
Додаток 1 
 

Описи вибіркових дисциплін  
циклу загальної підготовки, 

 які вивчатимуться 

на 2 курсі (3,4 семестри) 

 у 2022-2023 навчальному році   
(денна форма навчання) 

 

№ 

з/п 

Назва вибіркової дисципліни Прізвище 

викладача 

Кафедра 

3 семестр 

1 
Створення власного  бізнесу доц.  

Попович Д.В. 

Фінансового менеджменту  

2 
Податкова грамотність  проф. 

 Ярема Я.Р. 

Обліку, аналізу і контролю  

3 

Бенчмаркінг і конкурентний 

моніторинг бізнесу 

доц.  

Старух А.І. 

Цифрової економіки та 

бізнес-аналітики 

 

4 
Мистецтво публічного 

виступу 

доц.  

Бобко Л.О. 

Публічного адміністрування 

та управління бізнесом  

5 

Управління проєктами та 

фандрейзинг: від ідеї до 

успіху 

доц.  

Зеленко В.А. 

Економіки та публічного 

управління 

 

4 семестр 

1 

Основи ведення власного та  

сімейного бюджету 

доц.  

Західна О.Р. 

 

Фінансового менеджменту  

2 
Аутстафінг в бізнесі доц.  

Лобода Н.О. 

Обліку, аналізу і контролю  

3 

Бізнес-процеси та HR-

аналітика 

ст. викл.  

Васьків О.М. 

Цифрової економіки та 

бізнес-аналітики 

 

4 
Формування емоційного та 

креативного лідерства 

проф. 

Васьківська К.В. 

Публічного адміністрування 

та управління бізнесом  

5 

Генерування креативних 

бізнес-ідей та їх втілення 

доц.  

Куліш І.М. 

Економіки та публічного 

управління 

 

 

  

https://financial.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2022/03/3s_Ctvorennia_vlasnoho_biznesu.docx
https://financial.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2022/03/3s_Podatkova_hramotnist_.doc
https://financial.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2022/03/3s_Benchmarkinh_i_konkurentnyy_monitorynh_biznesu.docx
https://financial.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2022/03/3s_Benchmarkinh_i_konkurentnyy_monitorynh_biznesu.docx
https://financial.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2022/03/3s_Mystetstvo_publichnoho_vystupu.docx
https://financial.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2022/03/3s_Mystetstvo_publichnoho_vystupu.docx
https://financial.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2022/03/3s_Upravl_proektamy_ta_fandreyzynh.doc
https://financial.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2022/03/3s_Upravl_proektamy_ta_fandreyzynh.doc
https://financial.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2022/03/3s_Upravl_proektamy_ta_fandreyzynh.doc
https://financial.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2022/03/4s_Osnovy_vedennia_vlasnoho_ta_simeynoho_biudzhetu.docx
https://financial.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2022/03/4s_Osnovy_vedennia_vlasnoho_ta_simeynoho_biudzhetu.docx
https://financial.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2022/03/4s_Autstafinh_v_biznesi.doc
https://financial.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2022/03/4s_Biznes-protsesy_ta_HR-analityka.docx
https://financial.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2022/03/4s_Biznes-protsesy_ta_HR-analityka.docx
https://financial.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2022/03/4s_Formuvannia_emotsiynoho_ta_kreatyvnohoia_liderstva.docx
https://financial.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2022/03/4s_Formuvannia_emotsiynoho_ta_kreatyvnohoia_liderstva.docx
https://financial.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2022/03/4s_Heneruvannia_kreatyvnoi_biznes-idei.doc
https://financial.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2022/03/4s_Heneruvannia_kreatyvnoi_biznes-idei.doc


Описи вибіркових дисциплін  
циклу загальної підготовки, 

які вивчатимуться  

на 3 курсі (5,6 семестри) 

 у 2022-2023 навчальному році   
(денна форма навчання) 

 

5 семестр 

1 
Криптовалюти та віртуальні 

біржі 

доц. 

