Дисципліна

Економіка і фінанси підприємств

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

Економіка, маркетинг та бізнес-адміністрування
Факультет управління і технологій
Перший (бакалаврський)
І (3 семестр)
Логістика
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 і фінанси підприємств»
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), фінансові результати
діяльності та фінансовий стан підприємства.
залік

Теми дисципліни

Чому це цікаво/треба
вивчити

Семестровий контроль

Дисципліна

Транспортна географія

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

Теоретичної та прикладної економіки
Факультет управління і технологій
Перший (бакалаврський)
І (3 семестр)
Логістика
-

Чому це цікаво/треба вивчити

Семестровий контроль

Тема 1. Предмет, завдання та значення курсу.
Тема 2. Характеристика світової транспортної системи.
Тема 3. Характеристика залізничного та автомобільного
транспорту світу.
Тема 4. Характеристика повітряного, водного та
трубопровідного транспорту світу.
Тема 5. Характеристика транспортних систем регіонів
Західної Європи, Північної Америка, Латинської
Америки, Азії, Африки, Австралії.
Тема 6. Інтермодальні транспортні системи.
Тема 7. Міжнародні транспортні коридори.
Тема 8. Транспортна система України.
Вивчення специфіки, особливостей, складу та основних
параметрів
світової
транспортної
системи
та
міжрегіональних транспортних зв’язків з метою
прийняття раціональних рішень щодо організації
перевезень,
формування
престижних
напрямків
товаропотоків,
організацією
змішаних
перевезень
вантажів та пасажирів тощо.
залік

Дисципліна

Транспортні засоби

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

Бізнес-логістики та транспортних технологій
Факультет управління і технологій
Перший (бакалаврський)
І (3 семестр)
Логістика
Вища математика
Загальний курс транспорту
Безпека життєдіяльності та цивільний захист
Тема 1. Сутність транспорту та його засобів.
Тема 2. Методологічні основи оцінки транспортних
засобів.
Тема 3. Транспортні засоби залізничного транспорту.
Тема 4. Транспортні засоби авіаційного транспорту.
Тема 5. Транспортнізасоби водного, трубопровідного та
міського транспорту.
Тема 6. Транспортні засоби автомобільного транспорту.
Вивчення дисципліни дозволить отримати знання про
особливості та характеристики транспортних засобів
різних видів транспорту, визначати їх технічний стан,
технічні характеристики та показники експлуатаційних
властивостей.
залік

Чому це цікаво/треба вивчити

Семестровий контроль

Дисципліна

Управління потоковими процесами

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

Бізнес-логістики та транспортних технологій
Факультет управління та технологій
Перший (бакалаврський)
І (3 семестр)
Логістика
Математика для економістів
Дослідження операцій
Мікроекономіка
Логістика
Менеджмент
1. Матеріальний потік як об’єкт логістичного управління.
Органи управління матеріальним потоком, їх функції та
структура.
2. Системи та логістичні концепції управління
матеріальним потоком.
3. Управління матеріально-технічним забезпеченням в
логістичній системі.
4. Управління запасами в логістичній системі.
5. Управління матеріальним потоком у логістичній сфері
виробництва.
6. Управління матеріальним потоком у функціональній
сфері розподілу.
7. Управління матеріальним потоком у сфері
транспортування.
8. Управління наскрізним матеріальним потоком в
ланцюгах поставок.
Необхідність вдосконалення і адаптації прогресивних
методів управління до специфіки ринкових умов

Теми дисципліни

Чому це цікаво/треба вивчити

Семестровий контроль

господарювання підприємств обумовлює використання
логістичних підходів. Враховуючи, що матеріальний
потік є ключовим у логістиці, а його просування від
постачальника ресурсів до кінцевого споживача
послідовно проходить ланцюг ланок товароруху,
необхідно вивчати параметри потоку та методи
управління ним.
залік

Дисципліна

Трудове право

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

Чому це цікаво/треба вивчити
Семестровий контроль

Юридичний
Перший (бакалаврський)
І (3 семестр)
Логістика

1. Модуль 1.
Тема 1. Поняття, предмет, метод і система трудового
права.
Тема 2. Джерела трудового права.
Тема 3. Принципи трудового права.
Тема 4. Трудові правовідносини та їх суб’єкти.
Тема 5. Колективний договір і колективна угода.
Тема 6. Забезпечення зайнятості та працевлаштування
громадян.
Модуль 2.
Тема 7. Трудовий договір. Контракт.
Тема 8. Робочий час.
Тема 9. Час відпочинку. Відпустки та їх види.
Тема 10. Правове регулювання оплати праці.
Модуль 3.
Тема 11. Гарантії і компенсації.
Тема 12. Трудова дисципліна. Дисциплінарна
відповідальність.
Тема 13. Матеріальна відповідальність сторін трудових
правовідносин за заподіяну шкоду.
Тема 14. Правове забезпечення охорони праці.
Тема 15. Правове регулювання праці жінок, молоді та осіб
зі зниженою працездатністю.
Модуль 4.
Тема 16. Індивідуальні та колективні трудові спори.
Тема 17. Нагляд і контроль за додержанням законодавства
про працю.
Тема 18. Міжнародно-правове регулювання праці.
залік

