Дисципліна

Менеджмент зовнішньоекономічної
діяльності

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 (7 семестр)
Логістика
Зовнішньоекономічна діяльність
Менеджмент
Психологія
Тема 1. Суть і характерні риси менеджменту
зовнішньоекономічної діяльності.
Тема 2. Середовище менеджменту зовнішньоекономічної
діяльності.
Тема 3. Стратегічне планування в зовнішньоекономічній
діяльності.
Тема 4. Прийняття рішень в зовнішньоекономічній
діяльності.
Тема 5.
Управління людськими ресурсами
в
зовнішньоекономічній діяльності.
Тема 6. Управління і комунікації в зовнішньоекономічній
діяльності.
Тема 7. Технологічна політика в зовнішньоекономічній
діяльності.
Тема 8. Становлення і соціальна відповідальність в
зовнішньоекономічній діяльності.
Курс лекцій спрямований на формування системного
розуміння особливостей діяльності підприємств і
організацій в умовах сучасного глобального ринку, що
характеризуються різноманітністю культурних цінностей
та практик ведення бізнесу.
Курс дозволить оволодіти практичними навичками
міжкультурного бізнес-спілкування, здатністю приймати
ефективні бізнес-рішення на основі результатів аналізу
тенденцій та специфічних особливостей національного та
міжнародного середовища.
залік

Чому це цікаво/треба вивчити

Семестровий контроль

Дисципліна

Електронна комерція

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 (7 семестр)
Логістика
Маркетинг
Правознавство

Чому це цікаво/треба вивчити

Семестровий контроль

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.
залік

Дисципліна

Контролінг

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 (7 семестр)
Логістика
Економічна теорія
Мікроекономіка

Семестровий контроль

Тема 1. Концепція контролінгу.
Тема 2. Класифікація, поведінка та калькулювання витрат.
Тема 3. Аналіз взаємозв’язку витрат, обсягу діяльності та
прибутку (CVP-аналіз).
Тема 4. Аналіз релевантної інформації для прийняття
управлінських рішень.
Тема 5. Бюджетне планування і контроль.
Тема 6. Концепція центрів відповідальності.
Тема 7. Діагностика фінансово-господарського стану
підприємства.
Тема 8. Організаційно-методичні основи створення
системи контролінгу на підприємстві.
Вивчення
сучасного
інструментарію
контролінгу
дозволить набути навички посади контролера –
внутрішнього експерта-радника і економічного лоцмана.
Лекційний матеріал у формі презентацій, практичні
заняття – освоєння алгоритмів прийняття управлінських
рішень, в тому числі в сфері логістики.
залік

Дисципліна

Транспортна логістика

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 (7 семестр)
Логістика
Логістика
Дослідження операцій
Загальний курс транспорту
Менеджмент
Організація виробництва на підприємствах транспорту
1. Загальна характеристика транспортної логістики.
2. Транспортна характеристика та класифікація вантажів,
вантажні перевезення.
3. Організація транспортно-логістичного обслуговування.
Документальне оформлення постачання товарів.
4. Транспортно-логістичні системи та центри.
5. Логістичні послуги транспорту.
6. Процес товароруху в транспортно-логістичних
системах.
7. Логістичні рішення у плануванні транспортних
процесів.
8. Логістичні технології змішаних перевезень.

Чому це цікаво/треба вивчити

Теми дисципліни

Чому це цікаво/треба вивчити

Семестровий контроль

9. Методи і моделі транспортної логістики.
10. Логістичне управління пасажирськими перевезеннями.
11. Логістичний сервіс та якість транспортних послуг.
12. Трансграничні логістичні системи.
Вивчення сучасних технологій та систем перевезень,
організації та управління вантажними та пасажирськими
потоками надасть змогу приймати обґрунтовані
логістичні рішення щодо раціональної організації надання
транспортно-логістичних
послуг
та
оптимізації
товароруху.
залік

Дисципліна

Організація роботи флоту та портів

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 (7 семестр)
Логістика
Вища математика
Загальний курс транспорту
Безпека життєдіяльності та цивільний захист
Тарифи і збори на транспорті
Організація виробництва на транспорті
Тема 1. Матеріально-технічна база водного транспорту.
Тема 2. Характеристика транспортних суден.
Тема 3. Транспортна характеристика вантажів.
Тема 4. Вантажопотоки та їх характеристика.
Тема 5. Показники перевезень вантажів та пасажирів.
Тема 6. Форми організації руху флоту. Вантажна лінія.
Тема 7. Транспортний процес.
Тема 8. Технологічні процеси роботи суден.
Тема 9. Нормування роботи флоту.
Тема 10. Техніко-експлуатаційні та економічні показники
перевезень.
Якщо вас цікавить основні положення діяльності портів
України та інноваційні підходи щодо організації роботи портів
та флоту вам потрібно саме це!
Перша частина змісту курсу присвячена визначенню основних
аспектів матеріально-технічної бази водного транспорту, а
також її характеристиці.
Друга частина курсу вивчає особливості здійснення
транспортних та технічних процесів роботи транспортного
флоту та портової галузі, а також їх діяльності на сучасному
етапі розвитку українських та світових портів.
залік

Теми дисципліни

Чому це цікаво/треба вивчити

Семестровий контроль

Дисципліна

Інвестування

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

Фінанси і кредит
Факультет управління і технологій
Перший (бакалаврський)
І (7 семестр)
Логістика
Знання основ загальноекономічних дисциплін

