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ВСТУП  

 

Європейська кредитна трансферно-накопичувальна система 

(ЄКТС) – система накопичення та перезарахування (трансферу) кредитів – є 

ключовим інструментом Європейського простору вищої освіти (ЄПВО). ЄКТС 

допомагає зробити навчання та навчальні курси прозорішими та цим сприяє 

поліпшенню якості вищої освіти. 

ЄКТС орієнтована на особу, яка навчається, основана на принципах 

прозорості процесів навчання, викладання та оцінювання.  

Мета ЄКТС полягає у сприянні плануванню, реалізації та оцінюванню 

освітніх програм і мобільності студентів за допомогою визнання навчальних 

досягнень, кваліфікацій та періодів навчання. 

Кредити ЄКТС характеризують обсяг навчальної роботи студентів на 

основі визначених результатів навчання і відповідного їм навчального 

навантаження. 60 кредитів призначають за результати навчання та пов’язане з 

ними навчальне навантаження за очною формою навчання протягом повного 

навчального року. Обсяг одного кредиту ЄКТС становить 30 годин.  

Використання кредитів ЄКТС полегшується, а якість поліпшується 

завдяки використанню відповідних допоміжних документів: 

Інформаційного пакету (каталогу курсу); 

Угоди про навчання; 

Академічної довідки; 

Сертифіката про практику/стажування. 

Інформаційний пакет (каталог курсу) містить докладну, зрозумілу та 

актуальну інформацію про навчальне середовище закладу вищої освіти, 

доступну для студентів до вступу та протягом усього навчання, щоб надати їм 

можливість зробити правильний вибір і найефективніше використовувати свій 

час. 
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1. Загальна інформація 

1.1. Назва та адреса 

Національний транспортний університет.  

Адреса: Україна, 01010, м. Київ, вул. Михайла Омеляновича-Павленка, 1,  

тел. +38 (044) 280-82-03,  

е-mail: general@ntu.edu.ua.  

Офіційний вебсайт: http://www.ntu.edu.ua     

 

1.2. Опис закладу (зокрема тип і статус) 

Національний транспортний університет веде свою історію з 

1944 року, коли розпорядженням Ради Народних комісарів СРСР від 

07 листопада 1944 року № 11.06-р було засновано Київський автомобільно-

дорожній інститут (КАДІ). Постановою Кабінету Міністрів України від 

29 серпня 1994 року № 592 на базі Київського автомобільно-дорожнього 

інституту було створено Український транспортний університет, якому 

відповідно до Указу Президента України від 11 вересня 2000 року № 1059/2000 

«Про надання деяким вищим навчальним закладам статусу національних» 

надано статус національного з відповідною зміною назви на Національний 

транспортний університет (наказ МОН України від 30 жовтня 2000 року № 550 

«Про оголошення Указу Президента України «Про надання деяким вищим 

навчальним закладам статусу національних»). 

Університет підпорядкований Міністерству освіти і науки України, 

форма власності – державна; свідоцтво про державну реєстрацію юридичної 

особи серія А00 № 024341, ідентифікаційний код 02070915, дата проведення 

державної реєстрації 07 листопада 1944 р. Університет внесений Мінстатом 

України до Єдиного державного реєстру підприємств і організацій (довідка 

2812-1143 від 09 липня 2014 р.). Університет внесений до Державного реєстру 

вищих навчальних закладів України (довідка № 11-Д-6 від 30 жовтня 2007 р.).  

Відповідно до рішення ДАК від 23 грудня 2003 р. протокол № 48 (Наказ 

Міністерства освіти і науки України від 29 грудня 2003 р. № 866) університет 

визнано акредитованим за статусом вищого закладу освіти ІV (четвертого) 

рівня.  

Надання освітніх послуг на рівні кваліфікаційних вимог до 

бакалавра, магістра здійснюється згідно «Відомостей щодо здійснення 

освітньої діяльності у сфері вищої освіти» Міністерства освіти і науки 

України. 

Університет у своїй діяльності керується: Конституцією України, 

Законами України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Положенням про 

державний вищий заклад освіти», Статутом Національного транспортного 

університету. 

Статут Національного транспортного університету погоджено 

конференцією трудового колективу від 30 серпня 2016 року, протокол № 1, 

затверджено наказом Міністерством освіти і науки України від 21 грудня 

2016 р. № 1579.  

mailto:general@ntu.edu.ua
http://www.ntu.edu.ua/
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В університеті існує Стратегія розвитку Національного транспортного 

університету на 2019–2025 роки.     

У структурі університету п’ять факультетів, які готують фахівців 

освітніх ступенів бакалавра та магістра за денною формою здобуття освіти:  

– автомеханічний;  

– транспортного будівництва;  

– транспортних та інформаційних технологій;  

– економіки та права;  

– менеджменту, логістики та туризму. 

Автомеханічному факультету підпорядковані кафедри:  

 виробництва, ремонту та матеріалознавства;  

 автомобілів;  

 двигунів і теплотехніки;  

 технічної експлуатації автомобілів та автосервісу;  

 дорожніх машин;  

 комп’ютерної, інженерної графіки та дизайну; 

 екології та безпеки життєдіяльності. 

Факультету транспортного будівництва підпорядковані кафедри: 

 мостів, тунелів та гідротехнічних споруд;  

 проектування доріг, геодезії та землеустрою; 

 транспортного будівництва та управління майном; 

 дорожньо-будівельних матеріалів і хімії;  

 опору матеріалів і машинознавства;  

 аеропортів;  

 теоретичної та прикладної механіки. 

Факультету транспортних та інформаційних технологій підпорядковані 

кафедри:  

 інформаційних систем і технологій; 

 транспортних технологій;  

 міжнародних перевезень та митного контролю;  

 транспортних систем та безпеки дорожнього руху; 

 вищої математики;  

 інформаційно-аналітичної діяльності та інформаційної безпеки. 

Факультету економіки та права підпорядковані кафедри: 

 економіки;  

 конституційного та адміністративного права;  

 філософії та педагогіки;  

 теорії та історії держави і права;  

 іноземної філології та перекладу. 

Факультету менеджменту, логістики та туризму підпорядковані кафедри: 

 менеджменту;  

 транспортного права та логістики;  

 туризму;  
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 фінансів, обліку і аудиту;  

 фізичного виховання та спорту;  

 іноземних мов. 

Також у структурі університету три освітні центри: 

– Центр заочного та дистанційного навчання; 

– Центр підвищення кваліфікації, перепідготовки, удосконалення 

керівних працівників і спеціалістів; 

– Центр міжнародної освіти. 

Центр заочного та дистанційного навчання готує за заочною формою 

здобуття освіти бакалаврів на основі повної загальної середньої освіти та 

магістрів на основі освітнього ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня) 

бакалавра, здобутого за цією ж спеціальністю (напрямом, який відповідає 

обраній спеціальності), на основі освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, 

здобутого за цією ж або спорідненою спеціальністю.  

Центр підвищення кваліфікації, перепідготовки, удосконалення керівних 

працівників і спеціалістів здійснює підготовку за заочною формою здобуття 

освіти бакалаврів на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого 

спеціаліста та магістрів на основі ступеня вищої освіти (освітньо-

кваліфікаційного рівня), здобутого за іншою спеціальністю, а також готує до 

зовнішнього незалежного оцінювання та вступу до закладів вищої освіти.  

Центр міжнародної освіти веде навчання іноземних громадян за 

спеціальностями університету за денною та заочною формами здобуття освіти. 

До функцій цього центру входить зокрема оформлення запрошень на навчання 

іноземців та забезпечення їх перебування в Україні на законних підставах. 

Основна сфера освітньої діяльності університету зосереджується на 

підготовці фахівців для транспортно-дорожнього комплексу, фахівців з 

інформаційних технологій, фахівців управлінсько-адміністративного та 

економічно-правового профілю і охоплює такі спеціальності: «Автомобільний 

транспорт», «Галузеве машинобудування», «Енергетичне машинобудування», 

«Прикладна механіка», «Матеріалознавство», «Метрологія та інформаційно-

вимірювальна техніка», «Екологія», «Технології захисту навколишнього 

середовища», «Дизайн», «Будівництво та цивільна інженерія», «Гідротехнічне 

будівництво, водна інженерія та водні технології», «Геодезія та землеустрій», 

«Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», «Системний аналіз», 

«Транспорті технології», «Комп’ютерні науки», «Інженерія програмного 

забезпечення», «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа», «Філологія», 

«Економіка», «Професійна освіта», «Фінанси, банківська справа та 

страхування», «Облік і оподаткування», «Менеджмент», «Маркетинг», 

«Право», «Туризм». 

Згідно з «Відомостями щодо здійснення освітньої діяльності у сфері 

вищої освіти» Національний транспортний університет здійснює підготовку 

бакалаврів за 27 спеціальностями, магістрів – за 21 спеціальністю.  

В університеті функціонують аспірантура і докторантура, які 

забезпечують підготовку фахівців на третьому (освітньо-науковому) рівні 

вищої освіти з метою здобуття ступеня доктора філософії та на науковому 



7 

 

рівні вищої освіти з метою здобуття ступеня доктора наук. Підготовка 

докторів філософії в аспірантурі університету на основі наказу Міністерства 

освіти і науки України від 10 червня 2016 р. № 655 «Про ліцензування 

освітньої діяльності на третьому освітньо-науковому рівні» здійснюється за 

дев’ятьма спеціальностями: «Автомобільний транспорт», «Галузеве 

машинобудування», «Енергетичне машинобудування», «Прикладна механіка», 

«Будівництво та цивільна інженерія», «Транспорті технології», «Комп’ютерні 

науки», «Економіка», «Менеджмент». 

В університеті сформовані і багато років плідно працюють чотири 

спеціалізовані вчені ради з правом захисту як кандидатських, так і 

докторських дисертацій за 10 спеціальностями.  
 

Шифр спеціалізованої 

вченої ради 
Шифр та назва наукової спеціальності 

Д 26.059.01 
05.13.06 – Інформаційні технології 

05.13.22 – Управління проектами та програмами 

Д 26.059.02 

05.22.01 – Транспортні системи 

05.22.11 – Автомобільні шляхи та аеродроми 

05.23.17 – Будівельна механіка 

Д 26.059.03 

05.02.04 – Тертя та зношування в машинах 

05.05.03 – Двигуни та енергетичні установки 

05.22.02 – Автомобілі та трактори 

05.22.20 – Експлуатація та ремонт засобів транспорту 

Д 26.059.04 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами 

 

До складу університету входять Барський фаховий коледж транспорту 

та будівництва НТУ, Житомирський фаховий автомобільно-дорожній коледж 

НТУ, Державний вищий навчальний заклад «Київський фаховий транспортно-

економічний коледж» НТУ, Надвірнянський фаховий коледж НТУ, Львівське 

вище професійне училище транспортних технологій та сервісу НТУ. Основна 

задача освітньої діяльності цих закладів освіти – підготовка фахівців у сфері 

фахової передвищої освіти – фахових молодших бакалаврів.     

Загальна кількість науково-педагогічних працівників університету 

станом на 2019/2020 навчальний рік – 523 особи, з них 67 професорів, докторів 

наук та 272 доценти, кандидати наук. За останні п’ять років було присуджено 

наукові ступені: доктора наук – 13, кандидата наук – 51; присвоєно вчені 

звання: професора – 4, доцента – 40 викладачам університету. 

Серед науково-педагогічних працівників університету 54 академіки і 

члени-кореспонденти галузевих і міжгалузевих академій, 8 Заслужених діячів 

науки і техніки України, 8 Заслужених працівників освіти України, 

3 Заслужені працівники транспорту України, два Заслужені юристи України, 

один Заслужений працівник фізичної культури і спорту України, один 

заслужений художник України. Багато викладачів стали лауреатами 

Державних премій України в галузі науки і техніки, серед них: ректор 

http://ntu.kar.net/ukraine/region/zyt_college.htm
http://ntu.kar.net/ukraine/region/zyt_college.htm
http://ntu.kar.net/ukraine/region/lviv_college.htm
http://ntu.kar.net/ukraine/region/lviv_college.htm
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Дмитриченко М.Ф., перший проректор – проректор з наукової роботи 

Дмитрієв М.М., професори Баранов Г.Л., Гуляєв В.І., Гутаревич Ю.Ф., доцент 

Шапошніков Б.В. 

В університеті проводяться широкі наукові дослідження, як підрозділ 

університету функціонує Науково-дослідний інститут «Проблем транспорту і 

будівельних технологій». Щоб підвищити ефективність використання 

наукового потенціалу, ширше залучати науковців до виконання тематики 

загальнодержавного значення, Вчена Рада університету визначила 

пріоритетні напрямки наукових досліджень, серед яких:  

– розробка науково-технічних основ інтелектуальних інтегрованих 

інформаційних систем управління проектами; 

– забезпечення надійності конструкцій дорожнього одягу при ремонті та 

реконструкції автомобільних доріг; 

– поліпшення пускових якостей і триботехнічних властивостей 

транспортних двигунів за низьких температур навколишнього середовища; 

– розробка методів підвищення ефективності автомобільних перевезень 

маршрутами міжнародних транспортних коридорів; 

– математичне моделювання напружено-деформованого стану 

дорожнього одягу з температурними швами і тріщинами; 

– поліпшення експлуатаційних властивостей метробусів та оцінка 

придатності дорожнього одягу для їх руху; 

– портфельно-орієнтоване управління в організаціях логістичних 

провайдерів. 

Науковці університету мають творчі зв’язки з науковими установами 

Національної академії наук України, галузевими науково-дослідними та 

проектними установами, виробничими підприємствами та організаціями тощо. 

Свідченням цього є договори про науково-технічну співпрацю зокрема між 

Національним транспортним університетом та Інститутом кібернетики ім. 

В.М. Глушкова, Державним підприємством «Державний дорожній науково-

дослідний інститут імені М.П. Шульгiна», Державним підприємством 

«Український науково-дослідний і проектно-конструкторський інститут 

будівельних матеріалів та виробів», Державним агентством автомобільних 

доріг України; Службою автомобільних доріг у Житомирській області; 

Дочірнім підприємством «Граніт Україна» ТОВ «ЕНЕРГОПРОМІМПЕКС», 

Міжнародним аеропортом «Київ» імені Ігоря Сікорського, Міжнародним 

аеропортом «Черкаси». У рамках цих договорів всі кафедри університету 

мають філії на підприємствах та в організаціях. 

 



9 

 

Співробітництво НТУ з підприємствами, установами, організаціями 

 

№ 

з/п 
Тип підприємства, організації, установи 

Кількість 

договорів 

про науково-

технічну 

співпрацю 

Кількість філій 

кафедр 

1. Виробничі підприємства / фірми (вітчизняні) 132 14 

2. Виробничі підприємства / фірми (зарубіжні) 49 2 

3. Науково-дослідні установи 73 14 

4. Навчальні заклади (вітчизняні) 54 7 

5. Навчальні заклади (зарубіжні) 52 2 

6. Юридичні установи 12 1 

7. Рекламні організації 8  

8. Страхові компанії 10  

9. Державні та силові структури 28  

 Всього 418 40 

  

В університеті видаються науково-технічні збірники «Автомобільні 

дороги і дорожнє будівництво» ISSN 0365-8171 (Print), URL: 

http://addb.ntu.edu.ua (з 1964 р.), «Гідравліка і гідротехніка» ISSN 0435-9666 (з 

1965 р.), «Вісник Національного транспортного університету» ISSN 2523-496X 

(Online), ISSN 2308-6645 (Print) URL: http://visnik.ntu.edu.ua (з 1997 р.); збірник 

наукових праць «Проблеми транспорту» ISSN 2313-6316 (з 2004 р.), науковий 

журнал «Управління проектами, системний аналіз і логістика» ISSN 2309-8635 

(Print), URL: http://upsal.ntu.edu.ua (з 2004 р.). В останні роки цей перелік 

поповнився ще двома науковими виданнями: у 2014 р. розпочато випуск 

науково-технічного збірника «Інформаційні процеси, технології та системи на 

транспорті» ISSN 2413-5364, а у 2015 р. – наукового журналу «Економіка та 

управління на транспорті» ISSN 2414-9861 (Online), ISSN 2413-0966 (Print), 

URL: http://eut.ntu.edu.ua. Також університет є співзасновником (разом з 

Державним підприємством «Державний автотранспортний науково-дослідний 

і проектний інститут» та Державним підприємством «Державний дорожній 

науково-дослідний інститут імені М.П. Шульгіна») науково-виробничого 

журналу «Автошляховик України» ISSN 03,65-8392 URL: 

http://www.insat.org.ua/phpfiles/journal/ (заснований у 1960 р.).  

Університет підтримує тісні контакти зі спорідненими закладами вищої 

освіти, науковими центрами Польщі, Іспанії, Італії, Німеччини, Словаччини, 

Румунії, Хорватії, США, Австрії, Ірану, Білорусі, Грузії, Казахстану, 

Узбекистану тощо. 

Матеріально-технічна база університету – розгалужений комплекс 

сучасних споруд: три навчальні корпуси, п’ять гуртожитків, їдальня, 

оздоровчо-спортивний табір «Зелений бір», навчальний центр «Тетерів».  

Інформаційно-обчислювальний центр університету забезпечує 

впровадження новітніх інформаційно-телекомунікаційних технологій. При 

центрі працюють плотерна та ламінаторна. 

http://addb.ntu.edu.ua/
http://visnik.ntu.edu.ua/
http://upsal.ntu.edu.ua/
http://eut.ntu.edu.ua/
http://www.insat.org.ua/phpfiles/journal/
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В університеті працює редакційно-видавничий відділ. У його 

розпорядженні сучасне поліграфічне обладнання, яке дозволяє оперативно 

забезпечувати потреби університету у навчально-методичних матеріалах та 

іншій поліграфічній продукції. 

В університеті видається щомісячна багатотиражна газета 

«Автодорожник». Видання газети «Автодорожник» базується на громадських 

засадах, тому у створенні кожного номера газети активну участь беруть 

викладачі, співробітники і студенти НТУ.  

 

1.3. Академічні органи 

Дмитриченко Микола Федорович – ректор Національного 

транспортного університету; доктор технічних наук, професор; Президент 

Транспортної Академії України, академік Національної академії педагогічних 

наук України; Заслужений діяч науки і техніки України; Лауреат Державної 

премії України в галузі науки і техніки; нагороджений орденами «За заслуги» 

І, ІІ та ІІІ ступенів.    

Білякович Микола Олексійович – перший проректор Національного 

транспортного університету; кандидат технічних наук, професор; академік 

Транспортної Академії України; Заслужений працівник народної освіти 

України; нагороджений орденами «Знак Пошани», «За заслуги» ІІІ ступеня, 

Почесною грамотою Верховної Ради України; нагрудним знаком Міністерства 

освіти і науки України «Петро Могила», нагрудним знаком Міністерства 

транспорту та зв’язку України «Почесний автотранспортник України», 

Відзнакою МВС України «За співпрацю з підрозділами Державтоінспекції» 

II ступеня. 

Дмитрієв Микола Миколайович – перший проректор – проректор з 

наукової роботи Національного транспортного університету; доктор технічних 

наук, професор; академік Транспортної Академії України; Заслужений 

працівник народної освіти України; лауреат Державної премії України в галузі 

науки і техніки; нагороджений орденом «За заслуги» ІІІ ступеня. 

Грищук Олександр Казимирович – проректор з навчальної роботи 

Національного транспортного університету; кандидат технічних наук, 

професор; академік Транспортної Академії України; Заслужений працівник 

освіти України; нагороджений нагрудними знаками Міністерства освіти і науки 

України «Петро Могила» та «Відмінник освіти України». 

Булах Олександр Іванович – проректор з навчальної роботи та 

соціально-економічного розвитку Національного транспортного університету; 

кандидат технічних наук, доцент; академік Транспортної Академії України; 

Заслужений працівник освіти України; нагороджений Почесною грамотою 

Кабінету Міністрів України; нагрудними знаками Міністерства освіти і науки 

України «Петро Могила» та «Відмінник освіти України», відзнакою МВС 

України «За сприяння органам внутрішніх справ України». 
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1.4. Академічний календар 

Початок навчальних занять – 1 вересня.  

Завершення навчальних занять – 5 червня.  

Освітній процес здійснюється за семестрами. 

Тривалість семестрів, практичної підготовки, екзаменаційних сесій, 

атестацій, канікул визначається графіком освітнього процесу на кожний 

навчальний рік.  

 

1.5. Перелік запропонованих освітніх програм 

 

Код та 

найменування 

спеціальності / 

спеціалізації 

Найменування освітньої програми 

Підрозділ університету, який 

здійснює підготовку 
1
 

Рівень вищої освіти 

бакалаврський магістерський 

Форма здобуття 

освіти 

Форма здобуття 

освіти 

денна заочна денна заочна 

274 Автомобільний 

транспорт 

Автомобільний транспорт
2
 АМФ 

ЦЗДН, 

ЦПК 
АМФ - 

Автомобільний транспорт (освітньо-

наукова) 
- - АМФ - 

Інженерія систем автосервісу
4
 - - АМФ 

ЦЗДН, 

ЦПК 

Автомобілі та інфраструктура 

автомобільного транспорту
4
 

- - АМФ 
ЦЗДН, 

ЦПК 

133 Галузеве 

машинобудування 

Автомобільні транспортні засоби
3
 АМФ - АМФ - 

Будівельні та дорожні машини і 

устаткування
2,4

 
АМФ 

ЦЗДН, 

ЦПК 
АМФ 

ЦЗДН, 

ЦПК 

Експлуатація, випробування та сервіс 

машин
2,4

 
АМФ 

ЦЗДН, 

ЦПК 
АМФ 

ЦЗДН, 

ЦПК 

Будівельні та дорожні машини і 

устаткування (освітньо-наукова) 
- - АМФ - 

142 Енергетичне 

машинобудування 

Автомобільні двигуни
3
 АМФ ЦЗДН АМФ ЦЗДН 

Технічне обслуговування та 

діагностика автомобільних двигунів
3
 

АМФ ЦЗДН АМФ - 

131 Прикладна 

механіка 

Відновлення та підвищення 

зносостійкості деталей і конструкцій
2
 

АМФ 
ЦЗДН, 

ЦПК 
АМФ ЦЗДН 

132 

Матеріалознавство 
Матеріалознавство

3
 АМФ ЦЗДН АМФ - 

152 Метрологія та 

інформаційно-

вимірювальна 

техніка 

Метрологія та інформаційно-

вимірювальна техніка
3
 

АМФ ЦЗДН - - 

101 Екологія Екологія
2,4

 АМФ 
ЦЗДН, 

ЦПК 
АМФ 

ЦЗДН, 

ЦПК 

022.04 Дизайн 

(промисловий 

дизайн) 

Промисловий дизайн АМФ - АМФ - 

 

http://www.ntu.edu.ua/vstupnikam/specialnosti/#02
http://www.ntu.edu.ua/vstupnikam/specialnosti/#02
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183 Технології 

захисту 

навколишнього 

середовища 

Екологічна інженерія 

автотранспортної діяльності
3
 

АМФ - - - 

Технології захисту навколишнього 

середовища на автозаправних 

комплексах та підприємствах 

будівельної індустрії
3
 

ФТБ - - - 

192 Будівництво та 

цивільна інженерія 

Автомобільні дороги, вулиці та 

дороги населених пунктів
2,4

 
ФТБ 

ЦЗДН, 

ЦПК 
ФТБ 

ЦЗДН, 

ЦПК 

Аеропорти, аеродромні конструкції та 

споруди 
ФТБ ЦЗДН ФТБ - 

Мости і транспортні тунелі
2,4 

ФТБ  ЦПК ФТБ 
ЦЗДН, 

ЦПК 

Технології будівельних конструкцій, 

виробів і матеріалів
3
 

ФТБ ЦЗДН ФТБ ЦПК 

Автомобільні дороги, вулиці та 

дороги населених пунктів (освітньо-

наукова) 

- - ФТБ - 

Аеропорти, аеродромні конструкції та 

споруди (освітньо-наукова) 
- - ФТБ - 

Мости і транспортні тунелі (освітньо-

наукова)
 - - ФТБ - 

Технології будівельних конструкцій, 

виробів і матеріалів (освітньо-

наукова) 

- - ФТБ - 

193 Геодезія та 

землеустрій 

Геодезія
3
 ФТБ - ФТБ - 

Оцінка землі та нерухомого майна
3,4

 ФТБ - ФТБ 
ЦЗДН, 

ЦПК 

194 Гідротехнічне 

будівництво, водна 

інженерія та водні 

технології 

Гідротехнічні споруди в 

транспортному будівництві
3
 

ФТБ - - - 

124 Системний 

аналіз 

Системний аналіз в транспортній 

інфраструктурі 
ФТБ - - - 

076 

Підприємництво, 

торгівля та біржова 

діяльність 

Підприємництво та комерційна 

діяльність в будівництві
4
 

ФТБ 
ЦЗДН, 

ЦПК 
- ЦПК 

Підприємництво в сфері управління 

нерухомим майном
2,4

 
ФТБ 

ЦЗДН, 

ЦПК 
ФТБ ЦПК 

275.03 Транспортні 

технології 

(на автомобільному 

транспорті) 

Транспортні технології та управління 

на автомобільному транспорті
2,4

 
ФТІТ 

ЦЗДН, 

ЦПК 
ФТІТ 

ЦЗДН, 

ЦПК 

Організація міжнародних 

перевезень
2,4

 
ФТІТ 

ЦЗДН, 

ЦПК 
ФТІТ 

ЦЗДН, 

ЦПК 

Митна справа у транспортній галузі
3,4

 ФТІТ ЦЗДН ФТІТ 
ЦЗДН, 

ЦПК 

Інтелектуальні системи управління 

дорожнім рухом
2
 

ФТІТ 
ЦЗДН, 

ЦПК 
ФТІТ ЦЗДН 

Транспортна логістика міста ФТІТ - ФТІТ - 

Транспортно-логістичні системи 

вантажних автомобільних перевезень
3
 

ФТІТ - ФТІТ - 

Розумний транспорт і логістика для 

міст (освітньо-наукова) 
- - ФТІТ - 

http://www.ntu.edu.ua/vstupnikam/specialnosti/#17
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122 Комп’ютерні 

науки 

Інформаційні управляючі системи та 

технології
3
 

ФТІТ ЦЗДН - - 

Інформаційна безпека в 

комп’ютеризованих системах
3
 

ФТІТ ЦЗДН - - 

Комп’ютерні науки - - ФТІТ 
ЦЗДН, 

ЦПК 

121 Інженерія 

програмного 

забезпечення 

Інженерія програмного забезпечення ФТІТ ЦЗДН - - 

029 Інформаційна, 

бібліотечна та 

архівна справа 

Управління документаційними 
процесами та науково-технічний 
переклад

2
 

ФТІТ ЦПК - - 

Управління інформаційно-
аналітичною діяльністю та 
комунікації з громадськістю

2
 

ФТІТ ЦПК - - 

Консолідована інформація - - ФТІТ 
ЦЗДН, 

ЦПК 

072 Фінанси, 

банківська справа та 

страхування 

Фінанси, банківська справа та 
страхування

2,4
 

ФМЛТ 
ЦЗДН, 

ЦПК 
ФМЛТ 

ЦЗДН, 

ЦПК 

071 Облік і 

оподаткування 

Облік і оподаткування
2,4

 ФМЛТ 
ЦЗДН, 

ЦПК 
ФМЛТ 

ЦЗДН, 

ЦПК 

Цифрові технології обліку
3
 ФМЛТ - - - 

073 Менеджмент 

Менеджмент організацій та 
адміністрування (транспортний 
менеджмент)

2,4
 

ФМЛТ 
ЦЗДН, 

ЦПК 
ФМЛТ 

ЦЗДН, 

ЦПК 

Менеджмент зовнішньоекономічної 
діяльності

2,4
 

ФМЛТ 
ЦЗДН, 

ЦПК 
ФМЛТ 

ЦЗДН, 

ЦПК 

Менеджмент природоохоронної 
діяльності

3
 

ФМЛТ - ФМЛТ - 

Логістика
2,4

 ФМЛТ 
ЦЗДН, 

ЦПК 
ФМЛТ 

ЦЗДН, 

ЦПК 

Управління проектами
4
 - - ФМЛТ ЦПК 

Менеджмент організацій та 
адміністрування (транспортний 
менеджмент) (освітньо-наукова) 

- - ФМЛТ - 

Логістика (освітньо-наукова) - - ФМЛТ - 

075 Маркетинг Маркетинг послуг ФМЛТ - - - 

242 Туризм 
Туризм

2,4
 ФМЛТ 

ЦЗДН, 

ЦПК 
ФМЛТ 

ЦЗДН, 

ЦПК 

Міжнародний туризм
3
 ФМЛТ ЦЗДН - - 

051 Економіка 

Міжнародна економіка
2,4

 ФЕП 
ЦЗДН, 

ЦПК 
ФЕП 

ЦЗДН, 

ЦПК 

Економіка підприємства
2,4

 ФЕП 
ЦЗДН, 

ЦПК 
ФЕП 

ЦЗДН, 

ЦПК 

Управління персоналом та економіка 
праці

2
 

ФЕП 
ЦЗДН, 

ЦПК 
ФЕП - 

Бізнес-економіка ФЕП ЦЗДН - - 

Економіко-правове забезпечення 
бізнесу 

ФЕП ЦЗДН ФЕП - 

Бізнес-аналітика
4
 - - ФЕП 

ЦЗДН, 

ЦПК 

http://www.ntu.edu.ua/vstupnikam/specialnosti/#24
http://www.ntu.edu.ua/vstupnikam/specialnosti/#24
http://www.ntu.edu.ua/vstupnikam/specialnosti/#24
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081 Право Правознавство
4
 ФЕП ЦЗДН ФЕП 

ЦЗДН, 

ЦПК 

015.38 Професійна 

освіта (транспорт) 
Професійна освіта (транспорт)

3
 ФЕП - ФЕП - 

035.041 Філологія 

(германські мови та 

літератури 

(переклад включно), 

перша – англійська) 

Англійська мова і література, 
німецька мова, переклад 

ФЕП - ФЕП - 

 
За всіма спеціальностями магістерської підготовки можливий вступ за денною формою 

здобуття освіти на основі ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня) бакалавра, здобутого за 

іншою спеціальністю (напрямом, який не відповідає обраній спеціальності), на основі освітньо-

кваліфікаційного рівня спеціаліста або ступеня магістра, здобутого за іншою спеціальністю. 
1 
Підрозділи університету, які здійснюють підготовку фахівців: 

АМФ – автомеханічний факультет (підготовка бакалаврів та магістрів за денною формою 

здобуття освіти), 

ФТБ – факультет транспортного будівництва (підготовка бакалаврів та магістрів за 

денною формою здобуття освіти), 

ФТІТ – факультет транспортних та інформаційних технологій (підготовка бакалаврів та 

магістрів за денною формою здобуття освіти), 

ФМЛТ – факультет менеджменту, логістики та туризму (підготовка бакалаврів та 

магістрів за денною формою здобуття освіти), 

ФЕП – факультет економіки та права (підготовка бакалаврів та магістрів за денною 

формою здобуття освіти), 

ЦЗДН – Центр заочного та дистанційного навчання (підготовка за заочною формою 

здобуття освіти бакалаврів на основі повної загальної середньої освіти; магістрів на основі 

ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня) бакалавра, здобутого за цією ж спеціальністю 

(напрямом, який відповідає обраній спеціальності), на основі освітньо-кваліфікаційного рівня 

спеціаліста, здобутого за цією ж або спорідненою спеціальністю), 

ЦПК – Центр підвищення кваліфікації, перепідготовки, удосконалення керівних працівників і 

спеціалістів (підготовка за заочною формою здобуття освіти бакалаврів на основі освітньо-

кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста; магістрів на основі ступеня (освітньо-

кваліфікаційного рівня) бакалавра, здобутого за іншою спеціальністю (напрямом, який не відповідає 

обраній спеціальності), на основі освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста або ступеня 

магістра, здобутого за іншою спеціальністю). 
2 
На основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста можливий вступ на 

навчання зі скороченим строком підготовки бакалаврів за денною та заочною формами здобуття 

освіти. 
3
 На основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста можливий вступ на 

навчання зі скороченим строком підготовки бакалаврів за денною формою здобуття освіти. 
4 
Можливий вступ до магістратури за заочною формою здобуття освіти на основі ступеня 

(освітньо-кваліфікаційного рівня) бакалавра, здобутого за іншою спеціальністю (напрямом, який не 

відповідає обраній спеціальності), на основі освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста або 

ступеня магістра, здобутого за іншою спеціальністю. 

