Дисципліна

Державне регулювання економіки

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

«Фінанси, банківська справа та страхування»
Теоретичної та прикладної економіки
Факультет управління і технологій
Перший (бакалаврський)
V
Регіональна економіка
Економічна теорія
Макроекономіка
Національна економіка

Теми дисципліни

Семестровий контроль

Тема 1. Державне регулювання як функція державного
управління економікою.
Тема 2. Стратегії соціально-економічного розвитку.
Тема 3. Функції та засоби державного регулювання
економіки.
Тема 4. Державне регулювання інвестиційно-структурних
зрушень економіки.
Тема 5. Бюджетно-податкове та грошово-кредитне
регулювання економіки.
Тема 6. Державне регулювання цін та інфляції.
Тема 7. Науково-технічне та інноваційне регулювання
економічного розвитку.
Тема 8. Державне регулювання підприємництва.
Тема 9. Суспільний сектор економіки як об’єкт
державного регулювання.
Тема 10. Державне регулювання розвитку АПК.
Тема 11. Державне регулювання зовнішньоекономічної
діяльності.
Тема 12. Соціальна політика.
Тема 13. Державне регулювання природоохоронної
діяльності.
Тема 14. Регіональна економічна політика.
Визначення ролі держави в економічній системі країни,
методів та інструментів її впливу на економіку
залік

Дисципліна

Економічна політика держави

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

«Фінанси, банківська справа та страхування»
Теоретичної та прикладної економіки
Факультет управління і технологій
Перший (бакалаврський)
І (VІІ)
Економічна теорія,
Мікроекономіка,
Макроекономіка,
Історія економіки та економічних учень,
Регіональна економіка,
Основи підприємництва та ринкової економіки,
Фінанси,
Гроші і кредит

Чому це цікаво/треба вивчити

Теми дисципліни

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

Тема 1. Сутність, цілі та еволюція концепцій економічної
політики
Тема 2. Інструменти та методи сучасної економічної
політики
Тема 3. Трансформація відносин власності
Тема 4. Фіскальна та монетарна політика як складові
фінансової стабілізації в трансформаційній економіці
Тема 5. Цінова та антиінфляційна політика
Тема 6. Аграрна політика
Тема 7. Соціальна політика в умовах ринкових
перетворень
Тема 8. Зовнішньоекономічна політика
Вивчення дисципліни «Економічна політика держави»
дозволить з’ясувати закономірності формування і
реалізації економічної політики та її видів, теоретичних та
практичних аспектів регулюючої діяльності державних
інститутів , зокрема Уpяду, Пpезидента та Веpховної Ради
Укpаїни.
залік

Фінанси транспорту
Фінансів і кредиту
Факультет управління і технологій
Перший (бакалаврський)
VІІ
«Фінанси», «Економіка транспорту» та володіння
системою базових знань з економіки
Тема 1. Фінанси підприємств транспорту, їх
особливості та функції
Тема 2. Організація фінансів підприємств
транспорту
Тема 3 Особливості формування доходів
транспорту
Тема 4. Експлуатаційні витрати та собівартість
перевезень
Тема 5. Особливості формування прибутку як
результату фінансово-господарської діяльності
підприємств транспорту
Тема 6. Формування тарифів на перевезення
Тема 7. Система грошових розрахунків на
транспорті
Тема 8. Інвестиційно-інноваційна діяльність на
транспорті
Тема 9. Фінансове планування на транспорті
Дисципліна дозволить на прикладі базової галузі
економіки (транспорту) встановити тенденції та
проблеми розвитку підприємств в сучасних
умовах господарювання, виявляти слабкі та

