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

Оптимізаційні методи та моделі
Економіка, маркетинг та бізнес-адміністрування
Факультет управління і технологій
Перший (бакалаврській)
3 сем.
Вища математика, Системний аналіз

Семестровий контроль

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

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

Чому це цікаво/треба вивчити

Семестровий контроль

Дисципліна

Економіка підприємства

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

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

Чому це цікаво/треба вивчити

Семестровий контроль

Дисципліна

Управління підприємствами малого
бізнесу

Кафедра
Факультет
Рівень ВО
Семестр
Теми дисципліни

Менеджменту, публічного управління та адміністрування
Факультет управління і технологій
Перший (бакалаврський)
3
Тема 1. Сутність, функції і основні методи управління
підприємствами малого бізнесу(МБ).
Тема 2. Планування створення підприємства малого
бізнесу. Визначення джерел інвестицій у розвиток
бізнесу.
Тема 3. Стратегічна діагностика і оцінка підприємств МБ.
Тема 4. Особливості менеджменту в МБ.
Тема 5. Управління маркетинговою стратегією
підприємств МБ: цінові механізми малого бізнесу, методи
стимулювання продажів.
Тема 6. Мотивація і управління персоналом в МБ:
адаптація і навчання кадрів, управління діловою
кар’єрою, плинністю кадрів.
Тема 7. Управління системою ризиків на малому

Семестровий контроль

підприємстві
Тема 8. Менеджерська самопідготовка і стиль роботи
бізнесмена.
Вивчення даного курсу лекцій допоможе майбутньому
власнику малого підприємства в виборі та обґрунтуванні
послідовних кроків щодо створення та управління
власною справою.
Даний курс є практичним путівником для майбутнього
підприємця в частині створення власної справи та
управління нею.
залік

Дисципліна

Національна економіка

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

« Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»
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

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

Історія економіки та економічної думки

«Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»
Теоретичної та прикладної економіки
Факультет управління і технологій
Перший (бакалаврський)
ІІ (ІV)
Основи економічної теорії,
вивчення Мікроекономіка,
Макроекономіка
1 Предмет та метод історії економіки та економічної
думки
2 Господарство первісного суспільства та його еволюція
на етапі ранніх цивілізацій
3 Особливості господарського розвитку та економічної
думки періоду формування світових цивілізацій (VІІІ
ст. до н.е. – V ст. н.е.)
4 Господарство та економічна думка суспільств
Європейської цивілізації в період середньовіччя (V –
XV ст.)
5 Формування передумов ринкової економіки в країнах
Європейської цивілізації ( XVІ— перша половина XVII
ст.)
6 Розвиток
ринкового
господарства
в
період
становлення національних держав (друга половина
ХVІІ- перша половина ХІХ ст.)
7 Ринкове господарство країн Європейської цивілізації в
період монополістичної конкуренції (друга половина
ХІХ – початок ХХ ст.)
8 Господарство та економічна думка в період державномонополістичного розвитку суспільств Європейської
цивілізації (перша половина ХХ ст.)
9 Розвиток національних економік країн Європейської
цивілізації в системі світового господарства під впливом
науково-технічної революції (друга половина ХХ ст.)
10 Світове господарство та основні напрямки
економічної думки на етапі інформаційно-технологічної
революції (кінець ХХ – початок ХХІ ст.)
11 Особливості розвитку господарства та основні
напрямки економічної думки в Україні (друга половина
ХІХ – кінець ХХ ст.)
12 Формування основ ринкового господарства в Україні
(90-ті роки ХХ ст.).
Чому це цікаво/треба вивчити
Вивчення даної дисципліни є важливим підґрунтям для
виявлення суб’єктивних закономірностей в розвитку як
світової, так і вітчизняної економіки. ЇЇ знання формує
необхідну ерудицію та дозволяє більш професійно
ставитися до суджень політичних та суспільних діячів з
економічних питань
Семестровий контроль
залік

Дисципліна

Державне та регіональне управління

Кафедра
Факультет
Рівень ВО
Семестр
Теми дисципліни

Чому це цікаво/треба вивчити

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

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

Економіка праці та соціально-трудові відносини
Перший (бакалаврський)
Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
2
4
Економіки, маркетингу та бізнес-адміністрування
Економічна теорія, Статистика, Мікроекономіка, Макроекономіка,
Математика в економіці

