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

Чому це цікаво/треба вивчити

Семестровий контроль

Економічний аналіз
«Фінанси, банківська справа та страхування»
Теоретичної та прикладної економіки
Факультет управління і технологій
Перший (бакалаврський)
І (V)
Економічна теорія, Економіка підприємства
Тема 1. Зміст, предмет і задачі економічного аналізу
Тема 2. Інформаційне та організаційне забезпечення
аналізу господарської діяльності
Тема 3. Метод і методика економічного аналізу
Тема 4. Види економічного аналізу господарської
діяльності
Тема 5. Аналіз обсягів виробництва та реалізації
продукції підприємств транспорту
Тема 6. Аналіз стану та ефективності використання
основних засобів підприємств
Тема 7. Аналіз оборотних коштів підприємств
Тема 8. Аналіз використання трудових ресурсів і фонду
заробітної плати
Тема 9. Аналіз витрат підприємства та собівартості його
продукції
Тема 10. Аналіз фінансових результатів діяльності
підприємств
Тема 11. Аналіз конкурентоспроможності підприємства
За допомогою економічного аналізу розробляється
стратегія
та
тактика
розвитку
підприємства,
обґрунтовуються плани та управлінські рішення,
здійснюється контроль за їх виконанням, виявляються
резерви
підвищення
ефективності
виробництва,
оцінюються результати діяльності підприємства, його
підрозділів та робітників.
Кваліфікований фінансист повинен добре володіти
сучасними
методами
економічних
досліджень,
методикою системного, комплексного економічного
аналізу.
залік

Дисципліна

Аналіз господарсько-фінансової
діяльності підприємств транспорту

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)
І (V)
Економічна теорія, Економіка підприємства
Тема 1. Методичні основи аналізу господарської
діяльності підприємств

Чому це цікаво/треба вивчити

Семестровий контроль

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

Тема 2. Аналіз обсягів виробництва та реалізації
продукції підприємства
Тема 3. Аналіз обсягів перевезень та обсягів
перевантажувальних робіт
Тема 4. Аналіз стану та ефективності використання
основних засобів підприємства
Тема 5. Аналіз показників діяльності структурних
підрозділів експлуатаційної роботи залізниць
Тема 6. Аналіз оборотних коштів підприємства
Тема 7. Аналіз використання трудових ресурсів і фонду
заробітної плати
Тема 8. Аналіз витрат підприємства та собівартості його
продукції
Тема 9. Аналіз фінансових результатів діяльності
підприємства
Тема 10. Аналіз фінансового стану підприємства
Вивчення дисципліни надає вміння щодо загального
аналізу функціональних служб транспортних
підприємств, оцінки планів та пропозицій по організації
та технології перевезень, знаходження рішень щодо
раціональних методів організації навантажувальнорозвантажувальних робіт; вибирати механізми та засоби
проведення навантажувально-розвантажувальних робіт;
розпізнавати якісні і кількісні показники експлуатації
транспортних засобів.
Залік

Основи економічних досліджень
Фінансів і кредиту
Факультет управління і технологій
Перший (бакалаврський)
V
Володіння сукупністю базових знань з економіки
та фінансів
Тема 1. Економічна наука, її галузі та напрями
Тема 2. Основи методології економічного
дослідження
Тема 3. Особливості фінансово-економічних
досліджень
Тема 4. Фінансування та ефективність наукових
досліджень
Тема 5. Представлення результатів економічних
досліджень та їх апробація
Тема 6. Особливості дослідження процесів
управління доходами, витратами, прибутком
Тема 7. Особливості дослідження процесів
фінансування та інвестування
Тема 8. Інші напрями актуальних економічних
досліджень