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

сильні сторони суб’єктів господарювання,
управляти інвестиційним їх розвитком, системою
доходів та витрат, прибутку, фінансовим
плануванням, тощо.
Залік
Фінанси залізничного транспорту
Фінансів і кредиту
Факультет управління і технологій
Перший (бакалаврський)
VІІ
«Фінанси», «Економіка транспорту» та володіння
системою базових знань з економіки
Тема 1. Фінанси залізничного транспорту, їх
особливості та функції
Тема 2. Організація фінансів підприємств
залізничного транспорту
Тема 3 Особливості формування доходів
залізничного транспорту
Тема 4. Експлуатаційні витрати та собівартість
залізничних перевезень
Тема 5. Особливості формування прибутку як
результату фінансово-господарської діяльності
підприємств залізничного транспорту
Тема 6. Формування тарифів на залізничні
перевезення
Тема 7. Система грошових розрахунків на
залізничному транспорті
Тема 8. Інвестиційно-інноваційна діяльність на
залізничному транспорті
Тема 9. Фінансове планування на залізничному
транспорті
Дисципліна дозволить на прикладі залізничного
транспорту встановити тенденції та проблеми
розвитку підприємств в сучасних умовах
господарювання, виявляти слабкі та сильні
сторони суб’єктів господарювання, управляти
інвестиційним їх розвитком, системою доходів та
витрат, прибутку, фінансовим плануванням,
тощо.
Залік

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

Чому це цікаво/треба вивчити

Семестровий контроль

Фінансова діяльність суб’єктів
підприємництва
Фінанси і кредит
Факультет управління і технологій
Перший (бакалаврський)
VII
Знання основ категорій грошей та фінансів,
фінансового права та фінансового законодавства,
а також фінансів підприємства
Тема
1.
Основи
фінансової
діяльності
підприємства
Тема 2. Особливості фінансування підприємств
різних форм організації бізнесу
Тема 3. Формування власного капіталу
підприємства
Тема 4. Внутрішні джерела фінансування
підприємств
Тема 5. Дивідендна політика підприємств
Тема 6. Фінансування підприємств за рахунок
запозичених ресурсів.
Тема 7. Фінансові аспекти реорганізації
підприємств.
Тема 8. Фінансові інвестиції підприємств
Тема 9. Оцінювання вартості підприємства
Тема 10. Фінансова діяльність підприємств у
сфері зовнішньоекономічних відносин
Тема 11. Фінансовий контролінг
Тема 12. Бюджетування на підприємстві
Вивчаючи
цей
курс
ви
паралельно
виховуватимете у себе управлінські якості,
вміння приймати економічні рішення у сфері
фінансів,
визначати
пріоритетні
напрями
розвитку
підприємства,
забезпечувати
конкурентоспроможність його на ринку.
Проблематика, яка досліджується у курсі
«Фінансова діяльність суб`єктів підприємництва»
є визначальною та домінуючою у ринкових
умовах. Тому вміння грамотно досліджувати її
відкриває широкі можливості самореалізації у
науковій та бізнесовій сферах, а навички
ефективно вирішувати ці проблеми стають
характеристикою, яка суттєво підвищить Вашу
кваліфікацію,
ваші
шанси
стати
висококваліфікованим фінансистом.
Іспит

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
Теми дисципліни

Фінанси страхових організацій
Фінансів і кредиту
Факультет управління і технологій
Перший (бакалаврський)
VІІ
«Фінанси», «Страхування», володіння системою
базових знань з економіки та основ страхування
Тема 1. Сутність фінансів страховика та
особливості їх організації
Тема 2. Грошові надходження страховиків
Тема 3. Страхові резерви, їх склад та порядок
формування
Тема 4. Розміщення страхових резервів
Тема 5. Прибуток страховика, його формування
та розподіл
Тема 6. Оподаткування страховиків
Тема 7. Оцінка фінансового стану страховика
Тема 8. Фінансове планування діяльності
страхової організації
Вивчення системи теоретичних знань і
формування практичних навичок з ключових
питань організації фінансів страхових організацій
дозволить більш ретельно розбиратися у
страховій справі, дослідженні фінансових
ризиків та їх впливу на діяльність компанії.
Дисципліна закладає основи до розуміння
процесу формування фінансових відносин, що
виникають в діяльності страхових організацій.
Залік
Міжнародні розрахунки та валютні операції
Фінанси і кредит
Факультет управління і технологій
Перший (бакалаврський)
VII
Міжнародна економіка, Гроші та кредит, Фінанси
Тема
1.
Теоретико-методологічні
засади
міжнародних розрахунків і валютних операцій.
Тема 2. Організація міжнародних розрахунків в
комерційних банках
Тема 3. Міжнародні розрахункові операції
комерційних банків
Тема 4. Міжнародні розрахунки у зовнішній