 

1.6. Вимоги щодо прийому 

Для здобуття ступеня бакалавра приймаються особи, які здобули повну 

загальну середню освіту або освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого 

спеціаліста, для здобуття ступеня магістра – особи, які здобули ступінь 
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(освітньо-кваліфікаційний рівень) бакалавра, ступінь магістра (освітньо-

кваліфікаційний рівень спеціаліста). 

Інформація щодо Правил прийому на навчання за освітніми ступенями 

бакалавра та магістра розміщена на сайті Національного транспортного 

університету: http://www.ntu.edu.ua/vstupnikam/pravila-prijomu-universitetu/ 

 

1.7. Механізми для визнання кредитної мобільності   

Механізми для визнання кредитної мобільності та попереднього навчання 

здійснюються відповідно до Закону України «Про освіту», Закону України 

«Про вищу освіту», Положень «Про освітні програми в Національному 

транспортному університеті», «Про порядок реалізації права на академічну 

мобільність студентів НТУ» та міжінституційних угод про навчання за умовами 

академічної мобільності.  

Визнання кредитної мобільності здійснюється на основі таких 

документів:  

– інформаційний пакет (каталог курсу);  

– угода про навчання;  

– академічна довідка;  

– сертифікат про навчальну практику.  

За умовами кредитної мобільності студенту перезараховуються всі 

кредити, які він здобув поза місцем основного навчання, що є компонентами 

освітньої програми.  

 

1.8. Політика розподілу кредитів ЄКТС (інституційна кредитна 

рамка) 

Розподіл кредитів ЄКТС ґрунтується на офіційній тривалості циклу 

програми навчання та визначається навчальним планом.  

НТУ розподіляє кредити між навчальними дисциплінами самостійно. 

Кредити розподіляються на всі дисципліни, що вивчає студент, виробничу 

практику, виконання випускних кваліфікаційних проектів (робіт), атестацію. 

Кредити присвоюються після закінчення вивчення дисципліни за умови 

успішного складання підсумкового контролю, проходження виробничої 

практики та атестації. 

 

1.9. Механізми академічного управління 

Механізми академічного управління в НТУ визначені у таких 

документах:  

Положення про Наглядову раду НТУ 

Концепція діяльності НТУ 

Стратегія розвитку Національного транспортного університету на 2019–

2025 роки 

Положення про систему забезпечення академічної доброчесності 

педагогічними, науково-педагогічними, науковими працівниками та 

здобувачами вищої освіти в Національному транспортному університеті 

http://www.ntu.edu.ua/vstupnikam/pravila-prijomu-universitetu/
http://files.ntu-web6.ntu.edu.ua/www.ntu.edu.ua/publichna-inf/polozhennja-nag-rada.pdf
http://files.ntu-web6.ntu.edu.ua/www.ntu.edu.ua/publichna-inf/konc-diyal-ntu-2013-20.pdf
http://www.ntu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/12/monitoring_ntu.pdf
http://www.ntu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/12/monitoring_ntu.pdf
http://vstup.ntu.edu.ua/polozhennyantu_dobroch.pdf
http://vstup.ntu.edu.ua/polozhennyantu_dobroch.pdf
http://vstup.ntu.edu.ua/polozhennyantu_dobroch.pdf
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Положення про організацію освітнього процесу в Національному 

транспортному університеті 

Положення про порядок реалізації студентами Національного 

транспортного університету права на вільний вибір навчальних дисциплін 

Положення про освітні програми в Національному транспортному 

університеті 

Положення про стейкхолдерів освітніх програм Національного 

транспортного університету 

Про систему внутрішнього забезпечення якості вищої освіти  

Порядок супроводу осіб з обмеженими фізичними можливостями 

Положення про надання платних послуг НТУ 

Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність 

студентів 

Положення про проведення конкурсу, прийняття на роботу, продовження 

трудових відносин і звільнення з посад науково-педагогічних та педагогічних 

працівників НТУ 

Положення про навчально-методичне управління 

Положення про навчально-методичний відділ 

Положення про відділ забезпечення якості вищої освіти 

Положення про відділ технічних засобів 

Положення про Приймальну комісію 

Порядок відшкодування коштів державного або місцевого бюджету, 

витрачених на оплату послуг з підготовки фахівців (у випадку повторного 

вступу на державне замовлення) 

Положення про юридичний відділ 

Положення про бібліотеку 

Положення про студентське самоврядування 

Положення про участь у міжнародних програмах та проектах, які не 

пов’язані з навчанням студентів НТУ 

Положення про автомеханічний факультет 

Положення про факультет економіки та права 

Положення про факультет менеджменту, логістики та туризму 

Положення про факультет транспортного будівництва 

Положення про факультет транспортних та інформаційних технологій 

Положення про Вчену Раду факультету (інституту) НТУ 

Положення про Центр підвищення кваліфікації, перепідготовки, 

удосконалення керівних працівників і спеціалістів 

Положення про Центр заочного та дистанційного навчання 

Положення про Центр міжнародної освіти 

Положення про Центр міжнародної освіти (англійською мовою) 

Положення про НДІ ПТіБТ 

Положення про науково-технічну раду НДІ ПТіБТ 

Положення про післядипломну освіту у НТУ 

Положення про підвищення кваліфікації фахівців 

Антикорупційна програма 

http://vstup.ntu.edu.ua/pro_orhanizatsiyu_osvitnoho_protsesu.pdf
http://vstup.ntu.edu.ua/pro_orhanizatsiyu_osvitnoho_protsesu.pdf
http://vstup.ntu.edu.ua/pro_vybir_navch_dystsyplin.pdf
http://vstup.ntu.edu.ua/pro_vybir_navch_dystsyplin.pdf
http://vstup.ntu.edu.ua/pro_osvitni_prohramy.pdf
http://vstup.ntu.edu.ua/pro_osvitni_prohramy.pdf
http://vstup.ntu.edu.ua/pro_steykkholderiv.pdf
http://vstup.ntu.edu.ua/pro_steykkholderiv.pdf
http://www.ntu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/02/yakist-osviti-ntu.pdf
http://www.ntu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/11/poriadok-suprovodu-osib.pdf
http://www.ntu.edu.ua/wp-content/uploads/2017/12/Polozhennya-platni-poslugi.pdf
http://www.ntu.edu.ua/wp-content/uploads/2017/10/polozhennja_akadem_stud.pdf
http://www.ntu.edu.ua/wp-content/uploads/2017/10/polozhennja_akadem_stud.pdf
http://www.ntu.edu.ua/wp-content/uploads/2015/11/polozhennja-konkyrs.pdf
http://www.ntu.edu.ua/wp-content/uploads/2015/11/polozhennja-konkyrs.pdf
http://www.ntu.edu.ua/wp-content/uploads/2015/11/polozhennja-konkyrs.pdf
http://www.ntu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/12/polozh.NMU_-1.pdf
http://www.ntu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/12/polozh.NMV_-1.pdf
http://www.ntu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/12/polozh.VZIAVO-1.pdf
http://www.ntu.edu.ua/wp-content/uploads/pdf/publichna-inf/polozannya-vid-teh-z.pdf
http://www.ntu.edu.ua/wp-content/uploads/pdf/publichna-inf/polozannya-pr-kom.pdf
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/658-2015-%D0%BF
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/658-2015-%D0%BF
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/658-2015-%D0%BF
http://www.ntu.edu.ua/wp-content/uploads/pdf/publichna-inf/polozhennja-urid-sl.pdf
http://www.ntu.edu.ua/wp-content/uploads/pdf/publichna-inf/polozhennja-bibl.pdf
http://www.ntu.edu.ua/wp-content/uploads/2017/12/pologennia-pro-vibori.pdf
http://www.ntu.edu.ua/wp-content/uploads/pdf/publichna-inf/poloz_mizh-prog.pdf
http://www.ntu.edu.ua/wp-content/uploads/pdf/publichna-inf/poloz_mizh-prog.pdf
http://www.ntu.edu.ua/wp-content/uploads/pdf/publichna-inf/polozhennja-af.pdf
http://files.ntu-web6.ntu.edu.ua/www.ntu.edu.ua/publichna-inf/polozhennja-ek-ta-prava.pdf
https://files.ntu-web6.ntu.edu.ua/www.ntu.edu.ua/publichna-inf/polozhennja-mlt.pdf
http://www.ntu.edu.ua/wp-content/uploads/pdf/publichna-inf/polozhennja-ftb.pdf
http://www.ntu.edu.ua/wp-content/uploads/pdf/publichna-inf/polozhennja-ftit.pdf
http://www.ntu.edu.ua/wp-content/uploads/pdf/publichna-inf/poloz-fakultet.pdf
http://files.ntu-web6.ntu.edu.ua/www.ntu.edu.ua/publichna-inf/polozannya-cpk-pps.pdf
http://files.ntu-web6.ntu.edu.ua/www.ntu.edu.ua/publichna-inf/polozannya-cpk-pps.pdf
http://files.ntu-web6.ntu.edu.ua/www.ntu.edu.ua/publichna-inf/polozhennja-czdn.pdf
http://www.ntu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/11/poloj-cie.pdf
http://www.ntu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/12/polozh_iec_eng.pdf
http://files.ntu-web6.ntu.edu.ua/www.ntu.edu.ua/publichna-inf/polozhennja-ndi-ptibt.pdf
http://files.ntu-web6.ntu.edu.ua/www.ntu.edu.ua/publichna-inf/polozhennja-ndi-rada.pdf
http://files.ntu-web6.ntu.edu.ua/www.ntu.edu.ua/publichna-inf/polozhennja-pislaydup-osvita.pdf
http://files.ntu-web6.ntu.edu.ua/www.ntu.edu.ua/publichna-inf/polozhennja-pidv-kval.pdf
http://vstup.ntu.edu.ua/antykorprog.pdf
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Положення про порядок створення та організацію роботи Екзаменаційної 

комісії НТУ 

Положення про порядок переведення студентів до НТУ 

Положення про диплом з відзнакою НТУ 

Положення про юридичну клініку факультету економіки та права 

Національного транспортного університету 

Положення про порядок організації та проведення Всеукраїнської 

студентської олімпіади в НТУ 

 
2. Ресурси та послуги 
2.1. Офіси у справах студентів  
Деканат автомеханічного факультету: 01010 Україна, м. Київ, вул. 

Михайла Омеляновича-Павленка, 1, к. 307, тел. +38 (044) 280-91-87. 
Деканат факультету транспортного будівництва: 01010 Україна, м. 

Київ, вул. Михайла Омеляновича-Павленка, 1, к. 213, тел. +38 (044) 280-65-43. 
Деканат факультету транспортних та інформаційних технологій: 

01010 Україна, м. Київ, вул. Михайла Бойчука 42, к. 203, тел. +38 (044) 284-66-
01. 

Деканат факультету менеджменту, логістики та туризму: 01010 
Україна, м. Київ, вул. Михайла Омеляновича-Павленка, 1, к. 245, тел. +38 (044) 
280-38-76. 

Деканат факультету економіки та права: 01010 Україна, м. Київ, вул. 
Михайла Омеляновича-Павленка, 1, к. 207, тел. +38 (044) 288-71-00. 

Відділ роботи зі студентами Центру заочного та дистанційного 
навчання: 01010 Україна, м. Київ, вул. Михайла Омеляновича-Павленка, 1, 

к. і147, тел. +38 (044) 280-99-51. 

Відділ роботи зі студентами Центру підвищення кваліфікації, 
перепідготовки, удосконалення керівних працівників і спеціалістів: 01010 

Україна, м. Київ, вул. Михайла Омеляновича-Павленка, 1, к. і260, тел. +38 (044) 

280-99-17. 
Відділ роботи зі студентами Центру міжнародної освіти: 01010 

Україна, м. Київ, вул. Михайла Омеляновича-Павленка, 1, к. і263, тел. +38 (044) 

280-68-33. 
Студентський відділ кадрів університету (комплектація, зберігання і 

ведення особових справ студентів, які навчаються в університеті, занесення до 
них змін, пов’язаних з навчанням; ведення обліку студентів, які навчаються; 
оформлення переведення та відрахування студентів відповідно до 
законодавства, положень, інструкцій та наказів ректора університету; видача 
довідок про теперішнє та минуле навчання в університеті; ведення архіву 
особових справ студентів тощо): 01010 Україна, м. Київ, вул. Михайла 
Омеляновича-Павленка, 1, к. 321, тел. +38 (044) 280-12-78. 

Режимно-секретний відділ університету (військовий облік 
військовозобов’язаних і призовників; бронювання військовозобов’язаних 
співробітників, аспірантів і студентів, координація військової підготовки 

http://files.ntu-web6.ntu.edu.ua/www.ntu.edu.ua/publichna-inf/polozhennja-dek.pdf
http://files.ntu-web6.ntu.edu.ua/www.ntu.edu.ua/publichna-inf/polozhennja-dek.pdf
http://www.ntu.edu.ua/wp-content/uploads/pdf/publichna-inf/polozhennja-per-stud.pdf
http://www.ntu.edu.ua/wp-content/uploads/2015/11/polozhenja-dup-vidz.pdf
http://vstup.ntu.edu.ua/polozh_yur_clin.pdf
http://vstup.ntu.edu.ua/polozh_yur_clin.pdf
http://files.ntu-web6.ntu.edu.ua/www.ntu.edu.ua/publichna-inf/polozhennja-olimp.pdf
http://files.ntu-web6.ntu.edu.ua/www.ntu.edu.ua/publichna-inf/polozhennja-olimp.pdf
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студентів): 01010 Україна, м. Київ, вул. Михайла Омеляновича-Павленка, 1, 
к. 227а, тел. +38 (044) 280-34-80. 

 

2.2. Умови розміщення / забезпечення проживання 

Університет має 5 гуртожитків загальною площею 27 391,0 м
2
 та 

житловою площею 17 992 м
2
. Чотири гуртожитки компактно розташовані на 

вулиці Михайла Бойчука, (вул. Михайла Бойчука 36, 39, 38а, 40а) поряд з 

навчально-бібліотечним корпусом, один – на вул. Джона Маккейна (вул. 

Джона Маккейна, 32).  

Всі іногородні студенти та аспіранти денної форми навчання забезпечені 

житлом. За необхідності студенти заочної форми навчання теж можуть 

проживати у гуртожитках. 

У студмістечку є пункт надання побутових послуг, спортивні кімнати. 

У гуртожитках встановлено та функціонує сучасне телекомунікаційне 

обладнання, що об’єднується в єдину комп’ютерну мережу з навчальними 

корпусами університету, є вільний доступ до Wi-Fi. 

Дирекція студмістечка.  

Директор студмістечка – Черній Світлана Вікторівна, м. Київ, вул. 

Михайла Бойчука, 36-Б, тел. +38 (044) 284-95-20. 

Заступник директора студмістечка з виховної роботи та режиму – 

Правдюк Аліна Леонідівна, тел. +38 (044) 286-49-77. 

Начальник паспортного столу – Наумова Анна Іллівна, тел. +38 (044) 286-

49-77. 

 

2.3. Харчування 

На території головного навчального корпусу (вул. Михайла 

Омеляновича-Павленка, 1) працює двоповерхова їдальня загальною площею 

1 813 м
2
. Тут є дві просторі зали для студентів, викладачів та співробітників, а 

також буфет.  

У навчально-бібліотечному корпусі університету (вул. Михайла Бойчука, 

42, перший поверх) функціонує буфет. 

 

2.4. Вартість проживання 

Вартість проживання у студентських гуртожитках з 01 вересня 2019 р. за 

одне ліжко-місце за місяць становить: для студентів – 490 грн; для студентів у 

кімнатах для сімейних – 510 грн; для аспірантів, докторантів – 510 грн; для 

аспірантів, докторантів у кімнатах для сімейних – 600 грн.  

Для студентів заочної форми навчання (у період сесії), вступників (у 

період вступних випробувань) та інших осіб, що проживають у гуртожитку 

тимчасово, вартість проживання становить 140 грн за добу.  
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2.5. Фінансова підтримка для студентів 

2.5.1. Стипендіальне забезпечення студентів 

Студентам денної форми навчання, які навчаються за кошти державного 

бюджету (за державним замовленням), за результатами семестрового контролю 

на підставі рейтингу успішності призначається академічна стипендія. 

Студентам першого року навчання на перший семестр академічна 

стипендія призначається відповідно до рейтингу за результатами конкурсних 

балів під час вступу до НТУ.  

За особливі успіхи у навчанні, участь у науковій та громадській роботі 

студентам університету можуть призначатися іменні академічні стипендії 

Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, 

Київського міського голови тощо.  

Студентам категорій, визначених «Порядком використання коштів, 

передбачених у державному бюджеті для виплати соціальних стипендій 

студентам (курсантам) вищих навчальних закладів», затвердженим Постановою 

Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 р. № 1045 «Деякі питання 

виплати соціальних стипендій студентам (курсантам) вищих навчальних 

закладів» (зі змінами, внесеними згідно з Постановами Кабінету Міністрів 

України), призначаються соціальні стипендії. 

Розмір академічних та соціальних стипендій встановлюється відповідно 

до Постанови Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 р. № 1047 «Про 

розміри стипендій у державних та комунальних навчальних закладах, наукових 

установах».  

2.5.2. Пільгова оплата проживання у гуртожитках 

Студентам пільгових категорій, визначених законами України та 

постановами Кабінету Міністрів України, надаються пільги щодо оплати 

проживання у гуртожитках. 

2.5.3. Державне забезпечення окремих категорій студентів 

Діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, а також особи з 

їх числа та студенти, які в період навчання у віці від 18 до 23 років залишилися 

без батьків, отримують повне державне забезпечення, передбачене чинним 

законодавством.  

 

2.6. Медичні послуги 

У студентському містечку (вул. Михайла Бойчука, 36, тел. +38 (044) 284-

96-28) функціонують медпункт, стоматологічний кабінет.  

Також студенти можуть звернутися до Київської міської студентської 

поліклініки за адресою вул. Політехнічна, 25/29, тел. +38 (044) 236-32-04 (стіл 

довідок). Поліклініка працює з понеділка по п’ятницю з 08:00 до 19:00; у 

суботу з 09:00 до 15:00. 
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2.7. Страхування  

Національний транспортний університет надає допомогу, пов’язану з 

отриманням страховки, коли це потрібно, студентам, що приїжджають та 

від’їжджають як учасники мобільності 

(http://erasmus.ntu.edu.ua/insurance_eng.html). 

Установи країн-партнерів повинні інформувати учасників мобільності у 

тих випадках, коли страховий захист не надається автоматично. Витрати на 

страхування можуть бути покриті організаційними грантами. 

 

2.8. Умови для студентів з обмеженими можливостями та особливими 

потребами  

В університеті створені сприятливі умови для навчання, комфортного 

перебування та проживання студентів з особливими потребами.  

Відповідно до Указу Президента України «Про внесення змін до п. 3 

Положення про національний заклад (установу) України» від 02 грудня 

2017 року № 401, Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів 

в Україні» від 21 березня 1991 року № 875-ХІІ, в університеті діє «Порядок 

супроводу (надання допомоги) осіб з обмеженими фізичними можливостями, 

громадян похилого віку, інших маломобільних груп населення під час 

перебування на території Національного транспортного університету» 

(затверджений наказом ректора від 08 червня 2018 р. № 298). 

Порядком визначається супровід (надання допомоги) осіб з обмеженими 

фізичними можливостями, громадян похилого віку, інших маломобільних груп 

населення під час перебування на території НТУ. 

Порядок оприлюднено на офіційному вебсайті Університету 

(http://www.ntu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/11/poriadok-suprovodu-osib.pdf). 

 

2.9. Навчальне обладнання  
Університет має три навчальні корпуси: головний навчальний корпус 

(вул. Михайла Омеляновича-Павленка, 1), навчально-бібліотечний корпус (вул. 

Михайла Бойчука, 42) та спортивний комплекс (вул. Михайла Бойчука, 36а). 

Загальна площа навчально-лабораторних корпусів становить 35 293 м
2
. Також 

університет має навчальний полігон загальною площею 4,5 га та площею 

навчальних приміщень 1 200 м
2
.  

Чотириповерховий головний навчальний корпус та дев’ятиповерховий 

навчально-бібліотечний корпус дозволяють розмістити всі кафедри, лабораторії 

та приміщення для занять студентів.  

З урахуванням усіх ліцензованих обсягів на всіх рівнях за строками 

навчання загальний ліцензований обсяг становить 26 046 одиниць. Загальна 

площа всіх приміщень для занять студентів становить 35 293 м
2
. Тобто при 

навчанні у дві зміни (наказ ректора Національного транспортного університету 

від 16 серпня 2019 р. № 517) навчальна площа на одиницю ліцензованого 

обсягу становить 2,71 м
2
, що відповідає пункту 33 Ліцензійних умов. 

Забезпеченість мультимедійним обладнанням для одночасного використання в 

навчальних аудиторіях (мінімальний відсоток кількості аудиторій) – 37 %.  

http://erasmus.ntu.edu.ua/insurance_eng.html
http://www.ntu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/11/poriadok-suprovodu-osib.pdf
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Спеціалізовані навчальні лабораторії всіх кафедр університету оснащені 

сучасним обладнанням, приладами, вимірювальною і діагностичною 

апаратурою.   

В університеті функціонують 17 мультимедійних комп’ютерних класів, 

які дозволяють впроваджувати сучасні інноваційні технології навчання та 

забезпечувати інформатизацію навчального процесу.  

Забезпечено доступ працівників університету та студентів до мережі 

Інтернет. 

Бібліотека університету розташована у навчально-бібліотечному 

корпусі університету (вул. Михайла Бойчука, 42), на 8-му і 9-му поверхах. Крім 

того, у головному навчальному корпусі (вул. Михайла Омеляновича-Павленка, 

1, кім. 345) знаходиться читальний зал. Загальна площа бібліотеки становить 

3 037,0 м
2
, у тому числі 5 читальних залів загалом на 600 посадкових місць 

(чотири у навчально-бібліотечному корпусі та один у головному навчальному 

корпусі) мають загальну площу 1 278,0 м
2
. 

Бібліотека має три абонементи: навчальний, науковий та художньої 

літератури. Читальні зали спеціалізуються таким чином: електронний 

читальний зал, зал навчальної літератури, зал наукової літератури, зал 

періодичної літератури (ці 4 зали розташовані у навчально-бібліотечному 

корпусі) та довідковий читальний зал (розташований у головному навчальному 

корпусі). 

Фонд бібліотеки університету – універсальне зібрання наукової, 

навчальної, довідкової, художньої літератури та періодичних видань. Але 

пріоритет при його комплектуванні надано літературі автомобільно-

дорожнього профілю та літературі з тематики навчальних дисциплін 

університету. Загальний фонд бібліотеки становить 516 134 примірники, з них 

наукової літератури – 96,1 тис. примірників, навчальної літератури – 261,1 тис. 

примірників, періодичних видань – майже 80 тис. примірників.  

Наявної у бібліотеці навчальної літератури та фахових періодичних 

видань достатньо для забезпечення освітнього процесу, зокрема самостійної та 

індивідуальної роботи студентів.  

Бібліотека забезпечує зручний доступ до електронних навчально-

методичних посібників викладачів Національного транспортного університету. 

Надходження цих посібників щороку збільшується.  

Гордість бібліотеки – авторський фонд інформаційно-бібліографічного 

відділу. Тут зібрані чудом збережені до наших часів праці викладачів 

університету з початку його існування. Унікальним є зібрання дисертацій і 

авторефератів дисертацій, з якими можна працювати в науковому читальному 

залі. 

Розгалужений довідково-пошуковий апарат (система каталогів, у числі 

яких електронний каталог, і картотек) забезпечує можливість зручно 

орієнтуватися в книжковому фонді. Кожен каталог має цільове призначення, 

що дозволяє проводити пошук літератури за різними ознаками, у відповідності 

з потребами користувачів. Доступ до електронного каталогу у мережі Інтернет, 

можливість мобільного пошуку інформації в зручний для користувача час, 
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додаткові сервіси роблять електронний каталог одним із найпопулярніших 

бібліотечних бібліографічних ресурсів.  

Електронний каталог та електронна база навчально-методичної 

літератури розміщені на власній вебсторінці бібліотеки (www.library.ntu.edu.ua).   

 

2.10. Можливості міжнародної мобільності 

Університетом укладені договори про співробітництво між НТУ та 

закладами вищої освіти, в межах яких здійснюється партнерський обмін та 

навчання студентів: 

 

Іспанія 
Університет Альмерія 

Політехнічний університет Валенсії 

Румунія 
Університет Пітешті 

Університет сільськогосподарських наук та ветеринарної медицини 

Польща Жешувський технологічний університет 

Хорватія Університет Північ 

 

Згідно з програмами міжнародного співробітництва кращі студенти 

Національного транспортного університету за рейтингом НТУ зі знанням 

іноземних мов мають змогу здобувати освіту за кордоном відповідно до 

індикації та умов, викладених у таблиці.  

 
ЗВО-партнер, 

країна 

Освітній 

ступінь 
Спеціальність 

Строк 

навчання 

Форма 

навчання 

Мова 

програми 
Вимоги 

Університет 

Альмерія, 

Іспанія 

UNIVERSIDAD 

DE ALMERIA 

Licence 

(бакалавр) 

Accounting and 

taxation  

Облік і 

оподаткування; 

Finance, 

banking, 

insurance 

Фінанси, банків-

ська справа та 

страхування; 

Management and 

administration 

Менеджмент; 

Marketing and 

advertising 

Маркетинг 

5 міс. Очна Англійська Знання 

англійської 

мови на рівні 

В1; 

середній 

академічний 

бал не нижче 

80 балів;  

щонайменше 

2–3 роки 

навчання 

Політехнічний 

університет 

Валенсії, 

Іспанія 
UNIVERSITAT 

POLITECNICA 

DE VALENCIA 

Licence 

(бакалавр) 

Engineering (all 

fields of study) 

Інжиніринг (усі 

галузі 

навчання); 

Environmental 

sciences 

Екологічні 

науки; 

Arts 

Мистецтво 

5 міс. Очна Англійська Знання 

англійської 

мови на рівні 

В2; 

середній 

академічний 

бал не нижче 

80 балів;  

щонайменше 

2–3 роки 

навчання 

http://www.library.ntu.edu.ua/
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Університет 

Пітешті, 

Румунія 
UNIVERSITATE

A DIN PITESTI 

Licence 

(бакалавр) 

Engineering and 

Engineering 

trades  

Галузеве маши-

нобудування, 

Енергетичне ма-

шинобудування, 

Автомобільний 

транспорт, 

Прикладна 

механіка 

5 міс. Очна Англійська Знання 

англійської 

мови на рівні 

В1; 

середній 

академічний 

бал не нижче 

80 балів;  

щонайменше 

2–3 роки 

навчання 

Жешувський 

технологічний 

університет, 

Польща 

POLITECHNIKA 

RZESZOWSKA 

IM IGNACEGO 

LUKASIEWICZA 

PRZ  

Master 

(магістр) 

Management and 

Logistics 

Менеджмент, 

Логістика; 

Mechanical 

Engineering 

Галузеве маши-

нобудування, 

Енергетичне ма-

шинобудування, 

Автомобільний 

транспорт, 

Прикладна 

механіка 

5 міс. Очна Англійська Знання 

англійської 

мови на рівні 

В2; 

середній 

академічний 

бал не нижче 

80 балів;  

щонайменше 

2–3 роки 

навчання 

 

2.11. Обов’язкові чи вибіркові «вікна мобільності» 

«Вікно мобільності» (ВМ) – це період, передбачений для міжнародної 

мобільності студентів. Обов’язкові ВМ обмежені термінами початку та 

закінчення семестру (за семестрової мобільності) або навчального року при 

річній або кількарічній (магістеріум) мобільності. Вибіркові ВМ мають місце 

при транскордонному (дистанційному) навчанні, коли періоди такого навчання 

визначаються закордонним партнером залежно від різних факторів.  

 

2.12. Практична інформація для мобільних студентів, які прибувають 

Якщо Ви прибули до Києва з іншого міста, то дістатися до Національного 

транспортного університету можна:  

- від Центрального залізничного вокзалу – метрополітеном до станції 

«Арсенальна», а потім по вулиці Івана Мазепи (пішки або тролейбусом 

маршруту № 38 або автобусом маршруту № 24) до вул. Михайла Омеляновича-

Павленка, 1 (зупинка тролейбуса та автобуса «Парк Вічної Слави»); 

- від Міжнародного аеропорту «Бориспіль» – автобусом Skybus до 

станції метрополітену «Харківська», далі метрополітеном до станції 

«Арсенальна», а потім по вулиці Івана Мазепи (пішки або тролейбусом 

маршруту № 38 або автобусом маршруту № 24) до вул. Михайла Омеляновича-

Павленка, 1 (зупинка тролейбуса та автобуса «Парк Вічної Слави»); 

- від Міжнародного аеропорту «Київ» імені Ігоря Сікорського – 

маршрутним таксі № 805 до станції метрополітену «Вокзальна», далі 

метрополітеном до станції «Арсенальна», а потім по вулиці Івана Мазепи 

(пішки або тролейбусом маршруту № 38 або автобусом маршруту № 24) до 
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вул. Михайла Омеляновича-Павленка, 1 (зупинка тролейбуса та автобуса «Парк 

Вічної Слави»). 

 

 
 

2.13. Мовні курси 

Для всіх бажаючих здобувачів вищої освіти в НТУ працюють курси з 

підготовки до єдиного вступного іспиту з іноземної мови для вступу на 

навчання для здобуття ступеня магістра на основі здобутого ступеня вищої 

освіти бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) за 

програмою інтенсивного навчання, яка створює умови для досягнення рівня 

володіння іноземною мовою від В1 до В2 (відповідно до Рекомендацій 

Комітету з питань освіти при Раді Європи щодо навчання іноземним мовам).  

Запис на курси здійснюється в Центрі підвищення кваліфікації, 

перепідготовки, удосконалення керівних працівників і спеціалістів (вул. 

Михайла Омеляновича-Павленка, 1, тел. + 38 (044) 280-99-17). 

На постійній основі в університеті працює Speaking Club. Спілкування у 

клубі відбувається на цікаві життєві, соціальні та наукові теми. Участь у роботі 

клубу допомагає подолати психологічний бар’єр при спілкуванні іноземною 

мовою, розширити словниковий запас фразами і зворотами, які властиві живій 

мові, сприяє розвитку міжкультурної комунікації.   