Чому це цікаво/треба вивчити

Семестровий контроль

Тема 1. Методологічні основи інвестування.
Тема 2. Суб’єкти та об'єкти інвестиційної діяльності.
Тема 3. Фінансові інвестиції.
Тема 4. Інвестиції в засоби виробництва.
Тема 5. Інноваційна форма інвестицій.
Тема 6. Залучення іноземного капіталу.
Тема 7. Обґрунтування доцільності інвестування.
Тема 8. Інвестиційні проекти.
Тема 9. Фінансове забезпечення інвестиційного процесу.
Вивчення основ інвестування дозволить підняти
професійні компетенції фахівця і дозволить критично
оцінювати тенденції розвитку об’єктів у сфері
професійної діяльності, визначати найбільш ефективні та
безпечні об’єкти інвестування, планувати і розраховувати
ефективність інвестицій, оцінювати ефективні джерела
фінансування капітальних вкладень, виявляти фактори
впливу на ефективність інвестицій, виявляти інноваційні
напрямки діяльності господарюючих суб’єктів і способи
фінансування їх реалізації.
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 курс (7 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

Теми дисципліни

Семестровий контроль

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

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 (7 семестр)
Логістика
Загальний курс транспорту
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;
– 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

Чому це цікаво/треба вивчити

Теми дисципліни

Чому це цікаво/треба вивчити

Семестровий контроль

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 (8 семестр)
Логістика
Вища математика
Загальний курс транспорту
Безпека життєдіяльності та цивільний захист
Організація виробництва на транспорті
Організація роботи флоту і портів
Тарифи і збори 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.
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 інноваційний 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

Теми дисципліни

Чому це цікаво/треба вивчити

Семестровий контроль

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 (8 семестр)
Логістика
Менеджмент
Економіка
Загальний курс транспорту
Вступ до фаху

Семестровий контроль

Транспортні засоби
Транспортна інфраструктура
1. Транспортні засоби для вантажних та пасажирських
перевезень.
2. Транспортна мережа як елемент інфраструктури
перевізного процесу. Транспортні вузли. Взаємодія видів
транспорту.
3. Організація і управління на транспорті.
4. Загальна характеристика транспортних підприємств.
Виробничий процес та його основні елементи.
5. Матеріально-технічне забезпечення транспортних
компаній. Складська діяльність підприємств транспорту.
6. Виробничі потокові процеси у транспортному
підприємстві.
7. Організація транспортних процесів.
8. 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

Дисципліна

Біржова справа

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

Фінанси і кредит
Факультет управління і технологій
Перший (бакалаврський)
ІІ (8 семестр)
Логістика
Знання основ економіки та фінансів

Теми дисципліни

Чому це цікаво/треба вивчити

Чому це цікаво/треба вивчити

Семестровий контроль

Тема 1. Сутність біржової торгівлі.
Тема 2. Учасники біржової торгівлі.
Тема 3.Методи встановлення біржових цін.
Тема 4. Ф’ючерсна угода.
Тема 5. Біржове хеджування.
Тема 6. Основи фундаментального та технічного аналізу.
Тема 7. Фондова біржа.
Тема 8. Фондові індекси.
Тема 9. Міжнародний ринок цінних паперів.
Тема 10. Валютна біржа.
Вивчення дисципліни Біржова справа дозволить вивчити
організаційні основи функціонування бірж та процедури
укладання біржових угод,
механізму біржового
ціноутворення та особливостей здійснення операцій
хеджування, основних фінансових та валютних операцій
на біржових ринках та здійснювати діяльність щодо
укладання ефективних біржових угод, а також надасть
можливість набуття практичних навичок щодо здійснення
основних біржових операцій.
залік

Дисципліна

Митно-транспортні операції

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 (8 семестр)
Логістика
Загальний курс транспорту
Транспортні засоби
Транспортна географія
Транспортно-експедиторська діяльність
Організація перевезень
Вантажні перевезення
Логістика
Тема 1. Сутність митної справи.
Тема 2. Митні режими.
Тема 3. Форми митного контроля.
Тема 4. Основні положення здійснення митного контролю
при переміщенні товарів і транспортних засобів через
митний кордон.
Тема 5. Митне оформлення зовнішньоекономічних
операцій.
Тема 6. Взаємовідносини митних органів з учасниками
зовнішньоекономічної
діяльності
і
особами,
які
здійснюють діяльність в сфері митної справи.
Тема 7. Правовий і функціональний зміст митної операції
«тимчасове зберігання товарів».
Тема 8. Особливості митного контролю товарів при
здійсненні міжнародних морських перевезень.
Основною метою вивчення дисципліни є формування у
здобувачів бази знань, щодо застосування митного
законодавства на транспорті під час здійснення
міжнародних перевезень, а також процедура митного
контролю, оформлення документів на перевезення
вантажів, товарів, рухомого складу і пасажирів.
Основними завданнями вивчення дисципліни є:
1) вивчення змісту основних митних операцій, правил їх
проведення;
2) вивчення основного переліку документів, що
пред'являються
міжнародними
перевізниками
при
проходженні процедури митного оформлення та митного
контролю;
3) ознайомлення з основними положеннями здійснення
митного контролю при переміщенні товарів і транспортних
засобів через митний кордон;
4) розвиток у студентів навичок і вміння в області
здійснення міжнародних перевезень вантажів, пасажирів і
багажу.
залік

Теми дисципліни

Чому це цікаво/треба вивчити

Семестровий контроль