Чому це цікаво/треба вивчити

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

торгівлі
Тема
5.
Міжнародні
кредитні
операції
комерційних банків
Тема 6. Державне регулювання кредитнорозрахункових операцій комерційних банків.
Тема 7. Теоретичні засади міжнародних
валютних операцій.
Тема 8. Валютні ринки, сутність та класифікація.
Тема 9. Валютні операції, їх особливості
здійснення в Україні
Тема 10.
Державне регулювання валютних
операцій.
Вивчення дисципліни дозволить економістам –
фінансистам опанувати види, форми та
інструменти
міжнародних
розрахунків,
теоретичні і практичні методи міжнародних
кредитних операцій, основні розрахункові
операції в міжнародній торгівлі та валютні
операції в Україні. Це надасть можливість
обирати оптимальну форму міжнародних
розрахунків для підприємств-експортерів що
відповідає конкретній ситуації, мінімізувати
ризики неплатежу
та визначити оптимальні
умови міжнародного кредитного договору.
Іспит
Міжнародні кредитно-розрахункові операції
Фінанси і кредит
Факультет управління і технологій
Перший (бакалаврський)
VII
Міжнародна економіка, Гроші та кредит, Фінанси
ТЕМА 1. Економічна природа міжнародних
розрахунків та особливості їх проведення
ТЕМА 2. Особливості документообігу в
операціях міжнародних розрахунків
ТЕМА 3. Недокументарні форми міжнародних
розрахунків
ТЕМА 4. Ризики, недоліки та переваги окремих
форм міжнародних розрахунків
ТЕМА 5. Міжнародні розрахунки у зовнішній
торгівлі
ТЕМА 6. Поняття, принципи та функції
міжнародного кредиту

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

ТЕМА 7. Форми і види міжнародного кредиту
ТЕМА 8. Державне регулювання кредитнорозрахункових операцій комерційних банків
Вивчення дисципліни «Міжнародні кредитнорозрахункові операцій» дозволить економістам –
фінансистам опанувати види, форми та
інструменти
міжнародних
розрахунків,
теоретичні і практичні методи міжнародних
кредитних операцій, основні розрахункові
операції в міжнародній торгівлі в Україні. Це
надасть можливість обирати оптимальну форму
міжнародних розрахунків для підприємствекспортерів що відповідає конкретній ситуації,
мінімізувати ризики неплатежу та визначити
оптимальні умови міжнародного кредитного
договору
Іспит
Фінансова та банківська статистика
Фінанси і кредит
Факультет управління і технологій
Перший (бакалаврський)
VІІІ
Знання основ загальноекономічних дисциплін,
розуміння
основ
управління
фінансами,
розуміння особливостей процесів у фінансовій та
банківській сферах
Тема 1. Предмет і метод фінансової статистики
Тема 2. Статистика державних фінансів
Тема 3 Статистика грошового обігу
Тема 4. Статистика фінансів підприємства
Тема 5. Статистика інвестиційної діяльності
Тема 6. Статистика кредиту
Тема 7. Статистика ощадної справи
Тема 8. Статистичний аналіз ефективності
банківської діяльності
Тема 9. Статистика страхування
Вивчення основ фінансової та банківської
статистики сприятиме підвищенню професійних
компетенції
фінансистів
і
дозволить
використовувати економіко-статистичні методи
до дослідження процесів у фінансовій та
банківській сферах, розраховувати основні
узагальнюючі показники та характеристики
фінансових процесів та відносин, обґрунтовувати
прийняття фінансових рішень та визначення

