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

Чому це цікаво/треба вивчити

Семестровий контроль

Оптимізаційні методи та моделі
Економіка, маркетинг та бізнес-адміністрування
Факультет управління і технологій
Перший (бакалаврській)
5 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

Фінанси підприємств
Фінансів і кредиту
Факультет управління і технологій
Перший (бакалаврський)
V
Володіння
системою
базових
знань
загальноекономічних та фінансових дисциплін

з

Тема1. Основи організації фінансів підприємств
Тема 2. Організація грошових розрахунків підприємств
Тема 3. Грошові надходження підприємств
Тема 4. Формування і розподіл прибутку
Тема 5. Оподаткування підприємств
Тема 6. Оборотні кошти та їх організація на підприємстві
Тема 7. Кредитування підприємств
Тема 8. Фінансове забезпечення відтворення основних
засобів
Тема 9. Оцінка фінансового стану підприємства
Тема 10. Фінансове планування на підприємствах
Тема 11. Фінансова санація та банкрутство підприємств
Вивчення дисципліни «Фінанси підприємств» дозволить
майбутнім фахівцям зрозуміти особливості організації та
управління фінансовою діяльністю підприємств різних
форм власності та сфер діяльності, що сприятиме
оптимізації їх професійної діяльності
Залік

Дисципліна

Теорія економічного аналізу

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)
І (V)
Економічна теорія, Мікроекономіка, Економіка
підприємства

Семестровий контроль

Тема 1. Наукові основи, історія і сучасні проблеми
економічного аналізу
Тема 2. Зміст, предмет і задачі економічного аналізу
Тема 3. Інформаційне забезпечення аналізу господарської
діяльності
Тема 4. Організаційне забезпечення аналізу господарської
діяльності
Тема 5. Метод і методика економічного аналізу
Тема 6. Економіко-математичні методи аналізу
господарської діяльності
Тема 7. Види аналізу господарської діяльності
Вивчення видів та методів економічного аналізу дозволяє
раціонально використовувати здобуті знання для
розв’язування економічних питань підприємства та
формувати на цій основі ефективні управлінські рішення.
залік

Дисципліна

Тайм менеджмент

Кафедра
Факультет
Рівень ВО
Семестр
Теми дисципліни

Менеджменту, публічного управління та адміністрування
Факультет управління і технологій
Перший (бакалаврський)
5
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

Податкова система

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

Обліку і оподаткування
Факультет управління і технологій
Перший (бакалаврський)
5
-

Чому це цікаво/треба вивчити

Семестровий контроль

Тема 1. Сутність та види податків
Тема 2. Податкова політика держави
Тема 3. Адміністрування податків, зборів, платежів
Тема 4. Податок на додану вартість
Тема 5. Податок на прибуток підприємств
Тема 6. Податок на доходи фізичних осіб
Тема 7. Акцизний та екологічний податки
Тема 8. Рентна плата
Тема 9. Мито
Тема 10. Місцеві податки та збори
Знання особливостей оподаткування, класифікації податків та
зборів, порядку їх адміністрування дозволить сформувати
практичні навички нарахування податків, зборів. Ці знання
необхідні кожному майбутньому спеціалісту, щоб вільно
орієнтуватись у питаннях оподаткування та напрямках його
оптимізації в бізнесі, об’єктивно оцінювати зміни, що
відбуваються в податковій політиці держави. В доступній
формі (за допомогою презентацій) буде подано лекційний
матеріал, на практичних заняттях освоєно порядок
обчислення основних податків і зборів
залік

Дисципліна

Венчурний бізнес

Кафедра
Факультет
Рівень ВО
Семестр
Теми дисципліни

Менеджменту, публічного управління та адміністрування
Факультет управління і технологій
Перший (бакалаврський)
5
Основні риси венчурного капіталу. Основні поняття
венчурного бізнесу
Основні суб’єкти венчурного бізнесу та їх взаємодія.
Венчурні фонди
Світова практика використання венчурного капіталу в
інноваційній діяльності
Ризики венчурної інноваційної діяльності
Державна підтримка та стимулювання венчурного бізнесу
Оцінка вартості інноваційної компанії
Особливості діяльності бізнес-янголів, корпоративних
венчурних фондів і фондів за участю держави

Чому це цікаво/треба вивчити

Дисципліну цікаво вивчити для розуміння принципів
функціонування венчурних фондів, корпоративних венчурних
фондів, бізнес-ангелів, венчурних фондів за участі держави.

