Дисципліна
Рівень ВО
Спеціальність
Курс
Семестр
Кафедра
Дисципліни,
знання яких
необхідне для
вивчення
даного
предмета
Зміст
дисципліни

Результати
навчання

Компетентнос
ті

Форма
проведення
занять
Семестровий
контроль

Інформаційні системи і технології на підприємстві
Перший (бакалаврський)
Економіка
4
7
Економіки, маркетингу та бізнес-адміністрування.
Економіка підприємства, Економіко-математичні методи і моделі,
Інформатика, Вища математика, Статистика

Роль і місце ІС в управлінні народним господарством. Визначення
поняття “інформаційна система” та “інформаційна технологія”, їх
співвідношення. Основні принципи створення ІС. Класифікація ІС.
Структура комп'ютерних ІС. Характеристика складових частин. Поняття
“економічна інформація”. Економічна інформація як предмет і продукт
автоматизованої обробки. Види та властивості економічної інформації.
Структура й оцінка економічної інформації. Форми подання та
відображення економічної інформації. Методи дослідження економічної
інформації. Загальна характеристика сучасного стану інформаційних
систем управління підприємствами. Фінансово-управлінська
інформаційна система. Виробничі системи. Організація робіт зі
створення і впровадження економічних ІС. Стадії та етапи створення ІС
Організація інформаційної бази. Види інформаційних масивів.
Технологія проектування інформаційного забезпечення ІС. Загальна
характеристика типового підходу до побудови ІС. Поняття типового
елемента ІС. Класи типових елементів. Типові проектні рішення (ТПР).
Ефективність реалізації ТПР-технології. Пакети прикладних програм
(ППП), призначені для обробки даних та розв'язання задач (комплексів
задач).
Застосовувати відповідні економіко-математичні методи та моделі для
вирішення економічних задач.
Використовувати інформаційні та комунікаційні технології для
вирішення соціально-економічних завдань, підготовки та представлення
аналітичних звітів.
Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій.
Здатність застосовувати комп’ютерні технології та програмне
забезпечення з обробки даних для вирішення економічних завдань,
аналізу інформації та підготовки аналітичних звітів.
Здатність прогнозувати на основі стандартних теоретичних та
економетричних моделей соціально-економічні процеси.
Здатність обґрунтовувати економічні рішення на основі розуміння
закономірностей економічних систем і процесів та із застосуванням
сучасного методичного інструментарію.
Лекції, практичні заняття
Залік

Дисципліна

Електронна комерція

Кафедра
Факультет
Рівень ВО
Семестр
Теми дисципліни

Менеджменту, публічного управління та адміністрування
Факультет управління і технологій
Перший (бакалаврський)
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Тема 1. Електронна комерція як складова електронного
бізнесу.
Тема 2. Інтернет-маркетинг: сутність, основні принципи
та поняття.
Тема 3. Основи web-девелопмент.
Тема 4. Електронні платіжні системи.
Тема 5. Організаційно-правове забезпечення електронної
комерції
Тема 6. Цифрові комунікації.
Вивчення основних засад електронної комерції, типів
електронних платежів, основ цифрових комунікацій,
методів захисту інформації сприяє набуттю вміння
оцінювати стан електронної торгівлі тощо з метою
створення стратегічних конкурентних переваг для
організації.

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
Зміст
дисципліни

залік

Зовнішньоекономічна діяльність підприємства
Перший (бакалаврський)
Економіка
4
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Теоретичної та прикладної економіки
Економічна теорія, Мікроекономіка, Макроекономіка, Економіка
підприємства

