
 



 



 
 

СТРУКТУРА РОБОЧОЇ ПРОГРАМИ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
«ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НЕКОМЕРЦІЙНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ» 

 
1. ОПИС ДИСЦИПЛІНИ 

Дисципліна – 
«Фінансове забезпечення 

некомерційних 
організацій» 

Галузь знань, 
спеціальність, ступінь 

вищої освіти 

Характеристика навчальної 
дисципліни 

Кількість кредитів 
ECTS – 5 

Галузь знань – 23 
Соціальна робота Вибіркова дисципліна  

Кількість залікових 
модулів – 3  

Спеціальність –  
232Соціальне забезпечення 

 
Освітньо-професійна 
програма – Соціальне 

забезпечення 

Рік підготовки– 2 
 

Семестр– 3 

Кількість змістових 
модулів – 3 

Ступінь вищої освіти – 
бакалавр 

Лекції – 28 год. 
Практичні заняття – 14 год. 

Загальна кількість годин 
– 150 

Індивідуальна робота – 3 год. 
Тренінг, КПІЗ – 6 год. 

Самостійна робота – 99 год. 
Тижневих годин– 11 год.,  
з нихаудиторних – 3 год.   Вид підсумкового  

контролю – залік 

 

2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ 

2.1. Метою вивчення дисципліни є формування у студентів базових 
системних знань з теорії і практики фінансового забезпечення некомерційних 
організацій та визначення можливостей та напрямів фінансування їх поточної 
діяльності та подальшого розвитку. Дисципліна «Фінансове забезпечення 
некомерційних організацій» спрямована на формування у студентів 
теоретичних знань та вироблення практичних навичок щодо розуміння 
особливостей функціонування неприбуткових організацій, оцінювання 
їхнього соціально-економічного потенціалу, аналізу механізмів підвищення 
ефективності їх фінансового забезпечення та оптимізації діяльності, пізнання 
інструментів формування партнерських відносин із державою у контексті 
становлення держави загального добробуту. 

Дисципліна передбачає послідовне та систематизоване вивчення 
особливостей фінансового забезпечення некомерційних організацій, які є 
невід’ємним елементом громадянського суспільства, не мають на меті 
отримання прибутку й утворюються на добровільній основі з метою 
забезпечення актуальних соціально-економічних потреб населення.    

 
 



 
 
 
2.2. Завдання вивчення дисципліни 
Основними завданнями вивчення дисципліни є: 
- з’ясування сутності фінансового забезпечення некомерційних 

організацій, їх функцій, завдань принципів організації власної діяльності, 
стратегії і тактики фінансування; 

- дослідження системи фінансування некомерційних організацій, 
зокрема, правового забезпечення, організаційної структури, інформаційної 
бази управління фінансами некомерційних організацій;  

- визначення сутності та місця фінансового планування 
(бюджетування) в процесі фінансового забезпечення некомерційних 
організацій;  

- вивчення особливостей формування капіталу, визначення його 
вартості, оптимальної структури у некомерційних організаціях;  

- вивчення тактики формування активів, розробка стратегії їхнього 
фінансування та оцінювання ефективності використання в некомерційних 
організаціях;  

- вивчення стратегії і тактики управління доходами в державних 
організаціях, некомерційних фінансових установах, об’єднаннях громадян;  

- дослідження етапів управління інвестиціями некомерційних 
організацій, визначення основних напрямків їхньої інвестиційної політики;  

- вміння складати та «читати» фінансову звітність некомерційних 
організацій. 

 
2.3. У результаті вивчення дисципліни студенти повинні: 

– демонструвати навички самостійної роботи, гнучкого мислення, 
відкритості до нових знань, оцінювати результати автономної роботи і нести 
відповідальність за особистий професійний розвиток; 

– використовувати фундаментальні закономірності фінансового 
забезпечення некомерційних організацій у поєднанні з дослідницькими і 
управлінськими методами для здійснення професійної та наукової діяльності; 

– здійснювати аналітичну оцінку фінансового забезпечення 
некомерційних організацій за використання емпіричних розрахунків. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

3. ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ  
“ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НЕКОМЕРЦІЙНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ”  

 
Змістовий модуль 1.Фінансове забезпечення некомерційних організацій: 
теоретичні основи та система організаційно-правового й інформаційного 

забезпечення 
 
ТЕМА 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФІНАНСОВОГО 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НЕКОМЕРЦІЙНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ 
Пізнання сутності «установа», «організація». Сутність фінансів 

некомерційних організацій, їх місце у фінансовій системі.  
Функції фінансів некомерційних організацій. Фінансові ресурси 

некомерційних організацій.  Принципи організації фінансів установ та 
організацій.  