Дисципліна

Організація виробництва на
підприємствах транспорту

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

Бізнес-логістики та транспортних технологій
Факультет управління та технологій
Перший (бакалаврський)
ІІ (4 семестр)
Логістика
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

Теми дисципліни

Чому це цікаво/треба вивчити

Семестровий контроль

Дисципліна

Підприємництво і бізнес-культура

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

Менеджменту, публічного управління та адміністрування
Факультет управління і технологій
Перший (бакалаврський)
ІІ (4 семестр)
Логістика
Психологія
Менеджмент

Чому це цікаво/треба вивчити

Семестровий контроль

Тема 1. Стартап екосистема.
Тема 2. Основні принципи формування команди, ролі в
команді стартапу.
Тема 3. Дизайн мислення. Визначення проблем, емпатія.
Пошук і вибір ідей.
Тема 4. Валідація ідеї стартапу.
Тема 5. Канва бізнес моделі. Вступ, проблема та рішення.
Портрет клієнта, ціннісна пропозиція.
Тема 6. Дослідження клієнтів. Попереднє дослідження
ринку. Валідація ключових гіпотез.
Тема 7. Динаміка команди.
Тема 8. Мінімальний життєздатний продукт - MVP
(Minimum Viable Product).
Тема 9. Оцінка ринку. Аналіз конкурентів. Нечесні
конкуренті переваги.
Тема 10. Презентація стартапу. Пітч-дек.
Вивчення даної дисципліни сприятиме розумінню
механізмів управління стартап проєктами, що дозволить
орієнтуватися в практичних аспектах інноваційного
підприємництва та розробити бізнес модель стартапу.
залік

Дисципліна

Облік і аудит

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

Обліку і оподаткування
Факультет управління і технологій
Перший (бакалаврський)
ІІ (4 семестр)
Логістика
Економічна теорія
Мікроекономіка

Чому це цікаво/треба вивчити

Семестровий контроль

Тема 1. Бухгалтерський облік, його сутність і основи
організації.
Тема 2. Предмет і метод бухгалтерського обліку.
Тема 3. Бухгалтерський баланс.
Тема 4. Первинне спостереження, документація та
інвентаризація.
Тема 5. Рахунки бухгалтерського обліку і подвійний запис.
Тема 6. Класифікація і План рахунків бухгалтерського обліку.
Тема 7. Техніка і форми бухгалтерського обліку.
Тема 8. Облік господарських процесів.
Тема 9. Основи бухгалтерської звітності.
Тема 10. Сутність аудиту та історія його розвитку.
Тема 11. Регулювання аудиторської діяльності та її
інформаційне забезпечення.
Тема 12. Методи аудиту фінансової звітності та критерії її
оцінювання.
Всі учасники ринкової економіки є користувачами
бухгалтерської інформації. Бухгалтерський облік є однією із
функцій управління, планування, контролю та регулювання. В
умовах
глобалізації
бізнесу
стало
вигідно
мати
високотехнологічну систему транспортної логістики, що
піддається реальному управлінню і контролю. Саме логіст –
це спеціаліст з економії, який знає як зберегти кошти на
транспортуванні, як подешевше пройти митницю, як
максимально швидко доставити товар покупцеві. Він не
дозволить продукції припадати пилом на складі, фурі
затриматися в дорозі. Тільки логісти можуть організувати
такий шлях товару від виробника до споживача, який би дав
мінімум витрат та максимум доходу. Саме інформація, яка
надходить від бухгалтера до логіста, повинна відповідати
принципу повноти і аналітичності, тобто бути деталізованою
в такій мірі, щоб на її основі можна було провести належний
аналіз і прийняти необхідні рішення. В доступній формі на
заняттях будуть подані основи обліку і аудиту, на прикладах
розглянуті господарські операції, в т.ч. щодо логістики, та їх
відображення в обліку і звітності.
залік

Дисципліна

Тайм-менеджмент

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

Менеджменту, публічного управління та адміністрування
Факультет управління і технологій
Перший (бакалаврський)
ІІ (4 семестр)
Логістика
Психологія
Менеджмент

Чому це цікаво/треба вивчити

Семестровий контроль

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

Дисципліна

Вантажознавство

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

Бізнес-логістики та транспортних технологій
Факультет управління і технологій
Перший (бакалаврський)
ІІ (4 семестр)
Логістика
Загальний курс транспорту
Основи теорії транспортних процесів і систем

Чому це цікаво/треба вивчити

Семестровий контроль

Тема 1. Вантаж та його транспортна характеристика.
Тема 2. Об’ємно-масові характеристики вантажів.
Тема 3. Наливні вантажі.
Тема 4. Навальні та насипні вантажі.
Тема 5. Лісові вантажі. Генеральні вантажі.
Тема 6. Швидкопсувні та небезпечні вантажі.
Тема 7. Основи проектування технології перевезення
вантажів.
Вивчення дисципліни дозволить оволодіти знаннями щодо
визначення умов перевезень вантажів, підготовки вантажу
до перевезення, використання технічних характеристик
транспортних засобів у залежності від характеристик
вантажів.
залік