Формування особистого наукового і практичного світогляду в сфері
зовнішньоекономічної діяльності та розвиток здатності приймати
ефективні рішення в
експортно-імпортній діяльності підприємства.
Зовнішньоекономічна діяльність як система господарських зв’язків
українських підприємств
Основні напрямки і показники розвитку зовнішньоекономічної
діяльності підприємства
Зовнішньоекономічні операції: організація, ефективність та ризики
Система регулювання зовнішньоекономічної діяльності
Управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємства
Форми виходу підприємств на зовнішні ринки
Митно-тарифне регулювання зовнішньоекономічної діяльності.
Нетарифне регулювання зовнішньоекономічної діяльності
Торговельно-посередницька діяльність на зовнішньому ринку
Інвестиції у зовнішньоекономічній діяльності
Структура і зміст зовнішньоекономічних контрактів
Цінова політика та механізми розрахунків на зовнішньому ринку

Форма
проведення
занять
Семестровий
контроль

Транспортне обслуговування зовнішньоекономічної діяльності
підприємства
Ризики у зовнішньоекономічній діяльності та їх страхування
Зовнішньоекономічна діяльність підприємств на території вільних
економічних зон
Лекції, практичні заняття
Залік

Дисципліна

Формування бізнес-моделі
підприємства

Кафедра
Факультет
Рівень ВО
Семестр
Теми дисципліни

Менеджменту, публічного управління та адміністрування
Факультет управління і технологій
Перший (бакалаврський)
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Тема 1. Сутнісна характеристика, функції та механізм
розробки бізнес-моделі підприємства
Тема 2. Пріоритети споживачів як базовий елемент
бізнес-моделі компанії
Тема 3. Ресурсна теорія у системі бізнес-моделювання
Тема 4. Визначення ключових компетенцій компанії
Тема 5. Синергізм у бізнес-моделюванні
Тема 6. Формування системи бізнес-процесів компанії
Тема 7. Діагностика бізнес-портфеля компанії
Тема 8. Управління життєвим циклом бізнес-моделі:
формування, розвиток і трансформація
Дисципліну
цікаво
вивчити
для
розуміннязакономірностей функціонування і розвитку
підприємств в ринкових умовах
залік

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

Управлінський облік
Перший (бакалаврський)
Економіка
4
7
Економіки, маркетингу та бізнес-адміністрування
Бухгалтерський облік

Вивчення сучасних методів управлінського обліку дозволить набути
навички формування обліково-аналітичної інформації для ефективного
управління діяльністю підприємства з урахуванням зарубіжного досвіду.
Лекційний матеріал у формі презентацій, дублювання основних понять
англійською мовою, практичні заняття – наведення цікавих прикладівалгоритмів прийняття управлінських рішень

Зміст
дисципліни

Форма
проведення
занять
Семестровий
контроль
Дисципліна
Рівень ВО
Спеціальність
Курс
Семестр
Кафедра
Дисципліни,
знання яких
необхідне для
вивчення даного
предмета

Зміст
дисципліни

Результати
навчання

Компетентнос
ті

Роль, сутність і організація управлінського обліку
Класифікація та поведінка витрат
Системи і методи калькулювання витрат
Аналіз взаємозв’язку витрат, обсягу діяльності та прибутку (CVP-аналіз)
Аналіз релевантної інформації для прийняття управлінських рішень
Бюджетне планування і контроль
Облік за центрами відповідальності
Стратегічний управлінський облік
Лекції, практичні заняття
Залік