 Економічний зміст процесу фінансового забезпечення некомерційних 
організацій, його складові та етапи. 

Основні завдання, функції та принципи фінансового забезпечення 
некомерційних організацій. Фінансова стратегія і тактика фінансового 
забезпечення некомерційних організацій.  

 
ТЕМА 2. ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО, ОРГАНІЗАЦІЙНОГО ТА 

ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСУВАННЯ 
НЕКОМЕРЦІЙНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ 

Правове, організаційне та інформаційне забезпечення процесу 
фінансування некомерційних організацій. 

Правове, організаційне та інформаційне забезпечення фінансування  
діяльності кредитних спілок.  

Особливості правового, організаційного та інформаційного 
забезпечення фінансування інших некомерційних організацій. 

 
Змістовний модуль 2. Управління капіталом, активами та доходами 

некомерційних організацій 
 
ТЕМА 3. ФІНАНСОВЕ ПЛАНУВАННЯ ТА ЙОГО РОЛЬ У 

ФІНАНСОВОМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННІ НЕКОМЕРЦІЙНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ 
Фінансове прогнозування і планування в системі фінансового 

забезпечення некомерційних організацій. Цілі й завдання фінансового 
планування. Методи фінансового планування. 

Розробка системи фінансових планів некомерційних організацій. 
Бюджетування та його сутність. Види бюджетів. Складання бюджетів 
(кошторисів) некомерційних організацій. Методика розрахунку основних 
фінансових показників бюджетів. 

Оперативне фінансове планування та його особливості у некомерційних 
організаціях. 

 



 
 
 
ТЕМА 4. УПРАВЛІННЯ КАПІТАЛОМ НЕКОМЕРЦІЙНИХ 

ОРГАНІЗАЦІЙ 
Джерела фінансування капіталу некомерційних організацій: види та 

напрями оптимізації 
Управління власним та залученим капіталом кредитних спілок. 

Формування оптимальної структури капіталу кредитних спілок. Методи 
нарощування капіталу кредитними спілками. 

Особливості управління капіталом громадських об’єднань (громадських 
організацій, політичних партій, благодійних фондів, професійних спілок, 
волонтерських рухів). 

 
ТЕМА 5. УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ НЕКОМЕРЦІЙНИХ 

ОРГАНІЗАЦІЙ  
Політика управління активами некомерційних організацій.  
Зміст і завдання управління оборотними активами некомерційних 

організацій. Джерела формування оборотних активів некомерційних 
організацій та способи забезпечення їх оптимальної структури. Стратегія 
фінансування оборотних активів: агресивна модель, консервативна модель, 
компромісна модель. 

Особливості управління активами державних організацій та 
громадських об’єднань. 

 
ТЕМА 6. УПРАВЛІННЯ ДОХОДАМИ НЕКОМЕРЦІЙНИХ 

ОРГАНІЗАЦІЙ  
Особливості управління доходами державних організацій, на які 

розповсюджується статус неприбутковості (звільнення від оподаткування). 
Доходи від надання платних послуг неприбуткових організацій. Пасивні та 
інші доходи. Особливості оподаткування неприбуткових організацій.  

Управління доходами громадських об’єднань: членські внески і внески 
засновників; доходи від надання платних послуг, що відповідають 
функціональному призначенню організації; благодійні внески, пасивні 
доходи, доходи від підприємств і організацій, створених державними 
установами й органами влади.  

Особливості формування доходів політичних партій, благодійних 
організацій, об’єднань громадян. Особливості у оподаткуванні громадських 
об’єднань. 