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

перспектив розвитку будь-якого підприємств чи
установи, оцінювати ефективність управління
фінансами.
Залік
Фінансова математика
Фінанси і кредит
Факультет управління і технологій
Перший (бакалаврський)
VІІІ
Знання основ загальноекономічних дисциплін,
вміти здійснювати математичні розрахунки,
розуміння особливостей процесів у фінансовій та
банківській сферах
Тема 1. Предмет і задачі фінансової математики.
Роль часу у фінансових розрахунках
Тема 2. Нарощення та дисконтування за
простими відсотковими ставками
Тема 3 Складні відсотки
Тема 4. Еквівалентність платежів і відсоткових
ставок. Зміна умов контрактів
Тема 5. Податки та інфляція. Врахування інфляції
при фінансових розрахунках
Тема 6. Види потоків платежів та їх основні
параметри
Тема 7. Знаходження параметрів фінансових
рент. Планування погашення заборгованості
Тема 8. Аналіз ефективності інвестиційних
проектів
Вивчення
основ
фінансової
математики
сприятиме підвищенню професійних компетенції
фінансистів і дозволить проводити розрахунки за
різними
схемами
нарахувань
відсотків,
розраховувати доходності фінансових операцій з
урахуванням податків та інфляції, знаходити
параметри фінансових рент та проводити їх
консолідацію, вміти складати плани погашення
заборгованості при зміні параметрів фінансових
рент; використовуючи відповідні критерії,
проводити аналіз ефективності інвестицій
Залік

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

Чому це цікаво/треба
вивчити

ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ І ТЕХНОЛОГІЇ В
ФІНАНСОВИХ УСТАНОВАХ
Обліку і оподаткування
Факультет управління і технологій
перший (бакалаврський)
7
Бухгалтерський облік, Фінанси
Тема 1. Інформаційні системи і технології обробки
інформації
Тема 2. Створення автоматизованої системи
бухгалтерського обліку за допомогою програми
«1С:Бухгалтерія». Основи ведення бухгалтерського
обліку за допомогою програми «1С:Бухгалтерія»
Тема 3. Автоматизація обліку основних засобів.
Автоматизація обліку нематеріальних активів, МА і
МШП
Тема 4. Автоматизація обліку товарно-матеріальних
цінностей
Тема 5. Автоматизація обліку готової продукції та
витрат на виробництво. Автоматизація обліку
послуг
Тема 6. Автоматизація обліку кадрів та заробітної
плати
Тема 7. Автоматизація обліку розрахункових та
валютних операцій
Тема 8. Автоматизація зведеного обліку і складання
звітності
Тема 9. Інформаційні системи і технології в
банківській сфері
Тема 10. Інформаційні системи і технології
Державної податкової служби
Тема 11. Автоматизована інформаційна система
Державної казначейської служби України
Вивчення дисципліни дозволить сформувати
систему теоретичних знань і практичних умінь у
галузі побудови і функціонування управлінських
інформаційних систем і комп’ютерних технологій
та можливостей їх використання в обліку,
оподаткуванні, аналізі з метою оптимізації процесів
прийняття управлінських рішень.
Опанування дисципліни надає майбутнім
фахівцям компетентності щодо застосовування
сучасного
інформаційного
та
програмного
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забезпечення для отримання та обробки даних у
сфері фінансів. У сучасних умовах знання основ
автоматизації
процесів
суттєво
підвищує
конкурентоспроможність спеціалістів з фінансової
діяльності на ринку праці.
залік

Дисципліна

Економічна інформатика

Кафедра
Факультет
Рівень ВО
Семестр
Теми дисципліни

Менеджменту, публічного управління та адміністрування
Факультет управління і технологій
Перший (бакалаврський)
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Чому це цікаво/треба вивчити

Тема 1. Теоретичні основи економічної інформатики.
Тема 2. Системне забезпечення інформаційних процесів.
Тема 3. Застосування Інтернету в економіці.
Тема 4. Організація комп’ютерної безпеки та захисту
інформації.
Тема 5. Програмні засоби роботи зі структурованими
документами.
Тема 6. Програмні засоби роботи з базами та сховищами даних.
Тема 7. Основи офісного програмування.
Тема 8. Перспективи розвитку інформаційних технологій.
Дисципліну треба вивчити, щоб вміти ефективно
використовувати інформаційні технології у подальшій
професійній діяльності, а також для формування сталого
світогляду про сучасний всесвітній електронний обмін
інформацією.
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залік