Управління соціально-економічними системами
Перший (бакалаврський)
Економіка
4
7
ЕМБА
Економіка підприємства, Соціологія, Системний аналіз, Основи
підприємництва, Статистика, Внутрішній економічний механізм
підприємства, Економічна безпека підприємства
Організація як соціально-економічна система. Організація як відкрита
соціально-економічна система. Класифікація організацій. Основні
методи управління в соціально-економічних системах. Управлінський
цикл в соціально-економічній системі. Функція організації в системі
менеджменту. Функція планування. Функція мотивації. Функція
контролю. Методологічні основи управління. Процес розробки та
прийняття управлінських рішень. Менеджер як суб'єкт управління. Стилі
управління в менеджменті. Керівництво: влада і партнерство. Трудовий
колектив в організації Групова динаміка і управління конфліктами в
організації. Комунікації в соціально-економічних системах.
Використовувати професійну аргументацію для донесення інформації,
ідей, проблем та способів їх вирішення до фахівців і нефахівців у сфері
економічної діяльності.
Ідентифікувати джерела та розуміти методологію визначення і методи
отримання соціально-економічних даних, збирати та аналізувати
необхідну інформацію, розраховувати економічні та соціальні
показники.
Виконувати міждисциплінарний аналіз соціально-економічних явищ і
проблем в однієї або декількох професійних сферах з врахуванням
ризиків та можливих соціально-економічних наслідків.
Демонструвати гнучкість та адаптивність у нових ситуаціях, у роботі із
новими об’єктами, та у невизначених умовах
Здатність до адаптації та дій в новій ситуації.
Здатність приймати обґрунтовані рішення.
Здатність виявляти знання та розуміння проблем предметної області,
основ функціонування сучасної економіки на мікро-, мезо-, макро- та
міжнародному рівнях.
Здатність пояснювати економічні та соціальні процеси і явища на основі
теоретичних моделей, аналізувати і змістовно інтерпретувати отримані

Форма
проведення
занять
Семестровий
контроль
Дисципліна
Рівень ВО
Спеціальність
Курс
Семестр
Кафедра
Дисципліни,
знання яких
необхідне для
вивчення
даного
предмета
Зміст
дисципліни

Результати
навчання

результати.
Здатність аналізувати та розв’язувати завдання у сфері економічних та
соціально-трудових відносин.
Здатність обґрунтовувати економічні рішення на основі розуміння
закономірностей економічних систем і процесів та із застосуванням
сучасного методичного інструментарію.
Здатність проводити економічний аналіз функціонування та розвитку
суб’єктів господарювання, оцінку їх конкурентоспроможності
Лекції, практичні заняття
Залік

Основи наукових досліджень
Перший (бакалаврський)
Економіка
4
8
Економіки, маркетингу та бізнес-адміністрування.
Філософія, Економічна теорія, Історія економіки та економічної думки,
Економіко-математичні методи і моделі, Економіка підприємства,
Маркетинг, Гроші та кредит, Маркетингові дослідження, Соціологія

Наука як система знань, закономірності її розвитку. Гіпотеза, докази та
формування теорій. Класифікація науки, взаємозв’язок між трьома
розділами наукового знання: природознавством, суспільними
(соціальними) науками та філософією. Суть і основні види та етапи
наукових досліджень. Об’єкт, предмет наукового дослідження. Поняття
про методологію досліджень, види та функції наукових досліджень. Два
рівні пізнання в методології наукових досліджень: емпіричний і
теоретичний. Загальна і часткова методологія науки. Методи та техніка
наукових досліджень, їх класифікація. Поняття, терміни та роль
інформації в проведенні наукових досліджень. Види та галузі
інформації. Пошук вторинної документальної інформації з теми
дослідження, бібліографічні видання. визначення теми дослідження,
його мети, завдання.
Поняття наукової проблеми. Критерії вибору наукового дослідження.
Актуальність теми розробок. Принципи формування мети та завдань
дослідження. Поняття наукової новизни та практичної цінності роботи.
Поняття та сутність методів проведення наукових досліджень. Основи та
види систематизації результатів дослідження.
Використовувати професійну аргументацію для донесення інформації,
ідей, проблем та способів їх вирішення до фахівців і нефахівців у сфері
економічної діяльності.
Визначати та планувати можливості особистого професійного розвитку.
Демонструвати базові навички креативного та критичного мислення у
дослідженнях та професійному спілкуванні.
Вміти використовувати дані, надавати аргументацію, критично
оцінювати логіку та формувати висновки з наукових та аналітичних
текстів з економіки.

