
Витяг протоколу Вченої ради № 2 від  25 вересня 2020 р. 
 
Про затвердження переліку вибіркових дисциплін для студентів зарахованих 

на навчання у 2020 році. 
 
СЛУХАЛИ: Інформацію проректора з навчальної роботи професора Швеця Д.Є. 

про результати анкетування студентів щодо вивчення вибіркових дисциплін. 
З метою виконання п.15 статті 62 Закону України «Про вищу освіту» щодо 

забезпечення права студентів вільно обирати навчальні дисципліни в межах, 
передбачених відповідними освітніми програмами та навчальними планами, у 
відповідності до «Положення про порядок та умови обрання студентами вибіркових 
дисциплін в Запорізькому інституті економіки та інформаційних технологій» 
(затверджене протоколом Вченої ради № 1 від 28.08.2020 р), деканатами факультетів було 
проведене опитування серед студентів 1 курсу ОР «бакалавр» та «магістр» щодо вибору 
спеціалізованих блоків дисциплін з циклу вільного вибору студента. За результатами 
обробки отриманої інформації встановлено, що більшість студентів обрали для вивчення 
наступні блоки навчальних дисциплін: 

 
ОР «бакалавр» 

№ 
з/п 

Шифр та назва спеціальності Назва вибіркової дисципліни 

1 035 Філологія 

Бізнес-курс основної іноземної мови 
Історія основної іноземної мови 
Лінгвокраїнознавство країн другої іноземної мови 
Методика викладання іноземних мов 
Науково-технічна термінологія основної іноземної 
мови 
Основи теорії мовної комунікації 
Особливості перекладу науково-академічних творів 
та їх редагування 
Особливості перекладу художніх творів та їх 
редагування  
Переклад та редагування комерційних документів 
Політологія 
Правознавство 
Практика перекладу з другої іноземної мови 
Практика перекладу з основної іноземної мови 
Практичний курс другої іноземної мови 
Практичний курс основної іноземної мови 
Психологія 
Теоретичний курс другої іноземної мови 

2 051 Економіка 

Web-програмування 
Господарське право 
Екологія 
Економічний аналіз 
Електронна комерція 
Захист інформації на підприємстві 
Імітаційне моделювання 
Інвестування 
Інформаційні системи і технології (в галузі) 
Методи та системи штучного інтелекту  



Моделі економічної динаміки 
Політологія 
Правознавство 
Системи обробки економічної інформації 
Теорія випадкових процесів  
Управління інформаційними технологіями на 
великих підприємствах 
Управління проектами інформатизації 
Фінансовий аналіз  

3 071 Облік та оподаткування 

Політологія 
Бухгалтерський облік в банках 
Бюджетна система  
Господарське право  
Екологія 
Звітність підприємств 
Інвестування 
Інформаційні системи і технології (в галузі) 
Моніторинг податкових ризиків 
Облік в бюджетних установах 
Облік і аналіз зовнішньоекономічної діяльності  
Оподаткування виплат з оплати праці  
Оподаткування фізичних осіб  
Організація обліку підприємств малого  бізнесу  
Пенсійне страхування  
Правознавство 
Спрощені режими оподаткування 
Стандарти обліку та нормативи оподаткування 

4 
072 Фінанси,банківська 
справа та страхування 

Політологія 
Аналіз банківської діяльності 
Господарське право  
Державні фінанси 
Екологія 
Інформаційні системи і технології (в галузі) 
Казначейська справа  
Міжнародні фінанси  
Місцеві фінанси  
Пенсійне страхування  
Правознавство 
Страховий ринок  
Страхування підприємницьких ризиків 
Управління кредитним портфелем банку 
Фінанси зарубіжних корпорацій  
Фінансова діяльність суб'єктів господарювання 
Фінансовий облік і звітність у банках  

5 073 Менеджмент 

Політологія 
Адміністративне право 
Бюджетна система  
Ведення ділових переговорів 
Господарське право  
Ділова іноземна мова 