 
Змістовний модуль 3. Управління інвестиціями, фінансове планування 

та фінансова звітність некомерційних організацій 
 

ТЕМА 7. УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЯМИ НЕКОМЕРЦІЙНИХ 
ОРГАНІЗАЦІЙ 

Зміст і завдання управління інвестиціями некомерційних організацій. 
Види інвестицій. Принципи формування інвестиційної політики 
некомерційними організаціями.  



 
 
Капітальні вкладення. Визначення оптимальної структури джерел 

фінансування капіталовкладень некомерційних організацій.  
Управління фінансовими інвестиціями некомерційних організацій. 

Вкладання коштів у цінні папери. Розміщення коштів на депозитних рахунках 
 
ТЕМА 8. АНАЛІЗ ЗВІТНОСТІ НЕКОМЕРЦІЙНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ 
Призначення й види фінансової звітності некомерційних організацій, 

аналіз показників фінансової звітності. Етапи формування показників 
фінансової звітності некомерційних організацій. Аналіз фінансової звітності 
фінансової звітності некомерційних організацій. 

 
4. СТРУКТУРА ЗМІСТОВОГО МОДУЛЯ З ДИСЦИПЛІНИ  

«ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НЕКОМЕРЦІЙНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ»  
 

Тема 
Кількість годин 

Лекції Практ. 
заняття 

Індивід. 
робота 

Треніг, 
КПІЗ 

Самост.
робота 

Контр. 
заходи 

Змістовий модуль 1. Фінансове забезпечення некомерційних організацій: теоретичні 
основи та система організаційно-правового й інформаційного забезпечення 

 
Тема 1. Теоретичні основи 
фінансового забезпечення 
некомерційних організацій 

4 2 - 
 
 
 
2 
 

12 
Тести, 
питан. 

Тема 2. Особливості правового, 
організаційного та 
інформаційного забезпечення 
фінансування некомерційних 
організацій 

4 2 1 13 

Тести, 
задачі 

Змістовний модуль 2. Управління капіталом, активами та доходами некомерційних 
організацій  

Тема 3. Фінансове планування та 
його роль у фінансовому 
забезпеченні некомерційних 
організацій 

2 1 1 

2 

12 Питан., 
тести 

Тема 4. Управління капіталом 
некомерційних організацій 2 1 - 

12 Тести, 
задачі 

Тема 5. Управління активами 
некомерційних організацій 4 2 - 

13 Тести, 
задачі 

Тема 6. Управління доходами 
некомерційних організацій 4 2 - 

12 Тести, 
задачі 

Змістовний модуль 3. Управління інвестиціями, фінансове планування та 
фінансова звітність некомерційних організацій 

Тема 7. Управління інвестиціями 
некомерційних організацій 4 2 1 

 
2 

13 Питан., 
тести 

Тема 8. Аналіз звітності 
некомерційних організацій 4 2 - 

12 Питан., 
тести 

Разом 28 14 3 6 99  



 
 

5. ТЕМАТИКА ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 
 

Практичне заняття 1. 
ТЕМА: ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

НЕКОМЕРЦІЙНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ 
ПИТАННЯ ДЛЯ ОБГОВОРЕННЯ 

1. Пізнання сутності «установа», «організація».  
2. Сутність фінансів некомерційних організацій, їх місце у фінансовій 

системі.  
3. Функції фінансів некомерційних організацій. Принципи організації 

фінансів установ та організацій.  
4. Фінансові ресурси некомерційних організацій.   
5. Економічний зміст процесу фінансового забезпечення некомерційних 

організацій, його складові та етапи. 
6. Основні завдання, функції та принципи фінансового забезпечення 

некомерційних організацій.  
7. Фінансова стратегія і тактика фінансового забезпечення 

некомерційних організацій.  
 
Основні терміни: організація, установа, стратегія, тактика фінансового 

забезпечення. 
 

Практичне заняття 2. 
ТЕМА: ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО, ОРГАНІЗАЦІЙНОГО ТА 

ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСУВАННЯ 
НЕКОМЕРЦІЙНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ 

ПИТАННЯ ДЛЯ ОБГОВОРЕННЯ 
1. Правове, організаційне та інформаційне забезпечення процесу 

фінансування некомерційних організацій. 
2. Правове, організаційне та інформаційне забезпечення фінансування  

діяльності кредитних спілок.  
3. Особливості правового, організаційного та інформаційного 

забезпечення фінансування інших некомерційних організацій. 
 

