
ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН ЩО ВИКЛАДАЮТЬСЯ У 2 СЕМЕСТРІ 2010/2011 Н.Р. 
 

  1 курс 1 група      
  Напрямок: «Економіка і підприємства» 

 
Назва дисципліни Іспит / залік 

Економічна інформатика залік 
Іноземна мова за професійним 
спрямуванням залік 

Вища математика для економістів іспит 
Соціологія іспит 
Українська мова за професійним 
спілкуванням іспит 

Політична економія іспит 
Філософія іспит 

 
2 курс 1-А група 

Напрямок: «Маркетинг» 
 

Назва дисципліни Іспит / залік 
Філософські проблеми глобалізації залік 
Економічна соціологія залік 
Курсова робота з загальної економічної 
теорії К.Р. 

Макроекономіка іспит 
Іноземна мова за професійним 
спрямуванням іспит 

Економіко-математичне моделювання іспит 
Міжнародна економіка іспит 
Психологія і педагогіка іспит 

 
2 курс 1-Б група 

Напрямок: «Економіка підприємства» 
 

Назва дисципліни Іспит / залік 
Економіка підприємства залік 
Екологічний менеджмент залік 
Курсова робота з загальної економічної 
теорії К.Р. 

Макроекономіка іспит 
Іноземна мова за професійним 
спрямуванням іспит 

Економіко-математичне моделювання іспит 
Міжнародна економіка іспит 
Психологія і педагогіка іспит 

 



2 курс 1-В група 
Напрямок: «Фінанси та кредит» 

(Фінанси) 
 

Назва дисципліни Іспит / залік 
Фінансова математика залік 
Курсова робота з загальної економічної 
теорії К.Р. 

Макроекономіка іспит 
Іноземна мова за професійним 
спрямуванням іспит 

Економіко-математичне моделювання іспит 
Міжнародна економіка іспит 
Психологія і педагогіка іспит 

 
2 курс 1-Г група 

Напрямок: «Фінанси та кредит» 
(Банківська справа) 

 
Назва дисципліни Іспит / залік 

Фінансова математика залік 
Курсова робота з загальної економічної 
теорії К.Р. 

Макроекономіка іспит 
Іноземна мова за професійним 
спрямуванням іспит 

Економіко-математичне моделювання іспит 
Міжнародна економіка іспит 
Психологія і педагогіка іспит 

 
2 курс 1-Д група 

Напрямок: «Облік та аудит» 
 

Назва дисципліни Іспит / залік 
Страхування залік 
Система технології галузей народного 
господарства в т.ч. АПК залік 

Курсова робота з загальної економічної 
теорії К.Р. 

Макроекономіка іспит 
Іноземна мова за професійним 
спрямуванням іспит 

Економіко-математичне моделювання іспит 
Міжнародна економіка іспит 
Психологія і педагогіка іспит 

 



2 курс 13 група 
Напрямок: «Туризм» 

 
Назва дисципліни Іспит / залік 

Спортивний туризм залік 
Технології ресторанної справи залік 
Інформаційні системи і технології в 
туризмі залік 

Туроперейтінг залік 
Технологія готельної справи іспит 
Іноземна мова за професійним 
спілкуванням іспит 

Туристичне країнознавство іспит 
Психологія і педагогіка іспит 
Друга іноземна мова іспит 

 
3 курс 1 група 

Напрямок: «Маркетинг» 
 

Назва дисципліни Іспит / залік 
Економічний аналіз залік 
Фінанси підприємств залік 
Інвестування залік 
Курсова робота з маркетингу К.Р. 
Маркетинг іспит 
Фінанси іспит 
Менеджмент іспит 
Економіка праці та соціально-трудові 
відносини 

іспит 

 
3 курс 2 група 

Напрямок: «Економіка підприємства» 
 

Назва дисципліни Іспит / залік 
Фінанси підприємств залік 
Оподаткування залік 
Економічний аналіз іспит 
Економіка праці та соціально-трудові 
відносини іспит 

Фінанси іспит 
Маркетинг іспит 
Менеджмент іспит 

 
 
 
 



3 курс 3-4 групи 
Напрямок: «Фінанси та кредит»  

(Фінанси) 
 

Назва дисципліни Іспит / залік 
Економічний аналіз залік 
Особливості бухгалтерського обліку у 
різних галузях залік 

Курсова робота з фінансів К.Р. 
Фінанси іспит 
Економіка праці та соціально-трудові 
відносини іспит 

Гроші та кредит іспит 
Маркетинг іспит 
Фінанси 2 (Фінанси підприємств) іспит 

 
3 курс 5 група 

Напрямок: «Фінанси та кредит»  
(Банківська справа) 

 
Назва дисципліни Іспит / залік 

Основи бізнесу залік 
Бухгалтерський обліку в основних 
галузях економіки залік 

Фінанси іспит 
Економіка праці та соціально-трудові 
відносини іспит 

Гроші та кредит іспит 
Маркетинг іспит 
Банківські операції іспит 

 
3 курс 6 група 

Напрямок: «Облік та аудит» 
 

Назва дисципліни Іспит / залік 
Фінансовий облік 2 залік 
Господарське законодавство залік 
Курсова робота з фінансового обліку 2 К.Р. 
Управлінський облік іспит 
Економіка праці та соціально-трудові 
відносини іспит 