Показувати навички самостійної роботи, демонструвати критичне,
креативне, самокритичне мислення.
Компетентнос
ті

Форма
проведення
занять
Семестровий
контроль
Дисципліна
Рівень ВО
Спеціальність
Курс
Семестр
Кафедра
Дисципліни,
знання яких
необхідне для
вивчення
даного
предмета
Зміст
дисципліни

Здатність зберігати моральні, культурні, наукові цінності та
примножувати досягнення суспільства на основі розуміння історії та
закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній
системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства,
техніки і технологій, використовувати різні види та форми рухової
активності для активного відпочинку та ведення здорового способу
життя.
Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.
Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.
Здатність пояснювати економічні та соціальні процеси і явища на основі
теоретичних моделей, аналізувати і змістовно інтерпретувати отримані
результати.
Здатність самостійно виявляти проблеми економічного характеру при
аналізі конкретних ситуацій, пропонувати способи їх вирішення.
Лекції, практичні заняття
Залік

Економіка транспорту
Перший (бакалаврський)
Економіка
4
8
Економіки, маркетингу та бізнес-адміністрування
Регіональна економіка, Національна економіка, Економіка підприємства,
Статистика, Організація виробництва, Стратегія підприємства, Економіка та
організація інноваційної діяльності, Потенціал і розвиток підприємства,
Планування і контроль на підприємстві
Проблеми та сучасний стан транспортної інфраструктури. Обсяги
вантажних перевезень. Обсяги пасажирських перевезень. Інтеграція
транспортної структури до Європейського Союзу Імплементація угоди про
асоціацію між Україною та ЄС у транспортній галузі. Основні засоби
транспортних підприємств.
Зміст та види основних засобів. Оцінка, знос та амортизація основних
засобів. Ремонт і модернізація основних засобів. Сутність інноваційного
розвитку матеріально-технічної бази залізничного транспорту. Організація
інноваційно-інвестиційної роботи. Планування капітальних вкладень.
Сутність і класифікація оборотних засобів. Показники ефективності
використання основних і оборотних засобів. Зміст і особливості
матеріально-технічного забезпечення. Визначення потреби у матеріальних
ресурсах. Доходи підприємств транспорту. Поняття і специфіка формування
доходів. Планування доходів. Порядок розподілу доходних надходжень .
Прибуток і рентабельність підприємств транспорту. Порядок та етапи
формування і розподілу прибутку. Особливості використання прибутку на
підприємствах транспорту. Зміст та система показників рентабельності
підприємств. Особливості оцінки рентабельності на підприємствах галузі.

Результати
навчання

Компетентнос
ті

Форма
проведення
занять
Семестровий
контроль

Дисципліна
Рівень ВО
Спеціальність
Курс
Семестр
Кафедра
Дисципліни,
знання яких
необхідне для
вивчення даного
предмета

Зміст
дисципліни

Проводити аналіз функціонування та розвитку суб’єктів господарювання,
визначати функціональні сфери, розраховувати відповідні показники які
характеризують результативність їх діяльності.
Використовувати економічні закономірності і тенденції розвитку
транспорту у вирішенні прикладних задач підвищення ефективності та
удосконалення економічної діяльності транспортних підприємств.
Планувати розвиток економічних процесів на транспорті, приймати
господарські рішення з урахуванням їх наслідків та ризиків.
Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.
Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.
Здатність приймати обґрунтовані рішення.
Здатність виявляти знання та розуміння проблем предметної області, основ
функціонування сучасної економіки на мікро-, мезо-, макро- та
міжнародному рівнях.
Здатність пояснювати економічні та соціальні процеси і явища на основі
теоретичних моделей, аналізувати і змістовно інтерпретувати отримані
результати.
Здатність аналізувати та розв’язувати завдання у сфері економічних та
соціально-трудових відносин.
Здатність обґрунтовувати економічні рішення на основі розуміння
закономірностей економічних систем і процесів та із застосуванням
сучасного методичного інструментарію.
Здатність проводити економічний аналіз функціонування та розвитку
суб’єктів господарювання, оцінку їх конкурентоспроможності.
Здатність поглиблено аналізувати проблеми і явища в одній або декількох
професійних сферах з врахуванням економічних ризиків та можливих
соціально-економічних наслідків.
Лекції, практичні заняття
Курсова робота, екзамен

