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

Чому це цікаво/треба
вивчити

Семестровий контроль

Економіка підприємства
Економіка, маркетинг та бізнес-адміністрування
Факультет управління і технологій
Перший (бакалаврський)
3
Економічна теорія, Макроекономіка, Мікроекономіка, Правове
регулювання економічної діяльності, Математика в економіці
Тема 1. Підприємство як суб'єкт господарської діяльності
Тема 2. Основні засоби підприємства
Тема 3. Оборотні засоби підприємства
Тема 4. Трудові ресурси підприємства
Тема 5. Капітал підприємства
Тема 6. Виробнича потужність підприємства
Тема 7. Організація виробництва
Тема 8. Витрати виробництва і собівартість продукції тема 9.
Цінова політика підприємства
Тема 10. Грошові розрахунки підприємств
Тема 11. Грошові надходження підприємств
Тема 12. Формування фінансових результатів
Тема 13. Оподаткування підприємств
Тема 14. Оцінка ефективності господарської діяльності
Тема 15. Аналіз фінансового стану підприємства
Вивчення дисципліни Економіка підприємства дозволить
студенту сформувати цілісні і системні знання про ефективне
ведення господарської діяльності на підприємстві в умовах
обмежених ресурсів та впливу зовнішніх і внутрішніх факторів
на процеси виробництва і реалізації продукції (надання послуг,
виконання робіт).
Залік

Дисципліна

Тайм менеджмент

Кафедра
Факультет
Рівень ВО
Семестр
Теми дисципліни

Менеджменту, публічного управління та адміністрування
Факультет управління і технологій
Перший (бакалаврський)
3
Тема 1. Предмет і задачі курсу «Тайм-менеджмент»
Тема 2. Аналіз витрат часу в системі тайм-менеджменту
Тема 3. Цілепокладання в системі тайм-менеджменту
Тема 4. Індивідуальний стиль в тайм-менеджмент.
Планування часу.
Тема 5. Тактичний тайм-менеджмент - як керувати своїм
часом протягом дня
Тема 6. Реалізація планів і організація діяльності.
Стратегічний тайм-менеджмент.
Тема 7. Самоконтроль і самомотивація
Тема 8. Підвищення ефективності використання часу
Курс лекцій призначений для тих, кому не вистачає 24-х
годин у добі, хто зацікавлений у підвищенні особистої
ефективності як в професійному так і в особистому житті.
Курс лекцій з тайм-менеджменту, або науки про
управління часом, пропонує різні техніки, методи та
інструменти, які дозволяють не витрачати дорогоцінний
час, розподілити його більш раціонально і завдяки цьому
досягати швидше поставлених своїх цілей.
залік

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

Дисципліна

Оптимізаційні методи та моделі
Економіка, маркетинг та бізнес-адміністрування
Факультет управління і технологій
Перший (бакалаврській)
3 сем.
Вища математика, Системний аналіз
Тема1. Концептуальні
аспекти
математичного
моделювання економіки.
Тема 2. Оптимізаційні економіко-математичні моделі.
Тема 3. Задача лінійного програмування та методи її
розв’язання.
Тема 4. Теорія двоїстості та аналіз лінійних моделей
оптимізаційних задач .
Тема5. Методи оптимізації транспортних перевезень
Тема 6. Транспортна задача.
Тема 7. Метод потенціалів.
Вивчення дисципліни дозволить студенту засвоїти
методи побудови оптимізаційних економічних моделей
та
оцінювання
параметрів
залежностей,
які
характеризують
кількісні
взаємозв’язки
між
економічними величинами.
Розуміти роль та місце
оптимізаційних
моделей
в
сучасній
системі
господарювання,
опанувати
основи
лінійного
програмування та методи розв’зання транспортної задачі.
залік

Міжнародна економічна діяльність
України

ОПП
«Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності»
Кафедра
Теоретичної та прикладної економіки
Факультет
Факультет управління і технологій
Рівень ВО
Перший (бакалаврський)
Семестр
ІІ (ІV)
Дисципліни, знання з
Економічна теорія, Регіональна економіка,
яких необхідні для вивчення даного Мікроекономіка, Макроекономіка
предмету
Теми дисципліни
Тема 1. Сутність і особливості міжнародної економічної
діяльності
Тема 2. Суб'єкти міжнародних економічних операцій
Тема 3. Міжнародна торгівля і Україна
Тема 4. Міжнародна інвестиційна діяльність України
Тема 5. Науково-технічні зв'язки і Україна
Тема 6. Україна на ринку інформаційних технологій
Тема 7. Міжнародне виробниче кооперування і Україна
Тема 8. Міграційні процеси на світовому ринку праці
Тема 9. Регулювання міжнародної економічної діяльності
Тема 10. Україна у світових інтеграційних процесах
Тема 11. Глобальний контекст міжнародного економічного
співробітництва
Чому це цікаво/треба вивчити
Формує основні знання менеджера вищої кваліфікації
стосовно економіки України та її положення в світі, на
зовнішньому та внутрішньому ринках.
Семестровий контроль
залік

