Дисципліна

Транспортна інфраструктура

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

Бізнес-логістики та транспортних технологій
Факультет управління і технологій
Перший (бакалаврський)
Облік і оподаткування
3 семестр
Загальний курс транспорту

Чому це цікаво/треба вивчити

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. Дисципліна
допоможе в подальшому краще орієнтуватись в особливостях
обліку на підприємствах транспорту.
залік

Дисципліна

Господарське право

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

Право
Господарського та транспортного права
Перший (бакалаврський)
Загально-теоретичні з права (правознавство, теорія держави і
права)
Тема 1. Вступ до господарського права України.
Тема 2. Джерела (форми) господарського права. Господарське
законодавство.
Тема
3.
Господарська
діяльність
та
господарські
правовідносини.
Тема 4. Підприємництво та некомерційне господарювання.
Тема 5. Публічне управління та регулювання господарської
діяльності. Публічно-приватне партнерство.
Тема 6. Правовий статус суб’єктів господарювання.
Тема 7. Правовий статус підприємства.
Тема 8. Правовий статус господарського товариства.
Тема 9. Правовий статус об’єднань суб’єктів господарювання.
Тема 10. Майнова основа господарювання. Правове

Чому це цікаво/треба вивчити

регулювання відносин власності та інших речових прав у сфері
господарювання.
Тема 11. Ресурси у сфері господарювання.
Тема 12. Правопорушення у сфері господарювання.
Господарсько-правова відповідальність.
Тема 13. Захист господарських прав та інтересів суб’єктів
господарського права.
Тема 14. Вступ до Особливої (Спеціальної) частини
господарського права.
Тема 15. Правові засоби та механізми інституту публічного
регулювання господарської діяльності. Інститут захисту прав
споживачів.
Тема 16. Інститут захисту економічної конкуренції
(антимонопольно-конкурентне право).
Тема 17. Інститут відновлення платоспроможності та
банкрутства.
Тема 18. Спеціальні режими господарювання.
Тема 19. Господарське договірне право.
Тема 20. Правові засади організації та здійснення
господарсько-торговельної діяльності.
Тема 21. Правові засади організації та здійснення господарської
будівельної діяльності.
Тема 22. Правові засади організації та здійснення
сільськогосподарської діяльності.
Тема 23. Правові засади організації та здійснення транспортної
діяльності.
Тема 24. Правові засади організації та здійснення фінансової
діяльності.
Тема 25. Правові засади інвестування та інноваціювання
господарської діяльності.
Тема 26. Міжнародне економічне співробітництво та
зовнішньоекономічна діяльність України.
Економічні процеси все дедалі більше визначають сутність
норм права, спеціалізації різних сфер людського буття в
залежності від виду економічної діяльності та потреб
суспільства.
У зв'язку з переходом України до ринкової економіки
почався швидкий розвиток юридичних наук та створення на їх
базі нових галузей юридичних знань та навчальних дисциплін.
До їх числа належать господарське право, банківське, біржове
право, тощо.
Об’єктивні передумови для вивчення дисципліни пов’язані з
комплексом соціально-економічних, державно-управлінських,
державотворчих та нормативно-творчих процесів формування
організованого устрою суспільного буття українського
громадянського суспільства. Зазначене стосується площини
забезпечення державою соціальної орієнтації соціальноекономічного прогресу української державності на легальноправових засадах державного будівництва, розвитку різних
форм і типів господарювання, потужних реформаційних
процесів правового поля та деяких інших обставин.
Відповідним
чином,
удосконалення
суверенної
й
демократичної державності та ринкової економіки України;
ускладнення відносин у сфері вітчизняної економіки разом з