Іноземні студенти, що беруть участь у Проекті Erasmus+ програми КА1 

Навчальна, академічна мобільність, вивчають українську мову. 
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2.14. Члени консорціуму/партнерства та їх ролі 

У рамках реалізації Проекту Erasmus+ Програми КА2: EAC/A03/2016 

«Master in Smart Transport and Logistics for Cities» (SmaLog) було створено 

Консорціум за участі таких структур:  

 

Італія 
Римський університет Тор Вергата 

Римський університет Сапіенца 

Україна 

Національний університет міського господарства ім. О.М. Бекетова  

Національний університет «Львівська політехніка» 

Житомирський державний технологічний університет 

Інститут проблем ринку та економіко-екологічних питань 

ТОВ «Системне обслуговування» – асоційовані партнери – підприємство 

Грузія 

Грузинський технічний університет 

Навчальний університет LEPL – Батумська державна морська академія 

ТОВ «Батумі Автотранспорт» – асоційовані партнери – підприємство 

Польща Сласька політехніка 

Німеччина Hochschule Wismar 

 

У рамках реалізації Проекту Erasmus+ програми КА2: «New Mechanisms 

of Partnership-based Governance and Standardization in Ukraine» (PAGOSTE) 

(609536-EPP-1-2019-1-DE-EPPKA2-CBHE-SP) було створено Консорціум за 

участі таких структур:  
 

Німеччина Університет Констанц 

Австрія Віденський університет економіки та бізнесу 

Італія Римський університет Тре 

Україна 

Міністерство освіти і науки України 

Інститут професійно-технічної освіти Національної академії педагогічних 

наук 

Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана 

Українська інженерно-педагогічна академія 

Південноукраїнський національний педагогічний університет імені 

К.Д. Ушинського 

 

2.15. Можливості для проходження практики/стажування 

Для забезпечення практичної підготовки студентів та їх успішного 

працевлаштування університет встановлює різні форми співробітництва з 

організаціями, профільними державними установами, транспортними та 

будівельними організаціями, фінансовими структурами, установами банківської 

сфери, судовими інституціями, підприємствами сфери торгівлі та готельно-

ресторанного бізнесу, страхового бізнесу на підставі укладених договорів про 

підготовку спеціалістів, угод про співпрацю, двосторонніх договорів 

співдружності, договорів про проходження практики студентів, що створюють 

умови для реалізації програм практик та забезпечують виконання у повному 

обсязі вимог, передбачених Положенням про організацію освітнього процесу в 

Національному транспортному університеті, Положення про стейкхолдерів 
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освітніх програм Національного транспортного університету, Положенням про 

порядок реалізації права на академічну мобільність студентів. 

 Національний транспортний університет підтримує партнерські 

відносини більш ніж з 100 стейкхолдерами. Партнерами університету є органи 

державної та місцевої влади, організації, відомства, служби, на базі яких 

проходить практика студентів з подальшим працевлаштуванням, переважна 

більшість їх є партнерами освітніх програм, а саме: Міністерство 

інфраструктури України, Комунальне підприємство «Київпастранс», Державна 

служба автомобільних доріг України, КП «Київкомунсервіс», Асоціація 

міжнародних автомобільних перевізників України. 

Університет має угоди про партнерство з комунальними підприємствами: 

КП «Міський тролейбус»; КП «Київшляхбуд»; КП «Швидкісний трамвай»; КП 

Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних 

шляхів та споруд на них Оболонського р-ну м. Києва;  КП «ШЕУ по ремонту та 

утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Печерського р-ну м. 

Києва»; КП ШЕУ Дніпровського р-ну м. Києва; КП «ШЕУ по ремонту та 

експлуатації автомобільних шляхів та споруд на них «Магістраль» (ШЕУ 

«Магістраль»); КП ШЕУ Солом’янського р-ну; КП ШЕУ Святошинського р-ну; 

КП ШЕУ Деснянського р-ну; КП ШЕУ Голосіївського району. 

Укладені угоди про співробітництво з ТОВ «Укрспецбудмонтаж-2»; ТОВ 

«ДАНКО»; ТОВ «ПОЛІТЕХНОСЕРВІС»; ТОВ «Біддекс Україна»; ТОВ 

«АЛЬЯНС БУДІВЕЛЬНИКІВ УКРАЇНИ»; ТОВ «ВІСТ-М»; ТОВ «КАПОНІР-

ГРУП»; ТОВ «НОВОБУДОВ-ВС»; ТОВ Будівельна компанія «Білдекс»; ТОВ 

СБМУ «Підряд»; ТОВ «Стройспецтехніка»; ТОВ «Шляхове будівництво 

Альтком»; ТОВ «ГАРАНТ ЛЮМАХ»; ТОВ «БК АДАМАНТ»;ТОВ 

«ЕКОБУДТРЕЙД»; ТОВ «ГУД ІНЖИНІРИНГ»; ТОВ «УКРТРАНСМІСТ»; ТОВ 

ІНЖИНІРИНГОВА КОМПАНІЯ «АВТОМАГІСТРАЛЬ»; ТОВ «Автомагістраль-

Південь»; ТОВ Науково-виробнича фірма «Мостексперт»; ТОВ «Науково-

виробниче підприємство «Укртрансакад»; ТОВ «СК НЕВІА»; ТОВ «Будівельна 

компанія Барто»; КАМО «Україна»; ТОВ Науково-виробнича фірма 

«Мостексперт»; ТОВ «БУДІМПЕРІЯ»; ТОВ «ГАРАНТБУД»; ТОВ 

«Дніпробудком»; ТзОВ «Афіноцентр»; ТОВ «Проектно-екологічний 

консалтинг»; ПАТ «Київхімпостач»; Спільне україно-австрійське підприємство з 

обмеженою відповідальністю «Бітунова Україна»;  ТОВ «АВРОРА ТЕРМ»; ТОВ 

«Сучасна транспортна інфраструктура»; ТзОВ «Інститут комплексного 

проектування об’єктів будівництва»; ТзОВ «Міжнародний проектний інститут»; 

ТОВ «КБК»; ТОВ «ВК ЄВРОБУД»; ТзОВ «Онур Конструкціон Інтернешил». 

Також університет має угоди про партнерство з комерційними 

компаніями, такими як: ТОВ «Транспортна компанія САТ», ТОВ «Макс 

Логістик», ТОВ ТрансЛінк Україна», Дочірнє підприємство «ФМ Ложістік 

Дніпро», ТОВ «ТНТ Україна», ТОВ «Атіс-Сервіс Україна», ТОВ «Топ Карго», 

Компанія SW Transporte, ТОВ «Санд», ТОВ «Хімагромаркетинг», Компанія 

«Мастер Сервіс», ТОВ «МВК ГІСКОН», ТОВ «Небесна криниця ЛТД», 

Обухівське АТП 13238, Київське АТП – 13058 тощо. 
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Така кількість партнерів створює широкі можливості для походження 

практики здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) та другого 

(магістерського) рівнів.  

 

2.16. Умови для занять спортом і відпочинку 

Університет має сучасний спортивний комплекс по вул. Михайла 

Бойчука, 36а з ігровими та тренажерними залами, плавальним басейном, 

відкритими спортивними майданчиками, пунктом спортивної реабілітації. 

Загальна площа спортивних залів становить 3 586,4 м
2
; 25-метровий плавальний 

басейн має площу водного дзеркала 500 м
2
.  

Спорткомплекс забезпечує студентам і працівникам університету заняття 

фізичною культурою і спортом. У спорткомплексі працюють секції з різних 

видів спорту (атлетична гімнастика, плавання, баскетбол, волейбол, міні-

футбол, настільний теніс, бадмінтон, гирьовий спорт, легка атлетика тощо), а 

також групи лікувальної фізичної культури. 

Великою популярністю користується в університеті мотоспорт. 

Мотокоманда університету відома всій Україні та за її межами. 

Університет має оздоровчо-спортивний табір «Зелений бір», 

розташований у мальовничий місцевості на березі річки Козинки поблизу села 

Плюти Обухівського району Київської області, в якому щорічно відпочивають 

студенти та працівники університету. Одночасно табір може прийняти 300 

відпочиваючих. 

В університеті активно функціонує Центр студентської творчості та 

дозвілля (ЦСТД), при якому працюють різні творчі колективи, зокрема 

вокальна студія; вокальний ансамбль «Контраст»; СТЕМ (Студентський театр 

естрадних мініатюр); студія сучасної хореографії; хореографічна школа R-n-b 

та Нір-Нор. Є актова зала на 420 місць.  

У кожного студента є можливість розвивати свої здібності в художній 

самодіяльності, командах Клубу веселих та кмітливих (КВК).  

Протягом року проводяться турніри серед факультетських команд КВК 

на кубок НТУ, творчі змагання на титул Міс та Містер НТУ. Регулярно 

відбуваються вечори, на котрих можна цікаво і весело відпочити. 

 

2.17. Студентські асоціації 

В університеті на громадських засадах діють:  

– рада студентського самоврядування університету, 5 рад студентського 

самоврядування на факультетах і 5 рад студентського самоврядування в 

гуртожитках;  

– наукове товариство студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених;  

– студентські клуби. 

Студенти беруть участь у роботі Юридичної клініки НТУ.  

Інформація щодо навчання студентів, дозвілля, занять спортом 

розміщується в газеті «Автодорожник» (http://avtodor.ntu.edu.ua/), на сайті 

університету (http://www.ntu.edu.ua/).   

http://avtodor.ntu.edu.ua/
http://www.ntu.edu.ua/
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3. Профіль освітньо-професійної програми «Логістика» зі 

спеціальності 073 «Менеджмент» 

 

Гарант програми: доктор технічних наук, професор Воркут Т.А. 
 

1 – Загальна інформація 

Повна назва вищого 

навчального закладу та 

структурного підрозділу 

Національний транспортний університет 

Ступінь вищої освіти та 

назва кваліфікації мовою 

оригіналу 

Перший (бакалаврський) 

Бакалавр з менеджменту 

 

Офіційна назва освітньої 

програми 

Логістика 

Тип диплому та обсяг 

освітньої програми 

Тип диплому – одиничний ступінь,  

обсяг освітньої програми 240 кредитів ЕКТС (обсяг освітньої програми 120 

кредитів за скороченою програмою, на базі ступеня «молодший бакалавр», 

оскільки заклад вищої освіти має право визнати та перезарахувати кредити 

ЄКТС, отримані в межах попередньої освітньої програми підготовки 

молодшого бакалавра (молодшого спеціаліста), термін навчання три роки 

десять місяців (один рік та десять місяців за скороченою програмою). 

Наявність акредитації Міністерство освіти і науки України, 

з 2019 р. по 2024 р. 

Цикл/рівень 

 

НРК України – 6 рівень,  FQ-EHEA – перший цикл,  

ЕQF-LLL – 6 рівень 

Передумови Наявність ступеня бакалавра, освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста 

Мова(и) викладання Українська мова 

Термін дії освітньої 

програми 

Програма впроваджена в 2018 році  

Інтернет-адреса 

постійного розміщення 

опису освітньої програми 

www.ntu.edu.ua 

2 – Мета освітньої програми 

Метою ОПП «Логістика» є надання освітніх послуг в галузі знань 07 «Управління та 

адміністрування» спеціальності 073 «Менеджмент» з широким доступом до працевлаштування.  

Забезпечити теоретичну та практичну підготовку висококваліфікованих 

конкурентоспроможних фахівців з менеджменту, які володіють сучасними теоретичними 

знаннями, вміннями та практичними навичками у професійній сфері. 

3 - Характеристика освітньої програми 

Предметна область 

(галузь знань, 

спеціальність, 

спеціалізація (за 

наявності)) 

07 Управління та адміністрування 
073 Менеджмент  

Освітньо-професійна програма «Логістика» 

Орієнтація освітньої 

програми 

Освітньо-професійна програма бакалавра. Основна орієнтація програми – 

практична професійна діяльність; спрямованість програми – прикладна, 

практична. 

Основний фокус 

освітньої програми та 

спеціалізації 

Узагальнений об’єкт професійної діяльності – діяльність з організації та 

функціонування транспортного менеджменту, менеджменту парків 

транспортних засобів, складування, вантажоперероблення, виконання 

замовлень, проектування логістичних мереж, управління запасами, 

планування постачань/попиту, а також менеджменту логістичних 

провайдерів, які залучаються ззовні. 

Об’єкт професійної діяльності за освітньо-професійною програмою 

http://www.ntu.edu.ua/
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«Логістика» – діяльність з управління транспортним та складським 

господарствами, визначення джерел постачання і прок’юрмент, 

прогнозування попиту, управління запасами та проектування логістичних 

мереж. 
Види професійної діяльності – організаційно-управлінська, економічна, 

аналітична, консалтингова діяльність з менеджменту, менеджменту парків 

транспортних засобів, складування, вантажоперероблення, виконання 

замовлень, проектування логістичних мереж, управління запасами, 

планування постачань/попиту; організація роботи підприємств з 

логістичними провайдерами. 

Особливості програми Забезпечити ефективне управління комерційних і некомерційних 

організацій, органів державної влади та місцевого самоврядування, 

інституцій громадянського суспільства, громадських об’єднань, науково-

освітніх установ. Можливе навчання за скороченим терміном на базі ОКР 

молодшого спеціаліста в обсязі 120 кредитів. 

Мінімум 50% обсягу освітньої програми має бути спрямовано на 

забезпечення загальних та спеціальних (фахових) компетентностей за 

спеціальністю, визначених цим стандартом вищої освіти. 

4 – Придатність випускників  

до працевлаштування та подальшого навчання 

Придатність до 

працевлаштування 

Випускники, які здобудуть ступінь бакалавра за спеціальністю 

«Менеджмент» за освітньо-професійною програмою «Логістика», 

отримають кваліфікацію 1475.4 Менеджери (управителі) з логістики 

(згідно з класифікатором професій (КП) станом на 26.10.2017 р.) та 

зможуть обіймати такі посади: 

- керівника підприємства та структурних підрозділів; 

- технічного фахівця в галузі управління; 

- секретаря адміністративних органів; 

- організатора діловодства; 

- диспетчера автомобільного транспорту; 

- агента із замовлення населення на перевезення; 

- торгового агента; 

- транспортного експедитора; 

- інспектора з кадрів; 

- фахівця з найму робочої сили. 

Подальше навчання Випускники першого (бакалаврського) рівня вищої освіти можуть 

продовжувати навчання за спеціальностями, ознаки яких закладаються в 

навчальних планах бакалаврських програм, починаючи з другого-третього 

курсів навчання, на другому (магістерському) рівні вищої освіти (програма 

третього циклу FQ-EHEA, 7 рівня EQF-LLL та 7 рівня НРК) у навчальних 

закладах відповідного рівня акредитації. 

 

5 – Викладання та оцінювання 

Викладання та навчання Лекції, практичні заняття, виконання курсових робіт, дослідницькі лабораторні 

роботи, самостійна робота на основі підручників, навчальних посібників та 

конспектів лекцій, консультації зі викладачами, проходження практики на 

профільних підприємствах та в науково-дослідних установах, підготовка 

кваліфікаційної роботи. 

Оцінювання Методи оцінювання – екзамени, тести, практика, контрольні, курсові 

роботи, есе, презентації тощо). Формативні (вхідне тестування та поточний 

контроль): тестування знань або умінь; усні презентації; звіти про 

лабораторні роботи; аналіз текстів або даних; звіти про практику; письмові 

есе або звіти (можуть бути частини дипломної роботи: огляд літератури; 

критичний аналіз публікацій тощо). Сумативні (підсумковий контроль): 

екзамен (письмовий з подальшим усним опитуванням); залік (за 

результатами формативного контролю)., захист кваліфікаційної роботи. 
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6 – Програмні компетентності 

Інтегральна 

компетентність 

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні 

проблеми, які характеризуються комплексністю і невизначеністю умов, у 

сфері менеджменту або у процесі навчання, що передбачає застосування 

теорій та методів соціальних та поведінкових наук. 

Загальні компетентності 

(ЗК) 

ЗК1. Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, 

усвідомлювати цінності громадянського (демократичного) суспільства та 

необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод 

людини і громадянина в Україні. 

ЗК2. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові 

цінності та примножувати досягнення суспільства на основі розуміння 

історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця у 

загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку 

суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та форми 

рухової активності для активного відпочинку та ведення здорового 

способу життя. 

ЗК3. Здатність до абстрактного мислення, аналізу, синтезу. 

ЗК4. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях 

ЗК5. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної 

діяльності. 

ЗК6. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово. 

ЗК7. Здатність спілкуватися іноземною мовою. 

ЗК8. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій. 

ЗК9. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 

ЗК10 Здатність до проведення досліджень на відповідному рівні. 

ЗК11. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації. 

ЗК12. Здатність генерувати нові ідеї (креативність). 

ЗК13. Цінування та повага різноманітності та мультикультурності. 

ЗК14. Здатність працювати у міжнародному контексті. 

ЗК15. Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів). 

Спеціальні 

компетентності (СК) 

СК1.Здатність визначати та описувати характеристики організації. 
СК2. Здатність аналізувати результати діяльності організації, зіставляти їх 

з факторами впливу зовнішнього та внутрішнього середовища. 

СК3. Здатність визначати перспективи розвитку організації. 
СК4. Вміння визначати функціональні області організації та зв’язки між 

ними. 
СК5. Здатність управляти організацією та її підрозділами через реалізацію 

функцій менеджменту. 
СК6. Здатність діяти соціально відповідально і свідомо. 

СК7. Здатність обирати та використовувати сучасний інструментарій 
менеджменту. 

СК8. Здатність планувати діяльність організації та управляти часом. 
СК9. Здатність працювати в команді та налагоджувати міжособистісну 

взаємодію при вирішенні професійних завдань. 
СК10. Здатність оцінювати виконувані роботи, забезпечувати їх якість та 

мотивувати персонал організації. 
СК11. Здатність створювати та організовувати ефективні комунікації в 

процесі управління. 
СК12. Здатність аналізувати й структурувати проблеми організації, 

формувати обґрунтовані рішення. 

СК13. Розуміти принципи і норми права та використовувати їх у 
професійній діяльності. 

СК14. Розуміти принципи психології та використовувати їх у професійній 
діяльності. 

СК15. Здатність формувати та демонструвати лідерські якості та 
поведінкові навички.  
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Фахові компетентності 

спеціальності визначені 

ВНЗ (ЗФК) 

ЗФК1. Здатність сформувати концептуальну модель фахівця з логістики та 

усвідомлювати сфери майбутньої професійної діяльності.  

ЗФК2. Здатність володіти термінологією та головними поняттями щодо 

концепції, стратегії і тактики логістики. 

ЗФК3. Здатність володіти методологічним інструментарієм розроблення та 

реалізації завдань логістики. 

ЗФК4. Здатність використовувати узагальнені знання світової практики з 

управління системами логістики та ланцюгами постачань. 

ЗФК5. Здатність визначати стратегію управління запасами. 

ЗФК6. Здатність проводити оцінювання економічної ефективності рішень в 

сфері логістики і управління ланцюгами постачань. 

ЗФК7. Уміння визначати та формулювати завдання, які безпосередньо 

стосуються функціональних сфер логістики. 

ЗФК8. Здатність володіти основними підходами щодо логістичного 

управління на підприємствах різної  галузевої приналежності. 

ЗФК9. Здатність володіти методичним інструментарієм розроблення 

раціональних маршрутів перевезень. 

ЗФК10. Здатність розробляти пропозиції щодо удосконалення транспортно-

технологічних систем доставки вантажів. 

ЗФК11. Уміння проводити оцінювання економічної ефективності та 

наслідків прийняття рішень щодо організації транспортного процесу 

шляхом розрахунку відповідної системи показників. 

ЗФК12. Уміння ефективно управляти процесами на складах різного 

функціонального призначення відповідно до діючих системи 

стандартизації. 

ЗФК13. Уміння використовувати на практиці сучасні системи автоматизації 

управління складом. 

ЗФК14. Здатність до практичної реалізації процесів вантажоперероблення в 

контексті  підтримуючої логістичної функції та розуміння особливого 

значення вантажоперероблення як інтегрованого процесу логістичної 

системи. 

ЗФК15. Здатність володіти методами консолідації окремих відправлень 

(пакування) в укрупнену вантажну одиницю. 

ЗФК16. Здатність оптимізувати наскрізні потоки в основних 

функціональних та інтегрованих областях логістики. 

ЗФК17. Здатність створювати ефективні логістичні ланцюги для руху 

матеріальних потоків. 

ЗФК18. Уміння визначати логістичні витрати та знаходити шляхи їх 

скорочення. 

ЗФК19. Здатність використовувати спеціальне та універсальне прикладне 

програмне забезпечення для оброблення даних обстеження 

пасажиропотоків, формування розкладу руху, організації маршрутної 

системи. 

ЗФК20. Здатність використовувати відповідний інструментарій для аналізу 

та оцінювання маршрутної системи пасажирського транспорту. 

ЗФК21. Уміння застосовувати на практиці технології організації 

логістичного сервісу. 

ЗФК22. Уміння визначати перелік логістичних послуг відповідно до 

розроблених стандартів логістичного обслуговування. 

ЗФК23. Здатність до проведення аналізу та оцінювання рівня логістичного 

обслуговування. 

ЗФК24. Здатність формувати раціональну структуру парку транспортних 

засобів за вантажопідйомністю та спеціалізацією. 

ЗФК25. Здатність володіти комплексом знань щодо визначальних функцій, 

основних характеристик, особливостей, форм організації та рівня 

обслуговування підприємств оптової та роздрібної торгівлі.  
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ЗФК26. Уміння визначати продуктивність, результативність та 

ефективність логістичної діяльності підприємства оптової та роздрібної 

торгівлі 

ЗФК27. Здатність визначати основні поняття та завдання щодо управління 

ризиками в логістиці, аналізувати економічну сутність категорії ризик та 

визначати основні категорії ризику відповідно до їх класифікації. 

ЗФК28. Уміння оцінювати ризики у логістичній системі управління. 

ЗФК29. Уміння визначати взаємозв'язок контролінгу з іншими функціями 

управління. 

ЗФК30. Здатність володіти методами управлінського обліку в підрозділах 

підприємства та формувати показники внутрішньої звітності як основи 

комунікаційних зв'язків управлінського обліку. 

ЗФК31. Здатність тлумачити норми транспортного права, визначати вид та 

межі юридичної відповідальності за правопорушення в транспортній сфері. 

ЗФК32. Уміння складати, подавати претензії і позови для задоволення 

вимог пов’язаних з невиконанням договірних зобов’язань на транспорті. 

ЗФК33. Здатність володіти комплексом спеціальних знань щодо управління 

процесами і системами транспортного обслуговування виробничих та 

торгівельних підприємств, які знаходяться в значних та найзначніших 

містах. 

7 – Програмні результати навчання 

Програмні результати 

навчання спеціальності 

(ПРН) 

ПРН1. Знати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати 

цінності громадянського суспільства, верховенства права, прав і свобод 

людини і громадянина в Україні. 

ПРН2. Зберігати моральні, культурні, наукові цінності та примножувати 

досягнення суспільства, використовувати різні види та форми рухової 

активності для ведення здорового способу життя. 

ПРН3. Демонструвати знання теорій, методів і функцій менеджменту, 

сучасних концепцій лідерства. 

ПРН4. Демонструвати навички виявлення проблем та обґрунтування 

управлінських рішень. 

ПРН5. Описувати зміст функціональних сфер діяльності організації. 

ПРН6. Виявляти навички пошуку, збирання та аналізу інформації, 

розрахунку показників для обґрунтування управлінських рішень. 

ПРН7. Виявляти навички організаційного проектування. 

ПРН8. Застосовувати методи менеджменту для забезпечення ефективності 

діяльності організації. 

ПРН9. Демонструвати навички взаємодії, лідерства, командної роботи. 

ПРН10. Мати навички обґрунтування дієвих інструментів мотивування 

персоналу організації. 

ПРН11. Демонструвати навички аналізу ситуації та здійснення комунікації 

у різних сферах діяльності організації. 

ПРН12. Оцінювати правові, соціальні та економічні наслідки 

функціонування організації. 

ПРН13. Спілкуватись в усній та письмовій формі державною та іноземною 

мовами. 

ПРН14. Ідентифікувати причини стресу, адаптувати себе та членів команди 

до стресової ситуації, знаходити засоби до її нейтралізації. 

ПРН15. Демонструвати здатність діяти соціально відповідально та 

громадсько свідомо на основі етичних міркувань (мотивів), повагу до 

різноманітності та міжкультурності. 

ПРН16. Демонструвати навички самостійної роботи, гнучкого мислення, 

відкритості до нових знань, бути критичним і самокритичним. 

ПРН17. Виконувати дослідження індивідуально та/або в групі під 

керівництвом лідера. 
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Програмні результати 
навчання спеціальності 
визначені ВНЗ (ЗПРН) 

ЗПРН18. Використовувати базові знання з логістичного управління і 
управління ланцюгами постачань й уміння критичного мислення, аналізу 
та синтезу в професійних цілях. 
ЗПРН19. Застосовувати набуті знання для виявлення, постановки та 
вирішення завдань за різних практичних ситуацій в сфері логістичного 
управління і управління ланцюгами постачань. 
ЗПРН20. Застосовувати одержані знання й уміння для ініціювання та 
реалізації заходів у сфері збереження навколишнього природного 
середовища і здійснення безпечної логістичної діяльності. 
ЗПРН21. Володіти методами та інструментарієм для обґрунтування 
управлінських рішень щодо створення й функціонування логістичних 
організаційних структур. 
ЗПРН22. Демонструвати вміння бізнес-планування, оцінювання 
кон’юнктури ринків та результатів логістичного управління і управління 
ланцюгами постачань з урахуванням ризиків. 

8 – Ресурсне забезпечення реалізації програми 
Кадрове забезпечення Підготовку бакалаврів спеціальності 073 «Менеджмент» освітньо-

професійної програми «Логістика» здійснюють одинадцять кафедр 
університету. Реалізація освітньої програми забезпечується науково 
педагогічними працівниками НТУ, а також особами, що залучаються до 
реалізації ОП на умовах трудового договору. Викладачі, що працюють за 
сумісництвом, - це провідні спеціалісти, практичні працівники 
народногосподарських ланок, підприємницьких та контролюючих структур 
регіону. Загальна кількість викладачів, які ведуть лекційні, практичні та 
лабораторні заняття, складає 74 особи. 
Частка науково-педагогічних працівників з науковими ступенями та 
вченими званнями, які забезпечують викладання лекційних годин циклу 
гуманітарних і соціально-економічних дисциплін навчального плану 
спеціальності (% від кількості годин) складає:-  всього – 100%; - у тому 
числі на постійній основі – 100%; 
Частка науково-педагогічних працівників з науковими ступенями та 
вченими званнями, які забезпечують викладання лекційних годин фахових 
дисциплін навчального плану спеціальності (% від кількості годин) 
складає: - всього – 100%; - у тому числі на постійній основі – 100%; - з них: 
докторів наук або професорів (при розрахунку частки докторів наук, 
професорів враховано до 0,5 кандидатів наук, доцентів, які мають стаж 
безперервної роботи в даному навчальному закладі не менше 10 років, а 
також є авторами (співавторами) підручників або навчальних посібників з 
грифом Міністерства освіти і науки України) – 19,0 %. 

Матеріально-технічне 
забезпечення 

В навчанні використовуються сучасні комп’ютерні засоби та програмне 
забезпечення. В НТУ функціонують 16 мультимедійних комп’ютерних 
класів, які дозволяють впроваджувати сучасні інноваційні технології 
навчання та забезпечувати інформатизацію навчального процесу; 
лабораторії і кабінети, оснащені сучасним обладнанням, приладами, 
вимірювальною і діагностичною апаратурою, персональними 
комп’ютерами, що забезпечує сучасний рівень підготовки фахівців.  

Інформаційне та 
навчально-методичне 
забезпечення 

Забезпеченість навчального процесу студентів навчальною та довідковою 
літературою, інструктивно-методичними матеріалами, а також 
нормативною документацією відповідає діючим нормативам 
забезпеченості контингенту студентів за спеціальністю. В навчанні 
використовується як бібліотечний фонд НТУ та електронна база бібліотеки 
з режимом WEB-доступу, так і власні навчально-методичні розробки 
викладачів кафедр НТУ. 
 

9 – Академічна мобільність 
Національна кредитна 
мобільність 

На основі двосторонніх угод між Національним транспортним 
університетом та технічними університетами України. 

Міжнародна кредитна 
мобільність 

Укладені угоди про міжнародну академічну мобільність (Еразмус+ К1). 
На основі двосторонніх угод між Національним транспортним 
університетом та закладами вищої освіти зарубіжних країн-партнерів. 

Навчання іноземних 
здобувачів вищої освіти 

За даною освітньо-професійною програмою можливе навчання іноземних 
здобувачів вищої освіти. 
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Перелік компонентів освітньо-професійної програми та їх логічна 

послідовність 
 

Код н/д 

Компоненти освітньої програми  

(навчальні дисципліни, курсові проекти (роботи), 

практики, кваліфікаційна робота) 

Кількість 

кредитів 

Форма 

підсумк. 

контролю 

1 2 3 4 

I. Цикл соціально-гуманітарної підготовки 

СГП 1 Філософія 3 Екзамен 

СГП 2 Історія України та української культури 5 Екзамен 

СГП 3 Українська мова (за професійним спрямуванням) 3 Екзамен 

СГП 4 Іноземна мова (за професійним спрямуванням) 9 Екзамен/Залік 

СГП 5 Управління проектами 3 Залік 

Всього за циклом І 23,0 

Позакредитні дисципліни 

 Фізичне виховання 8 Залік 

ІІ. Цикл фундаментальної природничо-наукової та загальноекономічної підготовки 

ПФНЗЕ 1 Вища та прикладна математика:   

ПФНЗЕ 1.1 Вища математика:   

ПФНЗЕ 1.1.1 Вища математика 4 Екзамен 

ПФНЗЕ 1.1.2 Теорія ймовірностей і математична статистика 3 Залік 

ПФНЗЕ 1.2 Прикладна математика:   

ПФНЗЕ 1.2.1 Дослідження операцій і методи оптимізації 4 Екзамен 

ПФНЗЕ 1.2.2 Моделі і методи прогнозування 4 Залік 

ПФНЗЕ 2 Статистика 5 Екзамен 

ПФНЗЕ 3 Інформаційні системи та технології 3 Залік 

ПФНЗЕ 4 Економічна теорія:   

ПФНЗЕ 4.1 Основи економічної теорії 3 Залік 

ПФНЗЕ 4.2 Макроекономіка 3 Залік 

ПФНЗЕ 4.3 Мікроекономіка 3 Екзамен 

ПФНЗЕ 5 Управління природоохоронною діяльністю 4 Екзамен 

Всього за циклом ІІ 36,0 

III. Цикл професійної та практичної підготовки 

3.1. Цикл професійної підготовки  (за спеціальністю) 

ПП 1.1 Державне та регіональне управління 3 Залік 

ПП 1.2 Менеджмент і адміністрування:   

ПП 1.2.1 Теорія організації 3 Залік 

ПП 1.2.2 Менеджмент 5 Екзамен 

ПП 1.2.3 Операційний менеджмент 5 Екзамен 

ПП 1.2.4 Самоменеджмент 3 Залік 

ПП 1.2.5 Кадровий менеджмент  3 Залік 

ПП 1.2.6 Адміністративний менеджмент 4 Залік 

ПП 1.2.7 Стратегічне управління 4,5 Екзамен 

ПП 1.2.8 Управління інноваціями 3 Залік 

ПП 1.3  Фінанси, гроші та кредит 5 Залік 

Код н/д 
Компоненти освітньої програми  

(навчальні дисципліни, курсові проекти (роботи), 
практики, кваліфікаційна робота) 

Кількість 
кредитів 

Форма 
підсумк. 