Основні терміни: система забезпечення, правове забезпечення, 
організаційне забезпечення, інформаційне забезпечення, фінансова 
інформаційна база, користувачі фінансової інформації. 

 
Практичне заняття 3. 

ТЕМА: ФІНАНСОВЕ ПЛАНУВАННЯ ТА ЙОГО РОЛЬ У 
ФІНАНСОВОМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННІ НЕКОМЕРЦІЙНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ 

ПИТАННЯ ДЛЯ ОБГОВОРЕННЯ 
1. Фінансове прогнозування і планування в системі фінансового 

забезпечення некомерційних організацій.  
2. Цілі й завдання фінансового планування. Методи фінансового 

планування. 
3. Розробка системи фінансових планів некомерційних організацій.  



 
 
4. Бюджетування та його сутність. Види бюджетів.  
5. Складання бюджетів (кошторисів) некомерційних організацій.  
6. Методика розрахунку основних фінансових показників бюджетів. 
7. Оперативне фінансове планування та його особливості у 

некомерційних організаціях. 
 
Основні терміни: фінансове планування, фінансове прогнозування, 

фінансові плани, бюджетування, бюджет, кошторис, фінансові показники, 
оперативне планування. 

 
ТЕМА: УПРАВЛІННЯ КАПІТАЛОМ НЕКОМЕРЦІЙНИХ 

ОРГАНІЗАЦІЙ 
ПИТАННЯ ДЛЯ ОБГОВОРЕННЯ 

1. Джерела фінансування капіталу некомерційних організацій: види та 
напрями оптимізації 

2. Управління власним та залученим капіталом кредитних спілок. 
Формування оптимальної структури капіталу кредитних спілок.  

3. Методи нарощування капіталу кредитними спілками. 
4. Особливості управління капіталом громадських об’єднань 

(громадських організацій, політичних партій, благодійних фондів, 
професійних спілок, волонтерських рухів). 
 

Основні терміни: капітал, власний капітал, залучений капітал, 
зареєстрований капітал, вартість капіталу, оптимальна структура капіталу, 
державні установи і організації, об’єднання громадян. 

 
Практичне заняття 4. 

ТЕМА: УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ НЕКОМЕРЦІЙНИХ 
ОРГАНІЗАЦІЙ 

ПИТАННЯ ДЛЯ ОБГОВОРЕННЯ 
1. Політика управління активами некомерційних організацій.  
2. Зміст і завдання управління оборотними активами некомерційних 

організацій.  
3. Джерела формування оборотних активів некомерційних організацій 

та способи забезпечення їх оптимальної структури.  
4. Стратегія фінансування оборотних активів: агресивна модель, 

консервативна модель, компромісна модель. 
5. Особливості управління активами державних організацій та 

громадських об’єднань. 
 
Основні терміни: активи, оборотні активи, стратегія фінансування 

оборотних активів, необоротні активи, основні засоби, нематеріальні активи. 
 

 
 
 



 
 

Практичне заняття 5. 
ТЕМА: УПРАВЛІННЯ ДОХОДАМИ НЕКОМЕРЦІЙНИХ 

ОРГАНІЗАЦІЙ 
ПИТАННЯ ДЛЯ ОБГОВОРЕННЯ 

1. Особливості управління доходами державних організацій, на які 
розповсюджується статус неприбутковості (звільнення від оподаткування).  

2. Доходи від надання платних послуг неприбуткових організацій. 
Пасивні та інші доходи.  

3. Особливості оподаткування неприбуткових організацій.  
4. Управління доходами громадських об’єднань: членські внески і 

внески засновників; доходи від надання платних послуг, що відповідають 
функціональному призначенню організації; благодійні внески, пасивні 
доходи, доходи від підприємств і організацій, створених державними 
установами й органами влади.  

5. Особливості формування доходів політичних партій, благодійних 
організацій, об’єднань громадян.  

