Дисципліна
Кафедра
Факультет
Рівень ВО
Семестр
Теми дисципліни

Підприємництво і бізнес-культура

Семестровий контроль

Менеджменту, публічного управління та адміністрування
Факультет управління і технологій
Перший (бакалаврський)
5
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

Організація праці менеджера

Кафедра
Факультет
Рівень ВО
Семестр
Теми дисципліни

Менеджменту, публічного управління та адміністрування
Факультет управління і технологій
Перший (бакалаврський)
5
Тема 1. Особливості управлінської праці.
Тема 2. Сутність, принципи та напрямки наукові
організації праці.
Тема 3. Розподіл та кооперація управлінської праці.
Ропорядча діяльність.
Тема 4. Планування особистої роботи менеджера.
Тема 5. Нормування управлінської праці, облік та аналіз
робочого часу.
Тема 6. Організація робочих місць, умови праці.
Тема 7. Документування в управлінні.
Тема 8. Складання та оформлення документів.
Тема 9. Організація діловодства. Опрацювання текстових
матеріалів.
Тема 10. Організація і проведення нарад і зборів.
Тема 11. Ділові контакти, переговори, телефонні розмови
Вивчення сучасного стану організації управлінської праці
менеджерів та організації процесу документування в
управлінні. Формування у майбутніх менеджерів умінь
організовувати особисту працю і працю підлеглих,
складати основні види управлінської документації.
залік

Чому це цікаво/треба вивчити

Чому це цікаво/треба вивчити

Семестровий контроль

Дисципліна

Екологічний менеджмент

Кафедра
Факультет
Рівень ВО
Семестр
Теми дисципліни

Менеджменту, публічного управління та адміністрування
Факультет управління і технологій
Перший (бакалаврський)
5

Чому це цікаво/треба вивчити

Семестровий контроль

Принципи
екологічного
менеджменту.
Система
екоменеджменту. Доцільність створення
Міжнародні стандарти і рекомендації з екоменеджменту
BS7750, EMAS, CleanerProduction.
Міжнародні стандарти серії ISO 14000. Державні стандарти
ДСТУ ISO 14000
Інструменти екологічного менеджменту.
Оцінка екологічного життєвого циклу продукції.
Показники екологічної ефективності економічної діяльності
Система менеджменту довкілля підприємства.
Дисципліну цікаво вивчити, тому що отримані знання
допоможуть визначати екологічні фактори, розробляти плани
екологічної діяльності та екологічну політику підприємства,
що у сучасних умовах функціонування є першочерговим в
управлінні будь-якими підприємствами

залік

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.

Теми дисципліни

Чому це цікаво/треба вивчити

Семестровий контроль

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

Дисципліна

Управління якістю продукції
підприємства

Кафедра
Факультет
Рівень ВО
Семестр
Теми дисципліни

Менеджменту, публічного управління та адміністрування
Факультет управління і технологій
Перший (бакалаврський)
5
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
Тема 8. Розвиток систем менеджменту якості
Чому це цікаво/треба вивчити

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.

Семестровий контроль

залік

Дисципліна

Комунікативний менеджмент

Кафедра
Факультет
Рівень ВО
Семестр
Теми дисципліни

Менеджменту, публічного управління та адміністрування
Факультет управління і технологій
Перший (бакалаврський)
5
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.

Чому це цікаво/треба вивчити

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.
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

Податкова система

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

Обліку і оподаткування
Факультет управління і технологій
Перший (бакалаврський)
5
-

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

Менеджмент фандрайзингу

Кафедра
Факультет
Рівень ВО
Семестр
Теми дисципліни

Менеджменту, публічного управління та адміністрування
Факультет управління і технологій
Перший (бакалаврський)
6

Чому це цікаво/треба вивчити

Тема 1. Сутність, принципи та основні поняття фандрайзингу
Тема 2. Досвід та перспективи розвитку фандрайзингу
Тема 3. Фандрайзингова діяльність та форми її підтримки
Тема 4. Фонди та гранти
Тема 5. Планування фандрайзингової діяльності
Тема 6. Вибір стратегії та звернення
Тема 7. Бюджет та результат діяльності фандрайзингу
Тема 8. Основні методики роботи фандрайзера
Вивчимо найбільш прості та зручні способи залучення
ресурсів на реалізацію проектів. Також розглянемо підготовку
та написання грантових заявок для міжнародних донорських
структур.

