Дисципліна

Транспортні засоби

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

Семестровий контроль

Бізнес-логістики та транспортних технологій
Факультет управління і технологій
Перший (бакалаврський)
І (5 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. Транспортні засоби 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

Дисципліна

Вантажні перевезення

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

Бізнес-логістики та транспортних технологій
Факультет управління і технологій
Перший (бакалаврський)
І (5 семестр)
Логістика
Загальний курс транспорт
Транспортні засоби
Основи судноплавства
Транспортна географія.
Тема 1. Види вантажів та їх класифікація.
Тема 2. Схеми доставки вантажів та форми організації
внутрішнього судноплавства.
Тема 3. Схеми доставки вантажів та форми організації
міжнародного судноплавства.
Тема 4. Маркування. Засоби визначення маси вантажу.
Тема 5. Порядок передачі вантажів в порту на судно.
Тема 6. Структура управління підприємством, принципи,
планування.
Тема 7. Вантажні потоки.
Тема 8. Суднове планування.
Основне завдання даної дисципліни – навчити здобувачів
раціонально підходити до організації перевезень вантажів
водним транспортом та навчити планувати такі
перевезення, зокрема вони навчаться:
– визначати схеми доставки вантажів одним або
декількома видами транспорту;
– оцінювати роботу складу за експлуатаційними та
економічними перевезеннями;

Чому це цікаво/треба вивчити

Теми дисципліни

Чому це цікаво/треба вивчити

Семестровий контроль

– вимірювати масу вантажу різними способами (за
осадкою судна, за калібровочними таблицями, за
допомогою переводу об’ємних мір у вагові тощо);
– використовувати отримані знання для планування та
організації вантажоперевезень.
залік

Дисципліна

Пасажирські перевезення

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

Бізнес-логістики та транспортних технологій
Факультет управління і технологій
Перший (бакалаврський)
І (5 семестр)
Логістика
Загальний курс транспорту
Транспортні засоби
Основи судноплавства
Транспортна географія
Тема 1. Загальна характеристика пасажирського водного
(морського і річкового) транспорту.
Тема 2. Характеристика транспортного процесу,
класифікація і показники перевезень пасажирів.
Тема 3. Технічні, експлуатаційні та економічні
характеристики пасажирських суден.
Тема 4. Туристичний продукт та його складові.
Тема 5. Класифікація ліній пасажирського сполучення і
планування пасажирських перевезень.
Тема 6. Особливості організації круїзних перевезень на
водному транспорті.
Тема 7. Законодавче та правове забезпечення перевезень
пасажирів водним транспортом.
Тема 8. Заходи безпеки на водному транспорті.
Основне завдання даної дисципліни
– поглиблене
вивчення складових транспортного процесу і організації
руху пасажирського флоту, технічних, експлуатаційних і
економічних
характеристик
пасажирських
суден,
обслуговування пасажирів під час поїздки і на вокзалах
водного транспорту, зокрема вони навчаться:
самостійно розв’язувати задачі з розвитку і
вдосконалення організації пасажирських перевезень в
містах, регіонах і між державами;
володіти
необхідним
інструментарієм
для
обґрунтування сервісу транспортного обслуговування
пасажирів,
визначення
ефективності,
забезпечення
комерційного успіху транспортного підприємства і
якісного обслуговування пасажирів.
залік