контролю 

1 2 3 4 

ПП 1.4 Економіка і фінанси підприємства:   

ПП 1.4.1 Економіка підприємства 3 Екзамен 

ПП 1.4.2 Фінанси підприємства 3 Екзамен 

ПП 1.5 Облік і аудит  4,5 Залік 
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ПП 1.6 Маркетинг 4,5 Екзамен 

ПП 1.7 Логістика 5 Екзамен 

ПП 1.8 Основи безпека людини 3 Залік 

Всього за циклом 3.1 61,5 

3.2. Цикл професійної підготовки за фаховою спеціалізацією 

ПП 2.1  Право:   

ПП 2.1.1 Господарське та трудове право  3 Залік 

ПП 2.1.2 
Основи конституційного та адміністративного 
права 

3 Залік 

ПП 2.1.3 Транспортне право 3 Залік 

ПП 2.2 Міжнародні економічні відносини 3 Залік 

ПП 2.3 Зовнішньоекономічна діяльність підприємства 3 Залік 

Всього за циклом 3.2 15,0 

3.3. Практична підготовка 

ПП 3.1 Навчальна практика “Вступ до фаху” 1,5 Екзамен 

ПП 3.2 Виробнича практика:   
ПП 3.2.1 Виробнича практика (економічна) 3 Екзамен 
ПП 3.2.2 Виробнича практика (техніко-економічна) 4,5 Екзамен 

ВПП 2.3 Переддипломна практика 3 Екзамен 

Всього за циклом 3.3 12,0 

Всього за циклом 3 88,5 

IV. ДЕРЖАВНА АТЕСТАЦІЯ 

ДА Підготовка до дипломної бакалаврської роботи  7,5  

Всього на підготовку бакалавра на вибір ВНЗ 155,0 

ДИСЦИПЛІНИ ВІЛЬНОГО ВИБОРУ СТУДЕНТА 

І. Цикл соціально-гуманітарної підготовки 

ВСГП 1.1 Правознавство 3 Залік 

ВСГП 1.2 Правові форми державотворення 3 Залік 

ВСГП 2.1 Професійна та корпоративна етика 3 Залік 

ВСГП 2.2 Етика бізнесу 3 Залік 

ВСГП 3.1 Політолого-соціологічний курс 4 Екзамен 
ВСГП 3.2 Культурологія 4 Екзамен 

ВСГП 4.1 Психологія та конфліктологія 4 Залік 
ВСГП 4.2 Риторика 4 Залік 

Разом за циклом 1 14,0 

ІІ. Професійна та практична підготовка 

2.1 Цикл професійної підготовки  (за спеціальністю) 

ВПП 1.1 Введення в управління 4 Залік 

ВПП 1.2 Основи логістики 4 Екзамен 

Разом за циклом 2.1 8 

2.2 Цикл професійної підготовки за фаховою спеціалізацією 

ВПП 2.1 
 

Управління процесами і системами вантажних 
перевезень 

6 Екзамен/Залік 

Код н/д 
Компоненти освітньої програми  

(навчальні дисципліни, курсові проекти (роботи), 
практики, кваліфікаційна робота) 

Кількість 
кредитів 

Форма 
підсумк. 

контролю 
1 2 3 4 

ВПП 2.2 Вантажознавство 6 Екзамен/Залік 

ВПП 3.1 Складське обслуговування 3 Залік 

ВПП 3.2 Управління складами і терміналами 3 Залік 

ВПП 4.1 Товарознавство 5 Екзамен 

ВПП 4.2 Вантажоперероблення і пакування 5 Екзамен 

ВПП 5.1 Управління матеріальними потоками 8 Екзамен 

ВПП 5.2 Інтегровані матеріальні потоки 8 Екзамен 

ВПП 6.1 
Управління процесами і системами пасажирських 
перевезень 

6 Залік 
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ВПП 6.2 Системи міських пасажирських перевезень 6 Залік 

ВПП 7.1 Логістичне обслуговування 5 Екзамен 
ВПП 7.2 Управління підприємствами логістичних провайдерів 5 Екзамен 

ВПП 8.1 Управління парками транспортних засобів 4 Екзамен 
ВПП 8.2 Логістична інфраструктура 4 Екзамен 

ВПП 9.1 Організація оптової та роздрібної торгівлі 3 Залік 
ВПП 9.2 Дистрибуційні канали 3 Залік 

ВПП 10.1 Функціональна логістика 8 Екзамен/Залік 

ВПП 10.2 Логістика: поглиблений курс 8 Екзамен/Залік 

ВПП 11.1 Управління ризиками в логістиці 6 Екзамен/Залік 

ВПП 11.2 Аналіз ризику в логістичних системах 6 Екзамен/Залік 

ВПП 12.1 Контролінг 3 Екзамен 

ВПП 12.2 Управлінський облік 3 Екзамен 

ВПП 13.1 Транспортне право 3 Залік 

ВПП 13.2 Правове забезпечення транспорної діяльності 3 Залік 

ВПП 14.1 Сітілогістіка 3 Залік 

ВПП 14.2 Управління безпекою дорожнього руху 3 Залік 

Разом за циклом 2.2 63 

Разом за циклом 2 71 

ВСЬОГО НА ПІДГОТОВКУ ЗА ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЮ 

ПРОГРАМОЮ 
240,0 
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Структурно-логічна схема освітньо-професійної програми «Логістика» за спеціальністю                                     

073 «Менеджмент» 

 

Іноземна мова (за професійним спрямуванням) 

1 семестр 2 семестр 3 семестр 4 семестр 5 семестр 6 семестр 7 семестр 8 семестр 

Філософія  

Історія України і 

української культури  

Правознавство /  

Правові форми  

державотворення 

Вища математика  

Інформаційні системи і 

технології  

Українська мова (за 

проф. спрямуванням 

Введення в управління 

Професійна та 

корпоративна етика / 

Етика бізнесу 

Дослідження операцій і 

методи оптимізації 

Макроекономіка  

Психологія та 

конфліктологія / 

Риторика 

Мікроекономіка  

Управління процесами і системами ВП / Вантажознавство 

Міжнародні економічні 

відносини  

Моделі і методи 

прогнозування 

Фінанси, гроші і кредит  

 

Теорія організації 

 

Менеджмент  

Операційний 

менеджмент  

Управління матеріальними потоками / Інтегровані 

матеріальні потоки 

Самоменеджмент  

Кадровий менеджмент  

Управління процесами і 

системами ПП / Системи 

міських пасажирських 

перевезень 

 

Адміністративний 

менеджмент  

Управління інноваціями  

Логістичне 

обслуговування / 

Управління 

підприємствами 

логістичних провайдерів 

Функціональна логістика / логістика: поглиблений курс 

Управління парками 

ТЗ / Логістична 

інфраструктура 

Управління ризиками в логістиці / Аналіз ризику в 

логістичних системах 

Управління проектами  

Стратегічне управління  

Контролінг / 

Управлінський облік 

Виробнича практика  

(економічна)  

Виробнича практика  

(техніко-економічна)  

Переддипломна практика   

Захист дипломної 

бакалаврської роботи  

Навчальна практика  

«Вступ до фаху»  

Політолого-

соціологічний курс / 

Культурологія/ 

Державне та регіональне 

управління  

Фінанси  підприємства  

 

Облік і аудит  

Зовнішньоекономічна 

діяльність підприємства  

Трудове  право  

Товарознавство / 

Вантажоперероблення 

і пакування 

Маркетинг  

Організація роздрібної і 

оптової торгівлі / 

Дистрибуційні канали 

Транспортне право / 

Правове забезпечення 

транспортної діяльності 

 

Основи економічної 

теорії  

Теорія ймовірностей і 

математична статистика  

Основи логістики 

Основи безпеки людини  

Статистика  

 

Управління природо-

охоронною діяльністю 

Економіка підприємства  

 

Господарське  право  

Правове регулювання 

закупівель  

Складське обслуговування/ 

Управління складами і 

терміналами 

 

Логістика  

Сітілогістика / 

Управління 

безпекою 

дорожнього руху 
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Форма атестації здобувачів вищої освіти 

Атестація випускників освітньо-професійної програми «Логістика» спеціальності 073 «Менеджмент» проводиться у 

формі захисту кваліфікаційної бакалаврської роботи та завершується видачею документу встановленого зразка про 

присудження йому ступеня бакалавра із присвоєнням кваліфікації: бакалавр з менеджменту. 

Атестація здійснюється відкрито і публічно. 

Навчальна програма на основі повної загальної середньої освіти становить 240 кредитів ЕКТС. Навчальна програма на 

основі освітнього ступеня «молодший спеціаліст», за скороченим терміном навчання, становить 120 кредитів ЕКТС. 

 

Матриця відповідності програмних компетентностей компонентам освітньо-професійної програми «Логістика»  

 
Шифр 

компетен-

тності 

 

Шифр 
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З
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С
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С
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С
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С
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I. Цикл соціально-гуманітарної підготовки 

СГП 1    +               +    + +    +   

СГП 2 + +           +                  

СГП 3      +   +                      

СГП 4       +       +                 

СГП 5    + +       +  +   +      +    +    

ІІ. Цикл фундаментальної природничо-наукової та загальноекономічної підготовки 

ПФНЗЕ 

1.1.1 
  + +      +                     

ПФНЗЕ 

1.1.2 
  +     +  +                 +    

ПФНЗЕ 

1.2.1 
  + +    + + +       + + + +           

ПФНЗЕ 

1.2.2 
  + +    + + +       + + + +           

ПФНЗЕ 2   +     +  +                 +    
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Шифр 

компетен-

тності 

 

Шифр 
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С
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С
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ПФНЗЕ 3    +    +    +                   

ПФНЗЕ 

4.1 
  + +             +   +           

ПФНЗЕ 

4.2 
    +         +   + + +            

ПФНЗЕ 

4.3 
    +            + + +            

ПФНЗЕ 5                     +          

III. Цикл професійної та практичної підготовки 

3.1. Цикл професійної підготовки  (за спеціальністю) 

ПП 1.1             + + +      +          

ПП 1.2.1                + + + + +   +    +    

ПП 1.2.2                    +  +         

ПП 1.2.3                    +  +         

ПП 1.2.4        + +  + +        +  +       + + 

ПП 1.2.5        + +  + +        +  +       + + 

ПП 1.2.6        + +  + +        +  +       + + 

ПП 1.2.7           +       +     +    +    

ПП 1.2.8   + + +   + +  + +      +     +        

ПП 1.3                 +              

ПП 1.4.1                  +       +   +    

ПП 1.4.2                  +              

ПП 1.5                 + +         +    

ПП 1.6   +     +  + + +    +  +             

ПП 1.7                 + +             

ПП 1.8                     +          

3.2. Цикл професійної підготовки за фаховою спеціалізацією 

ПП 2.1.1 +   +           +      +          

ПП 2.1.2 +   +     +            +    +   +   

ПП 2.1.3               +    +            
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Шифр 

компетен-

тності 
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ПП 2.2             + +    +             

ПП 2.3             + +    +             

ДИСЦИПЛІНИ ВІЛЬНОГО ВИБОРУ СТУДЕНТА 

І. Цикл соціально-гуманітарної підготовки 

ВСГП 1.1 +   +     +            +    +   +   

ВСГП 1.2 +   +     +            +    +   +   

ВСГП 2.1             +  +      +   +  +    + 

ВСГП 2.2             +  +      +   +  +     

ВСГП 3.1 + +         + +   +      +   +     + + 

ВСГП 3.2             +  +      +          

ВСГП 4.1           + +   +      +   +     + + 

ВСГП 4.2           + +   +      +   +     + + 

ІІ. Професійна та практична підготовка 

2.1 Цикл професійної підготовки  (за спеціальністю) 

ВПП 1.1        + +  + +        +  +       + + 

ВПП 1.2   + + +    +          +            

2.2 Цикл професійної підготовки за фаховою спеціалізацією 

ВПП 2.1     +            +              

ВПП 2.2     +            +              

ВПП 3.1   + + +              + +       +    

ВПП 3.2   + + +            +  + +       +    

ВПП 4.1    + +            +              

ВПП 4.2    + +              +    +    +    

ВПП 5.1   + +     +        +   +           

ВПП 5.2   + +     +        +   +           

ВПП 6.1         + +       +   +           

ВПП 6.2         + +       +   +           

ВПП 7.1    +    + + +      + +      +  +      

ВПП 7.2    +    + + +      + +      +  +      

ВПП 8.1   +       +  +           +    +    
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Шифр 

компетен-

тності 
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ВПП 8.2   +       +  +     +      +    +    

ВПП 9.1    +             +          +    

ВПП 9.2    +             +          +    

ВПП 10.1    + +                     +     

ВПП 10.2    + +                     +     

ВПП 11.1   +  +    +         +             

ВПП 11.2   +  +    +         +             

ВПП 12.1   + +      + +     + + +  +           

ВПП 12.2   + +      + +     + + + + +           

ВПП 13.1 +     +                      +  + 

ВПП 13.2 +     +                      +  + 

ВПП 14.1    +     +            +          

ВПП 14.2    +     +            +          
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Шифр 
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I. Цикл соціально-гуманітарної підготовки 

СГП 1                                  

СГП 2                                  

СГП 3                                  

СГП 4                                  

СГП 5                                  

ІІ. Цикл фундаментальної природничо-наукової та загальноекономічної підготовки 

ПФНЗЕ 

1.1.1 
                                 

ПФНЗЕ 

1.1.2 
                                 

ПФНЗЕ 

1.2.1 
                                 

ПФНЗЕ 

1.2.2 
                                 

ПФНЗЕ 

2 
                                 

ПФНЗЕ 

3 
                                 

ПФНЗЕ 

4.1 
                                 

ПФНЗЕ 

4.2 
                                 

ПФНЗЕ 

4.3 
                                 

ПФНЗЕ 

5 
                                 

III. Цикл професійної та практичної підготовки 

3.1. Цикл професійної підготовки  (за спеціальністю) 

ПП 1.1                                  

ПП 1.2.1                                  
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Шифр 
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ПП 1.2.2                                  
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ПП 1.2.7                                  

ПП 1.2.8                                  

ПП 1.3                                  

ПП 1.4.1                                   

ПП 1.4.2                                   

ПП 1.5                                  

ПП 1.6                                  

ПП 1.7   + +                              

ПП 1.8                                  

3.2. Цикл професійної підготовки за фаховою спеціалізацією 

ПП 2.1.1                               + +  

ПП 2.1.2                             +  +   

ПП 2.1.3     +                             

ПП 2.2                                  

ПП 2.3                                  

ДИСЦИПЛІНИ ВІЛЬНОГО ВИБОРУ СТУДЕНТА 

І. Цикл соціально-гуманітарної підготовки 

ВСГП 

1.1 
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4.1 
                                 

ВСГП 

4.2 
                                 

 

ІІ. Професійна та практична підготовка 

2.1 Цикл професійної підготовки  (за спеціальністю) 

ВПП 1.1                                  

ВПП 1.2 + +                                

2.2 Цикл професійної підготовки за фаховою спеціалізацією 

ВПП 2.1         + + +             +          

ВПП 2.2         + + +                       

ВПП 3.1            + +  + +     +             

ВПП 3.2            + + + + +     + + +           

ВПП 4.1                             +     

ВПП 4.2            + + + +      +             

ВПП 5.1     + +                            

ВПП 5.2     + +                            

ВПП 6.1                   + +              

ВПП 6.2                   + +              

ВПП 7.1      + + +             + + +           

ВПП 7.2      + + +             + + +           

ВПП 8.1  +                                

ВПП 8.2   +                               

ВПП 9.1                         + +        

ВПП 9.2      +                   + +        
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Шифр 

компе-

тентності 
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10.1 
  +  + + + + + +  +                      

ВПП 

10.2 
  +  + + + + + +  +                      

ВПП 

11.1 
                          + +      

ВПП 

11.2 
                          + +      

ВПП 

12.1 
          + + +   + + +           + +   + 

ВПП 

12.2 
+   + + +  +        +          +   + +   + 

ВПП 

13.1 
+                              + +  

ВПП 

13.2 
+                              + +  

ВПП 

14.1 
  + +     + + +                      + 

ВПП 

14.2 
        + +                       + 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



46 

 

3. Матриця забезпечення програмних результатів навчання (ПРН) відповідним компонентам освітньо-

професійної програми 

 
Шифр ПРН 
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I. Цикл соціально-гуманітарної підготовки 

СГП 1         +     +   +      

СГП 2 + +             +        

СГП 3             +   +       

СГП 4             +          

СГП 5    +  + + +         +      

ІІ. Цикл фундаментальної природничо-наукової та загальноекономічної підготовки 

ПФНЗЕ 1.1.1    +       +      +      

ПФНЗЕ 1.1.2      +           +      

ПФНЗЕ 1.2.1   + +  +  +               

ПФНЗЕ 1.2.2   + +  +  +               

ПФНЗЕ 2    +  +     +      +      

ПФНЗЕ 3    +  +     +            

ПФНЗЕ 4.1   + +  +  +               

ПФНЗЕ 4.2     + +  +         +      

ПФНЗЕ 4.3     + + +                

ПФНЗЕ 5            +   +        

III. Цикл професійної та практичної підготовки 

3.1. Цикл професійної підготовки  (за спеціальністю) 

ПП 1.1        +    +   +  +      

ПП 1.2.1   + + + + + + + +             

ПП 1.2.2   + +  +  + + +  +           

ПП 1.2.3   + +  +  + +   +  +           

ПП 1.2.4   + +  +  + + + + +  +  +       

ПП 1.2.5   + +  +  + + + +   +  +       

ПП 1.2.6   + +  +  + + + +   +  +       

ПП 1.2.7    +  +     +     +       
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Шифр ПРН 
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ПП 1.2.8    + + + +    +      +      

ПП 1.3      + +                

ПП 1.4.1    + +  +  +    +           

ПП 1.4.2       + +     +           

ПП 1.5    +  +           +      

ПП 1.6   + + + +     +     + +      

ПП 1.7           +     +  +     

ПП 1.8            +   +        

3.2. Цикл професійної підготовки за фаховою спеціалізацією 

ПП 2.1.1 +           +   +    + +   

ПП 2.1.2 +  + +        +   + +    +   

ПП 2.1.3   +  +  +     +  +     +    

ПП 2.2     +     +     +  +      

ПП 2.3   +  +  + +       +  +      

ДИСЦИПЛІНИ ВІЛЬНОГО ВИБОРУ СТУДЕНТА 

І. Цикл соціально-гуманітарної підготовки 

ВСГП 1.1 +           +   +    + +   

ВСГП 1.2 +           +   +        

ВСГП 2.1     +      +   + +        

ВСГП 2.2     +      +   + +        

ВСГП 3.1 + +                     

ВСГП 3.2              + +        

ВСГП 4.1              + + + +      

ВСГП 4.2              + + + +      

ІІ. Професійна та практична підготовка 

2.1 Цикл професійної підготовки  (за спеціальністю) 

ВПП 1.1   + +  +  + + + +   +  +       

ВПП 1.2    +       +     + + +     

2.2 Цикл професійної підготовки за фаховою спеціалізацією 

ВПП 2.1      + +          +  +    
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Шифр ПРН 
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ВПП 2.2      +             +    

ВПП 3.1    +            + +  + +   
ВПП 3.2    +            + +  + +   
ВПП 4.1    +  +               +  
ВПП 4.2     +      +        +  +  

ВПП 5.1    +  + +          + + +    
ВПП 5.2    +  + +          + + +    
ВПП 6.1                     +  

ВПП 6.2                     +  
ВПП 7.1   + + + + + + +  +     +  + +    
ВПП 7.2   + + + + + + +  +     + + +     

ВПП 8.1           +       +     
ВПП 8.2    +       +        +    
ВПП 9.1   + +  + + +           +    

ВПП 9.2   + +  + + +           +    
ВПП 10.1   + + +   +   +  +      +    
ВПП 10.2   + + +   +   +  +      +    
ВПП 11.1   +  +  +    +     + +   +   

ВПП 11.2   +  +  +    +     + +   +   
ВПП 12.1   + + + +             + + +  
ВПП 12.2   + + + +             + + +  

ВПП 13.1 +   +     +   +       +    
ВПП 13.2 +   +     +   +       +    
ВПП 14.1    +        +     +  + + +  

ВПП 14.2            +        +   
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4. Анотації дисциплін освітньо-професійної програми «Логістика» за спеціальністю 

073 «Менеджмент» 
 

ДИСЦИПЛІНИ САМОСТІЙНОГО ВИБОРУ НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ 

І. Цикл соціально-гуманітарної підготовки 

Шифр, назва 

дисципліни, 

семестр 

СГП 1 Філософія 

1 семестр 

Зміст 

Змістовий модуль 1. Специфіка і розвиток філософського знання 

Тема 1. Філософія, коло її проблем та роль у суспільстві. 
Тема 2. Історія розвитку філософії. 

Тема 3. Онтологія: філософське вчення про буття. 

Тема 4. Теорія пізнання. 

Тема 5. Свідомість. 

Змістовий модуль 2. Людина і суспільство у філософській перспективі 

Тема 6. Соціальна філософія. 

Тема 7. Філософська антропологія. 

Тема 8. Філософія техніки. 

Компетентності 

ЗК4. Здатність застосовувати отримані знання в практичних ситуаціях;  

СК4. Вміння визначати функціональні області організації та зв’язки між ними; 

СК6. Здатність діяти соціально відповідально та свідомо; 

СК8. Здатність плануватидіяльність організації та управляти часом; 

СК9. Здатність працювати автономно та в команді, навички міжособистісної 

взаємодії; 

СК13. Розуміти принципи і норми права та використовувати їх у професійній 

діяльності. 

Програмні 

результати 

ПРН9. Демонструвати навички взаємодії, лідерства, командної роботи. 

ПРН14. Ідентифікувати причини стресу, адаптувати себе та членів команди до 

стресової ситуації, знаходити засоби до її нейтралізації. 

ПРН17. Виконувати дослідження індивідуально та/або в групі під керівництвом 

лідера. 

Результати 

Знати: 

- специфіку філософського знання, його структуру та основні етапи розвитку, 

поняття про світогляд, його типи та світоглядний характер філософського знання; 

- особливості філософії як науки та її співвідношення із іншими науками; 

- роль, функції та місце філософії у розвитку культури світової та вітчизняної; 

- базові поняття онтологічного, гносеологічного, соціально-філософського, 

філософсько-антропологічного, аксіологічного знання; 

- філософські засади розуміння буття та пізнання, поняття про діалектику та 

синергетику; 

- основи розуміння специфіки людського буття та культури; 

- засади філософського розуміння свідомості; 

- специфіку наукового пізнання серед інших форм пізнання; 

- закономірності життя і розвитку суспільства, історичного процесу, співвідношення 

понять культура та цивілізація; 

- роль цінностей в житті окремої особистості та суспільства в цілому; 

- сутність глобальних проблем людства та шляхів їх вирішення. 

Уміти: 

- характеризувати та з’ясовувати специфіку філософії різних етапів її розвитку; 

- порівнювати різні філософські концепції; 

- аналізувати явища індивідуального буття людини та життя і розвитку суспільства, 

його культури, застосовуючи філософську методологію; 

- використовувати знання з онтології, феноменології, філософської-антропології, 

гносеології під час самостійного осмислення явищ дійсності; 

- багатоаспектно використовувати методологічні прийоми та категоріально-

понятійний апарат сучасної філософії, діалектики та синергетики. 

Мати навички: 

- використовувати філософські знання та методологію для вивчення інших 

дисциплін і прогнозування розвитку політичних, економічних, культурних, 
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соціальних і виробничих процесів; 

- розуміння сучасних досягнень менеджменту та базових уявлень про основні 

напрямки його розвитку. 

Обсяг занять 
Всього Лекції Лабораторні Практичні СРС 

90 32 - 16 42 

Форми СРС 
Підготовка до лекцій, лабораторних, модульного контролю, екзамену.  

Вивчення розділів, рекомендованих до самостійного опанування. 

Оцінка 

результатів 

навчання 

Залік у 1 семестрі 

Іспит у 2 семестрі 

 

Шифр, назва 

дисципліни, 

семестр 

СГП 2 Історія України та української культури 

1 семестр 

Зміст 

Модуль 1. Вітчизняна історія та культура від історичних коренів до початку 

ХХІ ст. 

Змістовий модуль 1. Вступ до курсу “Історія України та української культури”. 

Стародавня доба української історії та культури 

Тема 1. Історія України та української культури як галузь знань.  

Тема 2. Стародавня доба української історії. Витоки української культури. 

Змістовий модуль 2. Княжа доба (ІХ – перша половина ХІV ст.) 

Тема 3. Передумови виникнення Давньоруської держави й основні етапи її історії. 

Галицько-Волинська Русь.  

Тема 4. Вплив християнства на розвиток української культури княжої доби (ІХ – 

перша половина ХІV ст.). 

Змістовий модуль 3. Литовсько-польська та козацька доба української  

історії та культури (друга половина ХІV – кінець ХVІІІ ст.) 

Тема 5. Литовсько-польська доба української історії (друга половина ХІV – середина 

ХVІІ ст.). 

Тема 6. Феномен українського козацтва. Запорізька Січ.  

Тема 7. Українська національна революція 1648–1676 рр. 

Тема 8. Українська козацько-гетьманська держава. 

Тема 9. Українська культура доби середньовіччя та раннього модерну. 

Модуль 2. Історія та культура України модерної та постмодерної доби (кінець ХVІІІ 

– початок ХХІ ст.) 

Змістовий модуль 4. Українські землі під владою Російської й Австрійської 

імперій (кінець ХVІІІ – початок ХХ ст.) 

Тема 10. Українські землі під владою Російської й Австрійської імперій (кінець XVIII 

– початок XX ст.) 

Тема 11. Національно-культурне відродження в Україні наприкінці ХVІІІ – на 

початку ХХ ст.). 

Змістовий модуль 5. Українська національно-демократична революція. 

Боротьба за відродження державності України (1917–1921) 

Тема 12. Державотворчі та соціокультурні процеси в Україні за часів національно-

демократичної революції 1917–1921 рр. 

Змістовий модуль 6. Україна у радянську добу (1921–1991) 

Тема 13. Українські землі у міжвоєнний період (1921–1939).  

Тема 14. Україна у Другій світовій та Великій Вітчизняній війнах (1939–1945).  

Тема 15. Україна в умовах системної кризи радянської системи (1945–1991). 

Тема 16. Тенденції соціокультурного розвитку України радянської доби. Діячі 

української культури в еміграції. 

Змістовий модуль 7. Розвиток незалежної України 

Тема 17. Проголошення і розбудова суверенної України. 

Тема 18. Український національний культурний простір у постсоціалістичний період. 

Компетентності 

ЗК1. Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, 

усвідомлювати цінності громадянського (демократичного) суспільства та 

необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і 

громадянина в Україні; 
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ЗК2. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності та 

примножувати досягнення суспільства на основі розуміння історії та 

закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі знань 

про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій, 

використовувати різні види та форми рухової активності для активного відпочинку 

та ведення здорового способу життя; 

ЗК13. Цінування та повага різноманітності та мультикультурності. 

Програмні 

результати 

ПРН1. Знати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності 

громадянського суспільства, верховенства права, прав і свобод людини і 

громадянина в Україні. 

ПРН2. Зберігати моральні, культурні, наукові цінності та примножувати досягнення 

суспільства, використовувати різні види та форми рухової активності для ведення 

здорового способу життя. 

ПРН15. Демонструвати здатність діяти соціально відповідально та громадсько 

свідомо на основі етичних міркувань (мотивів), повагу до різноманітності та 

міжкультурності. 

Результати 

Знати: 

- цивілізаційні витоки і детермінанти української культури й її місце у сучасному 

світі; 

- динаміку становлення та розвитку основних галузей української культури: освіти і 

науки, образотворчих мистецтв, театру, музики, архітектури, кіномистецтва; 

- основні етапи формування світових ідейно-художніх напрямів і стилів в 

українській культурі; 

- сутність сучасних українських державотворчих і національно-культурних проектів 

у подальшому цивілізаційному поступі народів України. 

Уміти:  

- правильно оцінювати сучасні політичні та соціальні процеси, формулювати власну 

думку; 

- аналізувати історичний досвід держави і культури, відокремлювати етапи 

історичних та культурних подій і процесів та визначати наступність подій у часі. 

Мати навички: 

- спілкуватись, використовуючи усну та письмову комунікацію українською та 

іноземною мовою (англійська, німецька, французька). 

Обсяг занять 
Всього Лекції Лабораторні Практичні СРС 

150 32 - 32 86 

Форми СРС 

Підготовка до лекцій, модульного контролю, екзамену.  

Вивчення розділів, рекомендованих до самостійного опанування; підготовка 

рефератів та презентацій опрацьованого матеріалу. 

Оцінка 

результатів 

навчання 

Іспит у 1 семестрі 

 

Шифр, назва 

дисципліни, 

семестр 

СГП 3 Українська мова (за професійним спрямуванням) 

1 семестр 

Зміст 

Тема 1. Державна мова — мова професійного спілкування. 

Тема 2. Основи культури української мови. 

Тема 3. Стилі сучасної української літературної мови у професійному спілкуванні. 

Тема 4. Ділові папери як засіб писемної професійної комунікації. 

Тема 5. Документація з кадрово-контрактних питань. 

Тема 6. Довідково-інформаційні документи. 

Тема 7. Спілкування як інструмент професійної діяльності. 

Тема 8. Етикет службового листування. 

Тема 9. Риторика і мистецтво презентації. Культура усного фахового спілкування. 

Тема 10. Наукова комунікація як складова фахової діяльності. 

Компетентності 
ЗК6. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово; 

ЗК9. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 
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Програмні 

результати 

ПРН13. Спілкуватись в усній та письмовій формі державною та іноземною мовами. 

ПРН16. Демонструвати навички самостійної роботи, гнучкого мислення, 

відкритості до нових знань, бути критичним і самокритичним. 

Результати 

Знати: 

- особливості сучасної літературної української мови як державної, її 

комунікативно-соціальні функції; 

- специфіку функціональних стилів сучасної української літературної мови; 

- норми сучасної української літературної мови й практично оволодіти ними; 

- основи ведення ділової документації українською мовою; 

- основні принципи професійного спілкування українською мовою; 

- основи професійної термінології; 

Уміти: 

- застосовувати різні мовні засоби відповідно до комунікативних намірів; 

- влучно висловлювати думки для успішного розв’язання проблем і завдань у 

професійній діяльності; 

- сприймати, відтворювати, редагувати тексти офіційно-ділового й наукового 

стилів;  

- скорочувати та створювати наукові тексти професійного спрямування, складати 

план, конспект, реферат тощо;  

- робити необхідні нотатки, виписки відповідно до поставленої мети; 

- складати різні типи документів, правильно добираючи мовні засоби, що 

репрезентують їх специфіку; 

- послуговуватися лексикографічними джерелами (словниками) та іншою 

допоміжною довідковою літературою, необхідною для самостійного вдосконалення 

мовної культури. 

Мати навички: 

- спілкуватись, використовуючи усну та письмову комунікацію українською та 

іноземною мовою (англійська, німецька, французька). 

Обсяг занять 
Всього Лекції Лабораторні Практичні СРС 

90 16 - 30 44 

Форми СРС 

Підготовка до лекцій, практичних занять (семінарів), модульного контролю, 

екзамену.  

Вивчення розділів, рекомендованих до самостійного опанування.; підготовка 

рефератів за темами курсу. 

Оцінка 

результатів 

навчання 

Іспит у 1 семестрі 

 

Шифр, назва 
дисципліни, 

семестр 

СГП 4 Іноземна мова (за професійним спрямуванням) 
1, 2, 3, 4 семестри 

Зміст 

I курс 
Тема 1. Професії у сфері логістики. 
Тема 2. Можливості працевлаштування.  
Тема 3. Введення в менеджмент. 
Тема 4. Менеджмент в різних секторах економіки. 
Тема 5. Ресурси менеджера. 
Тема 6. Розробка нової продукції.   
Тема 7. Логістичні послуги. 
Тема 8. Управління збутом логістичних послуг. 
Тема 9. Управління запасами. 
Тема 10. Постачальники. 
Тема 11. Маркетингові принципи. 
Тема 12. Пошук ринку. 
Тема 13. Способи перевезення. 
Тема 14. Типи контейнерів. 
Тема 15. Процеси. 
Тема 16. Управління якістю. 

ІІ курс 
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Тема 1. Планування та організація перевезень. 
Тема 2. Особливості перевезення товарів. 
Тема 3. Обслуговування споживачів. 
Тема 4. Ведення ділових операцій он-лайн.  
Тема 5. Управління персоналом. 
Тема 6. Міжкультурний менеджмент. 
Тема 7. Управління знаннями в організації. 
Тема 8.  Лідерство. 
Тема 9. Складування та зберігання. 
Тема 10. Злиття та поглинання. 
Тема 11. Банківська справа та фінансові послуги. 
Тема 12. Фінансовий та управлінський облік. 
Тема 13. Управління ризиком. 
Тема 14. Управління змінами. 
Тема 15. Документація  та фінанси. 
Тема 16. Оцінка бізнесу. 