Екологія 
Економічний аналіз 
Іміджелогія та риторика 
Інформаційні системи і технології (в галузі) 
Конфліктологія 
Креативний менеджмент 
Організаційна поведінка 
Правознавство 
Психологія управління 
Самоменеджмент 
Трудове право 

6 075 Маркетинг 

Фінансовий аналіз 
Public relations 
Господарське право 
Екологія 
Економічний аналіз 
Економічний механізм маркетингу 
Електронна комерція 
Інвестування 
Інформаційні системи і технології (в галузі) 
Інфраструктура товарного ринку 
Комерційна діяльність 
Комунікаційна діяльність 
Маркетинг  відносин  
Маркетинговий аудит  
Маркетингові комунікації 
Політологія 
Правознавство 
Товарознавство 
Ціноутворення 

7 
076 Підприємництво, 
торгівля та біржова 

діяльність 

Податки і фіскальна політика 
Біржова діяльність 
Господарське право  
Екологія 
Економіка ведення бізнесу 
Економічний аналіз 
Електронна комерція 
Інвестування 
Інформаційні системи і технології (в галузі) 
Обґрунтування господарських рішень і оцінювання 
ризиків 
Організація виробництва 
Організація торгівлі і торгової діяльності 
Підприємництво у сфері послуг 
Планування бізнесу 
Політологія 
Правознавство 
Управління витратами 
Фінанси підприємств 
Ціноутворення 



8 081 Право 

Політологія 
Екологія 
Латинська мова 
Інформаційні системи і технології (в галузі) 
 Конституційне право зарубіжних країн  
 Риторика  
 Господарське право та   процес  
 Аграрне  та земельне  право  
 Кримінально-виконавче право   
 Кримінально-правова  кваліфікація  
 Правозахисні  та правоохоронні  органи  України  
 Криміналістика  
 Філософія  права  
 Гендерна рівність  у праві  

9 
121 Інженерія програмного 

забезпечення 

Англійська мова (за професійним спрямуванням) 
Екологія 
Засоби автоматичної розробки додатків 
Комп'ютерна графіка 
Крос-платформне  програмування 
Моделювання систем  
Основи сучасної комп'ютерної і векторної ЗD 
графіки 
Політологія 
Правознавство 
Програмування на мові Java 
Проектування і реалізація систем збереження даних 
Розробка програм за допомогою скриптів 
Системний аналіз і проектування інформаційних 
комп'ютерних систем 
Теорія мов програмування та методи трансляції 
Технологія NET 
Управління інформаційними технологіями на 
великих підприємствах 
Якість програмного забезпечення та тестування  

10 123 Комп'ютерна інженерія 

Web-програмування 
Адміністрування ОС Linux 
Алгоритми та структури даних 
Англійська мова (за професійним спрямуванням) 
Екологія 
Комп'ютерна криптографія 
Крос-платформне програмування 
Логічне програмування  
Метрологія і стандартизація 
Об'єктно-орієнтоване програмування  
Операційні системи 
Периферійні пристрої 
Політологія 
Правознавство 
Програмування на мові Java 
Управління інформаційними технологіями на 
великих підприємствах 



Цифрова обробка сигналів 

11 
192 Будівництво та цивільна 

інженерія 

Будівельна техніка 
Будівельна механіка (спецкурс) 
Водопостачання і водовідведення 
Вступ до спеціальності 
Екологія  
Економіка будівництва 
Конструкції промислових будівель 
Метрологія і стандартизація в будівництві 
Обстеження і реконструкція будівель і споруд 
Опір матеріалів (спецкурс) і основи теорії 
пружності та пластичності 
Основи охорони праці в галузі 
Основи автоматизації проектування в будівництві 
Планування міст і транспорт 
Правознавство 
Програмне забезпечення інженерних розрахунків 
Проектування архітектурного середовища 
Сучасні будівельні матеріали 
Технологія ізоляційних та упоряджувальних робіт 