Дисципліна

Економічна інформатика

Кафедра
Факультет
Рівень ВО
Семестр
Теми дисципліни

Менеджменту, публічного управління та адміністрування
Факультет управління і технологій
Перший (бакалаврський)
4

Чому це цікаво/треба вивчити

Семестровий контроль
Дисципліна
Рівень ВО
Спеціальність
Курс
Семестр
Кафедра
Факультет
Дисципліни,
знання яких
необхідне для
вивчення
даного
предмета
Чому це
цікаво/треба
вивчити
Зміст
дисципліни

Тема 1. Теоретичні основи економічної інформатики.
Тема2.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.

залік

Бізнес-співробітництво на ринку
Перший (бакалаврський)
Менеджмент
2
4
Економіки, маркетингу та бізнес-адміністрування
Управління і технологій
Економічна теорія, Мікроекономіка, Макроекономіка та ін.

Вивчаючи дисципліну, Ви ознайомитесь із різноманіттям існуючих
комерційних агентів на ринках, специфікою, економічним змістом та
показниками їх діяльності, особливостями діяльності бізнес-агентів на
ринках та їх взаємодією між собою.
Ринкові агенти та їх різноманіття. Елементи інфраструктури ринків.
Ринок як місце обміну товарами та інформацією. Товарний ринок.
Основні функції інфраструктури. Інфраструктура в широкому й
вузькому сенсі. Елементи інфраструктури товарного ринку.
Маркетингові потоки і елементи інфраструктури, що забезпечують їх
рух. Види додаткових операцій на ринку (комісійні, консигнації,
агентські, брокерські, інформаційно-консультаційні). Посередники
різних типів. Обґрунтування економічної доцільності ринкових
посередників. Рівні маркетингових каналів. Види розподілу продукції.
Основні функції торгівлі. Визначення і функції роздрібної торгівлі.
Становлення роздрібної торгівлі в Україні. Магазинні форми торгівлі і
класифікація магазинів. Визначення і сфера використання персональних
продажів. Межі використання прямого маркетингу. Визначення і функції
оптової торгівлі. Форми оптової торгівлі. Особливості становлення
оптової торгівлі в Україні. Визначення оптових торговців та їх
класифікація. Відмінності оптових посередників від оптових торговців.
Економіка та статистика торгівлі. Основні показники діяльності оптової
та роздрібної торгівлі.

Форма
проведення
занять
Семестровий
контроль

Брокери і сфера їх діяльності. Відмінності брокерів від агентів.
Класифікація агентів. Класифікація товарних бірж. Основні функції
товарних бірж. Вимоги, пропоновані до біржового товару. Основні
групи товарів, що реалізуються на біржі.
Поняття транспортно-експедиторської діяльності. Нормативно-правова
база транспортно-експедиторської діяльності.
Агенти транспортного ринку та економічна основа їх бізнесспівробітництва між собою. Транспорт як складова виробничої
інфраструктури. Поняття та складові інфраструктури транспорту.
Характеристика та показники інфраструктури залізничного транспорту
України. Характеристика водного транспортного комплексу України
Лекції, практичні заняття.
Залік

Дисципліна

Організація виробництва на
підприємствах транспорту

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

Бізнес-логістики та транспортних технологій
Факультет управління та технологій
Перший (бакалаврський)
ІІ (4 семестр)
МЗЕД
Менеджмент, Економіка, Загальний курс транспорту,
Вступ до фаху, Транспортні засоби, Транспортна
інфраструктура
1. Транспортні засоби для вантажних та пасажирських
перевезень.
2. Транспортна мережа як елемент інфраструктури
перевізного процесу.
3. Транспортні вузли. Взаємодія видів транспорту.
4. Організація і управління на транспорті.
5. Загальна характеристика транспортних підприємств.
Виробничий процес та його основні елементи.
6. Матеріально-технічне забезпечення транспортних
компаній.
7. Складська діяльність підприємств транспорту.
8. Виробничі потокові процеси у транспортному
підприємстві.
9. Організація транспортних процесів.
10. Сервіс та якість транспортних послуг.
Вивчення
основ
організації
та
інфраструктури
виробництва, а також виробничих процесів на
підприємствах транспортної галузі дозволить приймати
обґрунтовані рішення щодо надання якісних послуг та
виконання робіт транспортного обслуговування клієнтів.
залік