Слобода Л.Я. 

Фінансового менеджменту  

2 
Фінансовий і 

бухгалтерський аутсорсинг  

доц.  

Долбнєва Д.В. 

Обліку, аналізу і контролю  

3 
3D графіка доц.  

Стадник Ю.А. 

Цифрової економіки та 

бізнес-аналітики 

4 

Інноваційні методи 

використання  харизми та 

лідерства в бізнесі 

доц.  

Маліновська О.Я. 

Публічного 

адміністрування та 

управління бізнесом  

5 

Самопрезентація. 

Самобрендинг.  

Сучасні soft-skills 

доц.  

Капленко Г.В. 

 

Економіки та публічного 

управління 

6 семестр 

1 
Управління фінансами 

малого бізнесу 

доц. 

 Ясіновська І.Ф. 

Фінансового менеджменту  

2 

Основи обліку та 

оподаткування 

туристичного і готельно-

ресторанного бізнесу 

доц. 

 Долбнєва Д.В. 

Обліку, аналізу і контролю  

3 
Бізнес у соціальних мережах проф.  

Шевчук І.Б. 

Цифрової економіки та 

бізнес-аналітики 

4 

Self брендінг доц. 

Комарницька 

Г.О. 

Публічного 

адміністрування та 

управління бізнесом  

5 
Лідерство та формування 

лідерської компетентності 

доц.  

Пак Н.Т. 

Економіки та публічного 

управління 

 

 

 

https://financial.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2022/03/5s_Kryptovaliuty_ta_virtual_ni_birzhi.docx
https://financial.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2022/03/5s_Kryptovaliuty_ta_virtual_ni_birzhi.docx
https://financial.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2022/03/5s_Finansovyy_i_bukhhalters_kyy_autsorsynh.doc
https://financial.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2022/03/5s_Finansovyy_i_bukhhalters_kyy_autsorsynh.doc
https://financial.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2022/03/5s_3D_hrafika.docx
https://financial.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2022/03/5s_Inovatsiyni_metody_vykorystannia_kharyzmy_ta_liderstva_v_biznesi.docx
https://financial.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2022/03/5s_Inovatsiyni_metody_vykorystannia_kharyzmy_ta_liderstva_v_biznesi.docx
https://financial.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2022/03/5s_Inovatsiyni_metody_vykorystannia_kharyzmy_ta_liderstva_v_biznesi.docx
https://financial.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2022/03/5s_Samoprezentatsiia.Samobrendynh_SOFT_SKILLS.doc
https://financial.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2022/03/5s_Samoprezentatsiia.Samobrendynh_SOFT_SKILLS.doc
https://financial.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2022/03/5s_Samoprezentatsiia.Samobrendynh_SOFT_SKILLS.doc
https://financial.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2022/03/6s_Upravlinnia_finansamy_maloho_biznesu.docx
https://financial.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2022/03/6s_Upravlinnia_finansamy_maloho_biznesu.docx
https://financial.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2022/03/6s_Osnovy_obliku_ta__opodatkuvannia_turystychnoho_i_htel_no-restorannoho_biznesu_1.doc
https://financial.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2022/03/6s_Osnovy_obliku_ta__opodatkuvannia_turystychnoho_i_htel_no-restorannoho_biznesu_1.doc
https://financial.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2022/03/6s_Osnovy_obliku_ta__opodatkuvannia_turystychnoho_i_htel_no-restorannoho_biznesu_1.doc
https://financial.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2022/03/6s_Osnovy_obliku_ta__opodatkuvannia_turystychnoho_i_htel_no-restorannoho_biznesu_1.doc
https://financial.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2022/03/6s_Biznes_u_sotsial_nykh_merezhakh.doc
https://financial.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2022/03/6s_Self-Branding.docx
https://financial.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2022/03/6s_Liderstvo_ta_formuvannia_liders_koi_kompetentnosti.doc
https://financial.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2022/03/6s_Liderstvo_ta_formuvannia_liders_koi_kompetentnosti.doc