Чому це цікаво/треба вивчити

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

Чому це цікаво/треба вивчити

Семестровий контроль

Вивчення навчальної дисципліни «Основи
економічних
досліджень»
сприятиме
формуванню системного економічного мислення
майбутніх фахівців. Дисципліна ознайомить з
актуальними напрямами фінансово-економічних
досліджень, надасть уявлення про узагальнення
результатів наукових досліджень, ефективність
наукової діяльності, особливості її фінансування,
тощо
Залік
Основи наукових досліджень
Фінансів і кредиту
Факультет управління і технологій
Перший (бакалаврський)
V
Володіння сукупністю базових знань з економіки
та фінансів
Тема 1. Наука як система знань. Процес
наукового дослідження
Тема 2. Основи методології наукового
дослідження.
Тема 3. Системний підхід до наукового
дослідження
Тема 4. Особливості фінансово-економічних
досліджень
Тема 5. Інформаційне забезпечення наукової
роботи
Тема 6. Підведення підсумків науково-дослідної
роботи. Апробація результатів досліджень
Тема 7. Науково-дослідна робота студентів
Тема 8. Фінансування та ефективність наукових
досліджень
Вивчення навчальної дисципліни «Основи
наукових досліджень» сприятиме формуванню
теоретичних знань та практичних навичок у
проведенні наукових досліджень, методиці
наукових досліджень за спеціальністю, а також
надасть уявлення про узагальнення результатів
наукових досліджень в різних видах наукових
праць
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
Рівень ВО
Спеціальніс
ть
Семестр
Кафедра
Дисципліни,
знання яких
необхідне
для

Економіка транспорту
Перший (бакалаврський)
Фінанси, банківська справа та страхування
VІ
Економіки, маркетингу та бізнес-адміністрування
Регіональна економіка, Національна економіка, Економіка
підприємства, Статистика, Фінанси, Гроші і кредит

вивчення
даного
предмета
Зміст
дисципліни

Проблеми та сучасний стан транспортної інфраструктури.
Обсяги вантажних перевезень. Обсяги пасажирських
перевезень.
Інтеграція
транспортної
структури
до
Європейського Союзу Імплементація угоди про асоціацію між
Україною та ЄС у транспортній галузі. Основні засоби
транспортних підприємств.
Зміст та види основних засобів. Оцінка, знос та амортизація
основних засобів. Ремонт і модернізація основних засобів.
Сутність інноваційного розвитку матеріально-технічної бази
залізничного
транспорту.
Організація
інноваційноінвестиційної роботи. Планування капітальних вкладень.
Сутність і класифікація оборотних засобів. Показники
ефективності використання основних і оборотних засобів.
Зміст і особливості матеріально-технічного забезпечення.
Визначення потреби у матеріальних ресурсах. Доходи
підприємств транспорту. Поняття і специфіка формування
доходів. Планування доходів. Порядок розподілу доходних
надходжень Прибуток і рентабельність підприємств
транспорту. Порядок та етапи формування і розподілу
прибутку.
Особливості
використання
прибутку
на
підприємствах транспорту. Зміст та система показників
рентабельності
підприємств.
Особливості
оцінки
рентабельності на підприємствах галузі.
Результати Проводити аналіз функціонування та розвитку суб’єктів
господарювання,
визначати
функціональні
сфери,
навчання
розраховувати відповідні показники які характеризують
результативність їх діяльності.
Використовувати економічні закономірності і тенденції
розвитку транспорту у вирішенні прикладних задач
підвищення ефективності та удосконалення економічної
діяльності транспортних підприємств.
Планувати розвиток економічних процесів на транспорті,
приймати господарські рішення з урахуванням їх наслідків та
ризиків.
Компетентн Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.
Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з
ості
різних джерел.
Здатність приймати обґрунтовані рішення.
Здатність виявляти знання та розуміння проблем предметної
області, основ функціонування сучасної економіки на мікро-,
мезо-, макро- та міжнародному рівнях.
Здатність пояснювати економічні та соціальні процеси і явища
на основі теоретичних моделей, аналізувати і змістовно

