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)
7
-

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

Електронна комерція

Кафедра

Менеджменту, публічного управління та
адміністрування
Факультет управління і технологій
Перший (бакалаврський)
7
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.

Факультет
Рівень ВО
Семестр
Теми дисципліни

Чому це цікаво/треба вивчити

Семестровий контроль

залік

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

Семестровий контроль

Транспортна логістика
Бізнес-логістики та транспортних технологій
Факультет управління та технологій
Бакалаврський
І (7 семестр)
Транспортний менеджмент
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.
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 транспортнологістичних послуг та оптимізації товароруху.
залік

Дисципліна

Контролінг

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)
7 семестр
Економічна теорія/Мікроекономіка/Економіка
підприємства

Чому це цікаво/треба вивчити

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

Чому це цікаво/треба вивчити

Семестровий контроль
Дисципліна
Рівень ВО
Спеціальність
Курс
Семестр
Кафедра
Вимоги до
початку
вивчення
Чому це
цікаво / треба
вивчати

Зміст
дисципліни

Форма
проведення
занять
Семестровий
контроль

підприємства
Тема 8. Організаційно-методичні основи створення
системи контролінгу на підприємстві
Вивчення сучасного інструментарію контролінгу
допоможе майбутньому менеджеру приймати
обґрунтовані рішення. Контролінг – це образ мислення
керівників. Доступний лекційний матеріал у формі
презентацій, практичні заняття – освоєння алгоритмів
прийняття управлінських рішень
залік

Соціально-економічна безпека підприємства
Перший (бакалаврський)
Менеджмент
4
7
Економіки, маркетингу та бізнес-адміністрування
Мікроекономіка, Теорія організації, Фінанси, Гроші та кредит та ін.
Безпека є однією з найважливіших умов функціонування підприємства.
В курсі вивчення дисципліни Ви ознайомитесь зі складовими соціальноекономічної безпеки підприємства та напрямками її забезпечення та
запобігання найбільш поширеним ризикам діяльності підприємства,
таким як ризикам витоку комерційної інформації (таємниці),
економічним, фінансовим ризикам, недолікам та прорахункам у кадровій
та організаційній роботи підприємства
Принципи побудови системи соціально-економічної безпеки
підприємства (СЕБП), її структура та рівні; Організаційні та технікотехнологічні основи соціально-економічної безпеки підприємства;
Організація служби безпеки на підприємстві та загальні функції, що
покладаються на службу безпеки; Об’єкти, які підлягають захисту від
потенційних загроз і протиправних дій на підприємстві; Технікотехнологічна безпека підприємства; Виробнича безпека на підприємстві;
Кадрова безпека підприємства, методи її оцінки і збереження; Захист
конфіденційної інформації; Інтелектуальна складова соціальноекономічної безпеки підприємства; Побудова системи інтелектуальної
безпеки на підприємстві; Інформаційна безпека підприємства: зміст,
поняття та класифікація загроз безпеки інформації; Кібербезпека;
Екологічна безпека підприємства; Поняття екологізації виробництва;
Економічний механізм забезпечення охорони навколишнього
природного середовища; Загальні проблеми фінансової безпеки
підприємства; Індикатори фінансової безпеки підприємства; Банкрутство
та санація: зміст процедур; Заходи захисту внутрішньоофісної безпеки.
Поняття «корпоративна культура».
Лекції, практичні заняття
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

Інвестування
Фінанси і кредит
Факультет управління і технологій
Перший (бакалаврський)
VІІ
Знання основ загальноекономічних дисциплін;
розуміння основ формування фінансових ресурсів
суб’єктів господарювання; володіння сучасними
методиками розрахунку соціально-економічних
показників.
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 менеджера 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

Теорія прийняття управлінських
рішень

Кафедра
Факультет
Рівень ВО
Семестр
Теми дисципліни

Менеджменту, публічного управління та адміністрування
Факультет управління і технологій
Перший (бакалаврський)
7
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 зовнішньоекономічної
діяльності

Кафедра
Факультет
Рівень ВО
Семестр
Теми дисципліни

Менеджменту, публічного управління та адміністрування
Факультет управління і технологій
Перший (бакалаврський)
7
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 спрямована на формування системного
розуміння особливостей діяльності підприємств і
організацій в умовах сучасного глобального ринку, що
характеризуються різноманітністю культурних цінностей