Семестровий контроль

залік

Дисципліна

Управління конкурентоспроможністю

Кафедра
Факультет
Рівень ВО
Семестр
Теми дисципліни

Менеджменту, публічного управління та адміністрування
Факультет управління і технологій
Перший (бакалаврський)
6
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

Чому це цікаво/треба вивчити

Семестровий контроль

Дисципліна

Теорія прийняття управлінських
рішень

Кафедра
Факультет
Рівень ВО
Семестр
Теми дисципліни

Менеджменту, публічного управління та адміністрування
Факультет управління і технологій
Перший (бакалаврський)
6
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

Чому це цікаво/треба вивчити

Семестровий контроль

Дисципліна

Менеджмент європейської
економічної інтеграції

Кафедра
Факультет
Рівень ВО
Семестр
Теми дисципліни

Менеджменту, публічного управління та адміністрування
Факультет управління і технологій
Перший (бакалаврський)
6
Тема 1. Теоретичні засади європейської економічної
інтеграції
Тема 2. Історія розвитку європейської економічної
інтеграції
Тема 3. Інститути і система прийняття рішень в ЄС.
Тема 4. Фінансові ресурси та установи ЄС
Тема 5. Спільні політики ЄС
Тема 6. Україна і ЄС
Мета навчальної дисципліни – вивчення основних
особливостей виникнення, розвитку і трансформації
європейської інтеграції, методів управління та механізмів
прийняття рішень інституціями ЄС, проблем реалізації
спільних політик , сучасної співпраці України з країнами
Європейського Союзу, проблем і перспектив її вступу до
ЄС.
залік

Чому це цікаво/треба вивчити

Семестровий контроль

Дисципліна

Коучинг

Кафедра
Факультет
Рівень ВО
Семестр
Теми дисципліни

Менеджменту, публічного управління та адміністрування
Факультет управління і технологій
Перший (бакалаврський)
6

Чому це цікаво/треба вивчити

Семестровий контроль

Історія виникнення коуч-підходу.
Види коучингу: індивідуальний, груповий, командний,
кар’єрний, корпоративний, бізнес-коучинг, лайф-коучинг,
коучинг конфліктів тощо.
Найпоширеніші технології коучингу.
Традиційні методи коучингу на розвиток умінь постановки
цілей і стратегічного планування: GROW (абревіатура від
англійських слів «goal» (ціль), «reality» (реальність), «option»
(варіант), «will» (воля), SMART (абревіатура слів «specified»
(конкретний), «measurable» (вимірюваний), «agreed»
(узгоджений), «realistic» (реалістичний), «timed» (обмежений у
часі) або SMAC (абревіатура слів «specified» (конкретний),
«measurable» (вимірюваний), «achievable» (досяжний),
«challenging» (стимулюючий); вправи «мозковий штурм»,
«колесо життя», «асоціації» і «тайм-менеджмент»; ведення
щоденників, симуляції, візуалізації, шкалювання на визначення
своїх умінь, мотивів, обмежень тощо.
Чотириступенева модель GROW, розроблена Дж. Уітмором:
перший етап «goal» (у пер. з англ. мета) – визначення цілей і
завдань вирішення окресленої проблеми; другий етап «reality»
(з англ. реальність) – окреслення стану проблеми, визначення
ресурсів, знань, необхідних для її вирішення; третій етап
«option» (з англ. варіант) – пошук можливих шляхів вирішення
проблеми, вибір найоптимальніших; четвертий етап «will» (з
англ. воля) – застосування обраних стратегій, перевірка в дії.
Дисципліну цікаво вивчити, оскільки коучинг тренує здатність
ефективно діяти і навчатися, усвідомлювати відповідальність,
розвиває навички самостійної пізнавальної діяльності,
самоуправління і ефективного менеджменту траєкторії
власного індивідуального розвитку.

залік

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

Чому це цікаво/треба вивчити

Семестровий контроль

Страхування
Фінансів і кредиту
Факультет управління і технологій
Перший (бакалаврський)
VІ
Володіння системою базових знань з економіки та основ
фінансів
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. Доходи, витрати і прибуток страховика
Тема 9. Страхування підприємницьких, фінансових
ризиків
Вивчення основ страхування, форм та методів організації
страхового бізнесу дозволить більш ретельно розбиратися
у дослідженні різних, в тому числі управлінських ризиків
та врахувати їх вплив при прийнятті господарських
рішень.
Дисципліна закладає основи до розуміння процесу
удосконалення
виробничо-економічної
діяльності,
підвищення фінансової безпеки підприємств шляхом
страхового захисту важливих об’єктів – майна,
відповідальності, ін.
Залік