інтерпретувати отримані результати.
Здатність аналізувати та розв’язувати завдання у сфері
економічних та соціально-трудових відносин.
Здатність обґрунтовувати економічні рішення на основі
розуміння закономірностей економічних систем і процесів та
із застосуванням сучасного методичного інструментарію.
Здатність проводити економічний аналіз функціонування та
розвитку
суб’єктів
господарювання,
оцінку
їх
конкурентоспроможності.
Здатність поглиблено аналізувати проблеми і явища в одній
або декількох професійних сферах з врахуванням економічних
ризиків та можливих соціально-економічних наслідків.
Форма
проведення
занять
Семестрови
й контроль

Лекції, практичні заняття
Залік

Дисципліна

Логістика

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

Бізнес-логістики та транспортних технологій
Факультет управління і технологій
Перший (бакалаврський)
6
Фінанси, банківська справа та страхування
Психологія
Вища математика
Інформатика
Загальний курс транспорту
Мікроекономіка
Макроекономіка
Тема 1. Логістика – інструмент ринкової економіки.
Тема 2. Концепція і методологічний апарат інтегрованої
логістики.
Тема 3. Об’єкт логістичного управління та логістичні
операції.
Тема 4. Логістична діяльність та логістичні функції.
Тема 5. Логістичний менеджмент в системі загального
менеджменту.
Тема 6. Логістичний підхід до управління матеріальними
потоками у системі виробництва.
Тема 7. Логістичний підхід до управління матеріальними
потоками у сфері обігу.
Тема 8. Логістичний підхід до обслуговування споживачів.
Тема 9. Склад і транспорт в логістиці.
Тема 10. Закупівельна логістика.
Тема 11. Розподільча логістика.
Тема 12. Економічне забезпечення логістики.
Вивчення дисципліни допомагає краще зрозуміти
взаємозв'язок
між
технологіями,
економікою
та
управлінням. Дана дисципліна дозволить отримати знання
з формування ланцюга постачання, особливостей та тенденцій в

Теми дисципліни

Чому це цікаво/треба вивчити

управлінні, оптимізації матеріальних потоків та організації

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

Чому це цікаво/треба вивчити

Семестровий контроль

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

логістичного обслуговування споживачів.
залік

Місцеві фінанси
Фінансів і кредиту
Факультет управління і технологій
Перший (бакалаврський)
VІ
«Фінанси», володіння системою
економіки

базових

знань

з

Тема 1. Місцеві фінанси в складі фінансової системи
України
Тема 2. Місцеві бюджети  визначальна ланка місцевих
фінансів
Тема 3. Фінансові ресурси місцевого самоврядування
Тема 4. Планування і порядок фінансування видатків
місцевих бюджетів
Тема 5. Міжбюджетні відносини, їхні складові
Тема 6. Управління фінансами та фінансовий контроль на
регіональному рівні
Тема 7. Фінансове забезпечення підприємств комунальної
форми власності
Тема 8. Основи організації фінансів місцевих органів
влади в зарубіжних країнах
Дисципліна дозволить опанувати основи організації
фінансів місцевого рівня, студент зможе встановити
тенденції та проблеми процесів децентралізації в Україні,
виявляти слабкі та сильні сторони місцевого
самоврядування, розвитку бюджетних і міжбюджетних
відносин, дослідити міжнародний досвід в цій сфері.
Залік

Регулювання фінансових відносин суб`єктів
підприємництва
Фінанси і кредит
Факультет управління і технологій
Перший (бакалаврський)
VІ
Знання загальноекономічних дисциплін, основ
економіки, фінансів, основ правознавства.

Теми дисципліни

Чому це цікаво/треба вивчити

Семестровий контроль

Тема 1. Предмет регулювання фінансових
відносин
Тема 2. Фінансова діяльність держави, її правові
аспекти
Тема 3. Фінансово-правові норми та фінансовоправові відносини
Тема 4. Правові основи фінансового контролю в
Україні
Тема 5. Бюджетне право і бюджетний устрій
України
Тема 6. Бюджетний процес в Україні
Тема 7. Правові засади державного кредиту
Тема 8. Правові основи страхування
Вивчаючи цей курс ви отримаєте необхідні
знання щодо системи фінансового законодавства,
особливостей
бюджетного
і
податкового
регулювання, а також зможете використовувати
положення науки фінансового права для
вирішення професійних завдань, визначати
правовий статус органів публічної фінансової
діяльності та правові наслідки рішень, які вони
приймають.
Виклад матеріалу допоможе зорієнтуватись у
масиві законодавства, що регулює відносини,
щодо мобілізації, розподілу та використання
коштів публічних фондів, досконально дослідити
фінансову сферу, правильно зрозуміти сутність і
спрямованість інститутів фінансового права.
Іспит

