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

Чому це цікаво/треба вивчити

Семестровий контроль

Проектний аналіз
Фінансів і кредиту
Факультет управління і технологій
Перший (бакалаврський)
VІІ
Володіння системою базових знань з економіки та основ
фінансів, основ інвестування
Тема 1. Концепція проекту та його життєвий цикл
Тема 2. Концепція витрат і вигід у проектному аналізі,
цінність грошей у часі. Грошовий потік
Тема 3. Стандартні фінансові та неформальні критерії
прийняття рішень
Тема 4. Оцінка і прийняття проектних рішень в умовах
ризику та невизначеності
Тема 5. Технічний аналіз
Тема 6. Соціальний аналіз
Тема 7. Фінансовий аналіз
Тема 8. Економічний аналіз
Вивчення дисципліни забезпечить формування системи
знань про методологію підготовки та реалізації
інвестиційних проектів, про способи та засоби залучення
ресурсів для них, надання можливості набуття знань з
теорії та практики для аналізу цих проектів
Залік

Дисципліна

ПІДПРИЄМНИЦТВО У
ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

Кафедра
Факультет
Рівень ВО
Семестр
Теми дисципліни

Менеджменту, публічного управління та адміністрування
Факультет управління і технологій
Перший (бакалаврський)
7
Тема 1. Сутність поняття «зовнішньоекономічна діяльність» ,
основні види і форми зовнішньоекономічної діяльності (ЗЕД).

Тема 2. Порядок здійснення зовнішньоекономічної
діяльності підприємства.
Тема 3. Особливості митно-тарифного регулювання (ЗЕД).
Тема
4.
Загальнодержавні
податки
в
сфері

Чому це цікаво/треба вивчити

Семестровий контроль

зовнішньоекономічної діяльності.
Тема 5. Нетарифне регулювання зовнішньоекономічної
діяльності.
Тема 6. Валютне регулювання зовнішньоекономічної
діяльності
Тема 7. Форми виходу суб’єктів підприємництва на зовнішні
ринки.
Тема 8. Ціноутворення у зовнішньоекономічній діяльності
підприємства.
Тема 9. Транспортне обслуговування підприємництва у
зовнішньоекономічної діяльності.
Тема 10. Підприємницькі ризики у зовнішньоекономічній
діяльності та їх страхування.
Отримання системних знань з об'єктивних закономірностей,
умов, процесів і специфічних особливостей підприємництва у
зовнішньоекономічної діяльності, а також набуття навичок їх
практичного
використання
розширює
можливості

отримання високого та стабільного прибутку.
залік

Дисципліна

Аудит

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
Бухгалтерський облік, Менеджмент

Чому це цікаво/треба вивчити

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

Чому це цікаво/треба вивчити

Тема 1. Суть, предмет та метод аудиту.
Тема 2. Організаційні засади зовнішнього аудиту та його
регулювання.
Тема 3. Планування та етапи аудиторської перевірки.
Тема 4. Робочі та підсумкові документи аудитора.
Тема 5. Аудиторський ризик і оцінювання системи
внутрішнього контролю.
Тема 6. Аудиторські докази і процедури.
Тема 6. Аудит засновницьких документів і формування
статутного капіталу.
Тема 7. Аудит доходів і витрат діяльності та фінансових
результатів.
Тема 8. Аудит фінансової звітності.
Тема 9. Внутрішній аудит: його суть, об’єкти та
суб’єкти.
Сучасний менеджер, що володіє методиками аудиту, має
можливість оцінити стан системи внутрішнього
контролю, визначити проблемні ділянки, виконати
найскладніші завдання з управління організацією, у
тому числі мислити критично, розширювати функції та
можливості
залік
Оптимізаційні методи та моделі
Економіка, маркетинг та бізнес-адміністрування
Факультет управління і технологій
Перший (бакалаврській)
7 сем
Вища математика, Системний аналіз
Тема1. Концептуальні
аспекти
математичного
моделювання економіки.
Тема 2. Оптимізаційні економіко-математичні моделі.
Тема 3. Задача лінійного програмування та методи її
розв’язання.
Тема 4. Теорія двоїстості та аналіз лінійних моделей
оптимізаційних задач .
Тема5. Методи оптимізації транспортних перевезень
Тема 6. Транспортна задача.
Тема 7. Метод потенціалів.
Вивчення дисципліни дозволить студенту засвоїти
методи побудови оптимізаційних економічних моделей
та
оцінювання
параметрів
залежностей,
які
характеризують
кількісні
взаємозв’язки
між
економічними величинами.
Розуміти роль та місце
оптимізаційних
моделей
в
сучасній
системі
господарювання,
опанувати
основи
лінійного

Семестровий контроль

програмування та методи розв’зання транспортної задачі.
залік

Дисципліна

Операційний менеджмент

Кафедра
Факультет
Рівень ВО
Семестр
Теми дисципліни

Семестровий контроль

Менеджменту, публічного управління та адміністрування
Факультет управління і технологій
Перший (бакалаврський)
7
Тема 1. Операційний менеджмент як різновид
функціонального менеджменту.
Тема 2. Операційна стратегія.
Тема 3. Операційна система організації.
Тема 4. Операційна діяльність: ресурси, процеси та
результати.
Тема 5. Управління процесом проектування операційної
системи.
Тема 6. Управління поточним функціонуванням
операційної системи
Тема 7. Управління проектами.
Тема 8. Менеджмент якості та управління
продуктивністю операційної діяльності
Тема 9. Управління результативністю операційної діяльності
Вивчення методів раціональної організації, планування і
контролю за функціонуванням операційних систем різних
видів та управління продуктивністю операційної
діяльності організації сприяє розумінню перспектив
розвитку організації та дозволяє користуватися сучасним
інструментарієм
менеджменту
для
формування
обґрунтованих рішень.
Залік