6. Особливості у оподаткуванні громадських об’єднань. 
 

 Основні терміни: доходи, управління доходами, прибуток, статус 
неприбутковості, оподаткування, членські внески, благодійні внески, пасивні 
доходи. 
 

Практичне заняття 6. 
ТЕМА: УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЯМИ НЕКОМЕРЦІЙНИХ 

ОРГАНІЗАЦІЙ 
ПИТАННЯ ДЛЯ ОБГОВОРЕННЯ 

1. Зміст і завдання управління інвестиціями некомерційних організацій. 
Види інвестицій.  

2. Принципи формування інвестиційної політики некомерційними 
організаціями.  

3. Капітальні вкладення. Визначення оптимальної структури джерел 
фінансування капіталовкладень некомерційних організацій.  

4. Управління фінансовими інвестиціями некомерційних організацій.  
5. Вкладання коштів у цінні папери. Розміщення коштів на депозитних 

рахунках 
 
Основні терміни: інвестиції, інвестиційна діяльність, інвестиційна 

політика, управління інвестиціями, капітальні вкладення, фінансові інвестиції, 
цінні папери, депозитний рахунок, портфель фінансових вкладень, 
інвестиційний портфель, диверсифікація, ризикові інвестиції. 

 
 
 
 
 
 



 
 
 

Практичне заняття 7. 
ТЕМА: АНАЛІЗ ЗВІТНОСТІ НЕКОМЕРЦІЙНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ 

ПИТАННЯ ДЛЯ ОБГОВОРЕННЯ 
1. Призначення й види фінансової звітності некомерційних організацій, 

аналіз показників фінансової звітності.  
2. Етапи формування показників фінансової звітності некомерційних 

організацій.  
3. Аналіз фінансової звітності фінансової звітності некомерційних 

організацій. 
 
Основні терміни: фінансові звіти, фінансова звітність, аналіз фінансової 

звітності, фінансовий стан, актив і пасив балансу, фінансові показники.  
 

6. КОМПЛЕКСНЕ ПРАКТИЧНЕ ІНДИВІДУАЛЬНЕ ЗАВДАННЯ 
Індивідуальне завдання з дисципліни «Фінансове забезпечення 

некомерційних організацій» виконується самостійно кожним студентом за 
одним із 4-ох варіантів, розподіл яких здійснюється залежно від першої літери 
прізвища студента. Індивідуальна робота охоплює основні теми дисципліни 
«Фінансове забезпечення некомерційних  організацій» і полягає у проведенні 
економічних і фінансових розрахунків та обґрунтуванні отриманих 
результатів, вона представляє собою набір локальних завдань, основною 
метою яких є виявлення знань студентів щодо організації фінансових відносин 
установ та організацій, а також навичок практичної роботи з розрахунку 
обсягу та джерел фінансування, грошових надходжень, в формування 
фінансових результатів,  аналізу фінансового стану установ та організацій. 
КПІЗ оформлюється у відповідності зі встановленими вимогами і оцінюється 
за 100-бальною шкалою. Виконання КПІЗ є одним із обов’язкових складових 
модулів залікового кредиту. 

 
7. САМОСТІЙНА РОБОТА 

 
ТЕМАТИКА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ 

№ 
з/п Тематика К-сть годин 

1 Тема 1. Теоретичні основи фінансового забезпечення 
некомерційних організацій. 12 

2 
Тема 2. Особливості правового, організаційного та 
інформаційного забезпечення фінансування некомерційних 
організацій. 

13 

3 
Тема 3. Фінансове планування та його роль у фінансовому 
забезпеченні некомерційних організацій. 

12 

4 Тема 4. Управління капіталом некомерційних організацій. 12 
5 Тема 5. Управління активами некомерційних організацій. 13 
6 Тема 6. Управління доходами некомерційних організацій. 12 
7 Тема 7. Управління інвестиціями некомерційних організацій. 13 
8 Тема 8. Аналіз звітності некомерційних організацій. 12 

 Разом 99 



 
 
 

8. ОРГАНІЗАЦІЯ І ПРОВЕДЕННЯ ТРЕНІНГУ  
Тематика тренінгу 

 Проаналізувати систему фінансового забезпечення некомерційних 
організацій України (на вибір студента) використовуючи статистичний 
матеріал за останні 5 років. Визначити основні проблеми на напрями їх 
вирішення у сфері фінансового забезпечення некомерційних організацій в 
Україні. 