Компетентності 
ЗК7. Здатність спілкуватися іноземною мовою. 

ЗК14. Здатність працювати у міжнародному контексті. 

Програмні 
результати 

ПРН13. Спілкуватись в усній та письмовій формі державною та іноземною мовами. 

Результати 

Знати: 
Аудіювання – мовленнєві формули та фрази за професійною тематикою, які 
базується на засвоєному лексичному та граматичному матеріалі; 
Читання – види читання (оглядове, ознайомче та вивчаюче); найуживаніші 
повсякденні та пов’язані з професійною діяльністю мовленнєві зразки і лексичний 
матеріал; 
Монологічне мовлення – як робити усні повідомлення, використовуючи базовий 
лексичний матеріал за темами змістових модулів;  
Діалогічне мовлення – як вести та підтримувати бесіду-діалог, обговорення, 
дискусію згідно із програмною тематикою відповідно до заданої комунікативної 
ситуації та сфери спілкування; 
Письмо – правила написання простих зв’язних текстів, головним чином,  доповідей, 
пропозицій, електронних листів загально-ділового змісту,  правила заповнення 
інформаційних формулярів, документів та принципи роботи з різними джерелами з 
метою узагальнення інформації та формулювання аргументів. 
Уміти: 
Аудіювання – розуміти на слух головні думки складного мовлення за професійною 
тематикою та нормативне усне мовлення на теми повсякденного життя; 

Читання – читати частково адаптовані тексти за фахом із різною цільовою 
настановою; визначати головні думки текстів за фахом, перекладати їх, 
користуючись словником; знаходити необхідну інформацію та 
інтерпретувати її у відповідній формі (реферат, анотація, відповіді на 
запитання до тексту, переказ і т. ін. у письмовій або усній формі); 
Монологічне мовлення – виступати з короткою доповіддю на задану 
тематику, додержуючись елементарних правил презентації; висловлюватися 
за професійною тематикою, використовуючи лінійний послідовний стиль 
представлення інформації; висловлювати свою точку зору, наводячи 
аргументи «за» і «проти»; підтримувати спілкування на теми, що стосуються 
повсякденного життя, навчання та професійної діяльності, демонструючи 
достатній ступінь швидкості та спонтанності; 
Діалогічне мовлення – брати активну участь у обговоренні чи дискусії, 
наводячи релевантні пояснення, аргументи і коментарі. Оцінювати різні 
точки зору, альтернативні пропозиції; використовувати у своїй практичній 
діяльності інформацію, здобуту у відповідних іншомовних джерелах; 
вирішувати проблемні ситуації, які можуть виникнути під час професійної 
діяльності; 
Письмо – у письмовій формі узагальнити інформацію та аргументи з 
відповідних джерел; заповнювати різні інформаційні формуляри, інші 
папери (залежно від специфіки майбутньої професійної діяльності). 
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Мати навички: 
- спілкуватись, використовуючи усну та письмову комунікацію українською та 
іноземною мовою (англійська, німецька, французька); 
- побудови граматично правильного речення (висловлення, міні тексту) з 
використанням активної лексики відповідної тематики (написання орфографічно та 
граматично правильного повідомлення (переказу, твору, реферату) з використанням 
активної лексики в межах тем, які пропонуються програмою курсу іноземної мови. 

Обсяг занять 
Всього Лекції Лабораторні Практичні СРС 

270 - - 128 142 

Форми СРС 
Підготовка до практичних занять, модульного контролю, заліку, екзамену.  
Вивчення розділів, рекомендованих до самостійного опанування, написання ділових 
листів, переклад фахових текстів, створення презентацій та написання рефератів. 

Оцінка 
результатів 
навчання 

Залік у 1, 3 семестрі 
Іспит у 2, 4 семестрі  

 

 

Шифр, назва 

дисципліни, 

семестр 

СГП 5 Управління проектами 

8 семестр 

Зміст 

Модуль 1. 

ЗМ 1. Класифікація базових понять управління проектами 

Тема 1. Проекти та їх сутність. Класифікація проектів. 

Тема 2. Учасники проекту. Життєвий цикл проекту. 

Тема 3. Проектний менеджмент. 

ЗМ 2. Принципи організації проектної роботи 

Тема 4. Загальні принципи побудови організаційних структур управління. 

Тема 5. Організаційна структура й система взаємин учасників проекту. 

Тема 6. Внутрішні організаційні структури проектів: функціональні, проектні, 

матричні. 

ЗМ 3. Цілі, завдання, продукти та обмеження проектів 

Тема 7. Постановка та декомпозиція цілей проекту. 

Тема 8. Визначення продуктів проекту. 

Тема 9. Оцінка обмежень проекту. 

Модуль 2. 

ЗМ 4. Структуризація та планування проекту 

Тема 10. Планування процесу реалізації проекту. 

Тема 11. Планування структури проекту WBS, OBS, CBS. 

Тема 12. Матриця відповідальності та пакет робіт. Сітьове планування проекту. 

Тема 13. Календарне планування, графіки Гантта. 

Тема 14. Планування ресурсів проекту. 

Тема 15. Планування витрат та бюджету проекту. 

ЗМ 5. Управління комунікаціями та електронна обробка даних 

Тема 16. Документи проекту, їх форма, класифікація, вимоги до них. 

Тема 17. Розробка плану комунікацій. 

Тема 18. Порівняльний аналіз програмного забезпечення для управління 

проектами. 

Компетентності 

ЗК4. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

ЗК5. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності. 

ЗК12. Здатність генерувати нові ідеї (креативність). 

ЗК14. Здатність працювати у міжнародному контексті. 

СК2. Здатність аналізувати результати діяльності організації, зіставляти їх з 

факторами впливу зовнішнього та внутрішнього середовища. 

СК8. Здатність планувати діяльність організації та управляти часом. 

СК12. Здатність аналізувати й структурувати проблеми організації, формувати 

обґрунтовані рішення. 

Програмні 

результати  

ПРН4. Демонструвати навички виявлення проблем та обґрунтування 

управлінських рішень. 
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ПРН6. Виявляти навички пошуку, збирання та аналізу інформації, розрахунку 

показників для обґрунтування управлінських рішень. 

ПРН7. Виявляти навички організаційного проектування. 

ПРН8. Застосовувати методи менеджменту для забезпечення ефективності 

діяльності організації. 

ПРН17. Виконувати дослідження індивідуально та/або в групі під керівництвом 

лідера. 

Результати 

Знати: 

- теоретичні основи керування проектами;  

- основні функції керування проектами; 

- способи керування проектами та планування змісту проекту; 

- джерела ресурсного забезпечення проекту; 

- ризики, що виникають при управлінні проектами; 

- системи контролю за виконанням проекту. 

Уміти: 

- планувати зміст проекту; 

- контролювати хід виконання проекту; 

- формувати команду проекту; 

- користуватися пакетами прикладних програм для керування проектами; 

-  бути обізнаними з поняттями та процесами проектного менеджменту; 

- уміти на практиці розробляти проекти та здійснювати керування ними; 

- здійснювати управління окремими стадіями розробки проектів. 

Мати навички: 

- демонструвати знання та розуміння основ планування й організації управління на 

підприємстві; 

- розуміння сутності базових уявлень про маркетинг, логістику та логістичний 

менеджмент; 

- демонструвати поглиблені знання з основ менеджменту; 
- управління інноваційними проектами; 

- демонструвати вміння бізнес-планування, оцінювання кон’юнктури ринків та 

результатів логістичного управління і управління ланцюгами постачань з 

урахуванням ризиків. 

Обсяг занять 
Всього Лекцій Лабораторних Практичних СРС 

90 14 - 26 50 

Форми СРС 

Підготовка до лекцій, модульного контролю, заліку. 

Вивчення розділів, рекомендованих до самостійного опанування; підготовка 

доповідей, індивідуальних завдань  та презентацій опрацьованого матеріалу. 

Оцінка 

результатів 

навчання 

Залік у 8 семестрі 

 

ІІ. Цикл фундаментальної природничо-наукової та загальноекономічної підготовки 

 

Шифр, назва 

дисципліни, 

семестр 

ПФНЗЕ 1.1.1 Вища математика 

1 семестр 

Зміст 

Тема 1. Визначники та їх властивості. Правило Лапласа. 

Тема 2. Матриці. Дії над матрицями. Обернена матриця. Ранг матриці. 

Тема 3. Системи лінійних алгебраїчних рівнянь та методи їх розв’язування. 

Тема 4. Вектори та дії над ними. Поняття базису та системи координат. 

Тема 5. Рівняння лінії на площині. Різні види рівняння прямої на площині. 

Тема 6. Рівняння площини та рівняння прямої у просторі. 

Тема 7. Криві другого порядку та поняття про поверхні другого порядку . 

Тема 8. Множина. Поняття функції. Область визначення, способи задання, Тема 9. 

Границя функції.  

Тема 10. Неперервність функції. 

Тема 11. Поняття похідної та її зміст. Методи диференціювання.  

Тема 12. Застосування диференціального числення до дослідження функції  
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Тема 13. Диференціал та його застосування 

Тема 14. Невизначений інтеграл. Основні методи інтегрування. 

Тема 15. Визначений інтеграл. Застосування визначеного інтегралу 

Компетентності 

ЗК3. Здатність до абстрактного мислення, аналізу, синтезу. 

ЗК4. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях 

ЗК.10 Здатність до проведення досліджень на відповідному рівні. 

Програмні 

результати 

ПРН4. Демонструвати навички виявлення проблем та обґрунтування 

управлінських рішень. 

ПРН11. Демонструвати навички аналізу ситуації та здійснення комунікації у різних 

сферах діяльності організації. 

ПРН17. Виконувати дослідження індивідуально та/або в групі під керівництвом 

лідера. 

Результати 

Знати:  

- теорію матриць і визначників, які є основним математичним апаратом системного 

опису складних зв'язків матеріального світу; 

- основні математичні поняття сучасної математичної символіки, елементи теорії 

множин і математичної логіки як основних можливостей мінімально-збиткового 

представлення математично формалізованих процесів; 

- теорію функцій однієї змінної, яка дозволяє якісно аналізувати дискретні і 

неперервні функціональні зв'язки, даючи їм геометричну і аналітичну 

інтерпретацію, а також визначити аналітично функціональний зв'язок в умовах 

даного експерименту;  

- теорію і методи екстремізації функцій однієї змінної, яка є основою розв'язування 

оптимізаційних економічних, організаційних, технологічних і виробничих 

процесів; 

Уміти:  

- математично моделювати технологічні, технічні та соціально-економічні 

процеси в межах тих технологічних, технічних та соціально-економічних знань, 

які він отримав при вивченні відповідних природничих та спеціальних 

дисциплін; 

- за умов міждисциплінарних зв'язків в процесі бакалаврської підготовки та за 

умов подальшої інженерної діяльності чисельно розв'язувати практичні задачі в 

межах вищеозначеного, кількісно оцінювати результати практичних завдань, 

проектів та бізнес-пропозицій. 

Мати навички:  

- демонструвати знання та розуміння сучасних уявлень про основні принципи й 

методи управління, а також підготовку, прийняття та реалізацію оптимальних 

управлінських рішень;  

- володіння методами та інструментарієм для обґрунтування управлінських рішень 

щодо створення й функціонування логістичних організаційних структур. 

Обсяг занять 
Всього Лекцій Лабораторні Практичні СРС 

120 16 - 32 72 

Форми СРС 
Підготовка до лекцій, практичних занять, модульного контролю, екзамену. 

Вивчення розділів, рекомендованих до самостійного опанування. 

Оцінка 

результатів 

навчання 

Іспит у 1 семестрі 

  

 

Шифр, назва 

дисципліни, 

семестр 

ПФНЗЕ 1.1.2 Теорія імовірностей і математична статистика 

2 семестр 

Зміст 

Тема 1. Елементи комбінаторики: основні принципи комбінаторики (суми та 

добутку), сполуки без повторень (розміщення, перестановки, комбінації). 

Властивості комбінацій, їх зв’язок з біномом Ньютона. Побудова трикутника 

Паскаля. 
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Тема 2. Предмет теорії ймовірності та її вихідні поняття. Поняття простору 

елементарних подій. Види подій. Операції над подіями.  

Тема 3. Означення  та властивості ймовірності: класичне, геометричне, 

статистичне означення. Властивості ймовірності. Аксіоми теорії ймовірності. 

Тема 4. Теореми додавання ймовірностей несумісних подій.  

Тема 5. Залежні і незалежні випадкові події, поняття умовної ймовірності. 

Теореми множення ймовірностей. Теорема додавання ймовірностей сумісних 

подій. 

Тема 6. Апріорні та апостеріорні ймовірності гіпотези. Формула повної 

ймовірності. Формули Байєса 

Тема 7. Схема Бернуллі. Формула Бернуллі та наслідки з неї. Найвірогідніше 

число «успіхів» у схемі Бернуллі. 

Тема 8. Граничні теореми у схемі Бернуллі:  

- формула Пуассона для обчислення ймовірностей масових малоймовірних 

випадкових подій; 

- локальна теорема Муавра-Лапласа. Функція Гауса та її властивості; 

- інтегральна теорема Муавра-Лапласа. Функція Лапласа та її властивості. 

Наслідки з теореми. 

Тема 9. Дискретні випадкові величини (ДВВ). Закон розподілу ДВВ та форми 

його задання.  Функція розподілу ймовірностей та особливості її побудови для 

ДВВ. Сума та добуток декількох ДВВ. 

Тема 10. Числові характеристики ДВВ. Математичне сподівання, дисперсія та 

середнє квадратичне відхилення. (ймовірнісний зміст, формули для обчислення, 

властивості).  

Тема 11. Приклади законів розподілу ДВВ: Біномний розподіл, розподіл 

Пуассона, геометричний та гіпергеометричний розподіли. Числові характеристики 

розглянутих розподілів. 

Тема 12. Інтегральна та диференціальна функції розподілу ймовірностей 

неперервних  випадкових величин (НВВ). Визначення числових характеристик 

НВВ. 

Тема 13. Приклади законів розподілу НВВ. Рівномірний та показниковий 

закони розподілу НВВ. Нормальний закон розподілу НВВ. Нормальна крива та її 

властивості. Стандартний розподіл. Формула для обчислення ймовірності 

попадання нормально розподіленої НВВ в заданий інтервал. Правило трьох сигм. 

Тема 14. Перша та друга нерівності Чебишова. Граничні теореми закону 

великих чисел - Чебишова та Бернуллі. 

Тема 15. Предмет математичної статистики. Генеральна сукупність та вибірка. 

Статистичний розподіл вибірки та його графічні представлення.  

Тема 16. Точкові статистичні оцінки параметрів розподілу. Незміщеність, 

ефективність та спроможність оцінки. Інтервальні статистичні оцінки. Довірча 

ймовірність, довірчий інтервал. Перевірка статистичних гіпотез. Критерій 

узгодження Пірсона. 

Компетентності 

ЗК3. Здатність до абстрактного мислення, аналізу, синтезу. 

ЗК8. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій. 

ЗК10. Здатність до проведення досліджень на відповідному рівні. 

СК12. Здатність аналізувати й структурувати проблеми організації, формувати 

обґрунтовані рішення. 

Програмні 

результати  

ПРН6. Виявляти навички пошуку, збирання та аналізу інформації, розрахунку 

показників для обґрунтування управлінських рішень. 

ПРН17. Виконувати дослідження індивідуально та/або в групі під керівництвом 

лідера. 

Результати 

Знати:  

- основні поняття комбінаторики; 

- поняття випадкової події; 

- класичне, статистичне та геометричне означення ймовірності; 

- правило додавання та множення ймовірностей; 

- граничні теореми для схеми Бернуллі; 

- поняття випадкової величини, її закони розподілу (в тому числі закон розподілу 
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Пуассона, нормальний закон розподілу Гаусса);  

- числові характеристики випадкових величин; 

- елементи математичної статистики. 

Уміти:  

- застосовувати основні методи теорії ймовірностей і математичної статистики до 

обробки й аналізу результатів статистичних спостережень і приймати на основі 

них обґрунтовані рішення; 

- за умов міждисциплінарних зв'язків в процесі бакалаврської підготовки та за умов 

подальшої інженерної діяльності чисельно розв'язувати практичні задачі в межах 

вище означеного, кількісно оцінювати результати практичних завдань, проектів та 

бізнес-пропозицій; 

- опрацьовувати математичні моделі, пов’язані з подальшою фаховою діяльністю, а 

по можливості й складати такі моделі. 

Мати навички: 

- демонструвати знання та розуміння основних підходів до застосування 

методів планування, прогнозування, спостереження, опису, ідентифікації, 

класифікації економічних об’єктів; 
- демонструвати вміння бізнес-планування, оцінювання кон’юнктури ринків та 

результатів логістичного управління і управління ланцюгами постачань з 

урахуванням ризиків; 

- застосування основних понять та методів теорії ймовірностей і математичної 

статистики для розрахунку різних кількісних характеристик в задачах 

транспортних технологій. 

Обсяг занять 
Всього Лекції Лабораторні Практичні СРС 

90 16 - 30 44 

Форми СРС 
Підготовка до лекцій, практичних занять, модульного контролю, заліку. 

Вивчення розділів, рекомендованих до самостійного опанування. 

Оцінка 

результатів 

навчання 

Залік у 2 семестрі 

 

Шифр, назва 

дисципліни, 

семестр 

ПФНЗЕ 1.2.1 Дослідження операцій і методи оптимізації 

Зміст 

Модуль 1.  

Змістовний модуль 1. Задачі лінійного програмування 

Тема 1. Введення. Задачі лінійного програмування. Геометричний метод 

розв’язання задач лінійного програмування. Загальна задача оптимізації.  

Постановка задачі лінійного програмування. Геометричний метод розв’язання 

задач лінійного програмування.  

Тема 2. Симплекс-метод розв’язання задач лінійного програмування. Основна ідея 

симплекс-методу. Алгоритм симплекс-методу. Постановка задачі. Ідея 

модифікованого симплекс-метода. Алгоритм модифікованого симплекс-метода. 

Двоїстий симплекс-метод  

Тема 3. Двоїста задача лінійного програмування.  

Постановка двоїстої задачі, її економічна інтерпретація. Загальна ідея розв’язання 

задачі. Теореми двоїстості.  

Тема 4. Постоптимальний аналіз.  

Аналіз на чутливість розв’язку, отриманого графічним методом. Аналіз на 

чутливість розв’язку, отриманого симплекс-методом.  

Тема 5. Транспортна задача.  

Математична постановка задачі. Приклад задачі. Визначення опорного плану 

транспортної задачі. Визначення оптимального плану методом потенціалів.  

Тема 6 Класична теорія оптимізації.  

Екстремальні задачі без обмежень. Необхідні і достатні умови існування 

екстремуму.  

Тема 7 Параметричне програмування.  

Постановка задачі. Алгоритм розв’язання задачі параметричного програмування  
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Модуль 2 

Змістовний модуль 2. Задачі нелінійного програмування 

Тема 8. Задачі нелінійного програмування. 

Постановка задачі нелінійного програмування. Геометричний метод розв’язання 

задачі. Метод множників Лагранжа. Квадратичне програмування.  

Тема 9. Цілочисельні задачі лінійного програмування.  

Приклади задач цілочисельного програмування. Постанова задачі Геометричний 

метод рішення задач цілочисельного програмування. Метод Гоморі.  

Тема 10. Задачі динамічного програмування. 

Загальна постановка задачі ДП. Пошук розв’язку задач методом динамічного 

програмування  

Тема 11. Задачістохастичного програмування.  

Постановка задачі стохастичного програмування. Одноетапна задача 

стохастичного програмування. Двохетапна задача стохастичного програмування.  

Тема 12. Методи оптимізації багатьох змінних.  

Градієнтні методи. Метод Франка-Вульфа. Метод штрафних функцій. Метод 

Ерроу-Гурвіца.  

Тема 13.Багатокритеріальні моделі прийняття рішень в умовах визначеності. 

Математична модель багатокритеріальної задачі в умовах визначеності. Метод 

послідовних уступок 

Компетентності 

ЗК3. Здатність до абстрактного мислення, аналізу, синтезу. 

ЗК4. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях 

ЗК8. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій 

ЗК9. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 

ЗК10. Здатність до проведення досліджень на відповідному рівні. 

СК2. Здатність аналізувати результати діяльності організації, зіставляти їх з 

факторами впливу зовнішнього та внутрішнього середовища. 

СК3. Здатність визначати перспективи розвитку організації. 

СК4. Вміння визначати функціональні області організації та зв’язки між ними. 

СК5. Здатність управляти організацією та її підрозділами через реалізацію функцій 

менеджменту. 

Протрамні 

результати 

ПРН 3. Демонструвати знання теорій, методів і функцій менеджменту, сучасних 

концепцій лідерства. 

ПРН 4. Демонструвати навички виявлення проблем та обґрунтування 

управлінських рішень. 

ПРН 6. Виявляти навички пошуку, збирання та аналізу інформації, розрахунку 

показників для обґрунтування управлінських рішень. 

ПРН 8. Застосовувати методи менеджменту для забезпечення ефективності 

діяльності організаці. 

Результати 

Знати: 

- концептуальні знання, набуті у процесі навчання та професійної діяльності, 

включаючи певні знання сучасних досягнень; 

- критичне осмислення основних теорій, принципів, методів і понять у навчанні та 

професійній діяльності; 

- базові поняття, основні ідеї та методи варіаційного числення (варіація 

функціонала, необхідна умова екстремуму функціонала, рівняння Ейлера, основна 

задача варіаційного числення та її узагальнення, достатні умови екстремуму 

функціонала); 

 - базові поняття, основні ідеї та методи опуклого аналізу (опукла множина, опукла 

функція, їх властивості, необхідні та достатні умови екстремуму опуклої функції, 

поняття сідлової точки, функції Лагранжа).  

- типи задач, що досліджуються; 

- основні методи та алгоритми оптимізації розв’язків у технологічних 

плановоекономічних та інших прикладних задачах; 

- методи оптимального розподілу ресурсів ; 

- методи дослідження організаційно-управлінських задач щодо економічних, 

технологічних об‘єктів, що функціонують в умовах невизначеності та конфлікту; 

- методику застосування програмного забезпечення для розв’язку задач 

моделювання 
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Вміти: 

- Розв'язувати складні непередбачувані задачі і проблеми у спеціалізованих сферах 

професійної діяльності та/або навчання, що передбачає збирання та інтерпретацію 

інформації (даних), вибір методів та інструментальних засобів, застосування 

інноваційних підходів; 

- досягнення відповідних знань, розумінь та здатностей використання методів 

аналізу даних, статистики та економіко-математичних методів на найсучаснішому 

рівні; 

- проводити аналіз первісної інформації; 

- формалізувати реальні задачі; 

- застосовувати математичні методи дослідження операцій для вирішення 

практичних задач; 

- проводити післяоптимізаційний аналіз та розробляти практичні рекомендації з 

прийняття рішень;  

- застосовувати отримані знання для аналізу, моделювання і розв’язання 

прикладних задач із застосуванням комп’ютерної техніки. 

Мати навички: 

-  Здатність ефективно формувати комунікаційну стратегію; 

- здатність використовувати спеціальні методи економічних досліджень, у тому 

числі методи економіко-математичного моделювання; 

- побудови математичних моделей прикладних задач; 

-   обробки симплекс таблиць; 

-  складання початкових планів розподільчого типу; 

-  аналізу конфліктних ситуацій; 

-  використання  програмного забезпечення для реалізації розроблених алгоритмів 

розв’язання прикладних задач. 

Обсяг занять 
Всього Лекції Лабораторні Практичні СРС 

48 16 - 32 72 

Форми СРС 

Підготовка до лекцій, практичних занять (семінарів), модульного контролю, 

іспиту. 

Вивчення розділів, рекомендованих до самостійного опанування.; підготовка 

рефератів та доповідей за темами курсу. 

Оцінка 

результатів 

навчання 

Іспит у 2 семестрі 

 

 

Шифр, назва 

дисципліни, 

семестр 

ПФНЗЕ 1.2.2 Моделі і методи прогнозування 

Зміст 

Модуль 1. Методологічні основи прогнозування 

Змістовний модуль 1. Методи і моделі наукових досліджень. 

Тема 1. Особливості методології проведення економічних досліджень. Методологія 

наукових досліджень та її рівні. Класифікація методів дослідження. Загальнонаукові 

методи дослідження. Спеціальні методи у емпіричних дослідженнях 5 та їх роль. 

Методи збору інформації. Методи узагальнення та обробки даних. Методи 

проведення аналітичної роботи. Методи прогнозування. Методи моделювання. 

 Тема 2. Методи збору, обробки та аналізу економічної інформації. Поняття методу 

економічного аналізу. Методика проведення економічного аналізу. Характеристика 

основних етапів аналізу. Класифікація прийомів та способів проведення 

економічного аналізу. Характеристика якісних (абстрактно-логічних) прийомів та 

способів проведення економічних досліджень. Характеристика кількісних описових 

прийомів та способів аналізу. Характеристика аналітичних прийомів та способів 

проведення економічних досліджень. Сутність та задачі факторного економічного 

аналізу. Особливості детермінованого факторного аналізу. Типи детермінованих 

моделей 

Змістовний модуль 2. Статистика та мктематичне моделювання. 

 Тема 3. Статистичні методи у дослідницькому процесі. Етапи проведення 



61 

 

статистичного дослідження: статистичне спостереження, зведення та групування 

статистичних даних, розрахунок узагальнюючих статистичних показників. Види та 

особливості розрахунку статистичних показників.  

Тема 4. Математичне моделювання як метод дослідження економічних процесів. 

Поняття «модель», «моделювання». Сутність процесу моделювання. Передумови та 

особливості проведення процесу моделювання. Форми моделювання: матеріальні та 

ідеальні (математичні моделі). Особливості застосування методу математичного 

моделювання в економіці. Класифікація економіко-математичних моделей. 

Змістовний модуль 2. Економічне прогнозування. 

Тема 5. Економетричні моделі економічних явищ та процесів. Поняття 

кореляційного зв’язку. Парна кореляція. Кореляційне відношення. Множинний 

коефіцієнт кореляції. Рангова кореляція. Мультиколінеарність. Регресійний аналіз. 

Рівняння регресії. Парна та багатофакторна регресія. Лінійна та нелінійні регресія. 

Економетричні моделі. Структурна форма моделі. Приведена 6 форма моделі. 

Проблема ідентифікації. Оцінка параметрів структурної форми. 

 Тема 6. Оптимізаційні економіко-математичні моделі. Проблема оптимізації в 

економіці. Пошук – метод рішення оптимізаційних задач. Пошукові методи 

оптимізації. Алгоритми випадкового пошуку: з лінійною тактикою, з нелінійною 

тактикою, за найкращою спробою. Адаптація випадкового пошуку: задача адаптації 

пошуку, параметрична адаптація випадкового пошуку, адаптація закону розподілу 

ймовірностей випадкового шагу, структурна адаптація пошуку.  

Модуль 2. Часові ряди та статистичний аналіз. 

Змістовий моодуль 3. Поняття часових рядів. 

Тема 7. Аналіз часових рядів. Поняття та види рядів динаміки. Розрахунок 

середнього рівня ряду динаміки. Система показників оцінки інтенсивності динаміки: 

базисні, ланцюгові, середні. Компаративний аналіз швидкості динаміки: коефіцієнт 

прискорення (уповільнення), коефіцієнт випередження. Основна тенденція в рядах 

динаміки, методи її описання.  

Тема 8. Поняття рівняння тренду. Прогнозування на основі трендів. Основні поняття 

про лінійні параметричні моделі часових рядів і властивості їхньої загальної моделі. 

Процеси ковзної середньої (MA(q)-процеси). Авторегресійні процеси (AR(p)-

процеси). Змішані АRМА- та АRІМА-процеси. Аналіз часових рядів Бокса-

Дженкінса. Моделі прогнозування сезонних процесів. Оцінювання прогнозів. 

Змістовий модуль 4. Поняття кластерного та статистичного аналізу. 

 Тема 9. Кластерний аналіз. Багатовимірне шкалювання. Сутність та значення 

кластерного аналізу. Методи кластерного аналізу: ієрархічні (агломеративні, 

дивізитні) та ітераційні. Метод k-середніх. Етапи проведення кластерного аналізу. 

Сутність, мета та завдання багатовимірного шкалювання. Метричне та неметричне 

багатовимірне шкалювання. Етапи проведення багатовимірного шкалювання. 

Інтегральні показники. Багатовимірні середні. Методика побудови інтегральних 

оцінок.  

Тема 10. Комп’ютерні технології обробки та аналізу економічної інформації. Пакети 

прикладних програм обробки статистичних даних. Інформаційні системи обробки та 

аналізу економічної інформації. Інструменти аналізу MS Excel. Пакети прикладних 

програм статистичного аналізу. ППП STATISTICA. ППП SPPS. ППП Eviews. 

Практична реалізація інструментів статистичного аналізу засобами прикладних 

програм.  

Компетентності 

ЗК3. Здатність до абстрактного мислення, аналізу, синтезу. 

ЗК4. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях 

ЗК8. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій 

ЗК9. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 

ЗК10. Здатність до проведення досліджень на відповідному рівні. 

СК2. Здатність аналізувати результати діяльності організації, зіставляти їх з 

факторами впливу зовнішнього та внутрішнього середовища. 

СК3. Здатність визначати перспективи розвитку організації. 

СК4. Вміння визначати функціональні області організації та зв’язки між ними. 

СК5. Здатність управляти організацією та її підрозділами через реалізацію функцій 

менеджменту. 

Програмні ПРН 3. Демонструвати знання теорій, методів і функцій менеджменту, сучасних 
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результати концепцій лідерства. 

ПРН 4. Демонструвати навички виявлення проблем та обґрунтування 

управлінських рішень. 

ПРН 6. Виявляти навички пошуку, збирання та аналізу інформації, розрахунку 

показників для обґрунтування управлінських рішень. 

ПРН 8. Застосовувати методи менеджменту для забезпечення ефективності 

діяльності організації.                                                                                                                                                                                                                                                     

Результати 

Знати: 

- концептуальні знання, набуті у процесі навчання та професійної діяльності, 

включаючи певні знання сучасних досягнень; 

- критичне осмислення основних теорій, принципів, методів і понять у навчанні та 

професійній діяльності; 

- спеціальні методи збору, узагальнення, обробки та аналізу значного обсягу 

економічної інформації, зокрема статистичних даних; 

 - формувати уявлення про особливості, принципи та логіку виконання економічних 

досліджень з використанням статистичних та економіко-математичних методів. 

Вміти: 

- Розв'язувати складні непередбачувані задачі і проблеми у спеціалізованих сферах 

професійної діяльності та/або навчання, що передбачає збирання та інтерпретацію 

інформації (даних), вибір методів та інструментальних засобів, застосування 

інноваційних підходів; 

- досягнення відповідних знань, розумінь та здатностей використання методів 

аналізу даних, статистики та економіко-математичних методів на найсучаснішому 

рівні; 

 - вміння застосовувати спеціальні методи економічних досліджень для обробки та 

аналізу економічної інформації, формулювати відповідні висновки. 

Мати навички: 

-  Здатність ефективно формувати комунікаційну стратегію; 

- здатність використовувати спеціальні методи економічних досліджень, у тому 

числі методи економіко-математичного моделювання; 

 -здатність до оброблення та аналізу значного обсягу наукової економічної 

інформації з різних джерел, інтерпретації результатів наукових досліджень. 

- досягнення відповідних знань, розумінь та здатностей використання методів 

аналізу даних, статистики та економіко-математичних методів на найсучаснішому 

рівні; 

 - вміння застосовувати спеціальні методи економічних досліджень для обробки та 

аналізу економічної інформації, формулювати відповідні висновки. 