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

Фінансові ризики
Фінанси і кредит
Факультет управління і технологій
Перший (бакалаврський)
VІІІ
Знання основ загальноекономічних дисциплін;
розуміння основ управління фінансами суб’єктів
господарювання;
володіння
сучасними
методиками розрахунку соціально-економічних
показників.
Тема 1. Теоретичні основи управління
фінансовими ризиками
Тема 2. Система кількісних оцінок фінансового
ризику
Тема 3 Політико-економічний ризик у системі
ризик-менеджменту
Тема 4. Ризик неплатоспроможності суб’єктів
господарювання
Тема 5. Кредитний ризик в системі фінансових
відносин
Тема 6. Особливості управління фінансовими

Теми дисципліни

Чому це цікаво/треба вивчити
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Дисципліна
Кафедра
Факультет
Рівень ВО
Семестр
Дисципліни, знання з
яких необхідні для вивчення
даного предмету
Теми дисципліни

Чому це цікаво/треба вивчити
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ризиками в банківській діяльності
Вивчення основ фінансових ризиків сприятиме
підняттю професійних компетенції фінансистів і
дозволить
критично
оцінювати
тенденції
розвитку об’єктів у сфері професійної діяльності,
ідентифікувати ризики різної природи для
своєчасного реагування на них, вибирати та
використовувати засоби кількісної оцінки ризиків
для зменшення можливих фінансових втрат,
організовувати процес ефективного управління
ризиками.
Залік
Біржова справа
Фінанси і кредит
Факультет управління і технологій
Перший (бакалаврський)
VIІІ
Знання основ економіки та фінансів
Тема 1. Сутність біржової торгівлі
Тема 2. Учасники біржової торгівлі
Тема 3.Методи встановлення біржових цін
Тема 4. Ф’ючерсна угода
Тема 5. Біржове хеджування
Тема 6. Основи фундаментального та технічного
аналізу
Тема 7. Фондова біржа
Тема 8. Фондові індекси
Тема 9. Міжнародний ринок цінних паперів
Тема 10. Валютна біржа
Вивчення дисципліни Біржова справа дозволить
вивчити організаційні основи функціонування
бірж та процедури укладання біржових угод,
механізму
біржового
ціноутворення
та
особливостей здійснення операцій хеджування,
основних фінансових та валютних операцій на
біржових ринках та здійснювати діяльність щодо
укладання ефективних біржових угод, а також
надасть можливість набуття практичних навичок
щодо здійснення основних біржових операцій
Залік

Дисципліна

ЕТИКА БІЗНЕСУ

Кафедра
Факультет
Рівень ВО
Семестр
Теми дисципліни
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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

ЕТИКА та ЕСТЕТИКА

Кафедра
Факультет
Рівень ВО
Семестр
Теми дисципліни

Менеджменту, публічного управління та адміністрування
Факультет управління і технологій
Перший (бакалаврський)
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Тема 1. Етика як наука
Тема 2.Моральні цінності.
Тема 3. Моральні норми.
Тема 4. Моральні якості особистості.
Тема 5. Естетика як наука.
Тема 6. Основні естетичні категорії.
Тема 7. Мистецтво: сутність і структура.
Тема 8. Види мистецтва.

Чому це цікаво/треба вивчити

Мета курсу: сформувати у студентів системи знань з
історії та сучасних концепцій етики й естетики як
важливого показника освіченості фахівця; розвивати
ґрунтовні та систематичні уявлення про етику та
естетику; закласти у студентів необхідну теоретичну
основу для свідомого ставлення до своєї майбутньої
професійної діяльності, для набуття й удосконалення
індивідуальної культури, системи цінностей, оцінок,
смаків, ідеалів.
залік

Чому це цікаво/треба вивчити
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