне регулювання економіки та 

економічна політика 
4 Публічного адміністрування 

та упр. бізнесом 

+ 

3. Стратегічне управління у публічній 

організації 
4 Публічного адміністрування 

та управління бізнесом 

+ 

Галузь знань 28  Публічне управління та адміністрування 

Спеціальність  281  Публічне управління та адміністрування 

Освітня програма Управління персоналом в органах публічної влади та бізнес-

структурах 

http://financial.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/02/anotatsiia_._Osnovy_lohistyky.pdf
http://financial.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/02/Anotatsiia-Teoriia-ta-praktyka-komandoutvorennia-Komarnyts-ka-2020.pdf
http://financial.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/02/Anotatsiia_vybirkovoi_dystsypliny_Henderni_aspekty_pub.upr._ta_biznes-administruvannia-1.pdf
http://financial.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/02/ANOTATSIYA_Sotsial-na_vidpovidal-nist-_derzh._i_biz.pdf
http://financial.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/02/Anot_Rynk_ta_haluz_infr.pdf
http://financial.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/02/Ek_diagn-anot-1.pdf
http://financial.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/02/Anot_Osobl_ser_ta_vel_biznesu.pdf
http://financial.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/02/Anot_Upr_bizn_protsesamy.pdf
http://financial.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/02/Anotatsiia_vybirkovoi_dystsypliny_Audyt_v_upravlinni_biznesom.pdf
http://financial.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/02/Anotatsiia_Stratehiia_provedennia_perehovoriv_Komarnyts_ka_20.pdf
http://financial.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/02/Ekonomika_derzhavnoho_sektora_-_kopyia.pdf
http://financial.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/02/Anotatsiia_Dre_i_EP_2020-1.pdf
http://financial.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/02/Stratehichne_upravlinnia_u_publichniy_orhanizatsii_-_kopyia-1.pdf
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Освітній ступінь Магістр 

1 курс, І семестр (студент вибирає 1 дисципліну (4 кредити) 
 

1. 

 

Майстерність публічного виступу: 

самопрезентація 
4 Публічного адміністрування 

та управління бізнесом 

+ 

2. Аудит і оцінювання управлінської 

діяльності 
4 Публічного адміністрування 

та управління бізнесом 

+ 

2 курс, ІІІ семестр (студент вибирає 3 дисципліни (12 кредитів) 
 

8. Соціальна і гуманітарна політика 4 Публічного адміністрування 

та управління бізнесом 

+ 

 

http://financial.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/02/ANOTATSIYA_Maysternist-_publichnoho_vystupu..pdf
http://financial.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/02/Anotatsiia_vybirkovoi_dystsypliny_Audyt_i_otsiniuvannia_upravlins_koi_diial_nosti-1.pdf
http://financial.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/02/Anotatsiia-sotsial-na-ta-humanitarna-polityka-Komarnyts-ka-20.pdf

