Дисципліна
Кафедра
Факультет
Рівень ВО
Семестр
Дисципліни, знання з
яких необхідні для вивчення
даного предмету
Теми дисципліни

Грошовий обіг в системі політикоекономічних відносин України ІХ-ХХІ ст.
Фінанси і кредит
Факультет управління і технологій
Перший (бакалаврський)
IІІ
Політекономія, макроекономіка, історія
економіки та економічної думки

Семестровий контроль

Тема 1. Виникнення і сутність грошей
Тема 2. Існування власної грошової системи в
Київській Русі та її зв'язок з іноземними
грошовими системами.
Тема 3. Грошово-банківське господарство в
середньовічній Європі.
Тема 4. Формування грошово-банківської
системи Київської Русі
Тема 5. Особливості грошей в період існування
Польсько-Литовської держави (XIV-XVII ст.)
Тема 6.
Грошові господарство козацькогетьманської доби.
Тема 7. Гроші та банківництво України у складі
Російської імперії
Тема 8. Грошовий обіг на західних землях у
складі Австрійської імперії та Австро-Угорської
монархії.
Тема 9. Грошова система Української народної
республіки (УНР)
Тема 10. Гроші в Україні у складі СРСР
Тема 11. Формування грошової системи України
після 1991 р.
Вивчення грошового обігу в системі політикоекономічних відносин України ІХ-ХХ ст.
дозволить
вивчити
методи
дослідження
грошового обігу та оцінити його вплив на
формування політико-економічних відносин в
Україні, а також використовувати набуті знання
для визначення особливостей функціонування
грошових систем, що діяли в різні історичні
періоди
Залік

Дисципліна
Кафедра
Факультет
Рівень ВО

Історія розвитку грошей
Фінанси і кредит
Факультет управління і технологій
Перший (бакалаврський)

Чому це цікаво/треба вивчити

Семестр
Дисципліни, знання з
яких необхідні для вивчення
даного предмету
Теми дисципліни

Чому це цікаво/треба вивчити

Семестровий контроль

IІІ
Політекономія, макроекономіка, історія
економіки та економічної думки
Тема 1: Сутність грошей як історичної та
економічної категорії
Тема2: Виникнення товарних та металевих
грошей
Тема3. Поява та існування неметалевих та
кредитних грошей
Тема 4. Форми грошового обігу та їх еволюція
Тема 5. Грошові системи: виникнення та
розвиток
Тема 6. Грошова система України: історія та
сучасність
Тема 7. Сутність, методи та види грошових
реформ
Тема 8. Історія грошових реформ в Україні
Вивчення історії розвитку грошей дозволить
вивчити методи дослідження грошового обігу та
оцінити його вплив на формування економічних
відносин в світі та Україні, а також
використовувати набуті знання для визначення
особливостей функціонування грошових систем,
що діяли в різні історичні періоди
Залік

Дисципліна

Історія банківської справи

Кафедра

Фінансів і кредиту

Факультет

Факультет управління і технологій

Рівень ВО

Перший (бакалаврський)

Семестр

ІІІ (V)

Дисципліни, знання з
яких необхідні для вивчення
даного предмету

Знання з основ економіки та фінансів

Теми дисципліни

Тема 1. Виникнення грошей і банківської
справи
Тема 2. Еволюція банківської справи
Тема 3. Банк як елемент платіжної системи
Тема 4. Банківські операції та їх еволюція
Тема 5. Походження та історія розвитку
центральних банків
Тема 6. Функції та роль банків в економіки
держави
Тема 7. Банки та банківництво України

Чому це цікаво/треба
вивчити

Вивчення
дисципліни Історія банківської
справи дозволить економісту з фінансів
ознайомитись з історичними аспектами
виникнення та розвитку грошей і банківництва,
дослідити розвиток банківської культури в
процесі еволюції суспільства, з’ясувати
значення, роль і місто банківської системи в
національної економіки, оцінити на прикладі
розвитку грошово-кредитної та банківської
системи різних країн перспективи розвитку
національної банківської системи.

Семестровий контроль

залік

Дисципліна

Загальний курс транспорту

Кафедра
Факультет
Рівень ВО
Семестр
Дисципліни, знання з яких
необхідні для вивчення даного
предмету
Теми дисципліни

Бізнес-логістики та транспортних технологій
Факультет управління та технологій
Перший (бакалаврський)
3
Ділова українська мова
Вступ до фаху

Чому це цікаво/треба вивчити

1. Транспортна система України.
2. Водний транспорт.
3. Залізничний транспорт.
4. Автомобільний транспорт.
5. Повітряний транспорт.
6. Спеціалізовані види транспорту.
7. Міський та приміський транспорт.
8. Нові та нетрадиційні види транспорту.
9. Склади в системі транспортування.
10. Взаємодія видів транспорту. Безперевантажувальні
технології.
11. Загальні відомості про міжнародні перевезення.
Міжнародні транспортні коридори.
12. Екологічні проблеми транспортних сполучень.
Необхідність
вивчення
основ
формування,
функціонування та розвитку окремих видів транспорту та

