
ДИСЦИПЛІНИ ВІЛЬНОГО ВИБОРУ   
циклу загальної підготовки  

першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 

викладають курс-лідери кафедри економічної теорії, фінансів і обліку 
юридичного факультету  ХНПУ імені Г.С.Сковороди 

Спеціальність                 +   Наставник                 +   Курси                         =       Індивідуальна 
                                                                                                                                     траєкторія навчання  





МОВА ЕКОНОМІКИ: 

МИСЛЕННЯ, 

ЛОГІКА, РИТОРИКА 

Про що? 

Як? 

Для 

чого? 

Мотив 

Впевнене розв'язання 
комплексних буденних 

та професійних 
проблем  у сфері 

соціально-економічних 
відносин 

Секрети ефективних 
рішень,  стратегії 

життя та успішної 
економічної стратегії 

Критичний огляд та 
обговорення  
актуальних  

економічних проблем 
людства 

Сформувати глобальне й 
системне розуміння місця і 
можливостей  ефективної  

трудової діяльності як суб'єкта 
економіки та громадянина; 

розвинути економічне мислення 
на реальних життєвих 

прикладах  



МЕНЕДЖМЕНТ 

СИТУАЦІЙ 

Про що? 

Як? 

Для 

чого? 

Мотив 

Зрозуміти причини 
помилок у рішеннях в 

різноманітних 
ситуаціях як у 

професійному, так і в 
особистому житті. 

Найсучасніші світові 
досягнення у системі 
прийняття рішень, 

використання конкретних 
методів прийняття 

надефективних рішень у 
професійній діяльності 

Вивчення  практичного 
досвіду застосування 

цього методу в 
професійній діяльності та 
особистому житті через 

тренінги 

Опанувати конкретний 
п’ятикроковий метод прийняття в 

рази ефективніших та швидших 
рішень. Застосування цього методу 
допоможе вам у ситуаціях, в яких ви 
вважали, що знаходитесь у глухому 

куті. Це наче ключ, що допомагає 
відчинити усі двері.  



КРЕАТИВНА 

ЕКОНОМІКА 

Про що? 

Як? 

Для 

чого? 

Мотив 

Креативність — невідємна 
частина життя сучасної людини, 

яка прагне бути активним 
учасником відносин 

інтелектуальної власності, 
виробництва, успішної реалізації 
креативних благ нової економіки 

Особливий сектор економіки, 
заснований на інтелектуальній 

власності, характеризується 
великою роллю нових технологій в 
різних сферах діяльності людини 

Використання інтерактивних 
методів навчання:  

-психологічної активізації творчого 
мислення; 

-систематизованого пошуку ідей;  
- керованого пошуку ідей і розвитку 

творчої уяви  

 Розвиток творчих здібностей і 
закріплення у професійній свідомості 

установок на пошук інновацій та 
зростання цінності ідей, аналіз проблем і 

варіантів діяльності, мотивування на 
самостійне осмислення діяльності, 

самопізнання власної індивідуальності, 
перетворення знань  у потенціал 

мислення та саморозвитку 



Наука, знання, творчість та 

інновації - основний 

капітал та предмет праці 

сучасного суспільства Людина з її потенціалом – 

домінуюча ланка у всіх 

процесах відтворення 
Інфокомунікаційні 

технології  пронизують усі 

сфери діяльності людини Новації – шлях до розвитку 

галузевих, управлінських, 

організаційних та 

інситуціональних структур 
Нематеріальні та 

інтелектуальні активи будуть 

домінувати на всіх стадіях 

економічних відносин 

(виробництво, обмін, 

розподіл, споживання) 

У пріоритеті -

інтелектуалізація та 

екологізація процесів 

відтворення 
Соціалізація нових 

економічних знань 

неминуча 