Теми дисципліни

Чому це цікаво/треба вивчити

Семестровий контроль

Дисципліна

Комерційна діяльність на транспорті

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

Бізнес-логістики та транспортних технологій
Факультет управління і технологій
Перший (бакалаврський)
І (5 семестр)
Логістика
Логістика
Маркетинг
Економіка
Вантажознавство
Тема 1. Основні положення організації вантажної та
комерційної роботи на транспорті.
Тема 2. Основний зміст та правове значення документів,
що регламентують діяльність транспорту.
Тема 3. Матеріально-технічна база комерційної роботи.
Тема 4. Складське господарство транспорту.
Тема 5. Організація та технологія виконання комерційних
операцій в пунктах відправлення вантажів.
Тема 6. Комерційні операції на шляху сполучення.
Тема 7. Організація та технологія виконання комерційних
операцій в пунктах призначення.
Тема 8. Задачі та роль вантажоведення на транспорті.
Тема 9. Строки доставки вантажів.
Тема 10. Забезпечення якісної доставки вантажів та
відповідальність транспорту.
Тема 11. Основні положення комерційної роботи на різних
видах транспорту.
Тема 12. Особливості транспортно-експедиційного
обслуговування перевезень вантажів.
Тема 13. Розвиток тарифної системи на транспорті.
Тема 14. Загальна декларація прибуття.
Вивчення дисципліни дозволить отримати знання про
особливості комерційної діяльності на транспорті,
визначати схеми доставки вантажів одним або декількома
видами транспорту, оцінювати роботу складу за
експлуатаційними
та
економічними
показниками,
заповнювати транспортні документи (накладна, дорожня
відомість, акт навантаження/розвантаження, товарнотранспортна накладна, CMR тощо), вимірювати масу
вантажу різними способами (за осадкою судна, за
калібровочними таблицями, за допомогою переведення
об’ємних мір у вагові тощо), розраховувати розмір
відшкодування за несвоєчасну доставку вантажу або
премію за доставку вантажу раніше обумовленого терміну,
використовувати отриманні знання для планування та
організації вантажоперевезень, вибору виду транспорту і
вантажоперевізника.
залік

Теми дисципліни

Чому це цікаво/треба вивчити

Семестровий контроль

Дисципліна

Податкова система

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)
І (5 семестр)
Логістика
-

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, а на практичних заняттях освоєно порядок
обчислення основних податків і зборів.
залік

Дисципліна

Управління якістю продукції
транспорту

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)
І (5 семестр)
Логістика
Менеджмент
Тема 1. Якість як економічна категорія і об’єкт
управління.
Тема 2. Етапи розвитку теорії і практики менеджменту
якості.
Тема 3. Організаційно-методичні основи систем
управління якістю.
Тема 4. Методологія менеджменту якості.
Тема 5. Методи і інструменти управління якістю.
Тема 6. Персонал у системі управління якістю.
Тема 7. Система якості в стандартах ISO серії 9000.

Семестровий контроль

Тема 8. Розвиток систем менеджменту якості.
Тема 9. Управління якістю продукції транспорту.
Вивчення менеджменту якості сприяє розумінню
ключових понять, категорій та принципів управління
якістю, що є вирішальним фактором забезпечення
конкурентоспроможності підприємства та найбільш
дієвим заходом для задоволення потреб і захисту прав
споживачів.
залік

Дисципліна

Комунікативний менеджмент

Чому це цікаво/треба вивчити

Кафедра
Менеджменту, публічного управління та адміністрування
Факультет
Факультет управління і технологій
Рівень ВО
Перший (бакалаврський)
Семестр
І (5 семестр)
ОПП
Логістика
Дисципліни,
знання
з
яких Психологія
необхідні для вивчення даного Менеджмент
предмету
Теми дисципліни
Тема
1.
Теоретичні
основи
комунікативного
менеджменту.
Тема 2. Культура і техніка мовлення.
Тема 3. Комунікативна компетентність.
Тема 4. Організація спілкування та взаємодії. Вербальні
та невербальні засоби спілкування, їх співвідношення у
комунікативному процесі.
Тема 5. Стилі спілкування. Маніпуляції у спілкуванні.
Тема 6. Феномен комунікативного „вампіризму”.
Тема 7. Основи трансактного аналізу.
Тема 8. Сприйняття і розуміння людини людиною як
основа ефективної комунікації. Імідж та самооцінка.
Тема 9. Ділове спілкування. Основні закони отримання
влади.
Тема
10.
Управління
емоційною
складовою
комунікативного процесу.
Тема 11. Управління конфліктами.
Чому це цікаво/треба вивчити
Знання
концепцій
сучасного
комунікативного
менеджменту допоможуть застосовувати їхні алгоритми в
реальному управлінні, самостійно розробляти моделі
ефективних комунікацій на підприємстві, проводити
функціональний аналіз та контролінг діяльності ділового
середовища організації та приймати управлінські рішення
з метою підвищення комунікаційної ефективності
організації.
Семестровий контроль
залік

Дисципліна

Страхування

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

Фінансів і кредиту
Факультет управління і технологій
Перший (бакалаврський)
ІІ (6 семестр)
Логістика
Володіння системою базових знань з економіки та основ
фінансів