Обсяг занять 
Всього Лекції Лабораторні Практичні СРС 

48 16 - 32 72 

Форми СРС 

Підготовка до лекцій, практичних занять (семінарів), модульного контролю, заліку. 

Вивчення розділів, рекомендованих до самостійного опанування.; підготовка 

рефератів та доповідей за темами курсу. 

Оцінка результатів 

навчання 
Залік у 4 семестрі 

 

 
Шифр, назва 
дисципліни, 

семестр 

ПФНЗЕ 2 Статистика 
3 семестр 

Зміст 

Модуль 1. Статистичне спостереження, зведення, групування та обробка 
статистичних даних 

Тема 1. Предмет і метод статистики. 
Тема 2. Статистичне спостереження. 
Тема 3. Зведення та групування статистичних даних. 
Тема 4. Абсолютні та відносні величини, графічний спосіб зображення їх. 
Тема 5. Середні величини і показники варіації. 

Модуль 2. Визначення динаміки суспільних явищ, тенденції і закономірності їх 
розвитку, виявлення дії впливу окремих факторів їх розвитку 

Тема 6. Вибіркові спостереження. 
Тема 7. Ряди динаміки. 
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Тема 8. Вимірювання взаємозв’язку, аналіз складних суспільних явищ і виявлення дії 
окремих факторів на їх розвиток. 
Тема 9. Індекси. 

Компетентності 

ЗК3. Здатність до абстрактного мислення, аналізу, синтезу. 

ЗК8. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій. 

ЗК10. Здатність до проведення досліджень на відповідному рівні. 
СК12. Здатність аналізувати й структурувати проблеми організації, формувати 
обґрунтовані рішення. 

Програмні 
результати 

ПРН4. Демонструвати навички виявлення проблем та обґрунтування управлінських 

рішень. 

ПРН6. Виявляти навички пошуку, збирання та аналізу інформації, розрахунку 

показників для обґрунтування управлінських рішень. 

ПРН11. Демонструвати навички аналізу ситуації та здійснення комунікації у різних 

сферах діяльності організації. 

ПРН17. Виконувати дослідження індивідуально та/або в групі під керівництвом 

лідера. 

Результати 

Знати: 
- основи статистичного дослідження, зведення та групування матеріалів 
статистичного спостереження, виявлення зв'язків між окремими явищами та 
процесами, встановлення його структури, узагальнюючі статистичні показники, 
динаміку суспільних явищ, тенденцій і закономірностей їх розвитку. 
Уміти: 
- проводити статистичні дослідження, обчислювати узагальнюючі показники, 
будувати статистичні таблиці, графіки, виявляти закономірності й тенденції 
розвитку досліджуваних явищ. 
Мати навички: 
- демонструвати знання та розуміння сучасних уявлень про основні принципи й 
методи управління, а також підготовку, прийняття та реалізацію оптимальних 
управлінських рішень; 
- здійснювати аналіз операційної, інвестиційної та інноваційної діяльності 
організації, використовувати результати для підготовки управлінських рішень; 
- самостійної роботи з масовими статистичними даними і забезпечити створення 
теоретичної бази для наукового пошуку в курсовій та дипломній роботі. 

Обсяг занять 
Всього Лекцій Лабораторних Практичних СРС 

150 32 - 32 86 

Форми СРС 

Підготовка до лекцій, модульного контролю, курсової роботи, екзамену. 
Вивчення розділів, рекомендованих до самостійного опанування; проведення 
статистичного дослідження, розрахунок задач та статистичних показників, розробка 
пропозицій із вдосконалення статистичного спостереження підготовка рефератів та 
презентацій опрацьованого матеріалу. 

Оцінка 
результатів 
навчання 

Залік у 3 семестрі 

 

Шифр, назва 

дисципліни, 

семестр 

ПФНЗЕ 3 Інформаційні системи та технології 

1 семестр 

Зміст 

Змістовий модуль 1. Обробка документів 

Тема 1. Обробка текстових документів. 

Тема 2. Обробка табличних документів. 

Змістовий модуль 2. Сучасні комп’ютерні та інформаційні технології. 

Інформаційні технології на базі сучасних математичних пакетів  обробки  інформації 

Тема 3. Основи роботи в програмному середовищі Mathcad. 

Тема 4. Розв’язання задач лінійної алгебри і математичного аналізу. 

Тема 5. Розв’язання рівнянь та систем рівнянь. 

Змістовний модуль 3. Технології розв’язання прикладних задач 

Тема 6. Комп’ютерні технології статистичного аналізу. 

Тема 7. Розв’язання задач математичного програмування. 

Тема 8. Інформаційні технології аналізу систем масового  обслуговування. 

Тема 9. Інформаційні технології аналізу систем управління запасами. 
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Компетентності 

ЗК4. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

ЗК8. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій. 

ЗК12. Здатність генерувати нові ідеї (креативність). 

Програмні 

результати 

ПРН4. Демонструвати навички виявлення проблем та обґрунтування управлінських 

рішень. 

ПРН6. Виявляти навички пошуку, збирання та аналізу інформації, розрахунку 

показників для обґрунтування управлінських рішень. 

ПРН11. Демонструвати навички аналізу ситуації та здійснення комунікації у різних 

сферах діяльності організації. 

Результати 

Знати: 

- сутність та можливості сучасних комп’ютерних  систем і технологій для розв’язання 

інформаційних і математичних задач у галузі економіки;
 

- призначення, склад і можливості сучасних комп’ютерних систем  (системи 

математичних розрахунків Mathcad, системи табличних розрахунків  Excel тощо), їх 

використання для розв’язання  інженерних та економічних задач; 

- методи і прийоми розробки алгоритмів і комп’ютерних програм  алгоритмічною 

мовою високого рівня (алгоритмічна мова системи Mathcad); 

- технологію інформаційної підтримки розв’язуваних задач графічними засобами. 

Уміти: 

- аналізувати завдання в своїй предметній області і вибирати відповідне програмне 

забезпечення для розв’язання розрахункових, економіко-технічних та інформаційних 

задач; 

- здійснювати постановку і алгоритмізацію задач, розробку  комп’ютерних  програм,  

комп’ютерну реалізацію розрахунків; 

- настроювати параметри вибраного програмного забезпечення відповідно до 

конкретної задачі або класу задач; 

- використовувати засоби Mathcad та Excel для моделювання, розрахунків, аналізу та 

прогнозування. 

Мати навички: 

- використовувати сучасні інформаційні технології, ресурси та бази даних; 

- використання нових методів управління, підвищення продуктивності праці 

та загального рівня культури управління; 

- демонструвати знання та розуміння основних підходів до застосування 

інформаційних систем та технологій в навчальному процесі, наукових 

дослідженнях та професійній діяльності; 

- використовувати нові інформаційні технології, підвищувати продуктивність 

праці та загального рівня культури управління; 

- застосовувати набуті знання для виявлення, постановки та вирішення 

завдань за різних практичних ситуацій в професійній сфері. 

Обсяг занять 
Всього Лекцій Лабораторних Практичних СРС 

120 16 30 - 44 

Форми СРС 

Підготовка до лекцій, модульного контролю, заліку. 

Вивчення розділів, рекомендованих до самостійного опанування; підготовка 

рефератів та презентацій опрацьованого матеріалу. 

Оцінка 

результатів 

навчання 

Залік у 1 семестрі 

 

Шифр, назва 

дисципліни, 

семестр 

ПФНЗЕ 4.1 Основи економічної теорії 

Зміст 

Модуль 1. Загальні основи економічної теорії 

Змістовий модуль 1. Предмет і метод економічної теорії 

Тема 1. Поняття «економіка» та етапи розвитку економічної теорії. 

Тема 2. Економічні потреби і виробничі можливості суспільства. Потреби, 

економічні інтереси й ресурси. Суспільне виробництво та його фактори. 

Виробнича функція.  
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Тема 3. Економічні системи суспільства. Сутність економічної системи, підходи до 

її визначення. Класифікація економічних систем за формами власності 

Тема 4. Економічні відносини власності. Сутність та форми власності в сучасному 

світі 

Тема 5. Еволюція товарно-ринкового виробництва. Сутність і типи товарного 

виробництва. Товар та його властивості.  

Змістовий модуль 2. Сутність, структура та інфрастуктура ринку 

Тема 6. Зміст, умови виникнення та функції ринку. Структура та інфраструктура 

ринку. 

Тема 7. Попит і пропозиція на ринку. Конкуренція. Сутність і типи конкуренції.  

Тема 8. Економіка підприємства. Поняття підприємства та його види. Витрати 

виробництва і валовий дохід підприємства 

Модуль 2 . Ринок факторів виробництва 

Змістовий модуль 3.Ринок праці 

Тема 9. Ринки капіталу та землі. Особливості ринку землі в Україні.  

Тема 10. Система макроекономіки. Основні макроекономічні показники. Предмет 

та проблеми макроекономіки 

Тема 11. Економічне зростання.  Економічні цикли. Економічне зростання й 

інвестиції 

Тема 12. Фінансова система держави 

Тема 13. Державне регулювання економіки 

Тема 14. Світове господарство. Форми міжнародних економічних відносин. 

Основні риси світового господарства 

Компетентності 

ЗК3. Здатність до абстрактного мислення, аналізу, синтезу. 

ЗК4. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях 

СК2. Здатність аналізувати результати діяльності організації, зіставляти їх з 

факторами впливу зовнішнього та внутрішнього середовища. 

СК5. Здатність управляти організацією та її підрозділами через реалізацію функцій 

менеджменту. 

ЗФК29 Уміння визначати взаємозв'язок контролінгу з іншими функціями 

управління. 

ЗФК30 Здатність володіти методами управлінського обліку в підрозділах 

підприємства та формувати показники внутрішньої звітності як основи 

комунікаційних зв'язків управлінського обліку. 

Програмні 

результати 

ПРН 3. Демонструвати знання теорій, методів і функцій менеджменту, сучасних 

концепцій лідерства. 

ПРН 4. Демонструвати навички виявлення проблем та обґрунтування 

управлінських рішень. 

ПРН 6. Виявляти навички пошуку, збирання та аналізу інформації, розрахунку 

показників для обґрунтування управлінських рішень. 

ПРН 8. Застосовувати методи менеджменту для забезпечення ефективності 

діяльності організації. 

Результати 

Знати: 

- концептуальні знання, набуті у процесі навчання та професійної діяльності, 

включаючи певні знання сучасних досягнень; 

- критичне осмислення основних теорій, принципів, методів і понять у навчанні та 

професійній діяльності; 

-  категоріальний апарат економічної теорії, проблеми та принципи діяльності 

економіки сьогодення з урахуванням еволюційного чинника та специфіки 

економіки сучасної України; 

Вміти: 

- Розв'язувати складні непередбачувані задачі і проблеми у спеціалізованих сферах 

професійної діяльності та/або навчання, що передбачає збирання та інтерпретацію 

інформації (даних), вибір методів та інструментальних засобів, застосування 

інноваційних підходів; 

- визначити сутність змішаної ринкової економіки; 

 - визначити механізми, що забезпечують реалізацію економічних законів;  

- пояснити, чому сучасна ринкова економіка найбільш ефективна порівняно з 

іншими моделями економіки;  
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- пояснити головні умови зростання економіки та чинники, що породжують її 

нестабільність; 

 - обчислювати ефективність виробництва, витрати та прибуток. 

 - визначати роль держави та закордону в системі колообігу товарів і доходів; - 

розраховувати показники системи національних рахунків; 

 - пояснювати механізм формування рівноваги на макроринку; 

 - визначати специфіку функціонування ринку грошей; 

 - пояснювати зміст економічного зростання та циклічних коливань в економіці; 

 - розраховувати витрати виробництва та прибуток в різних економічних моделях; 

 - аналізувати поведінку та рівновагу споживача. 

Мати навички: 

-  Здатність ефективно формувати комунікаційну стратегію; 

-  застосовувати методи економічних досліджень для аналізу ефективності 

функціонування різних економічних систем, їх підсистем та окремих елементів; 

 - самостійно виконувати економічні розрахунки, повязані з обгрунтуванням 

раціонального поводження суб’єктів ринку; 

Обсяг занять 
Всього Лекції Лабораторні Практичні СРС 

32 16 - 16 58 

Форми СРС 

Підготовка до лекцій, практичних занять (семінарів), модульного контролю, заліку. 

Вивчення розділів, рекомендованих до самостійного опанування.; підготовка 

рефератів та доповідей за темами курсу. 

Оцінка 

результатів 

навчання 

Залік у 1 семестрі 

 

Шифр, назва 

дисципліни, 

семестр 

ПФНЗЕ 4.2 Макроекономіка 

2 семестр 

Зміст 

Модуль 1 

Тема 1. Предмет, метод і завдання курсу. Система національних рахунків. 

Тема 2. Макроекономічна нестабільність. 

Тема 3. Споживання, заощадження та інвестиції. 

Тема 4. Сукупний попит і сукупна пропозиція. 

Тема 5. Держава в системі макроекономічного регулювання. 

Модуль 2 

Тема 6. Фіскальна політика в системі державного регулювання економіки. 

Тема 7. Механізм грошово-кредитної діяльності. 

Тема 8. Механізм зовнішньоекономічної діяльності. 

Тема 9 .Ринок праці та соціальна політика. 

Тема 10. Економічне зростання. 

Компетентності 

ЗК5. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності. 

ЗК14. Здатність працювати у міжнародному контексті. 

СК2. Здатність аналізувати результати діяльності організації, зіставляти їх з 

факторами впливу зовнішнього та внутрішнього середовища. 

СК3. Здатність визначати перспективи розвитку організації. 

СК4. Вміння визначати функціональні області організації та зв’язки між ними. 

Програмні 

результати 

ПРН5. Описувати зміст функціональних сфер діяльності організації. 

ПРН6. Виявляти навички пошуку, збирання та аналізу інформації, розрахунку 

показників для обґрунтування управлінських рішень. 

ПРН8. Застосовувати методи менеджменту для забезпечення ефективності 

діяльності організації. 

ПРН17. Виконувати дослідження індивідуально та/або в групі під керівництвом 

лідера. 
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Результати 

Знати: 

- теорію макроекономічної науки, її об’єкт, предмет і метод; 

- основні показники та індикатори макроекономічного розвитку; 

- базові моделі рівноваги та механізм складових макроекономічної політики: 

фіскальної, монетарної, зовнішньоекономічної, соціальної. 

Уміти: 

- розраховувати та аналізувати основні макроекономічні показники; 

- оцінювати стан розвитку економіки на основі макроекономічних показників; 

- самостійно обґрунтовувати макроекономічну політику; 

- використовувати і застосовувати знання, набуті у процесі вивчення дисципліни, у 

майбутній роботі та житті; 

-здійснювати аналіз динаміки основних показників та тенденцій 

макроекономічного розвитку; 

- застосовувати методи оцінки стану та ефективності заходів держави щодо ринку 

праці; 

- використовувати методи аналізу інфляційних процесів, інструментарій оцінки 

зовнішньоекономічної позиції країни. 

Мати навички:  

- демонструвати знання та розуміння основних підходів до застосування 

методів планування, прогнозування, спостереження, опису, ідентифікації, 

класифікації економічних об’єктів; 
- розуміння сучасних досягнень менеджменту та базових уявлень про основні 

напрямки його розвитку; 

- здійснювати аналіз операційної, інвестиційної та інноваційної діяльності 

організації, використовувати результати для підготовки управлінських рішень; 

- визначати основні диспропорції макроекономічного розвитку країни, їх характер 

та причини виникнення; 

- визначати й обґрунтовувати цілі, пріоритети та завдання в сферах фінансової, 

монетарної, антиінфляційної, зовнішньоекономічної, а також політики 

економічного зростання та у сфері зайнятості у прогнозному періоді; 

- застосовувати передовий досвід зарубіжних країн в формуванні стратегії 

розвитку різних напрямів макроекономічної політики; 

- обґрунтувати систему антикризових регуляторних заходів держави, включаючи 

зовнішнє фінансування, спрямованих на усунення внутрішнього дисбалансу в 

економіці країни; 

- розраховувати макроекономічні показники в системі національних рахунків; 

- аналізувати сукупний попит та сукупну пропозицію; 

- досліджувати споживання, заощадження та інвестиції; 

- визначати зміст, форми вияву та головні фактори макроекономічної 

нестабільності; 

- обґрунтовувати необхідність державного втручання в економіку; 

- оцінювати ефективність грошово-кредитної, фіскальної, соціальної політики та 

механізму зовнішньоекономічної діяльності; 

обґрунтовувати зміст, джерела, типи та фактори економічного зростання. 

Обсяг занять 
Всього Лекцій Лабораторних Практичних СРС 

90 16 - 16 58 

Форми СРС 

Підготовка до лекцій, модульного контролю, курсової роботи, заліку. 

Вивчення розділів, рекомендованих до самостійного опанування; підготовка 

рефератів та презентацій опрацьованого матеріалу. 

Оцінка 

результатів 

навчання 

Залік у 2 семестрі 

 

Шифр, назва 

дисципліни, 

семестр 

ПФНЗЕ 4.3 Мікроекономіка 

3 семестр 

Зміст 
Змістовний модуль 1. Основи теорії попиту та пропозиції. 

Теорії поведінки споживача та виробника 
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Тема 1. Вступ до мікроекономіки. 

Тема 2. Основи аналізу попиту і пропозиції. 

Тема 3. Ринковий механізм погодження попиту і пропозиції. 

Тема 4. Теорія граничної корисності та поведінка споживача. 

Тема 5. Ординалістський підхід щодо вибору споживача. 

Тема 6. Аналіз поведінки споживача. 

Тема 7. Мікроекономічна модель підприємства. 

Тема 8. Варіації факторів виробництва та оптимум виробника. 

Тема 9. Витрати виробництва. 

Змістовний модуль 2. Основи аналізу поведінки фірм в різних ринкових 

умовах на товарних та ресурсних ринках 

Тема 10. Ринок досконалої конкуренції. 

Тема 11. Монопольний ринок. 

Тема 12. Олігополія. 

Тема 13. Ринок монополістичної конкуренції. 

Тема 14. Мікроекономічна модель функціонування факторних ринків. 

Тема 15. Мікроекономічна модель ринку праці. 

Тема 16. Ринки капіталу та природних ресурсів. 

Тема 17. Загальна рівновага та економічна ефективність. 

Компетентності 

 ЗК5. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної 

діяльності. 

СК2. Здатність аналізувати результати діяльності організації, зіставляти їх з 

факторами впливу зовнішнього та внутрішнього середовища. 

СК3. Здатність визначати перспективи розвитку організації. 

СК4. Вміння визначати функціональні області організації та зв’язки між ними. 

Програмні 

результати 

ПРН5. Описувати зміст функціональних сфер діяльності організації. 

ПРН6. Виявляти навички пошуку, збирання та аналізу інформації, розрахунку 

показників для обґрунтування управлінських рішень. 

ПРН7. Виявляти навички організаційного проектування. 

Результати 

Знати:  

- базові положення мікроекономічної теорії щодо функціонування ринкового 

механізму, формування попиту і пропозиції, вибору споживача і виробника; 

- принципи раціональної поведінки економічних мікросистем в ринкових умовах;  

- термінологію і основні прийоми мікроекономічного аналізу. 

Уміти:  

- використовувати інструментарій мікроекономічного аналізу для вивчення та 

оптимізації поведінки економічних суб’єктів у ринкових умовах; 

- застосовувати прийоми мікроекономічних досліджень для аналізу ефективності 

функціонування господарських мікросистем; 

- виконувати техніко-економічні розрахунки, пов’язані з аналізом і обґрунтуванням 

раціональної поведінки учасників ринку. 

Мати навички:  

- розуміння сутності базових уявлень про маркетинг, логістику та логістичний 

менеджмент; 

- розуміння сучасних досягнень менеджменту та базових уявлень про основні 

напрямки його розвитку; 

- використання професійно-профільованих знань, умінь та навичок в галузі 

економіки та менеджменту; 
- здійснювати аналіз операційної, інвестиційної та інноваційної діяльності 

організації, використовувати результати для підготовки управлінських рішень. 

Обсяг занять 
Всього Лекцій Лабораторних Практичних СРС 

90 16 - 16 58 

Форми СРС 

Підготовка до лекцій, модульного контролю, екзамену. 

Вивчення розділів, рекомендованих до самостійного опанування; підготовка 

рефератів та презентацій опрацьованого матеріалу. 

Оцінка 

результатів 

навчання 

Іспит у 3 семестрі 
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Шифр, назва 

дисципліни, 

семестр 

ПФНЗЕ 5 Управління природоохоронною діяльністю 

3 семестр 

Зміст 

Модуль 1. Науково-методичні засади управління  

природоохоронною діяльністю 

Тема 1. Управління природоохоронною діяльністю та характеристика джерел 

забруднення довкілля. 

Тема 2. Система екологічного менеджменту транспортних потоків. 

Тема 3. Екологічна оцінка транспортних систем міст за викидом шкідливих 

речовин транспортними потоками. 

Тема 4. Визначення показників екологічної оцінки двигунів транспортних засобів 

та інтенсивності шкідливих викидів від транспортних потоків.  

Модуль 2. Система організації управління природоохоронною  

діяльністю стаціонарних джерел забруднення 

Тема 5. Визначення концентрації токсичних компонентів в атмосферному повітрі 

та розробка комплексу заходів щодо покращення екологічної ситуації довкілля. 

Тема 6. Міжнародні стандарти серії ISO 14000 як основа систем управління 

природоохоронною діяльністю і аудиту (EMAS). Їх призначення та перспективи 

застосування. 

Тема 7. Система організації управління природоохоронною діяльністю 

підприємства /організації/. 

Тема 8. Нормативно-правові основи управління природоохоронною діяльністю. 

Компетентності СК6. Здатність діяти соціально відповідально і свідомо. 

Програмні 

результати 

ПРН12. Оцінювати правові, соціальні та економічні наслідки функціонування 

організації. 

ПРН15. Демонструвати здатність діяти соціально відповідально та громадсько 

свідомо на основі етичних міркувань (мотивів), повагу до різноманітності та 

міжкультурності. 

Результати 

Знати:  

- теоретичні положення та методологічні основи управління природоохоронною 

діяльністю; 

- основні екологічні проблеми сучасності та шляхи їх вирішення. Наукове 

розуміння цих проблем і закономірностей природних процесів, функціонування 

екологічних систем та зміни у них під впливом діяльності людини; 

- завдання сучасної науки про раціональне природокористування, методи, 

проблеми й перспективи; 

- основи управління елементами природного середовища; 

- принципи, форми та методи управління природоохоронною діяльністю; 

- нормативно-правові основи екологічного менеджменту; 

- основних етапів методики екологічної оцінки  природного середовища. 

Уміти: 

- уміти продемонструвати знання та розуміння основних підходів до застосування 

методів планування, прогнозування, спостереження, опису, ідентифікації, 

класифікації економічних об’єктів; 

- уміти продемонструвати знання та розуміння сучасних уявлень про основні 

принципи й методи управління, а також підготовку, прийняття та реалізацію 

оптимальних управлінських рішень; 

- уміння організовувати матеріально - технічне забезпечення процесів; 

- уміти відшукувати та узагальнювати інформацію, робити висновки і 

формулювати рекомендації в межах своєї компетенції та приймати оптимальні 

технічні, технологічні і проектні рішення, направлені на підвищення екологічної 

безпеки. 

Мати навички: 

- застосовувати одержані знання й уміння для ініціювання та реалізації 

заходів у сфері збереження навколишнього природного середовища і 

здійснення безпечної логістичної діяльності; 
- визначати екологічні аспекти діяльності підприємств та інших техногенних 
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об’єктів та розробляти програми екологічних дій спрямованих на покращення 

стану довкілля. 

Обсяг занять 
Всього Лекцій Лабораторних Практичних СРС 

120 28 - 32 60 

Форми СРС 

Підготовка до лекцій, модульного контролю, курсової роботи, екзамену. 

Вивчення розділів, рекомендованих до самостійного опанування; підготовка 

рефератів та презентацій опрацьованого матеріалу. 

Оцінка 

результатів 

навчання 

Іспит  у 3 семестрі 

 

 

 

 

ІІІ. Професійна та практична підготовка 

3.1 Цикл професійної підготовки  (за спеціальністю) 

 

Шифр, назва 

дисципліни, 

семестр 

ПП 1.1 Державне та регіональне управління 

2 семестр 

Зміст 

Модуль 1. Засади державного управління 

Тема 1. Основи теорії державного управління.  

Тема 2. Предмет та завдання начальної дисципліни.  

Тема 3. Державна влада та державне управління. 

Тема 4. Державне управління в окремих сферах суспільного розвитку. 

Тема 5. Роль різних гілок влади у процесі державного управління.  

Тема 6. Державне управління на регіональному рівні.  

Тема 7. Система органів державної влади в Україні: конституційні основи їх 

функціонування, роль в управлінні.  

Тема 8. Центральні органи державного управління.  

Модуль 2. Засади регіонального управління  

та місцевого самоврядування 

Тема 9. Регіональні органи державного управління.  

Тема 10. Місцеве самоврядування та його роль у державному управлінні. Тема 11. 

Внутрішня організація та управління органів державної влади. Тема Тема 12. 

Державна служба в Україні.  

Тема 13. Ефективність державного управління. 

Тема 14. Державний контроль у сфері виконавчої влади. 

Тема 15. Відносини органів публічної влади в системі державного та регіонального 

управління. 

Тема 16. Розвиток системи державного та регіонального управління. 

Компетентності 

ЗК.13. Цінування та повага різноманітності та мультикультурності. 

ЗК14. Здатність працювати у міжнародному контексті. 

ЗК15. Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів). 

СК6. Здатність діяти соціально відповідально і свідомо. 

Програмні 

результати 

ПРН8. Застосовувати методи менеджменту для забезпечення ефективності 

діяльності організації. 

ПРН12. Оцінювати правові, соціальні та економічні наслідки функціонування 

організації. 

ПРН15. Демонструвати здатність діяти соціально відповідально та громадсько 

свідомо на основі етичних міркувань (мотивів), повагу до різноманітності та 

міжкультурності. 

ПРН17. Виконувати дослідження індивідуально та/або в групі під керівництвом 

лідера. 

Результати 

Знати: 

- теоретико-методологічні засади формування загальнодержавної та регіональної 

економічної політики; 

- закономірності управління на державному та регіональному рівнях; 
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- особливості державного управління в різних сферах суспільного розвитку та на 

різних рівнях; 

- методичні та організаційні основи управління розвитком країни; 

- існуючі моделі державного управління, вітчизняну систему органів державної влади 

та органів місцевого самоврядування, їх компетенції; 

- внутрішню організацію, функції та повноваження органів державної влади та 

органів місцевого самоврядування; 

- законодавчі та нормативно-правові засади діяльності центральних та регіональних 

органів державної влади та органів місцевого самоврядування. 

Уміти: 

- застосовувати сформоване економічне мислення та світоглядність у аналізі 

функціонування та розвитку соціально-економічних процесів на рівні держави та її 

регіонів; 

- здатність визначати цілі та пріоритетні напрямки діяльності стосовно державного та 

регіонального управління; здатність розробляти концептуальні; 

- засади реформування системи державного управління; 

- формувати напрями вдосконалення управління національним та регіональним 

розвитком. 

Мати навички: 

- застосовувати набуті знання для виявлення, постановки та вирішення 

завдань за різних практичних ситуацій в сфері логістичного управління і 

управління ланцюгами постачань; 

- застосовувати одержані знання й уміння для ініціювання та реалізації 

заходів у сфері збереження навколишнього природного середовища і 

здійснення безпечної логістичної діяльності; 
- демонструвати знання та розуміння основ планування й організації управління на 

підприємстві; 

- знання й розуміння сучасних досягнень менеджменту та базових уявлень про 

основні напрямки його розвитку; 

- використання професійно-профільованих знань, умінь та навичок в галузі 

економіки та менеджменту; 
- організовувати матеріально - технічне забезпечення процесів; 

- здійснення аналізу сучасних вітчизняних і зарубіжних теоретико- методичних 

підходів до державного управління на центральному та регіональному рівнях; 

- визначення системи державного центрального та регіонального управління та 

змісту її основних складових; 

- визначення та обґрунтування основних функцій державного центрального та 

регіонального управління: формування фінансової основи державного управління; 

- обґрунтування сукупного потенціалу регіональних ресурсів, як матеріальної основи 

державного розвитку; 

- формування теоретико-методичного забезпечення формування концепції, стратегії 

та програм економічного та соціального розвитку різних рівнів управляння. 

Обсяг занять 
Всього Лекцій Лабораторних Практичних СРС 

90 16 - 16 58 

Форми СРС 

Підготовка до лекцій, модульного контролю, заліку. 

Вивчення розділів, рекомендованих до самостійного опанування; підготовка 

рефератів та презентацій опрацьованого матеріалу. 

Оцінка 

результатів 

навчання 

Залік у 2 семестрі 

 

Шифр, назва 

дисципліни, 

семестр 

ПП 1.2.1 Теорія організації 

5 семестр 

Зміст 

Модуль 1. Сутність, роль та методологічні основи теорії організації 

Змістовий модуль 1. Методологічні засади теорії організації 

Тема 1. Сутність поняття «організація». Закони функціонування та розвитку 

організації. 
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Змістовний модуль 2. Основні організаційні теорії та моделі 

Тема 2. Еволюція теоретичних концепцій організації. Основні моделі організацій: 

органічна та механістична моделі. 

Змістовний модуль 3. Організація як система 

Тема 3. Формування системних уявлень: Платон, Аристотель, Кант, А. Смит. 

Класифікація систем. 

Змістовний модуль 4. Організація як соціум 

Тема 4. Соціальна організація і соціальна спільність. 

Модуль 2. Створення ефективної організаційної організації 

Змістовний модуль 5. Організаційний процес 

Тема 5. Організаційна діяльність. Принципи, методи управління. 

Змістовний модуль 6. Самоорганізація 

Тема 6. Синергетична концепція самоорганізації. 

Змістовний модуль 7. Зовнішнє й внутрішнє середовище організації 

Тема 7. Взаємозв'язок факторів зовнішнього та внутрішнього середовища організації. 

Змістовний модуль 8. Організаційне проектування 

Тема 8. Методологія проектування організаційних форм управління. 

Компетентності 

СК1.Здатність визначати та описувати характеристики організації. 

СК2. Здатність аналізувати результати діяльності організації, зіставляти їх з 

факторами впливу зовнішнього та внутрішнього середовища. 

СК3. Здатність визначати перспективи розвитку організації. 

СК4. Вміння визначати функціональні області організації та зв’язки між ними. 

СК5. Здатність управляти організацією та її підрозділами через реалізацію функцій 

менеджменту. 

СК8. Здатність планувати діяльність організації та управляти часом. 

СК12. Здатність аналізувати й структурувати проблеми організації, формувати 

обґрунтовані рішення. 

Програмні 

результати 

ПРН4. Демонструвати навички виявлення проблем та обґрунтування управлінських 

рішень. 

ПРН3. Демонструвати знання теорій, методів і функцій менеджменту, сучасних 

концепцій лідерства. 

ПРН5. Описувати зміст функціональних сфер діяльності організації. 

ПРН6. Виявляти навички пошуку, збирання та аналізу інформації, розрахунку 

показників для обґрунтування управлінських рішень. 

ПРН7. Виявляти навички організаційного проектування. 

ПРН8. Застосовувати методи менеджменту для забезпечення ефективності 

діяльності організації. 

ПРН9. Демонструвати навички взаємодії, лідерства, командної роботи. 

ПРН10. Мати навички обґрунтування дієвих інструментів мотивування персоналу 

організації. 

Результати 

Знати: 

- основні закони і принципи побудови та функціонування різних організаційних 

систем, методичні підходи аналізу внутрішнього й зовнішнього середовища 

організацій. 