Гроші та кредит іспит 
Маркетинг іспит 
Менеджмент іспит 

 
 



 
3 курс 13 група 

Напрямок: «Туризм» 
 

Назва дисципліни Іспит / залік 
Організація послуг харчування залік 
Інформаційні системи і технології в 
туризмі в туризмі залік 

Іміджелогія і ПР в туризмі залік 
Друга іноземна мова залік 
Основи наукових досліджень залік 
Основи охорони праці залік 
Бухгалтерський облік туристичної 
діяльності іспит 

Організація транспортних послуг іспит 
Ділова іноземна мова іспит 
Економіка турфірм іспит 

 
4 курс 1 група 

Спеціальність: «Маркетинг» 
 

Назва дисципліни Іспит / залік 
Тренінг з нормативних дисциплін залік 
Міжнародний маркетинг залік 
Інформаційні системи і технології в 
маркетингу залік 

Маркетингова політика комунікацій  іспит 
Промисловий маркетинг іспит 
Логістика іспит 

 
4 курс 2-3 групи 

Спеціальність: «Економіка підприємства» 
 

Назва дисципліни Іспит / залік 
Внутрішньо-економічний механізм 
підприємств залік 

Розробка бізнес планів залік 
Обґрунтування господарчих рішень і 
оцінювання ризиків іспит 

Стратегія підприємств іспит 
Проектний аналіз іспит 
Економіка та організація інноваційної 
діяльності 

іспит 

 
 
 



4 курс 7 група 
Спеціальність: «Фінанси» 

 
Назва дисципліни Іспит / залік 

Фінанси ЗЕД залік 
Курсова робота з фінансової діяльності 
суб’єктів підприємництва К.Р. 

Фінансова діяльність суб’єктів 
підприємництва іспит 

Податкова система іспит 
Страхові послуги іспит 

 
4 курс 8-9 групи 

Спеціальність: «Банківська справа» 
 

Назва дисципліни Іспит / залік 
Грошово-кредитне регулювання 
зарубіжних країн залік 

Фінансовий аналіз залік 
Курсова робота з економічного аналізу К.Р. 
ЦБ і грошово-кредитна політика іспит 
Інвестиційний аналіз іспит 

 
4 курс 11-12 групи 

Спеціальність: «Облік та аудит» 
 

Назва дисципліни Іспит / залік 
Внутрішній контроль діяльності 
підприємств залік 

Облікова політика і облік на 
підприємствах малого бізнесу залік 

Облік в зарубіжних країнах і 
особливості обліку ЗЕД залік 

Курсова робота з аудиту К.Р. 
Інформаційні системи і технології в 
обліку іспит 

Аудит іспит 
Облік в банках іспит 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
4 курс 13 група 

Спеціальність: «Туризм» 
 

Назва дисципліни Іспит / залік 
Історія туризму  залік 
Ділова іноземна мова залік 
Правове регулювання туристичної 
діяльності залік 

Рекреологія іспит 
Стандартизація та сертифікація 
туристичних послуг іспит 

Економіка підприємств ресторанного 
господарства іспит 

Друга іноземна мова іспит 
 

5 курс 1 група 
Спеціальність: «Маркетинг» 

Магістерська програма: «Маркетинговий менеджмент» 
 

Назва дисципліни Іспит / залік 
Товарна інноваційна політика іспит 
Маркетинговий менеджмент іспит 
Поведінка споживачів іспит 
Стандартизація і сертифікація іспит 

 
5 курс 2 група 

Спеціальність: «Економіка підприємства» 
Магістерська програма: «Економіка та організація підприємства» 

 
Назва дисципліни Іспит / залік 

Економічна діагностика іспит 
Управління стратегічними змінами на 
підприємстві іспит 

Управління якістю та 
конкурентоспроможністю підприємства 

іспит 

 
5 курс 6 група 

Спеціальність: «Фінанси» 
Магістерська програма: «Управління державними фінансами» 

 
Назва дисципліни Іспит / залік 

Податковий облік та звітність іспит 
Фінансова політика в умовах 
трансформаційної економіки іспит 

 



5 курс 7 група 
Спеціальність: «Фінанси» 

Магістерська програма: «Фінансовий менеджмент» 
 

Назва дисципліни Іспит / залік 
Фінансовий менеджмент у банку залік 
Професійна діяльність на фондовому 
ринку залік 

Антикризове фінансове управління іспит 
 

5 курс 8 група 
Спеціальність: «Банківська справ» 

Магістерська програма: «Банківський менеджмент» 
 

Назва дисципліни Іспит / залік 
Корпоративне управління у банку іспит 
Нові банківські продукти та технології іспит 

 
 

5 курс 11 група 
Спеціальність: «Облік та аудит» 

Магістерська програма: «Облік та аудит в управлінні підприємствами 
промисловості» 

 
Назва дисципліни Іспит / залік 

Облік у підприємствах різних 
організаційно-правових форм залік 

Застосування комп’ютерного 
моделювання в економіці залік 

Організація і методика аудиту на 
підставі МСА іспит 

Організація обліку іспит 
 
 

5 курс 13 група 
Спеціальність: «Туризм» 
Спеціалізація: «Туризм» 

 
Назва дисципліни Іспит / залік 

Конкурентоспроможність підприємств 
у сфері туризму іспит 

Спеціалізовані туристичні ринки іспит 
Інформаційний менеджмент іспит 

 