наділенням різноманітних суб’єктів права свободою
господарської діяльності з ознаками переваги диспозитивного
принципу в регулюванні такої діяльності; динамізм та
різноманітність господарських відносин; забезпечення
державою соціальної орієнтації економіки України; потужні
реформаційні процеси правового поля та деякі інші обставини
зумовлюють нагальну необхідність у підвищенні вимог до
різногалузевих фахівців з правознавства щодо знань
господарського права та господарського законодавства, а
також практичних навичок застосування норм господарського
законодавства у повсякденній правозастосовній практиці на
різних рівнях.
Відтак, у процесі та за результатами опанування матеріалу
навчальної дисципліни студенти повинні ретельно розглянути
та з’ясувати сутність і структуру системи господарського
права, тобто тієї галузі правових законів та норм, що
обслуговують потреби бізнесу та економіки, а також
вирішують наявні дискусійні й проблемні питання галузі.
Семестровий контроль

Залік

Дисципліна

Економіка праці і соціально-трудові відносини

Рівень ВО
Спеціальність

Перший (бакалаврський)
Облік і оподаткування; Підприємництво, торгівля та біржова
діяльність
4
Економіки, маркетингу та бізнес-адміністрування
Економічна теорія, Статистика, Мікроекономіка,
Макроекономіка, Математика в економіці

Семестр
Кафедра
Дисципліни, знання
яких необхідне для
вивчення даного
предмета
Зміст дисципліни

Чому це цікаво/треба
вивчити

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.
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

Семестровий контроль

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, будьякому громадянинові України не завадять знання в галузі
власного працевлаштування, соціального захисту, оплати праці
тощо.
залік

Дисципліна

ЕТИКА БІЗНЕСУ

Кафедра
Факультет
Рівень ВО
Семестр
Теми дисципліни

Менеджменту, публічного управління та адміністрування
Факультет управління і технологій
Перший (бакалаврський)
4
Тема 1. Етика бізнесу як наукова дисципліна.
Тема 2.Професійна етика та її вплив на етичні питання
бізнесу.
Тема 3. Основні концепції етики бізнесу.
Тема 4. Етика і соціальна відповідальність бізнесу.
Тема 5. Етичні норми, принципи ведення справи.
Тема 6. Корпоративні кодекси ділової поведінки.
Тема 7. Етика та етикет ділової суперечки.
Тема 8. Етика та етикет у ділових міжнародних стосунках
бізнесменів.
Курс етики бізнесу дає цілісне уявлення про сучасні
концепції бізнесу, прикладної етики та корпоративної
соціальної відповідальності, а також формує навики
практичного застосування цих концепцій в процесі
управління компанією з метою побудови ефективної й
етичної взаємодії бізнесу та суспільства.
залік

Чому це цікаво/треба вивчити

Семестровий контроль

Дисципліна

Національна економіка

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

«Облік і оподаткування»
Теоретичної та прикладної економіки
Факультет управління і технологій
Перший (бакалаврський)
4 семестр
Економічна теорія, Мікроекономіка, Макроекономіка
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.

Чому це цікаво/треба вивчити
Семестровий контроль

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

Основи наукових досліджень в обліку
і оподаткуванні

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

Обліку і оподаткування
Факультет управління і технологій
Перший (бакалаврський)
4
Вступ до спеціальності, філософія, економічна теорія,
інформаційні і комунікаційні технології
1. Наукознавство. Основні поняття
2. Методологія наукових досліджень
3. Інформаційне забезпечення наукових досліджень в
обліку і оподаткуванні
4. Наукова організація процесу дослідження
5. Наукова етика та академічна доброчесність
6. Систематизація результатів наукових досліджень
7. Загальні вимоги та правила оформлення результатів
дослідження
8. Інформаційні технології в роботі науковця
9. Апробація та презентація результатів наукових
досліджень
10. Публікація результатів наукового дослідження
Ви навчитесь швидко знаходити якісну наукову
інформацію, працювати з джерелами, оформлювати
посилання, уникати плагіату, ефективно використовувати
інформаційні технології у власній науковій роботі.
Набуті компетентності стануть в нагоді протягом
всього періоду навчання при написанні рефератів та
курсових робіт з будь-якої дисципліни, звітів з практики,
підготовці тез та доповідей.
Залік
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Семестровий контроль