Уміти: 

- застосовувати методи наукової організації праці і організаційного проектування; 

володіти методами прогнозування розвитку соціально-економічних і організаційних 

процесів в об'єктах управління та вміти оцінити їх стан.  

Мати навички: 
- трансформації, створення іміджу й культури організацій; 

- застосовувати на практиці закони, яким підпорядковуються організації; 

- володіти теоретичними знаннями та практичними навичками щодо проектування та 

корегування організаційних систем, регулювання та управління ними; 

- демонструвати знання та розуміння основ планування й організації управління на 

підприємстві; 

- розуміння сутності базових уявлень про маркетинг, логістику та логістичний 

менеджмент; 

- використання нових методів управління, підвищення продуктивності праці та 
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загального рівня культури управління; 

- розуміння сучасних досягнень менеджменту та базових уявлень про основні 

напрямки його розвитку; 

- демонструвати знання та розуміння сучасних уявлень про основні принципи й 

методи управління, а також підготовку, прийняття та реалізацію оптимальних 

управлінських рішень; 

- здійснювати процес розвитку та стимулювання (мотивації) персоналу; 

- розуміти та використовувати технології вироблення, прийняття та реалізації 

управлінських рішень. 

Обсяг занять 
Всього Лекцій Лабораторних Практичних СРС 

90 16 - 16 58 

Форми СРС 

Підготовка до лекцій, модульного контролю, заліку. 

Вивчення розділів, рекомендованих до самостійного опанування; підготовка 

рефератів та презентацій опрацьованого матеріалу. 

Оцінка 

результатів 

навчання 

Залік у 5 семестрі 

 

Шифр, назва 

дисципліни, 

семестр 

ПП 1.2.2 Менеджмент 

5 семестр 

Зміст 

Модуль 1. Методологічні підходи до менеджменту 

Тема 1. Предмет і завдання курсу. Сутність управління. 

Тема 2. Підходи до управління. Еволюція науки управління. 

Тема 3. Поняття організації. Складні організації.  

Тема 4. Зовнішнє і внутрішнє середовище організації. 

Тема 5. Суть, функції та переваги стратегічного управління. 

Тема 6. Процес прийняття управлінського рішення. 

Тема 7. Комунікації та ефективність управління. 

Тема 8. Планування. 

Тема 9. Організація взаємодії та повноваження. 

Тема 10. Побудова організаційної структури організації. 

Модуль 2. Управління трудовими ресурсами 

Тема 11. Мотивація. 

Тема 12. Керівництво. Влада та особливий вплив. Лідерство. 

Тема 13. Групова динаміка. 

Тема 14. Контроль і регулювання в організації. 

Тема 15. Конфлікти та управління ними. Управління і стрес. 

Тема 16. Управління трудовими ресурсами. 

Тема 17. Лідерство – види, ситуація і ефективність. 

Компетентності 

СК5. Здатність управляти організацією та її підрозділами через реалізацію функцій 

менеджменту. 

СК7. Здатність обирати та використовувати сучасний інструментарій менеджменту. 

Програмні 

результати 

ПРН3. Демонструвати знання теорій, методів і функцій менеджменту, сучасних 

концепцій лідерства. 

ПРН4. Демонструвати навички виявлення проблем та обґрунтування управлінських 

рішень. 

ПРН6. Виявляти навички пошуку, збирання та аналізу інформації, розрахунку 

показників для обґрунтування управлінських рішень. 

ПРН8. Застосовувати методи менеджменту для забезпечення ефективності 

діяльності організації.  

ПРН 9. Демонструвати навички взаємодії, лідерства, командної роботи. 

ПРН10. Мати навички обґрунтування дієвих інструментів мотивування персоналу 

організації. 

ПРН12. Оцінювати правові, соціальні та економічні наслідки функціонування 

організації. 

Результати 
Знати: 

- теоретичні та організаційні основи сутності, зміст, визначення основних понять, 
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закономірності та принципи управління;  

- характеристику зовнішнього і внутрішнього середовища організації;  

- методи управління в організаціях;  

- загальну характеристику основних функцій управління;  

- особливості етапів і методів планування;  

- типи і характеристику організаційних структур управління;  

- характеристику процесу делегування повноважень;  

- основні характеристики теорій мотивації;  

- характеристику видів і етапів контролю; 

- характеристику методів прийняття рішень; 

- процесу організаційних і міжособових комунікацій;  

- теоретичні засади сучасних теорій лідерства;  

- форми влади;  

- теорію конфлікту, методи вирішення конфліктів;  

- характеристику формальних і неформальних груп тощо. 

Уміти: 

- визначати та аналізувати характеристики внутрішнього і зовнішнього середовища;  

- визначати кордони і особливості використання методів управління;  

- формулювати місію та цілі організації;  

- розробляти стратегію організації;  

- визначати тип організаційної структури управління: розробляти її схему, визначати 

її переваги та недоліки; 

- розраховувати необхідну кількість управлінців, розробляти положення про 

підрозділи підприємства і посадові інструкції для співробітників;  

- обґрунтувати і визначити конкретні моделі мотивації співробітників;  

- проаналізувати і визначити форму влади і стиль лідерства конкретного управлінця;  

- побудувати модель конфліктної ситуації і обґрунтувати методи управління даною 

ситуацією; 

- проаналізувати на основі релевантної інформації конкретну проблему, яка потребує 

вирішення і прийняття раціонального управлінського рішення;  

- розробити заходи для контролю прийнятого рішення. 

Мати навички: 

- демонструвати знання та розуміння основних підходів до застосування методів 

управління для ефективної діяльності організації; 

- встановлювати взаємозв'язки базових моделей менеджменту з керованими та 

керуючими підсистемами управління; 

- знаходити вірні рішення при використанні сучасних інструментів, методів в 

управлінні діяльністю організацій; 

- розробляти механізм здійснення обміну інформацією між елементами 

комунікаційного каналу передачі; 

- розв’язувати складні практичні задачі з планування, організації, мотивації, 

контролю для ведення комерційної діяльності на підприємствах різних форм 

власності в умовах невизначеності ринку; 

- застосовувати набуті знання для виявлення, постановки та вирішення 

завдань за різних практичних ситуацій в сфері управління організаціями, 

підвищувати продуктивність праці та загального рівня культури управління; 
- самостійної та командної роботи задля отримання результату з акцентом на 

професійну сумлінність та відповідальність за прийняття рішень; 

- використання нових методів управління, підвищення продуктивності праці та 

загального рівня культури управління; 

- демонструвати поглиблені знання з основ менеджменту; 
- розуміння сучасних досягнень менеджменту та базових уявлень про основні 

напрямки його розвитку; 

- використання професійно-профільованих знань, умінь та навичок в галузі 

економіки та менеджменту; 
- демонструвати знання та розуміння сучасних уявлень про основні принципи й 

методи управління, а також підготовку, прийняття та реалізацію оптимальних 

управлінських рішень; 
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- організовувати матеріально - технічне забезпечення процесів; 

- здійснювати аналіз операційної, інвестиційної та інноваційної діяльності 

організації, використовувати результати для підготовки управлінських рішень; 

- використання професійних знань і практичних навичок для вирішення практичних 

завдань з управління підприємством; 

- здійснювати процес розвитку та стимулювання (мотивації) персоналу; 

- розуміти та використовувати технології вироблення, прийняття та реалізації 

управлінських рішень; 

- управління інноваційними проектами; 

- управління змінами. 

Обсяг занять 
Всього Лекцій Лабораторних Практичних СРС 

120 16 - 32 72 

Форми СРС 

Підготовка до лекцій, модульного контролю, курсової роботи, екзамену. 

Вивчення розділів, рекомендованих до самостійного опанування; підготовка 

рефератів та презентацій опрацьованого матеріалу. 

Оцінка 

результатів 

навчання 

Іспит у 5 семестрі 

 

 

Шифр, назва 

дисципліни, 

семестр 

ПП 1.2.3 Операційний менеджмент 

6 семестр 

Зміст 

Модуль1 Основні теоретичні засади операційного менеджменту 
Змістовний модуль 1. Сутність та зміст операційного менеджменту 
Тема 1. Операційний менеджмент як різновид функціонального менеджменту. 

Виробництво, його сутність. Організація виробничої діяльності. Сутність основних 
категорій операційного менеджменту. Галузеві особливості операційної функції. 
Сутність операційного менеджменту та його історичний розвиток. Сутність і місце 
операційного менеджменту в системі менеджменту організації. Предмет, об’єкт, 
мета, основні завдання та методологічні основи операційного менеджменту. 
Операційний менеджер, його характеристика та обов’язки. Взаємозв'язок 
операційного менеджменту з іншими функціональними видами менеджменту. 
Ефективність управління операціями. Функції, методи і принципи операційного 
менеджменту. 

Тема 2. Операційна стратегія як основа проектування операційної системи. Коло 
стратегічних питань, що вирішується у операційному менеджменті. Сутність та етапи 
розробки операційної стратегії. Виражена компетентність підприємства. Формування 
стратегії виробництва товару. Вплив життєвого циклу на операційну стратегію. 
Розробка стратегії процесу. Типи процесів та їх порівняння. Особливості сфери 
послуг, які впливають на операційну стратегію. Застосування «дерева рішень» у 
проектуванні продукту або процесу. 

Тема 3. Операційна система організації: поняття, склад та види. Сутність 
системного підходу до операційного менеджменту. Операційна система як об'єкт 
управління. Особливості та властивості операційної системи. Елементи операційної 
системи: підсистема забезпечення, трансформуюча підсистема та підсистема 
планування і контролю. «Входи» та «виходи» операційної системи. Класифікаційні 
підходи до операційних систем. Специфічні риси одиничної операційної системи. 
Особливості операційної системи серійного типу. Характеристика операційної 
системи масового виробництва. Операційна система з безперервним процесом як 
різновид операційної системи масового виробництва. 

Змістовний модуль 2. Управління проектами в операційному менеджменті 
Тема 4. Основи управління проектами. Сутність проектного підходу до управління 

організацією. Значення та основні завдання в процесі управління проектами. 
Планування проектів. Поопераційний перелік робіт. Створення робочих графіків за 
допомогою діаграм Г. Гантта. Розклад проектів. Контроль проектів. Методи 
сітьового планування: переваги та недоліки. Техніка управління проектами методом 
оцінювання та розгляду програми (PERT) та методом критичного шляху (СРМ). 

Модуль 2. Управління процесом створення та функціонування 
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операційної системи 
Змістовний модуль 3. Основні рішення в операційному менеджменті 

Тема 5. Операційна діяльність: ресурси, процеси та результати. Поняття 
операційної діяльності підприємства. Склад основних ресурсів як вхідних факторів 
операційної діяльності. Продукт (послуга) як результат операційної діяльності 
підприємства. Операційні процеси організації - динамічна основа функціонування та 
розвитку операційної системи. Принципи організації та складність операційних 
процесів. Типи операційних процесів, їх ознаки. Організація операційного процесу у 
просторі: технологічний та предметний напрями спеціалізації. Поняття, структура та 
тривалість операційного циклу підприємства. Визначення тривалості операційного 
циклу підприємства. Особливості управління за фазами операційного циклу 
підприємства. 

Тема 6. Управління процесом проектування операційної системи. Проектування 
операційної системи: сутність, цілі та етапи. Склад критеріїв та факторів 
проектування операційної системи. Соціотехнічний підхід до розробки операцій. 
Відмінності між проектуванням продукту та послуги. Розгортання функції якості як 
можливість залучення споживача до операційного процесу. Сучасний рівень 
розвитку виробничих та невиробничих операційних систем. Необхідність рішень з 
просторової організації діяльності. Проектування виробничих потужностей: 
аргументи на користь створення великих централізованих та невеликих 
децентралізованих підприємств. Проектування та місце розташування підприємства: 
фактори мікро- і макросередовища. Розміщення обладнання та робочих місць для 
виробництва. Проектування робіт і нормування праці. 

Змістовний модуль 4. Управління поточним функціонуванням операційної 
системи 

Тема 7. Управління поточним функціонуванням операційної системи. 
Довгострокове, середньострокове та короткострокове планування операцій, сукупне 
планування. Базові стратегії планування. Функції, завдання і основні вимоги до 
оперативного управління виробництвом. Зміст та фази оперативного управління. 
Види систем оперативного управління виробництвом. Організація диспетчеризації 
операційної діяльності. Контролювання операційного процесу: значення й 
технологія. Контролювання якості сировини, матеріалів, товарів та послуг. 
Контролювання запасів. Роль, завдання та принципи управління матеріальними 
ресурсами та запасами. Управлінські рішення у сфері управління запасами та 
пов'язаними з ними витратами. Особливості управління запасами залежного та 
незалежного попиту. Виштовхувальні та витягувальні системи. Робоче середовище та 
умови праці, режим роботи. Розподіл та кооперація праці. Мотивування роботи. 
Основи нормування праці.  

Змістовний модуль 5. Управління якістю та продуктивністю операційної 
системи 

Тема 8. Основи менеджменту якості. Поняття, значення та фактори забезпечення 
якості товарів та послуг. Показники якості та методи їх оцінювання. Основні підходи 
щодо менеджменту якості. Планування якості. Організаційне забезпечення якості. 
Інструменти контролю якості. Аналіз існуючих програм забезпечення якості: підхід 
У.Е. Демінга, Д. Джурана, П. Кросбі, К. Ісікави. Підхід з позицій загального 
менеджменту якості. Розвиток програми забезпечення якості. Система стандартів 
ISO9000. 

Тема 9. Управління результативністю операційної діяльності. Показники 
результативності функціонування виробничих та невиробничих операційних систем. 
Продуктивність операційної діяльності як міра результативності операційного 
менеджменту. Комплексний підхід до питань продуктивності. Моделювання процесу 
управління продуктивністю операційної системи. Фактори, що впливають на 
динаміку продуктивності. Шляхи підвищення її продуктивності.  

Компетентності 

СК5. Здатність управляти організацією та її підрозділами через реалізацію функцій 

менеджменту. 

СК7. Здатність обирати та використовувати сучасний інструментарій менеджменту. 

Програмні 

результати 

ПРН3. Демонструвати знання теорій, методів і функцій менеджменту, сучасних 

концепцій лідерства. 

ПРН4. Демонструвати навички виявлення проблем та обґрунтування управлінських 

рішень. 
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ПРН6. Виявляти навички пошуку, збирання та аналізу інформації, розрахунку 

показників для обґрунтування управлінських рішень. 

ПРН8. Застосовувати методи менеджменту для забезпечення ефективності 

діяльності організації.  

ПРН 9. Демонструвати навички взаємодії, лідерства, командної роботи. 

ПРН10. Мати навички обґрунтування дієвих інструментів мотивування персоналу 

організації. 

ПРН12. Оцінювати правові, соціальні та економічні наслідки функціонування 

організації. 

Результати 

Знати: 

- сутність основних понять операційного менеджменту; 

- сутність методів, принципів та функцій операційного менеджменту; 

- сутність та процеси операційної діяльності; 

- особливості виробництва у сфері послуг; 

- процес створення операційної системи та його етапи;  

- процес і методи прийняття рішень в операційному менеджменті; 

- особливості процесу проектування продукту; 

- сутність та етапи розробки операційної стратегії; 

- методи проектування операційної системи підприємства; 

- види планування операційної діяльності; 

- інструменти проектного менеджменту та загального менеджменту  якості; 

- завдання та принципи управління матеріальними ресурсами в операційних 

системах; 

- сучасні концепції організації операційних систем та оптимізації операційних 

процесів; 

- показники результативності функціонування виробничих та невиробничих 

операційних систем. 

Уміти: 

- формувати операційну стратегію, аналізувати операційні системи; 

- організовувати операційний процес у просторі і часі; 

- розраховувати тривалість операційного циклу, організовувати процес проектування 

продукту та послуги, розраховувати виробничі потужності операційної системи; 

- планувати та організовувати контроль операційної діяльності; 

- застосовувати проектний підхід в операційній діяльності, організовувати процес 

забезпечення якості товарів і послуг, визначати результативність функціонування 

операційної системи у сферах виробництва та обслуговування, розраховувати 

продуктивність операційної діяльності та визначати шляхи її підвищення; 

- демонструвати знання та розуміння основ планування й організації управління на 

підприємстві; 

- демонструвати знання та розуміння основних підходів до застосування методів 

планування, прогнозування, спостереження, опису, ідентифікації, класифікації 

економічних об’єктів. 

Мати навички:  

- організовувати матеріально-технічне забезпечення процесів; 

- здійснювати аналіз операційної, інвестиційної та інноваційної діяльності 

організації, використовувати результати для підготовки управлінських рішень; 

- відшукувати та узагальнювати інформацію, робити висновки і формулювати 

рекомендації в межах своєї компетенції; 

- розуміння сутності базових уявлень про маркетинг, логістику та логістичний 

менеджмент; 

- демонструвати знання та розуміння основних підходів до застосування 

методів планування, прогнозування, спостереження, опису, ідентифікації, 

класифікації економічних об’єктів; 
- використання нових методів управління, підвищення продуктивності праці та 

загального рівня культури управління; 

- демонструвати знання та розуміння сучасних уявлень про основні принципи й 

методи управління, а також підготовку, прийняття та реалізацію оптимальних 

управлінських рішень; 
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- організовувати матеріально - технічне забезпечення процесів; 

- здійснювати аналіз операційної, інвестиційної та інноваційної діяльності 

організації, використовувати результати для підготовки управлінських рішень; 

- використання професійних знань і практичних навичок для вирішення практичних 

завдань з управління підприємством; 

- розуміти та використовувати технології вироблення, прийняття та реалізації 

управлінських рішень; 

- управляння інноваційними проектами; 

- управління змінами. 

Обсяг занять 
Всього Лекцій Лабораторних Практичних СРС 

150 32 - 32 86 

Форми СРС 

Підготовка до лекцій, модульного контролю, курсової роботи, екзамену. 

Вивчення розділів, рекомендованих до самостійного опанування; підготовка 

рефератів та презентацій опрацьованого матеріалу. 

Оцінка 

результатів 

навчання 

Іспит у 6 семестрі 

 

Шифр, назва 

дисципліни, 

семестр 

ПП 1.2.4 Самоменеджмент 

6 семестр 

Зміст 

Модуль 1 Теоретико-методологічні засади  

самоменеджменту соціального працівника 

Тема 1. Методологічні підходи до самоменеджменту Планування особистої роботи 

менеджера. Тайм-менеджмент  

Тема 2. Планування ділової кар'єри менеджера 

Тема 3. Організування діяльності менеджера. Проведення переговорів, нарад та 

зборів.  

Модуль 2 Стратегії і технології  

самоменеджменту соціального працівника 

Тема 4. Стратегії і соціальні технології працевлаштування як елементи 

самоменеджменту 

Тема 5. Техніка презентації  

Тема 6. Самомотивування та самоконтроль менеджера 

Тема 7. Формування якостей ефективного менеджера  

Тема 8. Розвиток менеджерського потенціалу 

Компетентності 

ЗК8. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій. 

ЗК9. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 

ЗК11. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації. 

ЗК12. Здатність генерувати нові ідеї (креативність). 

СК5. Здатність управляти організацією та її підрозділами через реалізацію функцій 

менеджменту. 

СК7. Здатність обирати та використовувати сучасний інструментарій менеджменту. 

СК14. Розуміти принципи психології та використовувати їх у професійній діяльності. 

СК15. Здатність формувати та демонструвати лідерські якості та поведінкові 

навички. 

Програмні 

результати 

ПРН3. Демонструвати знання теорій, методів і функцій менеджменту, сучасних 

концепцій лідерства. 

ПРН4. Демонструвати навички виявлення проблем та обґрунтування управлінських 

рішень. 

ПРН6. Виявляти навички пошуку, збирання та аналізу інформації, розрахунку 

показників для обґрунтування управлінських рішень. 

ПРН8. Застосовувати методи менеджменту для забезпечення ефективності 

діяльності організації.  

ПРН9. Демонструвати навички взаємодії, лідерства, командної роботи. 

ПРН10. Мати навички обґрунтування дієвих інструментів мотивування персоналу 

організації. 

ПРН11. Демонструвати навички аналізу ситуації та здійснення комунікації у різних 
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сферах діяльності організації. 

ПРН12. Оцінювати правові, соціальні та економічні наслідки функціонування 

організації. 

ПРН14. Ідентифікувати причини стресу, адаптувати себе та членів команди до 

стресової ситуації, знаходити засоби до її нейтралізації. 

ПРН16. Демонструвати навички самостійної роботи, гнучкого мислення, 

відкритості до нових знань, бути критичним і самокритичним. 

Результати 

Знати: 

- сучасні концепції самоменеджменту; 

- методика вибору кар’єри; 

- теорію психологічних типів особистості; 

- діловий профіль особистості; 

- методики саморозвитку менеджера; 

- основні методики тайм-менеджменту; 

- оцінка індивідуальної стресостійкості; 

- соціальна технологія самоуправління діловою кар’єрою. 

Уміти:  

- визначити принципи сучасних концепцій само менеджменту; 

- використовувати основні методики тайм-менеджменту; 

- використовувати методику процесу влаштування на роботу; 

- визначати сильні та слабкі сторони свого типу особистості; 

- послідовно розкрити зміст логічних завдань методики саморозвитку менеджера; 

- визначати адаптивну поведінку менеджера та його механізмів; 

- визначити ознаки, природу та наслідки стресу; 

- оцінити рівень власних здібностей до самоуправління. 

Мати навички:  

- в управлінні своєю поведінкою, своїм часом і своєю діловою кар’єрою; роботи з 

навчальними матеріалами, поглиблення та розширення вже набутих знань, 

підвищення рівня організованості студентів; 

- поєднувати навички самостійної та командної роботи задля отримання результату з 

акцентом на професійну сумлінність та відповідальність за прийняття рішень; 

- використання професійних знань і практичних навичок для вирішення практичних 

завдань з управління підприємством; 

- здійснювати процес розвитку та стимулювання (мотивації) персоналу. 

Обсяг занять 
Всього Лекцій Лабораторних Практичних СРС 

90 16 - 16 58 

Форми СРС 

Підготовка до лекцій, модульного контролю, заліку. 

Вивчення розділів, рекомендованих до самостійного опанування; підготовка 

рефератів та презентацій опрацьованого матеріалу. 

Оцінка 

результатів 

навчання 

Залік у 6 семестрі 

 

Шифр, назва 

дисципліни, 

семестр 

ПП 1.2.5 Кадровий менеджмент 

6 семестр 

Зміст 

Модуль 1. Теоретичні основи кадрового менеджменту 

Тема 1. Сутність кадрового менеджменту. 

Тема 2.Предмет курсу «Кадровий менеджмент».  

Тема 3.Теорії кадрового менеджменту. 

Тема 4. Методологія кадрового менеджменту. 

Тема 5. Методологічні засади кадрового менеджменту.  

Тема 6. Кадрова політика підприємства. 

Тема 7. Кадрове планування організації. 

Модуль 2. Практичні засади кадрового менеджменту 

Тема 8. Управління службово-професійним просуванням кадрів. 

Тема 9. Професійна мобільність кадрів. 

Тема 10. Управління процесами адаптації в контексті кадрового менеджменту. 
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Тема 11. Управління діловою активністю персоналу. 

Тема 12 Керування конфліктами. 

Тема 13. Ділові переговори й управлінське спілкування.  

Тема 14. Соціально-економічна ефективність кадрової роботи. 

Компетентності 

ЗК8. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій. 

ЗК9. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 

ЗК11. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації. 

ЗК12. Здатність генерувати нові ідеї (креативність). 

СК5. Здатність управляти організацією та її підрозділами через реалізацію функцій 

менеджменту. 

СК7. Здатність обирати та використовувати сучасний інструментарій менеджменту. 

СК14. Розуміти принципи психології та використовувати їх у професійній діяльності. 

СК15. Здатність формувати та демонструвати лідерські якості та поведінкові 

навички. 

Програмні 

результати 

ПРН3. Демонструвати знання теорій, методів і функцій менеджменту, сучасних 

концепцій лідерства. 

ПРН4. Демонструвати навички виявлення проблем та обґрунтування управлінських 

рішень. 

ПРН6. Виявляти навички пошуку, збирання та аналізу інформації, розрахунку 

показників для обґрунтування управлінських рішень. 

ПРН8. Застосовувати методи менеджменту для забезпечення ефективності 

діяльності організації.  

ПРН9. Демонструвати навички взаємодії, лідерства, командної роботи. 

ПРН10. Мати навички обґрунтування дієвих інструментів мотивування персоналу 

організації. 

ПРН11. Демонструвати навички аналізу ситуації та здійснення комунікації у різних 

сферах діяльності організації. 

ПРН14. Ідентифікувати причини стресу, адаптувати себе та членів команди до 

стресової ситуації, знаходити засоби до її нейтралізації. 

ПРН16. Демонструвати навички самостійної роботи, гнучкого мислення, 

відкритості до нових знань, бути критичним і самокритичним. 

Результати 

Знати: 
- теоретичні засади кадрового менеджменту; 
- планування і прогнозування кадрової роботи в організації, фахової орієнтації, 
якісного аналізу складу кадрів, організації і соціальної адаптації працівників, науково 
обґрунтованого добору і розстановки кадрів; 
- форми розвитку персоналу; 
- систему фахового просування працівників, механізм професійно-кваліфікаційного 
росту керівників і спеціалістів;  
- суть загальних та спеціальних функцій управління персоналом; 
- зміст і послідовність дій менеджера в процесі розробки кадрової політики і стратегії 
підприємства, планування й організація управління персоналом.  
Уміти: 
- керувати розробкою політики управління персоналом підприємства, плануванням і 
прогнозуванням кадрової роботи; 
- координувати діяльність усіх служб і підрозділів організації у сфері ефективного 
управління людськими ресурсами з урахуванням людського фактору; 
- оцінювати кадри управління, працювати з резервом керівників, із фахівцями і 
майстрами, організовувати навчання персоналу, керувати діяльністю служб з 
управління персоналом щодо планування та реалізації ділової кар'єри персоналу 
організації;  
- здійснювати керівництво трудовою дисципліною, керувати вивільненням 
працівників і плинністю персоналу; 
- розробляти управлінські рішення з удосконалення кадрового потенціалу 
підприємства. 
Мати навички: 
- застосовувати поєднання самостійної та командної роботи задля отримання 
результату з акцентом на професійну сумлінність та відповідальність за прийняття 
рішень; 
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- демонструвати знання і використання професійних знань і практичних навичок для 
вирішення практичних завдань з управління підприємством; 
- використовувати уміння здійснювати процес розвитку та стимулювання (мотивації) 
персоналу; 
- самостійної та командної роботи задля отримання результату з акцентом на 
професійну сумлінність та відповідальність за прийняття рішень; 
- використання професійних знань і практичних навичок для вирішення практичних 
завдань з управління підприємством; 
- здійснювати процес розвитку та стимулювання (мотивації) персоналу. 

Обсяг занять 
Всього Лекцій Лабораторних Практичних СРС 

90 16 - 32 42 

Форми СРС 

Підготовка до лекцій, модульного контролю, заліку. 

Вивчення розділів, рекомендованих до самостійного опанування; підготовка 

рефератів та презентацій опрацьованого матеріалу. 

Оцінка 

результатів 

навчання 

Залік у 6 семестрі 

 

Шифр, назва 
дисципліни, 

семестр 

ПП 1.2.6 Адміністративний менеджмент 
7 семестр 

Зміст 

Модуль 1. Концептуальні основи адміністративного менеджменту 

Тема 1. Теорія адміністративного менеджменту.  

Тема 2. Система адміністративного менеджменту та апарату управління.  

Тема 3.  Планування в адміністративному менеджменті.  

Тема 4. Організовування діяльності адміністрації.  

Тема 5. Мотивування та контроль  працівників апарату управління.  

Модуль 2.Практика адміністративного управління 

Тема 6. Конфлікти та стресові ситуації в апараті управління організації.  

Тема 7. Адміністративні методи управління.  

Тема 8. Адміністрування управлінських рішень. Т 

Тема 9.  Сучасні технології адміністративного менеджменту 

Компетентності 

ЗК8. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій. 

ЗК9. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 

ЗК11. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації. 

ЗК12. Здатність генерувати нові ідеї (креативність). 

СК5. Здатність управляти організацією та її підрозділами через реалізацію функцій 

менеджменту. 

СК7. Здатність обирати та використовувати сучасний інструментарій менеджменту. 

СК14. Розуміти принципи психології та використовувати їх у професійній діяльності. 

СК15. Здатність формувати та демонструвати лідерські якості та поведінкові 

навички. 

Програмні 

результати 

ПРН3. Демонструвати знання теорій, методів і функцій менеджменту, сучасних 

концепцій лідерства. 

ПРН4. Демонструвати навички виявлення проблем та обґрунтування управлінських 

рішень. 

ПРН6. Виявляти навички пошуку, збирання та аналізу інформації, розрахунку 

показників для обґрунтування управлінських рішень. 

ПРН8. Застосовувати методи менеджменту для забезпечення ефективності 

діяльності організації.  

ПРН9. Демонструвати навички взаємодії, лідерства, командної роботи. 

ПРН10. Мати навички обґрунтування дієвих інструментів мотивування персоналу 

організації. 

ПРН11. Демонструвати навички аналізу ситуації та здійснення комунікації у різних 

сферах діяльності організації. 

ПРН14. Ідентифікувати причини стресу, адаптувати себе та членів команди до 

стресової ситуації, знаходити засоби до її нейтралізації. 

ПРН16. Демонструвати навички самостійної роботи, гнучкого мислення, 

відкритості до нових знань, бути критичним і самокритичним. 
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Результати 

Знати : 

- предмет, завдання та функції державно-адміністративного менеджменту; 

- концептуальні основи теорії і практики державно-адміністративного 

менеджменту; 

- витоки та історію становлення й розвитку теорії державно-

адміністративного управління; 

- суб’єктно-об’єктну детермінацію адміністративної діяльності; 

- методологію адміністративного менеджменту; 

- основи і практику утворення державно-менеджерської системи; 

- механізм функціонування державно-адміністративного апарату; 

- сутність кадрової політики, її тактику і стратегію в державно-

адміністративному управлінні; 

- інформаційно-комунікативні зв’язки в системі менеджменту; 

- застосування сучасних засад і напрямів наукової організації праці; 

- порядок розробки і прийняття управлінських рішень на різних рівнях 

адміністративної діяльності; 
Уміти: 

- творчо впроваджувати набуті теоретичні знання та практичні навики з 

управлінської адміністративної діяльності під час здійснення менеджерських 

функцій; 

- застосовувати у відповідності із ситуацією найефективніші методи 

адміністративної роботи з метою досягнення конкурентних показників; 

- приймати і реалізовувати результативні управлінські рішення на основі 

забезпечення компромісу інтересів різних організацій, громадськості, 

держави; 

- планувати й організовувати особисту діяльність з метою формування 

ефективних гнучких організаційних структур управління; 

- враховувати досвід управлінської адміністративної діяльності, набутий 

різними школами управління в умовах України; 

- організовувати процес документування в управлінні, формувати потоки 

документів, створювати порядок їх проходження та виконання. 
Мати навички: 

- здійснювати стратегічне, тактичне та оперативне управління підприємством, 

організацією, установою; 
- застосовувати теоретично-методичні та організаційно-економічні підходи щодо 

процесу розробки, прийняття й реалізації управлінських рішень в умовах 

невизначеності; 

- розробляти бізнес-плани створення та розвитку нових організацій, напрямів 

діяльності, продукції (товарів, послуг); 

- забезпечувати належний рівень вироблення та використання управлінських 

продуктів, послуг чи процесів; 
- сутності базових уявлень про маркетинг, логістику та логістичний менеджмент; 

- розуміння сучасних досягнень менеджменту та базових уявлень про основні 

напрямки його розвитку; 

- застосовувати набуті знання для виявлення, постановки та вирішення завдань за 

різних практичних ситуацій в сфері логістичного управління і управління ланцюгами 

постачань 

 

Обсяг занять 
Всього Лекцій Лабораторних Практичних СРС 

120 32 - 16 72 

Форми СРС 

Підготовка до лекцій, модульного контролю, заліку. 