Чому це цікаво/треба вивчити

Семестровий контроль

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. Транспортне страхування.
Тема 9. Страхування ризиків транспортно-логістичної
діяльності.
Тема 10. Страхування підприємницьких, кредитних і
фінансових ризиків.
Вивчення основ страхування, форм та методів організації
страхового захисту, в тому числі
транспортнологістичної діяльності дозволить більш ретельно
розбиратися у дослідженні підприємницьких ризиків та
оцінці їх впливу на забезпечення ефективної діяльності
економічних суб’єктів.
Дисципліна закладає основи до розуміння процесу
підвищення фінансової безпеки юридичних осіб та
населення шляхом страхового захисту важливих об’єктів
– майна, відповідальності, ін.
залік

Дисципліна

Товарна структура логістичного ринку

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 (6 семестр)
Логістика
Логістика
Загальний курс транспорту
Основи теорії транспортних процесів і систем
Тема 1. Світовий ринок транспортно - логістичних послуг.
Тема 2. Ринок транспортно-логістичних послуг: структура,
класифікація, функції.
Тема 3. Розвиток транспортної логістики.
Тема 4. Організація транспортування.
Тема 5. Логістичні посередники на ринку транспортних
послуг.
Тема 6. Стратегічні напрямки розвитку ринку транспортнологістичних послуг в Україні.

Чому це цікаво/треба вивчити

Семестровий контроль

Вивчення дисципліни дозволить оволодіти знаннями з
теорії розвитку ринку транспортно-логістичних послуг,
особливостей структури логістичного ринку, а також
вміннями самостійно досліджувати динаміку та тенденції
розвитку логістичного ринку, формувати напрями з
розвитку ринку транспортних послуг.
залік

Дисципліна

Управління конкурентоспроможністю

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 (6 семестр)
Логістика
Менеджмент

Чому це цікаво/треба вивчити

Семестровий контроль

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
та стабільного прибутку
залік

Дисципліна

Взаємодія видів транспорту

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

Бізнес-логістики та транспортних технологій
Факультет управління і технологій
Перший (бакалаврський)
ІІ (6 семестр)
Логістика
Вища математика
Загальний курс транспорту
Безпека життєдіяльності та цивільний захист
Організація виробництва на транспорті
Тема 1. Складові частини транспорту.
Тема 2. Організація взаємодії видів транспорту.
Тема 3. Оцінка взаємодії транспортних мереж і вузлів.
Тема 4. Організація технічної взаємодії видів транспорту.
Тема 5. Організація технологічної взаємодії видів
транспорту.

Теми дисципліни

Чому це цікаво/треба вивчити

Семестровий контроль

Тема 6. Інтермодальні транспортно-технологічні системи.
Тема 7. Економічна сфера взаємодії видів транспорту.
Тема 8. Організаційно-інформаційна сфера взаємодії видів
транспорту.
Тема 9. Комерційно-правова сфера взаємодії видів
транспорту.
Тема 10. Розробка технологічного процесу доставки
вантажів.
Тема 11. Взаємодія видів транспорту при пасажирських
перевезеннях в містах.
Якщо вас цікавить основоположні принципи взаємодії
видів транспорту та інноваційні підходи до організації
інтермодальних перевезень вантажів, аналіз складної
інтегрованої системи доставки з динамічним характером
вам потрібно саме це!
Перша частина змісту курсу присвячена сучасним
принципам та основним способам організації взаємодії
однієї транспортної системи з іншими видами
транспортних систем, методам оцінки можливих варіантів
перевезення вантажів та параметрам транспортної системи
в умовах здійснення інтермодальних перевезень. Друга
частина курсу вивчає методи розробки контактних графіків
обробки транспортних одиниць при здійснені змішаних
перевезень,
аналіз
основних
показників
роботи
транспортних систем та особливості інфраструктури
інтермодальних перевезень.
залік

Дисципліна

Теорія прийняття управлінських рішень

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 (6 семестр)
Логістика
Менеджмент
Математика в економіці

Чому це цікаво/треба
вивчити

Семестровий контроль

Тема 1. Управлінське рішення в системі менеджменту.
Теоретичні основи їх ухвалення.
Тема 2. Процес підготовки, розробки та реалізації
управлінських рішень.
Тема 3. Методологія та моделі прийняття управлінських рішень.
Тема 4. Прийняття управлінських рішень у різних умовах
середовища.
Тема 5. Технологія реалізації управлінських рішень.
Вивчення сучасних методів прийняття управлінських рішень
допомагає керівництву організації на різних рівнях управління
приймати рішення у складних і непередбачуваних умовах, що
потребує застосування нових підходів і прогнозування та
дозволяє координувати діяльність виробничої, збутової,
маркетингової та фінансової підсистем підприємства для
забезпечення реалізації поставлених 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 (6 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

