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Авторський курс для всіх студентів 
Основна мета курсу - розуміння причини речей з метою 
розширення інтелектуального досвіду студентів та поглиблення 
критичного розуміння власних дисциплін. 
Використовуючи інструменти «системного мислення» для 
керування змінами, студенти аналізують вплив штучного інтелекту 
на такі системи, як транспорт, ринок праці, кримінальне 
правосуддя та глобальна безпека.  
Отримують досвід в інструментаріях системного мислення і 
продовжують розширювати свій інтелектуальний досвід та 
поглиблювати своє критичне розуміння фахових дисциплін, 
перевіряючи теорії, докази та ідеї з різних дисциплінарних точок 
зору.  
Розвивають дослідницькі, комунікативні, колективні та лідерські 
навички, застосовуючи свій інтелект та творчі здібності до виклику 
керування технологічними змінами. 
 
Цікаво: тривалість курсу – 2 роки   



Навички студентів після вивчення курсу «Основи бухгалтерського обліку» 

Інтелектуальні навички 
* Обробка та використання відповідних фінансових даних та інтерпретація результатів 
у контексті управлінського обліку  
* Оцінка відносних переваг кількісних методів, що використовуються  
* Визначення фінансової інформації та аналітичних методів, що мають відношення до 
певної мети  
Професійні / практичні навички 
* розуміння, як менеджери використовують бухгалтерську інформацію для прийняття 
рішень, планування та контролю 
* Застосування концепцій та практики управлінського обліку для аналізу бізнес-
проблем  
* Визначення та подання відповідної інформації, яка допоможе керівництву 
контролювати бізнес та приймати фінансові рішення  
* Здійснювати аналіз витрат та формувати звіти про бюджет у форматі, придатному 
для загальної аудиторії  
Особистісні навички 
* Аналітичні та комунікативні навички стосовно фінансової інформації в різних 
ділових середовищах  
* Критичні навички застосування методів та інтерпретації (оцінки) результатів  
* Акредитація на деякі професійні іспити 

Цікаво: навіть на першому курсі формуються знання для здачі іспиту на 
сертифікованого бухгалтера 



Особливості викладання курсів (гуманітарних, природничих, фахових) 

Теоретичні знання (теорія, 
нормативна база, 

підручники) 

Обговорення ситуацій 
конкретних підприємств, 

практичні навички на 
прикладах реальних випадків 

Формування соціальних 
навичок спілкування, 

обговорення ситуацій, 
робота над спільними 

проектами 

Аналітичні навички, 
здатність приймати 

рішення, висловлення 
власної позиції  

Критичні навички 
оцінювання  конкретних 

ситуацій, системне 
мислення, здатність 

керувати змінами 

 Подумайте, чи формуються у студента всі ці навички після вивчення Вашої дисципліни 
 Чи кожна тема Вашої дисципліни формує весь комплекс знань і навичок у студента (наприклад, перша тема 

дисципліни) 