Планування на залізничному транспорті
Перший (бакалаврський)
Економіка
4
8
ЕМБА
Економіка підприємства, Фінанси, Стратегія підприємства, Організація
виробництва, Потенціал і розвиток підприємства, Планування і контроль
на підприємстві, Фінанси підприємства
Принципи і методи планування на залізничному транспорті. Зміст і
порядок розробки транспортних планів. Класифікація, характеристика та
взаємозв’язок транспортних планів. Показники та етапи розробки
поточного планування. Планування вантажних перевезень. Завдання
планування. Система показників плану вантажних перевезень.
Дослідження районів тяжіння залізниці. Сутність і значення
транспортна-економічних балансів. Планування пасажирських
перевезень. Показники плану експлуатаційної роботи. Планування
показників використання рухомого складу. Планування матеріальнотехнічного забезпечення залізничного транспорту. Планування
інвестицій та розвитку матеріально-технічної бази залізничного
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транспорту. Планування трудових ресурсів, забезпечення потреби в
трудових ресурсах. Планування праці та заробітної плати. Планування
експлуатаційних витрат і витрат основної діяльності. Калькулювання
собівартості робіт (перевезень) на ЗТ. Доходи і тарифи. Транспортні
тарифи та особливості їх побудови. Планування доходів залізниць.
Порядок розподілу доходних надходжень. Планування фінансових
результатів. Планування фінансового забезпечення.
Проводити аналіз функціонування та розвитку суб’єктів
господарювання, визначати функціональні сфери, розраховувати
відповідні показники, які характеризують результативність їх діяльності.
Використовувати економічні закономірності і тенденції розвитку
транспорту у вирішенні прикладних задач підвищення ефективності та
удосконалення економічної діяльності транспортних підприємств.
Планувати розвиток економічних процесів на транспорті, приймати
господарські рішення з урахуванням їх наслідків та ризиків.
Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.
ЗК4
Здатність приймати обґрунтовані рішення.
Здатність виявляти знання та розуміння проблем предметної області,
основ функціонування сучасної економіки на мікро-, мезо-, макро- та
міжнародному рівнях.
Здатність пояснювати економічні та соціальні процеси і явища на основі
теоретичних моделей, аналізувати і змістовно інтерпретувати отримані
результати.
Здатність обґрунтовувати економічні рішення на основі розуміння
закономірностей економічних систем і процесів та із застосуванням
сучасного методичного інструментарію.
Здатність самостійно виявляти проблеми економічного характеру при
аналізі конкретних ситуацій, пропонувати способи їх вирішення.
Лекції, практичні заняття
Залік

Економіка залізничного транспорту
Перший (бакалаврський)
Економіка
4
8
Економіки, маркетингу та бізнес-адміністрування
Регіональна економіка, Національна економіка, Економіка підприємства,
Економіка праці і соціально-трудові відносини, Статистика, Організація
виробництва, Стратегія підприємства, Потенціал і розвиток підприємства,
Планування і контроль на підприємстві
Проблеми та сучасний стан залізничного транспорту. Вантажні
перевезення. Обсяги пасажирських перевезень. Зміст та види основних
засобів. Оцінка, знос та амортизація основних засобів. Ремонт і
модернізація основних засобів. Сутність інноваційного розвитку
матеріально-технічної бази залізничного транспорту. Організація
інноваційно-інвестиційної роботи. Планування капітальних вкладень.
Сутність і класифікація оборотних засобів. Показники ефективності
використання основних і оборотних засобів. Зміст і особливості
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Зміст
дисципліни