Дисципліна

Історія розвитку страхових відносин

Кафедра

Фінансів і кредиту

Факультет

Факультет управління і технологій

Рівень ВО

Перший (бакалаврський)

Семестр

VІ

Дисципліни, знання з
яких необхідні для вивчення
даного предмету

Знання з основ економіки та фінансів

Теми дисципліни

Тема 1. Виникнення страхування
Тема 2. Еволюція страхової справи
Тема 3. Страхова компанія як фінансова
установа: основи функціонування та розвитку
Тема 4. Страхові операції та їх еволюція
Тема 5. Зміна підходів до регулювання
страхового ринку
Тема 6. Сучасний стан страхового ринку та
перспективи його розвитку
Тема 7. Міжнародні стандарти організації
страхових відносин

Чому це цікаво/треба
вивчити

Вивчення
дисципліни Історія розвитку
страхових відносин дозволить ознайомитись з
історичними
аспектами
виникнення
та
розвитку страхування, страхової системи та
страхового
ринку,
дослідити
з’ясувати
значення, роль і місто страхової системи в
економіці країни, окреслити
перспективи
розвитку національної страхової системи в
контексті міжнародної інтеграції

Семестровий контроль

залік

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

Чому це цікаво/треба вивчити

Страхування ІІ (Актуарні розрахунки)
Фінансів і кредиту
Факультет управління і технологій
Перший (бакалаврський)
VІ
«Фінанси»,
«Страхування»
та
володіння
системою базових знань з економіки та основ
страхування
Тема 1. Сутність актуарних розрахунків
Тема 2. Види актуарних розрахунків
Тема 3. Структура страхового тарифу
Тема 4. Андеррайтинг в системі проведення
актуарних розрахунків
Тема 5. Актуарні методи розрахунків в
соціальному страхуванні
Тема 6. Особливості актуарних розрахунків у
страхуванні життя
Тема 7. Моделі управління ризиком в страхуванні
та актуарні розрахунки
Вивчення форм та методів актуарних розрахунків
дозволить більш ретельно розбиратися у
страховій справі, дослідженні ризиків та їх
впливу на страховий тариф. Дисципліна закладає

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

Чому це цікаво/треба вивчити

Семестровий контроль

основи до розуміння процесу формування
фінансових результатів страховика та управління
ним.
Залік
Страхування ІІ (Страхові послуги)
Фінансів і кредиту
Факультет управління і технологій
Перший (бакалаврський)
VІ
«Фінанси», «Страхування» та володіння системою
базових знань з економіки та основ страхування
Тема 1. Страхові послуги та особливості їх реалізації
Тема 2. Порядок укладення та ведення страхової угоди
Тема 3. Страхування життя та пенсій
Тема 4. Страхування від нещасних випадків
Тема 5. Медичне страхування
Тема 6. Страхування підприємницьких ризиків
Тема 7. Сільськогосподарське страхування
Тема 8. Страхування технічних ризиків
Тема 9. Страхування кредитних і фінансових ризиків
Тема 10. Автотранспортне страхування
Тема 11. Морське страхування
Тема 12. Авіаційне страхування
Тема 13. Страхування майна і відповідальності громадян
Вивчення форм та методів організації та надання
страхових послуг дозволить більш ретельно розбиратися
у галузях страхування, дослідженні специфічних ризиків,
напрямах розвитку страхового бізнесу. Дисципліна
закладає основи до розуміння процесу формування
фінансових результатів страховика та управління ним в
різних сферах та галузях.
Залік