Семестровий контроль

транспортної системи України сприяє вмінню аналізувати
та виявляти області раціонального застосування
транспорту для потреб населення та суб’єктів
господарювання, а також досліджувати тенденції їх
розвитку і виявляти проблеми та напрями їх вирішення в
транспортному комплексі країни.
залік

Дисципліна

Психологія управління

Кафедра
Факультет
Рівень ВО
Семестр
Теми дисципліни

Менеджменту, публічного управління та адміністрування
Факультет управління і технологій
Перший (бакалаврський)
4
Тема 1. Психологія управління як наука та дисципліна
Тема 2. Психологія управлінської діяльності
Тема 3. Проблема управління суспільством в історичному
аспекті

Тема 4. Психологічний аспект сучасного менеджменту і
бізнесу

Тема 5. Соціальне управління як визначальна умова
існування і розвитку
суспільства
Тема 6. Психологія управлінського рішення
Тема 7.Організаційна культура управління: соціальноЧому це цікаво/треба вивчити

психологічний аналіз
Тема 8. Актуальні проблеми соціального управління
Дисципліну треба вивчити щоб вміти: формувати команду з
працівників організації; розробляти ефективну систему
мотивування праці та створення позитивного психологічного
мікроклімату в колективі; організовувати та вести переговори,
ділові бесіди, телефонні розмови.

Семестровий контроль

залік

Дисципліна

Національна економіка

ОПП
Кафедра
Факультет
Рівень ВО
Семестр
Дисципліни, знання з
яких необхідні для вивчення даного
предмету
Теми дисципліни

«Фінанси, банківська справа та страхування»
Теоретичної та прикладної економіки
Факультет управління і технологій
Перший (бакалаврський)
ІІ (ІV)
Економічна теорія, Мікроекономіка, Макроекономіка
Тема 1. Національна економіка: зміст та основи руху.
Тема 2. Історичні аспекти формування національної
економіки.
Тема 3. Економічний потенціал національної економіки.
Тема 4. Мікрорівень національної економіки.
Тема 5. Мезорівень національної економіки.
Тема 6. Суспільне відтворення та макроекономічна
рівновага.
Тема 7. Регулювання національної економіки.
Тема 8. Економічні імперативи національної економіки.
Тема 9. Соціальні пріоритети національної економіки.

Семестровий контроль

Тема 10. Структурна та інвестиційно-інноваційна
політика.
Тема 11. Особливості грошово-кредитної та фінансової
системи національної економіки.
Тема 12. Національна економіка в умовах економічної
глобалізації.
Розкриття місця національної економіки у світовому
господарстві та питань, пов’язаних з міжнародною
конкурентоспроможністю
залік

Дисципліна

ЕТИКА БІЗНЕСУ

Кафедра
Факультет
Рівень ВО
Семестр
Теми дисципліни

Семестровий контроль

Менеджменту, публічного управління та адміністрування
Факультет управління і технологій
Перший (бакалаврський)
4 (8)
Тема 1. Етика бізнесу як наукова дисципліна.
Тема 2.Професійна етика та її вплив на етичні питання
бізнесу.
Тема 3. Основні концепції етики бізнесу.
Тема 4. Етика і соціальна відповідальність бізнесу.
Тема 5. Етичні норми, принципи ведення справи.
Тема 6. Корпоративні кодекси ділової поведінки.
Тема 7. Етика та етикет ділової суперечки.
Тема 8. Етика та етикет у ділових міжнародних стосунках
бізнесменів.
Курс етики бізнесу дає цілісне уявлення про сучасні
концепції бізнесу, прикладної етики та корпоративної
соціальної відповідальності, а також формує навики
практичного застосування цих концепцій в процесі
управління компанією з метою побудови ефективної й
етичної взаємодії бізнесу та суспільства.
залік

Дисципліна

Регіональна економіка

ОПП
Кафедра
Факультет
Рівень ВО
Семестр
Теми дисципліни

«Фінанси, банківська справа та страхування»
Теоретичної та прикладної економіки
Факультет управління і технологій
Перший (бакалаврський)
ІІ (ІV)
Тема 1. Теоретичні основи і загальні умови
функціонування регіональної економіки.
Тема 2. Структура господарського комплексу України.
Економічне районування.
Тема 3. Природно-ресурсний потенціал; промисловість та
агропромисловий комплекс України.
Тема 4. Населення та трудові ресурси України.
Тема 5. Транспортний комплекс і зв’язок.
Тема 6. Міжгалузеві господарські комплекси; регіональні
особливості їх розміщення.
Тема 7. Вплив зовнішньо-економічних зв’ясків на
розвиток і розміщення продуктивних сил України.

Чому це цікаво/треба вивчити

Чому це цікаво/треба вивчити

Чому це цікаво/треба вивчити
Семестровий контроль

Тема 8. Фактори сталого розвитку регіональної економіки
Тема 9. Екологічний моніторинг і система екологічної
інформації.
Тема 10. Економічний механізм природокористування та
охорони навколишнього середовища.
Тема 11. Економічна і соціальна ефективність
природоохоронної діяльності.
Тема 12. Світовий досвід і міжнародне співробітництво у
сфері охорони навколишнього середовища.
Вивчення територіальної організації та функціонування
господарства України, його місця у світових економічних
відносинах.
залік