Дисципліна

Екологічний менеджмент

Кафедра
Факультет
Рівень ВО
Семестр
Теми дисципліни

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

Чому це цікаво/треба вивчити

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

Контролінг в підприємницькій діяльності

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)
8 семестр
Економічна теорія/Мікроекономіка/Економіка
підприємства

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
допоможе майбутньому підприємцю приймати
обґрунтовані рішення. Контролінг – це образ мислення
керівників-підприємців. Доступний лекційний матеріал у
формі презентацій, практичні заняття – освоєння
алгоритмів прийняття управлінських рішень
залік

Дисципліна

Ризик-менеджмент

Кафедра

Менеджменту, публічного управління та
адміністрування
Факультет управління і технологій
Перший (бакалаврський)
8
Тема 1. Вступ до дисципліни «Ризикменеджмент»
Тема 2. Класифікація ризиків і загальна схема
ризик-менеджменту
Тема 3. Ризик-менеджмент на підприємстві
Тема 4. Програма управління ризиками на
підприємстві
Тема 5. Етапи реалізації Програми управління
ризиками
Тема 6. Операційний ризик-менеджмент
Тема 7. Ризик-менеджмент у сфері фінансів
Тема 8. Ризик-менеджмент у сфері маркетингу
Тема 9. Ризик-менеджмент у
зовнішньоекономічній діяльності
Тема 10. Кількісний аналіз проектних ризиків і
можливості комп’ютерного моделювання
Тема 11. Використання спеціалізованого
програмного
Вивчення основних засад ризик-менеджменту
сприяє виробленню практичних навичок
аналізу ризиків на підприємстві в цілому та в

Чому це цікаво/треба вивчити

Факультет
Рівень ВО
Семестр
Теми дисципліни

Чому це цікаво/треба вивчити

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

Чому це цікаво/
треба вивчити

Семестровий
контроль

різних його підрозділах, розуміння
можливостей ризик-менеджменту для
підвищення ефективності бізнесу.
залік

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

Тема 1. Характеристика потенціалу підприємства
Тема 2. Формування потенціалу підприємства
Тема 3. Конкурентоспроможність потенціалу підприємства
Тема 4. Теоретичні основи оцінки потенціалу підприємства
Тема 5. Методичні підходи до оцінки потенціалу підприємства
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 та його оцінка
Тема 10. Оцінювання вартості бізнесу
Визначивши потенціал та правильно його використати можна досягти
максимальної ефективності діяльності компанії. Вивчення даного курсу
надасть всі необхідні знання із методів оцінки да ідентифікації всіх видів
потенціалу підприємства, 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.
Залік

Дисципліна

Транспортно-експедиторська
діяльність

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 (8 семестр)
ПТБД
Вантажознавство, Транспортні засоби, Транспортна
географія, Взаємодія видів транспорту, Вантажні та
пасажирські перевезення, Логістика, Транспортне право
Тема 1. Теоретичні основи транспортно-експедиторської
діяльності.
Тема 2. Розвиток транспортно-експедиторської діяльності.
Тема 3. Класифікація транспортно-експедиторських
підприємств.
Тема 4. Транспортно-технологічні системи доставки
вантажів.
Тема 5. Забезпечення транспортно-експедиторської
діяльності.
Тема 6. Міжнародна федерація експедиторських асоціацій
(FІАТА).
Основною метою викладення даної дисципліни
є

Чому це цікаво/треба вивчити

Семестровий контроль

формування у майбутніх фахівців галузі транспорту
спеціальних знань і практичних навичок щодо організації
транспортно-експедиторського забезпечення доставки
вантажів від виробника до споживача різними видами
транспорту у точний строк і за оптимальною вартістю
шляхом оптимізації систем з доставки вантажів.
залік

Дисципліна

Управління бізнес-процесами

Кафедра
Факультет
Рівень ВО
Семестр
Теми дисципліни

Менеджменту, публічного управління та адміністрування
Факультет управління і технологій
Перший (бакалаврський)
8
Тема 1. Бізнес-процес і його головні складові.
Тема 2. Вимоги до документування бізнес-процесів
Тема 3. Загальні принципи управління бізнес-процесами
підприємства
Тема 4. Виробнича діяльність підприємства як мережа
процесів
Тема 5. Види моделей бізнес-процесів
Тема 6. Вимірювання і аналіз стану протікання бізнес
процесів
Тема 7. Методологія моделювання бізнес-процесів
підприємства
Тема 8. Моделювання і опис бізнес процесів
Управління підприємством на основі моделювання бізнеспроцесів – сучасний підхід до управління. Дозволяє
впроваджувати на підприємстві систему якості та
підвищувати
ефективність
роботи
підприємства.
Допомагає визначати потреби споживачів і проєктувати
продукти та послуги організації. Дає змогу сформувати
систему управлінні підприємством на базі процесного
підходу
залік

Чому це цікаво/треба вивчити

Семестровий контроль