Порядок проведення тренінгу 
1. Вступна частина проводиться з метою ознайомлення студентів з 

темою тренінгового заняття. 
2. Організаційна частина полягає у створенні робочого настрою у 

колективі студентів, визначенні правил проведення тренінгового заняття. 
Можлива наявність роздаткового матеріалу у вигляді таблиць, бланків 
документів. 

3. Практична частина реалізовується шляхом виконання завдань у 
групах студентів у кількості 3-5 осіб з певних проблемних питань теми 
тренінгового заняття. 

4. Підведення підсумків. Обговорюються результати виконаних 
завдань у групах. Обмін думками з питань, які виносились на тренінгові 
заняття. 

 
9. ЗАСОБИ ОЦІНЮВАННЯ ТА МЕТОДИ ДЕМОНСТРУВАННЯ 

РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ 
У процесі вивчення дисципліни «Фінансове забезпечення 

некомерційних організацій» використовуються наступні засоби оцінювання та 
методи демонстрування результатів навчання: 

• тестування  
• поточне опитування; 
• залікове модульне тестування та опитування; 
• ректорська контрольна робота; 
• оцінювання виконання КПІЗ; 
• залік. 

 
 

10. КРИТЕРІЇ, ФОРМИ ПОТОЧНОГО ТА ПІДСУМКОВОГО 
КОНТРОЛЮ 

Підсумковий бал (за 100-бальної шкалою) навчальної дисципліни 
«Фінансове забезпечення некомерційних організацій» визначається як 
середньозважена величина, в залежності від питомої ваги кожної складової 
залікового кредиту: 

 
 
 
 
 
 



 
 
 

Заліковий 
модуль 1 

Заліковий  
модуль 2  

 

Заліковий 
модуль 3 

 
30 % 40 % 30 % 

 
Усне опитування під час 

занять – 10 балів за тему (1-3 
теми) – макс. 30 балів. 

Модульна контрольна робота 
(теми 1-3)– макс. 70 балів 

Усне опитування під час 
занять (4-8 теми) 5балів за 

тему – макс. 25 балів. 
Ректорська контрольна 
робота– макс. 75балів 

 
Підготовка КПІЗ – макс. 

30 балів. 
Захист КПІЗ – макс. 40 

балів. 
Участь у тренінгах – макс. 

30 балів 
 
Шкала оцінювання: 

За шкалою 
Університету 

За національною 
шкалою За шкалою ECTS 

90–100 відмінно А (відмінно) 

85-89 
добре 

В (дуже добре) 

75–84 С (добре) 

65–74 
задовільно 

D (задовільно) 

60-64 Е (достатньо) 

35–59 
незадовільно 

FX (незадовільно з можливістю повторного 
складання) 

1–34 F (незадовільно з обов’язковим повторним курсом) 

 
 

11. ІНСТРУМЕНТИ, ОБЛАДНАННЯ ТА ПРОГРАМНЕ 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ, ВИКОРИСТАННЯ ЯКИХ ПЕРЕДБАЧАЄ 

НАВЧАЛЬНА ДИСЦИПЛІНА 
№ з/п Найменування Номер теми 

1. Технічне забезпечення: мультимедійний проєктор, ноутбук, 
проєкційний екран. 

1-8 

2. 

Базове програмне забезпечення: ОС Windows.  
Стандартне програмне забезпечення базових інформаційних 
технологій: MS Office (Word, Excel, PowerPoint, Microsoft 
Visio). 
Телекомунікаційне програмне забезпечення (Internet 
Explorer, Google Chrome,Viber тощо).  

1-8 

3. Комунікацій навчальна платформа (Moodle) для організації 
дистанційного навчання (за необхідності). 

1-8 

4. Комунікаційне програмне забезпечення Zoom для 
проведення занять в режиміon-line (за необхідності). 

1-8 
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