Чому це цікаво/треба вивчити

Семестровий контроль

Дисципліна
Кафедра
Факультет
Рівень ВО
Семестр
Теми дисципліни

Державне та регіональне управління

Семестровий контроль

Менеджменту, публічного управління та адміністрування
Факультет управління і технологій
Перший (бакалаврський)
4
Тема 1. Основи теорії державного управління. Державна
влада та державне управління
Тема 2. Державне управління в окремих сферах
суспільного розвитку
Тема 3. Роль різних гілок влади у процесі державного
управління
Тема 4. Центральні органи виконавчої влади в Україні
Тема 5. Регіональні органи державного управління
Тема 6. Місцеве самоврядування та його особлива роль у
державному управлінні
Тема 7. Внутрішня організація та управління органу
державної влади
Тема 8. Державна служба в Україні
Тема 9. Ефективність державного управління. Державний
контроль у сфері виконавчої влади
Вивчення даної дисципліни сприятиме розумінню
процесів державного управління на національному та
регіональному рівнях та дозволить використовувати
спеціальні знання для роботи в органах державної влади і
місцевого самоврядування
залік

Дисципліна

Загальний курс транспорту

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

Бізнес-логістики та транспортних технологій
Факультет управління та технологій
Перший (бакалаврський)
ІІ (4 семестр)
МЗЕД
Вступ до фаху

Чому це цікаво/треба вивчити

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
транспортної системи України сприяє вмінню аналізувати
та виявляти області раціонального застосування
транспорту для потреб населення та суб’єктів

Семестровий контроль

Дисципліна

господарювання, а також досліджувати тенденції їх
розвитку і виявляти проблеми та напрями їх вирішення в
транспортному комплексі країни.
залік

Міжнародна економічна діяльність
України

ОПП
«Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності»
Кафедра
Теоретичної та прикладної економіки
Факультет
Факультет управління і технологій
Рівень ВО
Перший (бакалаврський)
Семестр
ІІ (ІV)
Дисципліни, знання з
Економічна теорія, Регіональна економіка,
яких необхідні для вивчення даного Мікроекономіка, Макроекономіка
предмету
Теми дисципліни
Тема 1. Сутність і особливості міжнародної економічної
діяльності
Тема 2. Суб'єкти міжнародних економічних операцій
Тема 3. Міжнародна торгівля і Україна
Тема 4. Міжнародна інвестиційна діяльність України
Тема 5. Науково-технічні зв'язки і Україна
Тема 6. Україна на ринку інформаційних технологій
Тема 7. Міжнародне виробниче кооперування і Україна
Тема 8. Міграційні процеси на світовому ринку праці
Тема 9. Регулювання міжнародної економічної діяльності
Тема 10. Україна у світових інтеграційних процесах
Тема 11. Глобальний контекст міжнародного економічного
співробітництва
Чому це цікаво/треба вивчити
Формує основні знання менеджера вищої кваліфікації
стосовно економіки України та її положення в світі, на
зовнішньому та внутрішньому ринках.
Семестровий контроль
залік

Дисципліна

Менеджмент економічної інтеграції

Кафедра
Факультет
Рівень ВО
Семестр
Теми дисципліни

Семестровий контроль

Менеджменту, публічного управління та адміністрування
Факультет управління і технологій
Перший (бакалаврський)
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Тема 1. Теоретичні засади європейської економічної
інтеграції
Тема 2. Історія розвитку європейської економічної
інтеграції
Тема 3. Інститути і система прийняття рішень в ЄС.
Тема 4. Фінансові ресурси та установи ЄС
Тема 5. Спільні політики ЄС
Тема 6. Україна і ЄС
Мета навчальної дисципліни – вивчення основних
особливостей виникнення, розвитку і трансформації
європейської інтеграції, методів управління та механізмів
прийняття рішень інституціями ЄС, проблем реалізації
спільних політик , сучасної співпраці України з країнами
Європейського Союзу, проблем і перспектив її вступу до
ЄС.
залік

Дисципліна

Національна економіка

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

«Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності»
Теоретичної та прикладної економіки
Факультет управління і технологій
Перший (бакалаврський)
ІІ (ІV)
Економічна теорія, Мікроекономіка, Макроекономіка

Чому це цікаво/треба вивчити

Чому це цікаво/треба вивчити
Семестровий контроль

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.
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