матеріально-технічного забезпечення. Визначення потреби у матеріальних
ресурсах. Доходи підприємств залізничного транспорту. Поняття і
специфіка формування доходів. Прибуток і рентабельність підприємств
залізничного транспорту.
Проводити аналіз функціонування та розвитку суб’єктів господарювання,
визначати функціональні сфери, розраховувати відповідні показники які
характеризують результативність їх діяльності.
Використовувати економічні закономірності і тенденції розвитку
транспорту у вирішенні прикладних задач підвищення ефективності та
удосконалення економічної діяльності транспортних підприємств.
Планувати розвиток економічних процесів на транспорті, приймати
господарські рішення з урахуванням їх наслідків та ризиків.
Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.
Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.
Здатність приймати обґрунтовані рішення.
Здатність виявляти знання та розуміння проблем предметної області, основ
функціонування сучасної економіки на мікро-, мезо-, макро- та
міжнародному рівнях.
Здатність пояснювати економічні та соціальні процеси і явища на основі
теоретичних моделей, аналізувати і змістовно інтерпретувати отримані
результати.
Здатність аналізувати та розв’язувати завдання у сфері економічних та
соціально-трудових відносин.
Здатність обґрунтовувати економічні рішення на основі розуміння
закономірностей економічних систем і процесів та із застосуванням
сучасного методичного інструментарію.
Здатність проводити економічний аналіз функціонування та розвитку
суб’єктів господарювання, оцінку їх конкурентоспроможності.
Здатність поглиблено аналізувати проблеми і явища в одній або декількох
професійних сферах з врахуванням економічних ризиків та можливих
соціально-економічних наслідків.
Лекції, практичні заняття
Курсова робота, екзамен

Організаційне проєктування підприємства
Перший (бакалаврський)
Економіка
4
8
Економіки, маркетингу та бізнес-адміністрування
Економіка підприємства, Фінанси, Стратегія підприємства, Потенціал і
розвиток підприємства, Планування і контроль на підприємстві,
Внутрішній економічний механізм підприємства, Економічна безпека
підприємства
Організаційне проектування як система знань. Основні завдання
організаційного проектування. Комплексне організаційне проектування.
Структура проектів організації виробництва. Структура і зміст
комплексного організаційного проекту. Організаційна діагностика
підприємницьких структур. Напрями здійснення організаційної
діагностики. Етапи організаційної діагностики. Основні показники, що
характеризують організацію виробництва, організацію праці, управління
підприємством. Показники визначення загального техніко-
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Форма
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Семестровий
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технологічного рівня підприємства. Організаційний дизайн підсистем
управління фірмою. Дизайн структур управління. Проектні рішення з
організації праці персоналу підприємства. Проектування організації
оплати праці. Проектування організації робочих місць. Планування
впровадження організаційних проектних рішень. Процес впровадження
організаційних проектних рішень і його ресурсне забезпечення. Ресурсне
забезпечення впровадження організаційних проектів. Основні стадії
процесу фінансування організаційного проекту. Організаційні форми та
способи фінансування реалізації організаційних проектів. Фінансовий
план впроваджувальних робіт.
Використовувати професійну аргументацію для донесення інформації,
ідей, проблем та способів їх вирішення до фахівців і нефахівців у сфері
економічної діяльності.
Проводити аналіз функціонування та розвитку суб’єктів
господарювання, визначати функціональні сфери, розраховувати
відповідні показники, які характеризують результативність їх діяльності.
Застосовувати набуті теоретичні знання для розв’язання практичних
завдань та змістовно інтерпретувати отримані результати.
Здатність пояснювати економічні та соціальні процеси і явища на основі
теоретичних моделей, аналізувати і змістовно інтерпретувати отримані
результати.
Здатність аналізувати та розв’язувати завдання у сфері економічних та
соціально-трудових відносин.
Здатність обґрунтовувати економічні рішення на основі розуміння
закономірностей економічних систем і процесів та із застосуванням
сучасного методичного інструментарію.
Лекції, практичні заняття
Залік