Вивчення дисципліни посилює загальну економічну підготовку фахівців
економічного напряму, надає інформацію щодо функціонування та
регулювання ринку праці, його нормативного регулювання; форм і
систем оплати праці, системи соціально-трудових відносин, соціального
та пенсійного страхування в Україні; соціального та пенсійного
забезпечення як найманого працівника в Україні, так і підприємця, що
провадить власний бізнес (справу). Отримані в процесі вивчення
дисципліни знання будуть корисними як для фахівця у сфері обліку
праці і заробітної плати, так і для фахівця з ведення бізнесу
(підприємництва). Окрім того, будь-якому громадянинові України не
завадять знання в галузі власного працевлаштування, соціального
захисту, оплати праці тощо.

Зміст
дисципліни

Форма
проведення
занять
Семестровий
контроль

Сучасний етап розвитку соціально-трудових відносин в Україні; Трудові
ресурси як демографічна категорія і трудовий потенціал суспільства;
Основні напрями розвитку соціального партнерства в Україні; Держава в
системі соціального партнерства; Кон’юнктура та особливості ринку
праці; Інфраструктура ринку праці; Регулювання зайнятості населення;
Безробіття як соціально-економічне явище; Соціальний захист від
безробіття; Система соціального страхування;
Організація і нормування праці; Система нормативів і норм праці;
Методи нормування трудових процесів;
Продуктивність і ефективність праці: показники і методи вимірювання;
фактори і резерви росту продуктивності праці;
Види, структура та функції заробітної плати; Державне регулювання
оплати праці; Організація заробітної плати; Форми і системи оплати
праці; Тарифна система та її елементи; Доплати і надбавки;
Планування праці. Планування фонду оплати праці.
Аналіз, звітність та аудит у сфері праці.
Лекції, практичні заняття.
Залік

Дисципліна

Транспортна інфраструктура

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)
ПТБД
Вступ до фаху,
Загальний курс транспорту

Семестровий контроль

1. Транспортна інфраструктура: сутність та складові.
Розвиток транспортної інфраструктури.
2. Об’єкти та суб’єкти транспортної інфраструктури.
3. Транспортні термінали і центри консолідації
вантажопотоків.
4. Інфраструктура автотранспорту.
5. Інфраструктура залізничного транспорту.
6. Інфраструктура водного транспорту.
7. Інфраструктура авіа- та трубопровідного транспорту.
Вивчення особливостей, структури та параметрів
функціонування транспортної інфраструктури як окремих
видів транспорту, так і транспортної системи країни в
цілому дозволить аналізувати елементи транспортної
організації території, визначати показники транспортних
мереж, виявляти проблеми, напрями їх вирішення та
тенденції розвитку транспортного комплексу країни.
залік

Дисципліна

Економічна інформатика

Кафедра

Менеджменту, публічного управління та адміністрування

Чому це цікаво/треба вивчити

Факультет
Рівень ВО
Семестр
Теми дисципліни

Чому це цікаво/треба вивчити

Семестровий контроль

Факультет управління і технологій
Перший (бакалаврський)
4
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 вмітиефективно
використовувати інформаційні технології у подальшій
професійнійдіяльності, а також для формування сталого
світогляду про сучасний всесвітній електронний обмін
інформацією.

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)
ПТБД
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

Організація брокерської діяльності

Кафедра
Факультет
Рівень ВО
Семестр
Теми дисципліни

Менеджменту, публічного управління та адміністрування
Факультет управління і технологій
Перший (бакалаврський)
4
Тема 1. Теоретичні основи функціонування брокерського
посередництва
Тема 2. Організація брокерської фірми та біржового
посередництва
Тема 3. Механізм брокерського обслуговування
Тема 4. Документальне оформлення взаємовідносин між
брокерами і клієнтами
Тема 5. Види доручень брокеру
Тема 6. Аналіз та прогнозування біржової кон’юнктури
Тема 7. Економіко- організаційні основи брокерської
діяльності
Тема 8. Ефективність брокерської діяльності та біржового
посередництва
Вивчення сучасних форм організації брокерської
діяльності сприятиме розумінню особливостей організації
та
ефективності
функціонування
брокерського
посередництва
залік

Чому це цікаво/треба вивчити

Семестровий контроль