12 242 Туризм 

Активно-оздоровчий туризм  
Ділова іноземна мова (основна)  
Друга іноземна мова (нім. або англ..) 
Екологія 
Зелений туризм 
Інформаційні системи і технології ( в галузі) 
Конфліктологія 
Організація додаткових послуг в туризмі 
Основи музейної справи 
Подієвий туризм  
Політологія 
Правознавство 
Професійний етикет  
Рекламна діяльність в туризмі 
Страхування 

13 
292 Міжнародні економічні 

відносини 

Аналіз та прогнозування кон'юнктури світових 
товарних ринків  
Ведення ділових переговорів  
Господарське право  
Друга іноземна мова (нім. або англ..) 
Екологія 
Економіка зарубіжних країн  
Економічний аналіз 
Електронна комерція  
Інформаційні системи і технології (в галузі) 
Міжнародна інвестиційна діяльність 
Міжнародна торгівля  
Міжнародні митні регулятори  
Міжнародні організації 
Облік і звітність за міжнародними стандартами  



Політологія 
Правознавство 
Транснаціональні корпорації  
Фінансовий аналіз 

 
ОР «магістр» 

№ 
з/п 

Шифр та назва спеціальності Назва вибіркової дисципліни 

1 035 Філологія 

Теорія та практика художнього перекладу з 
української мови на основну іноземну мову  

Іноземна мова бізнесу 

Переклад науково-технічної літератури 

Методологія і педагогіка вищої школи 

Соціолінгвістичні проблеми варіативності в аспекті 
перекладу 

Жанрові теорії перекладу 

2 071 Облік та оподаткування 

Бюджетний менеджмент 

Адміністрування податків 

Облік формування витрат  

Податковий контроль  

Фінансовий менеджмент 

Оподаткування суб'єктів господарювання 

Митнщ-тарифне регулювання ЗЕД 

Управлінські інформаційні системи в обліку, 
аналізу та аудиту 

Бухгалтерський облік в управлінні підприємством 

3 
072 Фінанси,банківська 
справа та страхування 

Бюджетний менеджмент 

Кредитний менеджмент 

Соціальне страхування  

Податковий менеджмент 

Сучасні фінансові технології 

Фінансовий контролінг 

Управління фінансовими ризиками 

Управління корпоративними фінансами 

4 
076 Підприємництво, 
торгівля та біржова 

діяльність 

Фінансовий менеджмент 

Економічна діагностика 

Підприємницькі ризики  

Конкурентоспроможність підприємства 



Стратегічне управління підприємством 

Інвестиційний менеджмент 

Математичні методи та моделі ринкової економіки 

5 
121 Інженерія програмного 
забезпечення 

Програмування в методах моделювання  

Технології Java в Internet 

Аналітичні методи та алгоритми 

Сучасні напрямки розвитку комп’ютерної техніки 
та інформаційних технологій 
Основи надійності функціонування комп’ютерних 
систем 

Методологія програмної інженерії 

6 123 Комп'ютерна інженерія 

Технологія розробки додатків до мобільних 
телефонів 

Програмне забезпечення комп'ютерних систем 

Корпоративні інформаційні системи 

Інформаційна стійкість комп’ютерних технологій 
та мереж 
Дослідження комп'ютерних систем штучного 
інтелекту 

7 
291 Публічне управління та 
адміністрування 

Місцеве самоврядування 

Комунікація в публічній адміністрації 

Корпоративна політика і лідерство 

Управління соціальним і гуманітарним розвитком 

Основи стратегічного планування розвитку 
держави 

8 
292Міжнародні економічні 
відносини 

Облік міжнародних операцій 

Міжнародний інноваційний менеджмент 

Стратегічне управління підприємством 

Іноземна мова професійного спрямування 

Друга іноземна мова 

Транснаціональні корпорації 

Фінансовий менеджмент 

 
 
 
УХВАЛИЛИ: 
1. Затвердити переліки вибіркових навчальних дисциплін, які мають 

викладатися студентам ОР «бакалавр», зарахованим на навчання у 2020 
році (Додаток 1). 

2. Затвердити наступні переліки вибіркових навчальних дисциплін, які 
мають викладатися студентам ОР «магістр», зарахованим на навчання у 
2020 році (Додаток 2). 