Семестровий контроль

залік

Дисципліна

Управління конфліктами в організації

Кафедра
Факультет
Рівень ВО
Семестр
Теми дисципліни

Менеджменту, публічного управління та адміністрування
Факультет управління і технологій
Перший (бакалаврський)
5

Чому це цікаво/треба вивчити

Семестровий контроль

Дисципліна
Кафедра
Факультет
Рівень ВО
Семестр
Теми дисципліни

Чому це цікаво/треба вивчити

Семестровий контроль

Тема 1. Історична природа конфлікту. Класифікація та
структура конфліктів
Тема2.Роль внутрішньоособистісного конфлікту в управлінні
виробничими конфліктами
Тема 3. Міжособистісні виробничі конфлікти
Тема 4. Роль керівника в управлінні організаційними
конфліктами
Тема 5. Правове та культурне регулювання організаційних
конфліктів
Тема 6. Прогнозуванні і профілактика організаційних
конфліктів
Тема 7. Методи управління організаційними конфліктами
Дисципліну треба вивчити, щоб бути здатними вибирати
спосіб поведінки у конфліктних ситуаціях; поводження із
конфліктною особистістю; переговорів як універсального
метода вирішення конфлікту.

залік

Державне та регіональне управління
Менеджменту, публічного управління та адміністрування
Факультет управління і технологій
Перший (бакалаврський)
6
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
Кафедра
Факультет
Рівень ВО
Семестр
Дисципліни, знання з
яких необхідні для вивчення даного
предмету
Теми дисципліни

Чому це цікаво/треба вивчити

Семестровий контроль

Страхування
Фінансів і кредиту
Факультет управління і технологій
Перший (бакалаврський)
VІ
Володіння системою базових знань з економіки та основ
фінансів
Тема 1. Сутність, принципи, роль та класифікація
страхування
Тема 2. Страховий ринок
Тема 3.Страхові ризики та їх оцінка
Тема 4. Особисте страхування
Тема 5. Майнове страхування
Тема 6. Страхування відповідальності
Тема 7. Організація страхового бізнесу
Тема 8. Доходи, витрати і прибуток страховика
Тема 9. Страхування підприємницьких ризиків
Тема 10. Страхування кредитних і фінансових ризиків
Вивчення основ страхування, форм та методів організації
страхового бізнесу дозволить більш ретельно розбиратися
у
економіці
підприємництва,
дослідженні
підприємницьких ризиків та оцінці їх впливу на
забезпечення
ефективної
діяльності
економічних
суб’єктів.
Дисципліна закладає основи до розуміння процесу
удосконалення підприємницької діяльності, підвищення її
фінансової безпеки шляхом страхового захисту важливих
об’єктів – майна, відповідальності, ін.
Залік

Дисципліна

Управління конкурентоспроможністю

Кафедра
Факультет
Рівень ВО
Семестр
Теми дисципліни

Менеджменту, публічного управління та адміністрування
Факультет управління і технологій
Перший (бакалаврський)
6
Тема 1. Конкурентоспроможність як категорія і як
властивість підприємства, що функціонує в умовах ринку
Тема 2. Конкурентне середовище підприємства
Тема 3. Конкурентні переваги підприємства
Тема 4. Конкурентні стратегії
Тема 5. Конкурентоспроможність товару та методи її
оцінки
Тема 6. Система та процес управління
конкурентоспроможністю підприємства
Тема 7. Розробка та забезпечення реалізації програм
підвищення конкурентоспроможності
Тема 8. Менеджмент якості як фундамент забезпечення
конкурентоспроможності сучасного підприємства
Вивчення
сучасних
методів
управління
конкурентоспроможністю
підприємства
сприяє
розумінню поведінки споживачів на ринку та дозволяє
розробляти стратегії орієнтовані на отримання високого

Чому це цікаво/треба вивчити

Семестровий контроль

та стабільного прибутку
залік

Дисципліна

Управління підприємством малого
бізнесу

Кафедра
Факультет
Рівень ВО
Семестр
Теми дисципліни

Семестровий контроль

Менеджменту, публічного управління та адміністрування
Факультет управління і технологій
Перший (бакалаврський)
6
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
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

Інтернет-технології торгівлі

Кафедра
Факультет
Рівень ВО
Семестр

Менеджменту, публічного управління та адміністрування
Факультет управління і технологій
Перший (бакалаврський)
6
Тема 1. Основи інтернет-технологій та їх роль в розвитку
електронного бізнесу
Тема 2. Основи взаємозв’язку підприємництва та Інтернет
Тема 3. Моделі та стратегії електронного бізнесу
Тема 4. Системи оплат та електронний продаж товарів
Тема 5. Управління взаєминами із покупцями
Тема 6. Електронний маркетинг і реклама
Тема 7. Показники вимірювання виконання в електронній
торгівлі.
Тема 8. Приватність, законність та питання податків в
електронній торгівлі.
Тема 9. Технологія захисту Інтернет-ресурсів.
Тема 10. Електронна торгівля і малий бізнес
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Семестровий контроль

Мета викладання дисципліни - формування у студентів
основних теоретико-праксеологічних положень щодо
використання інструментів Інтернет середовища в
економічній діяльності. Дисципліна містить матеріал, що
пояснює сучасний стан справ в області створення і
експлуатації Інтернет технологій, а також
перспектив їх розвитку
Залік

Дисципліна

Організація брокерської діяльності

Кафедра
Факультет
Рівень ВО
Семестр
Теми дисципліни

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