Чому це цікаво/треба вивчити

Семестровий контроль

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

Дисципліна

Управління конфліктами в організації

Кафедра
Факультет
Рівень ВО
Семестр
Теми дисципліни

Менеджменту, публічного управління та адміністрування
Факультет управління і технологій
Перший (бакалаврський)
8

Чому це цікаво/треба вивчити

Тема 1. Історична природа конфлікту. Класифікація та
структура конфліктів
Тема2. Роль внутрішньоособистісного конфлікту в управлінні
виробничими конфліктами
Тема 3. Міжособистісні виробничі конфлікти
Тема 4. Роль керівника в управлінні організаційними
конфліктами
Тема 5. Правове та культурне регулювання організаційних
конфліктів
Тема 6. Прогнозуванні і профілактика організаційних
конфліктів
Тема 7. Методи управління організаційними конфліктами
Дисципліну треба вивчити, щоб бути здатними вибирати
спосіб поведінки у конфліктних ситуаціях; поводження із
конфліктною особистістю; переговорів як універсального
метода вирішення конфлікту.

Семестровий контроль

залік

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

Біржова справа
Фінанси і кредит
Факультет управління і технологій
Перший (бакалаврський)
VIІІ
Гроші і кредит, Фінанси та/або знання основ
економіки та фінансів

Чому це цікаво/треба вивчити

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

Семестровий контроль
Дисципліна
Кафедра
Факультет
Рівень ВО
Семестр
Спеціальність
Дисципліни,
знання яких
необхідне для
вивчення
даного
предмета
Зміст
дисципліни

Чому це
цікаво/ треба
вивчити

Семестровий
контроль

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
Потенціал і розвиток підприємств транспорту

Економіки, маркетингу та бізнес-адміністрування
Управління і технологій
Перший (бакалаврський)
8
Транспортний менеджмент
Економічна теорія, Економіка підприємства та ін.

Тема 1. Характеристика потенціалу підприємства транспорту
Тема 2. Формування потенціалу підприємства транспорту
Тема 3. Конкурентоспроможність підприємства в сфері надання
транспортних послуг
Тема 4. Теоретичні основи оцінки потенціалу підприємства транспорту
Тема 5. Методичні підходи до оцінки потенціалу підприємства
транспорту
Тема 6. Оцінка вартості земельної ділянки, будівель і споруд
Тема 7. Оцінка ринкової вартості машин та обладнання
Тема 8. Нематеріальні активи підприємства і методи їх оцінювання
Тема 9. Трудовий потенціал підприємства транспорту та методи його
оцінювання
Тема 10. Оцінювання вартості бізнесу
Визначивши потенціал та правильно його використати можна досягти
максимальної ефективності діяльності компанії на ринку транспортних
послуг. Вивчення даного курсу надасть всі необхідні знання із методів
оцінки да ідентифікації всіх видів потенціалу підприємства транспорту,
починаючи з потенціалу трудових ресурсів, матеріальних і
нематеріальних активів і закінчуючи оцінкою вартості всього бізнесу. На
основі цих оцінок можна приймати управлінські рішення з підвищення
ефективності діяльності компанії у сфері транспорту
Залік

Дисципліна

Креативний менеджмент

Кафедра
Факультет
Рівень ВО
Семестр
Теми дисципліни

Менеджменту, публічного управління та адміністрування
Факультет управління і технологій
Перший (бакалаврський)
8
Тема 1. Сутність креативності у бізнесі
Тема 2. Керівник як лідер креативного менеджменту
Тема 3. Латеральне мислення і свідома творчість у бізнесі
Тема 3. Створення творчого потенціалу в організаціях
Тема 4. Форми виявлення, способи розвитку і використання
творчого потенціалу особистості

Чому це цікаво/треба вивчити

Семестровий контроль

Тема 5. Формування та управління творчими командами
Тема 6. Менеджмент ідей
Тема 7. Мотивування творчості
Тема 8. Розвиток креативності
Вивчення даної дисципліни надасть можливість у
майбутньому вчасно ідентифікувати ситуації зниження
попиту на продукцію підприємства; розпізнавати серед
кількості ефективні креативні ідеї; знаходити можливості
ефективного впровадження найкращих ідей; утримувати
на високому рівні креативний потенціал персоналу та
розвивати індивідуальну креативність персоналу.
залік