Вивчення тем, рекомендованих до самостійного опанування; підготовка рефератів, 

тестів та презентацій опрацьованого матеріалу. 

Оцінка 

результатів 
Залік у 7 семестрі 
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навчання 

 

Шифр, назва 

дисципліни, 

семестр 

ПП 1.2.7 Стратегічне управління 

8 семестр 

Зміст 

Модуль 1. Теоретичні основи стратегічного управління 

Тема 1. Основні засади теорії стратегічного управління. Передумови розвитку 

теорії стратегічного управління. Концепція стратегічного управління. Предмет та 

об'єкт стратегічного управління підприємством. Поняття «стратегія підприємства». 

Стратегічні рішення на підприємствах та фактори впливу на їх прийняття. Ключові 

гіпотези стратегічного управління: випадковості; залежності від зовнішнього 

середовища; відповідності; стратегії, здібності та діяльності; багатоелементної; 

збалансованості. Задачі стратегічного управління. Порівняльний аналіз стратегічного 

управління з іншими науковими підходами до управління підприємствами. Моделі 

стратегічного управління. Імовірні вигоди від застосування стратегічного управління 

в практичній діяльності підприємств. Причини зростання значущості стратегічного 

управління для підприємств у ринкових умовах господарювання. Досвід та проблеми 

використання теорії стратегічного управління в процесі розвитку українських 

підприємств в ринкових умовах господарювання. 

Тема 2. Місце стратегічного управління в системі управління організацією. Види 

стратегічного управління. Передумови для прийняття стратегічних рішень у процесі 

управління підприємством. Корпоративний, діловий, функціональний та операційний 

рівні стратегічних рішень. Характерні риси стратегій підприємства. Загальна 

типологія стратегій за рівнями стратегічних рішень. Стратегії підприємств різних 

галузей. Еталонні стратегії розвитку підприємства та стратегії його організаційного 

розвитку. Стратегії управління ресурсами підприємства (ресурсозабезпечення та 

ресурсозбереження) та особливості їх вибору. Виробнича стратегія підприємства та 

їх класифікація за: розвитком виробництва, використанням виробничого потенціалу, 

стадіями виробничої філософії тощо. Маркетингова стратегія підприємства та її 

субстратегії (ринкова, товарна, якості, ціни, просування, збуту). Стратегії управління 

персоналом. Стратегії наукових досліджень та розробок. Стратегії підприємств на 

іноземних ринках. 

Тема 3. Етапи стратегічного управління та особливості формування стратегії 

підприємства. Основні етапи стратегічного управління: стратегічне планування, 

стратегічний аналіз; стратегічний вибір; реалізація стратегії. Місія підприємства та 

правила її формулювання в процесі стратегічного управління підприємством. 

Значення місії для підприємства з орієнтацією на стратегічний розвиток. 

Класифікація стратегічних цілей. Побудова дерева стратегічних цілей. Визначення 

факторів, що впливають на вибір стратегічних цілей. Формування системи 

стратегічних цілей і завдань. Альтернативні підходи стратегічних шкіл до 

формування стратегії підприємства. Сутність та принципи планування стратегій. 

Структура стратегічного плану та моделі стратегічного планування. 

Модуль 2. Процес стратегічного управління 

Тема 4. Стратегічне планування. Принципи стратегічного планування. Значення 

стратегічного планування діяльності підприємства в умовах нестабільності 

зовнішнього оточення. Підходи до організації стратегічного планування у 

підприємстві. Процес стратегічного планування. Характеристика етапу 

цілеутворення. Вибір місії та правила її формування. Значення місії для підприємства 

з орієнтацією на стратегічний розвиток. Девіз та кредо підприємства. Класифікація 

стратегічних цілей. Фактори, які впливають на вибір стратегічних цілей. Сфери 

встановлення стратегічних цілей підприємства. 

Тема 5. Стратегічний аналіз зовнішнього середовища підприємства. Сутність та 

об'єкти стратегічного аналізу в процесі прийняття стратегічних рішень. Специфіка 

загального, галузевого, операційного та внутрішнього середовища підприємства. 

Типи зовнішнього середовища підприємства: змінне або нестабільне; вороже; 

різноманітне; технічно складне. Фактори впливу на нестабільність зовнішнього 

середовища. Особливості стратегічного аналізу середовища підприємств виробничої 

та невиробничої сфер діяльності. Методи та моделі для проведення стратегічної 
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діагностики середовища підприємства. Наукові підходи до визначення ступеня 

нестабільності зовнішнього середовища. Ризики ринкового середовища та їх роль у 

стратегічному управлінні підприємством. Методи та показники оцінювання ризиків 

ринкового середовища підприємства. Стратегічний аналіз галузевого середовища 

підприємства. Особливості галузевого розвитку у часі. Модель життєвого циклу 

галузі. Визначення ключових факторів успіху (КФУ) підприємства залежно від 

специфіки галузевого середовища. 

Модуль 3. Формування і вибір стратегії підприємства 

Тема 6. Генерування стратегії організації. Стратегічний потенціал підприємства 

та формування його конкурентних переваг. Сутність стратегії організації. Типи 

стратегій організації по М.Портеру. Характеристика базисних стратегій організації. 

Вибір стратегії організації. Процес вибору стратегії. Метод Томпсона і Стрікланда. 

Оцінка вибраної стратегії. Поняття «стратегічний потенціал підприємства». 

Елементи стратегічного потенціалу підприємства та фактори впливу на його 

формування і розвиток. Методи та показники оцінювання стратегічного потенціалу 

підприємства. Розриви між стратегічними цілями та потенціалом підприємства. 

Особливості управління стратегічним потенціалом підприємств різних сфер 

економічної діяльності. Сутність, класифікація та основні характеристики 

конкурентних переваг підприємства. Ресурси та компетенції, як носії конкурентних 

переваг підприємства. Характеристика ключових компетенцій підприємства та 

методи їх ідентифікації. Основні способи (механізми) реконфігурації компетенцій 

підприємства. Організаційні здатності як необхідна база розвитку ресурсів та 

компетенцій підприємства. Рутини, їх місце в організаційних процесах та способи 

трансформації. Технології формування та розвитку конкурентних переваг 

підприємства. Концепція ланцюга формування вартості (цінностей). Вплив змін у 

стратегічному потенціалі підприємства на розвиток та зміцнення його конкурентних 

переваг на ринку. 

Тема 7. Портфельні стратегії та управління стратегічною позицією підприємства. 

Поняття «портфель підприємства» у стратегічному управлінні та мета його розробки. 

Сутність портфельної стратегії підприємства та її різновиди залежно від галузевої 

привабливості та організаційної сили підприємства. Стратегічна позиція 

підприємства та стратегічні зони господарювання (СЗГ): поняття та характеристика. 

Параметри, які характеризують стратегічну позицію підприємства та СЗГ. Ключові 

фактори успіху СЗГ: види та характеристика. Стратегічна сегментація ринку в 

процесі управління стратегічною позицією підприємства. Визначення реальної та 

потенційної ємності ринку. Привабливість СЗГ та її оцінювання. Стратегічна 

гнучкість (зовнішня та внутрішня) та синергізм СЗГ. Використання матриць 

«Бостонської консультаційної групи», «МакКінзі» та інших для оцінювання 

стратегічної позиції підприємства та визначення стратегічно перспективних для 

нього напрямів розвитку дій на ринку. 

Тема 8. Процес та умови реалізації стратегії. Процес реалізації стратегії. 

Характеристика етапів реалізації стратегії і стратегічні зміни в організації. 

Концептуальна система планів організації. Планування розподілення ресурсів. 

Характеристика типів стратегічних змін в організації - перебудова організації; 

радикальне перетворення організації; помірне перетворення організації; звичайне 

перетворення організації. Характеристика впливу різнорівневих стратегічних змін на 

підприємство. Масштаби стратегічних перетворень та особливості їх здійснення. 

Мобілізація потенціалу організації для виконання стратегії. 

Тема 9. Реалізація стратегій і стратегічні зміни на підприємстві. Оцінювання 

доцільності впровадження стратегічних змін на підприємстві в процесі реалізації 

стратегії. Умови реалізації стратегії, пов'язані зі змінами організації. Формування і 

зміна організаційних структури і культури. Труднощі та перепони на шляху 

стратегічних змін. . Мотивація персоналу в процесі реалізації стратегії. Шляхи 

подолання стереотипів, що загрожують змінам. Ментальні моделі агентів 

стратегічних змін.  

Тема 10. Стратегічний контроль в процесі стратегічних перетворень на 

підприємстві. Мета та завдання стратегічного контролю в управлінні діяльністю 

підприємства в ринкових умовах господарювання. Методи оцінювання обраних 

підприємством стратегій. Критерії та показники ефективності стратегій. 
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Налагодження зворотного зв'язку в процесі стратегічного управління. 

Компетентності 

ЗК11. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації. 

СК3. Здатність визначати перспективи розвитку організації 

СК8. Здатність планувати діяльність організації та управляти часом. 

СК12. Здатність аналізувати й структурувати проблеми організації, формувати 

обґрунтовані рішення. 

Програмні 

результати 

ПРН4. Демонструвати навички виявлення проблем та обґрунтування управлінських 

рішень. 

ПРН6. Виявляти навички пошуку, збирання та аналізу інформації, розрахунку 

показників для обґрунтування управлінських рішень. 

ПРН 11. Демонструвати навички аналізу ситуації та здійснення комунікації у різних 

сферах діяльності організації. 

ПРН16. Демонструвати навички самостійної роботи, гнучкого мислення, відкритості 

до нових знань, бути критичним і самокритичним. 

Результати 

Знати: 
- визначення сутність і відмінності стратегічного управління від традиційного; 
- роль стратегічного управління в сучасних умовах; 
- проблеми та труднощі стратегічного управління; характеристику етапів 
стратегічного управління;  
- визначення, сутність, класифікацію та характеристику стратегій організації; 
методики визначення місії і цілей організації; 
- методики проведення аналізу зовнішнього і внутрішнього середовища організації; 
- методики визначення і оцінки “портфелю” продукції організації; 
- методики вибору стратегії; характеристику типів стратегічних змін в організації; 
- сутність стратегічного контролю і його відмінність від традиційного; 
- характеристику областей основних стратегічних змін в організації; 
- особливості етапу реалізації стратегії; 
- розуміння сутності базових уявлень про маркетинг, логістику та логістичний 
менеджмент; 
- знання і використання професійних знань і практичних навичок для вирішення 
практичних завдань з управління підприємством; 
- знання й розуміння сучасних досягнень менеджменту та базових уявлень про 
основні напрямки його розвитку. 
Уміти: 
- виконувати аналіз і на його основі визначати стиль управління організацією; 
формулювати місію і цілі діяльності організації; 
- аналізувати і визначати характеристики зовнішнього і внутрішнього середовища 
організації; 
- проводити визначення і оцінку “портфелю” продукції організації; 
- розробляти можливі стратегії розвитку організації і вибирати найприйнятнішу; 
- проаналізувати сумісність прийнятої стратегії і організаційної структури 
управління, і в разі необхідності визначити потрібні зміни; 
- розробляти план реалізації стратегії; 
- контролювати хід реалізації стратегії; 
- продемонструвати знання та розуміння основ планування й організації управління 
на підприємстві; 
- продемонструвати знання та розуміння основних підходів до застосування методів 
планування, прогнозування, спостереження, опису, ідентифікації, класифікації 
економічних об’єктів; 
- організовувати матеріально - технічне забезпечення процесів; 
- здійснювати аналіз операційної, інвестиційної та інноваційної діяльності 
організації, використовувати результати для підготовки управлінських рішень; 
- управляти інноваційними проектами; 
- управління змінами. 
Мати навички:  
- відшукувати та узагальнювати інформацію, робити висновки і формулювати 
рекомендації в межах своєї компетенції; 
- розуміння сучасних досягнень менеджменту та базових уявлень про основні 
напрямки його розвитку; 
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- організовувати матеріально - технічне забезпечення процесів; 
- використання базових знань з логістичного управління і управління ланцюгами 
постачань й уміння критичного мислення, аналізу та синтезу в професійних цілях; 
- демонструвати вміння бізнес-планування, оцінювання кон’юнктури ринків та 
результатів логістичного управління і управління ланцюгами постачань з 
урахуванням ризиків; 
- використання професійних знань і практичних навичок для вирішення практичних 
завдань з управління підприємством. 

Обсяг занять 
Всього Лекцій Лабораторних Практичних СРС 

135 26 - 26 83 

Форми СРС 

Підготовка до лекцій, модульного контролю, курсової роботи, екзамену. 

Вивчення розділів, рекомендованих до самостійного опанування; підготовка 

рефератів та презентацій опрацьованого матеріалу. 

Оцінка 

результатів 

навчання 

Іспит у 8 семестрі 

 

Шифр, назва 

дисципліни, 

семестр 

ПП 1.2.8 Управління інноваціями 

7 семестр 

Зміст 

Модуль 1. Теоретичні аспекти управління інноваціями 

Тема 1. Інноваційний менеджмент у системі управління організацією  

Тема 2. Інноваційна діяльність як об’єкт інноваційного менеджменту 

Тема 3. Державна підтримка інноваційної діяльності 

Тема  4. Організаційні форми інноваційної діяльності 

Модуль 2 Інноваційний розвиток організації та визначення ефективності інноваційної 

діяльності 

Тема 5. Маркетинг в інноваційній сфері 

Тема 6. Планування інноваційних процесів 

Тема 7. Фінансування нововведень і ризики 

Тема 8. Управління інноваційними програмами і проектами 

Компетентності 

ЗК3. Здатність до абстрактного мислення, аналізу, синтезу. 

ЗК4. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях 

ЗК5. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності. 

ЗК8. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій. 

ЗК9. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 

ЗК11. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації. 

ЗК12. Здатність генерувати нові ідеї (креативність). 

СК3. Здатність визначати перспективи розвитку організації. 

СК8. Здатність планувати діяльність організації та управляти часом. 

Програмні 

результати 

ПРН4. Демонструвати навички виявлення проблем та обґрунтування управлінських 

рішень.  

ПРН5. Описувати зміст функціональних сфер діяльності організації. 

ПРН6. Виявляти навички пошуку, збирання та аналізу інформації, розрахунку 

показників для обґрунтування управлінських рішень.  

ПРН7. Виявляти навички організаційного проектування. 

ПРН11. Демонструвати навички аналізу ситуації та здійснення комунікації у різних 

сферах діяльності організації. 

ПРН17. Виконувати дослідження індивідуально та/або в групі під керівництвом 

лідера. 

Результати 
 

Знати:  

- зовнішніх та внутрішніх чинників, що впливають на систему інноваційного 

менеджменту;  

- економічних і правових засад діяльності органів, що здійснюють управління; 

- нововведеннями;  

- сутності системи інноваційного менеджменту, його місце в загальній системі 

управління підприємством;  
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- ролі соціально-психологічного фактору у розвитку НТП;  

- основ формування державної інноваційної політики; 

- економічні закони, які регулюють інноваційну діяльність; 

- основні ознаки сучасної ринкової економіки; 

- наукові засади державної інноваційної політики. 

Уміти:  

- проводити аналіз інноваційної діяльності підприємства;  

- впроваджувати світовий досвід управління нововведеннями в практику, управління 

українськими підприємствами;  

- здійснювати оцінку інноваційного потенціалу підприємства та ефективності 

інноваційної діяльності; 

- проводити аналіз інноваційної діяльності підприємства; 

- впроваджувати світовий досвід управління нововведеннями в практику управління 

українськими підприємствами; 

- здійснювати оцінку інноваційного потенціалу підприємства та ефективності 

інноваційної діяльності; 

- проаналізувати економічну ситуацію в країні; 

- охарактеризувати економічні закони та нормативи, що пов’язані з управлінням 

інноваціями; 

- використовувати досвід розвинених країн згідно особливостей управління 

інноваціями; 

- самостійно вирішувати інноваційні завдання від прогнозування можливих 

нововведень до їхнього комерційного використання у підприємницьких структурах. 

Мати навички: 

- формування суджень, форми відображення об’єктивної дійсності, яка полягає у 

ствердженнях наявності або відсутності ознак, властивостей або відносин у сфері 

інноваційних бізнес-процесів; 

- формування фахівця, що володітиме аналітичними вміннями управління  

інноваційною діяльністю з метою здійснення ефективного процесу прийняття 

управлінських рішень з урахуванням знань основ теорії і практики інноваційного  

управління;  

- здійснювати аналіз операційної, інвестиційної та інноваційної діяльності організації, 

використовувати результати для підготовки управлінських рішень. 

- застосовувати одержані знання й уміння для ініціювання та реалізації заходів у сфері 

збереження навколишнього природного середовища і здійснення безпечної 

логістичної діяльності; 

- управління інноваційними проектами; 

- управління змінами.  

Обсяг занять 
Всього Лекцій Лабораторних Практичних СРС 

90 16 - 16 58 

Форми СРС 

Підготовка до лекцій, модульного контролю, залік. 

Вивчення розділів, рекомендованих до самостійного опанування; підготовка 

рефератів та презентацій опрацьованого матеріалу. 

Оцінка 

результатів 

навчання 

Залік у 7 семестрі 

 

Шифр, назва 

дисципліни, 

семестр 

ПП 1.3 Фінанси, гроші та кредит 

3, 4 семестри 

Зміст 

3 семестр 

Модуль 1. Теорія грошей 

Змістовний модуль 1. Сутність грошей, їх функції і роль 

Тема 1. Суть і функції грошей  

Тема 2. Інфляція та методи стабілізації грошей 

Тема 3. Грошовий оборот і грошова маса 

Змістовний модуль 2. Грошовий ринок та грошові системи 

Тема 4. Грошовий ринок 
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Тема 5. Грошові системи та їх еволюція 

Змістовний модуль 3. Валютний ринок і валютні системи 

Тема 6. Валютний ринок та основи його функціонування. 

Модуль 2. Кредит 

Змістовний модуль 4. Теорії кредиту. Кредитна система 

Тема 7. Сутність кредиту, передумови його виникнення та еволюція 

Тема 8. Кредитна система  

Тема 9. Поняття банківської системи, основи її організації, функції та завдання.  

Тема 10 Комерційні банки, їх функції, класифікація, характеристика операцій.  

4 семестр 

Модуль 3. Фінансова система. Централізовані фінанси 

Змістовний модуль 1. Сутність фінансів, їх функції і роль 

Тема 1. Сутність фінансів, їх функції і роль. 

Тема 2. Поняття фінансової системи та її структура. 

Тема 3. Сутність та роль фінансової політики у соціально-економічному розвитку.  

Тема 4. Сутність загальнодержавних фондів цільового призначення та їх роль. 

Тема 5. Сутність, види та функції податків. 

Тема 6. Податкова система України. 

 

Змістовний модуль 2. Система централізованих фінансів 

Тема 8. Державні фінанси. Державний бюджет і бюджетна система. Доходи і витрати 

державного бюджету. 

Тема 9. Місцеві фінанси та місцеві бюджети. 

Тема 10. Державний кредит. 

Тема 11. Державний борг та управління ним. 

Модуль 4. Система децентралізованих фінансів 

Змістовний модуль 3. Фінанси домогосподарств і суб’єктів господарювання 

Тема 12. Сутність фінансів домогосподарств. Доходи і витрати домогосподарств 

Тема 13. Фінанси підприємницьких структур 

Тема 14. Страхування та страховий ринок. 

Змістовний модуль 4. Сутність фінансового ринку. Міжнародні фінанси 

Тема 15. Інструменти фінансового ринку та  його організаційна будова. 

Тема 16. Міжнародні фінансові організації. Міжнародні  

Компетентності 
СК2. Здатність аналізувати результати діяльності організації, зіставляти їх з 

факторами впливу зовнішнього та внутрішнього середовища. 

Програмні 
результати 

ПРН6. Виявляти навички пошуку, збирання та аналізу інформації, розрахунку 

показників для обґрунтування управлінських рішень. 

ПРН7. Виявляти навички організаційного проектування. 

Результати 

Знати:- сутність, види та форми грошей та кредиту; 
- призначення, функції та принципи грошової, валютної та кредитної системи взагалі 
і окремо України; 
- розвиток інфляційних процесів та їх вплив на економіку; 
- основні теорії, закони грошей та інфляції як базу їх функціонування в наш час; 
- види валютних курсів, операцій, форми та методи впливу на них збоку держави; 
- цілі і завдання фінансово-кредитних інститутів в справі формування та регулювання 
грошово-кредитних відносин. 
- сучасні моделі фінансових відносин та підвищення обсягів і  ефективності 
використання фінансових ресурсів; 
- основи і проблеми функціонування податкової системи, з’ясовано принципи 
оподаткування; 
- діяльність загальнодержавних фондів цільового призначення; 
- систему централізованих фінансів; 
- організацію бюджетного процесу; 
- діяльність фінансового ринку та його інструменти; 
- основні напрямки діяльності міжнародних фінансових організацій 
- фінансові інституції. 
Уміти: 

- аналізувати грошово-кредитні процеси в умовах різних методів 
господарювання, властивих ринковій економіці; 
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- розраховувати темпи та рівень інфляції, її вплив на грошово-кредитні показники; 
- аналізувати грошову масу країни; 
- визначати ефект грошового мультиплікатора; 
- розраховувати валютні курси, їх девальвацію чи ревальвацію; 
- класифікувати банківські кредити за їх видами та формами; 
- розраховувати плату за кредит різними методами 
- характеризувати фінансову систему та фінансовий механізм,  визначити завдання і 
основні функції організаційного складу фінансової системи з метою створення 
ефективного механізму управління державою; 
- визначати оптимальну структуру державного та місцевих бюджетів у розподілі і 
перерозподілі сукупного суспільного продукту і національного доходу; 
- аналізувати джерела формування і напрями використання державних фінансів та 
визначено їх роль у досягненні політики економічного зростання; 
- складати бюджет домогосподарства та ефективно управляти ним; 
- оцінювати операції на фінансовому ринку; 
Мати навички: 

- розуміння сутності базових уявлень про маркетинг, логістику та логістичний 
менеджмент; 
- здійснювати аналіз операційної, інвестиційної та інноваційної діяльності 
організації, використовувати результати для підготовки управлінських рішень; 
- застосовувати набуті знання для виявлення, постановки та вирішення 
завдань за різних практичних ситуацій в сфері логістичного управління і 
управління ланцюгами постачань; 
- демонструвати знання та розуміння основних підходів до організації 
грошово-кредитного регулювання та основи організації фінансової та 
грошово-кредитної системи України і формування кон’юктури ринку; 
- оцінювати, інтерпретації та узагальнення факторів, що визначають 
оптимальність рішень у фінансово – кредитної діяльності; 
- використовувати знання з економіки, статистики, економічного та 
фінансового аналізу, податкового обліку, фінансів, грошей і кредиту для 
моделювання грошових потоків та фінансового забезпечення виробничо-
господарської діяльності підприємства. 

Обсяг занять 
Всього Лекцій Лабораторних Практичних СРС 

150 32 - 32 86 

Форми СРС 

Підготовка до лекцій, модульного контролю, заліку. 

Вивчення розділів, рекомендованих до самостійного опанування; підготовка 

рефератів та презентацій опрацьованого матеріалу. 

Оцінка 

результатів 

навчання 

 

Залік у 3 та 4 семестрах 

 

Шифр, назва 
дисципліни, 

семестр 

ПП 1.4.1 Економіка підприємства 
4 семестр 

Зміст 

Модуль 1 
Змістовий модуль 1. Ресурсне забезпечення діяльності підприємства 

Тема 1. Підприємство як суб’єкт господарювання 
Тема 2. Основні засоби підприємства 
Тема 3. Оборотні засоби підприємства 

Змістовий модуль 2. Персонал і оплата праці 
Тема 4. Персонал і продуктивність праці на підприємстві 
Тема 5. Організація оплати праці на підприємствах 

Модуль 2 
Змістовий модуль 3. Результати та ефективність діяльності 

Тема 6. Витрати підприємства та собівартість продукції 
Тема 7. Основи ціноутворення в ринкових умовах 

Змістовий модуль 4. Фінансово-економічна діяльність підприємства 
Тема 8. Фінансово-економічні результати та ефективність діяльності підприємства 
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Тема 9. Інвестиційна діяльність підприємства 
Тема 10. Банкрутство та ліквідація підприємства 

Компетентності 

СК2. Здатність аналізувати результати діяльності організації, зіставляти їх з 

факторами впливу зовнішнього та внутрішнього середовища. 

СК9. Здатність працювати в команді та налагоджувати міжособистісну взаємодію 

при вирішенні професійних завдань. 

СК12. Здатність аналізувати й структурувати проблеми організації, формувати 

обґрунтовані рішення. 

Програмні 

результати 

ПРН3. Демонструвати знання теорій, методів і функцій менеджменту, сучасних 

концепцій лідерства. 

ПРН4. Демонструвати навички виявлення проблем та обґрунтування 

управлінських рішень. 

ПРН6. Виявляти навички пошуку, збирання та аналізу інформації, розрахунку 

показників для обґрунтування управлінських рішень. 

ПРН7. Виявляти навички організаційного проектування. 

ПРН8. Застосовувати методи менеджменту для забезпечення ефективності 

діяльності організації. 

ПРН12. Оцінювати правові, соціальні та економічні наслідки функціонування 

організації. 

Результати 

Знати:  

- економічні основи господарської діяльності підприємств різних форм власності, 

характеристику підприємств і підприємництва, їх роль у розвитку господарського 

комплексу країни; 

- сутність основних економічних категорій: основні засоби, капіталовкладення, 

оборотні засоби, трудові ресурси, витрати виробництва, собівартість, доходи, 

прибуток, рентабельність та механізм їх формування і аналізу на підприємстві; 

- основні принципи заснування, організації та діяльності підприємства; 

- основні напрями пошуку резервів підвищення ефективності діяльності і 

використання ресурсів; 

Вміти: 

- застосовувати отримані знання в своїй практичній діяльності; 

- виконувати економічні розрахунки; 

- розробляти і здійснювати заходи щодо підвищення ефективності діяльності 

підприємства, зниження собівартості продукції і кращого використання 

матеріальних, трудових і фінансових ресурсів. 

Мати навички:  

- розуміння сутності базових уявлень про маркетинг, логістику та логістичний 

менеджмент; 

- демонструвати знання та розуміння основних підходів до застосування 

методів планування, прогнозування, спостереження, опису, ідентифікації, 

класифікації економічних об’єктів; 
- здійснювати аналіз операційної, інвестиційної та інноваційної діяльності 

організації, використовувати результати для підготовки управлінських рішень; 

- функціонування підприємства в сучасних умовах господарювання. 

Обсяг занять 
Всього Лекцій Лабораторних Практичних СРС 

90 16 - 16 58 

Форми СРС 

Підготовка до лекцій, модульного контролю, курсової роботи, екзамену. 

Вивчення розділів, рекомендованих до самостійного опанування; підготовка 

рефератів та презентацій опрацьованого матеріалу. 

Оцінка 

результатів 

навчання 

Іспит у 4 семестрі 

 

  

Шифр, назва 

дисципліни, 

семестр 

ПП 1.4.2 Фінанси підприємства 

5 семестр 

Зміст Модуль 1. Сутність основних понять, засади організації фінансів і рух грошових 
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коштів на підприємстві 

Змістовий модуль 1. Теоретичні основи фінансів підприємства 

Тема 1. Зміст та значення фінансів підприємств 

Тема 2. Грошові розрахунки 

Змістовий модуль 2. Організаційні основи формування власних та залучених 

фінансових ресурсів на підприємстві 

Тема 3. Формування та використання доходу 

Тема 4. Формування і розподіл прибутку 

Тема 5. Оподаткування підприємств 

Тема 6. Кредитування підприємств 

Модуль 2. Фінансовий аналіз і планування діяльності підприємства 

Змістовий модуль 1. Методичні основи фінансовий аналізу та  

планування фінансових ресурсів на підприємстві 

Тема 7. Фінансове забезпечення відтворення основних засобів 

Тема 8. Оборотні кошти та їх організація 

Тема 9. Аналіз платоспроможності підприємств 

Змістовий модуль 2. Методичні основи фінансовий аналізу та  

планування фінансових ресурсів на підприємстві 

Тема 10. Фінансове планування 

Тема 11. Фінансова санація та банкрутство 

Компетентності 
СК2. Здатність аналізувати результати діяльності організації, зіставляти їх з 

факторами впливу зовнішнього та внутрішнього середовища. 

Програмні 
результати 

ПРН6. Виявляти навички пошуку, збирання та аналізу інформації, розрахунку 

показників для обґрунтування управлінських рішень. 

ПРН7. Виявляти навички організаційного проектування. 

ПРН12. Оцінювати правові, соціальні та економічні наслідки функціонування 

організації. 

Результати 

Знати: 
- положення нормативних актів, що регулюють організацію фінансових ресурсів в 
Україні; 
- теоретичні основи організації фінансової роботи на підприємстві; 
- методику формування фінансового результату від звичайної діяльності; 
- порядок здійснення фінансового аналізу та планування на підприємствах 
Вміти: 
- заповнювати первинні розрахункові документи; 

- визначати порядок погашення позикових коштів; 
- здійснювати вибір показників, що характеризують майновий, фінансовий, 
інвестиційний, результативний стан підприємства та правильно тлумачити їх 
результати; 
- на основі отриманих результатів аналізу фінансового стану підприємства 
здійснювати оперативне та стратегічне його планування. 
Мати навички: 
- розуміння сутності базових уявлень про маркетинг, логістику та логістичний 
менеджмент; 
- здійснювати аналіз операційної, інвестиційної та інноваційної діяльності 
організації, використовувати результати для підготовки управлінських рішень; 
- демонструвати знання та розуміння основних підходів до застосування методів 
планування, прогнозування, спостереження, опису, ідентифікації, експертної 
стратегічної та оперативної діагностики фінансово-господарської діяльності 
підприємства; 
- застосовувати набуті знання для виявлення, постановки та вирішення завдань за 
різних практичних ситуацій в сфері фінансової діяльності  підприємств і 
організацій України. 

Обсяг занять 
Всього Лекцій Лабораторних Практичних СРС 

90 16 - 16 58 

Форми СРС 

Підготовка до лекцій, модульного контролю, екзамену. 

Вивчення розділів, рекомендованих до самостійного опанування; підготовка 

рефератів та презентацій опрацьованого матеріалу з рекомендованої літератури, 
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періодичних видань та мережі Інтернет. 

Оцінка 

результатів 

навчання 

Іспит у 5 семестрі 

 

 

 

 

Шифр, назва 

дисципліни, 

семестр 

ПП 1.5 Облік і аудит 

4, 5 семестри 

Зміст 

4 семестр 

Модуль 1. Облік на підприємствах транспорту 

Змістовий модуль 1.Теорія бухгалтерського обліку 

Тема 1. Суть і характеристика бух обліку.  

Тема 2. Бухгалтерський баланс. 

Тема 3. Рахунки обліку та подвійний запис. 

Змістовний модуль 2. Бухгалтерський облік на підприємстві 

Тема 4. Облік виробничих запасів. 

Тема 5. Облік заробітної плати.  

Тема 6. Облік не оборотних активів. 

Модуль 2.  Основи бухгалтерської звітності 

Змістовий модуль 3. Формування бухгалтерської звітності 

Тема 7. Облік витрат підприємства. 

Тема 8. Облік фінансового результату. 

Тема 9. Складання бухгалтерської звітності. 

5 семестр 

Модуль 3. Основні положення аудиту 

Змістовий модуль 1. Теоретичні основи аудиту 

Тема 10.  Суть і предмет аудиту. 

Тема 11.  Планування аудиторської перевірки. 

Тема 12. Аудиторський ризик. 

Тема 13. Помилка і шахрайство в аудиті. 

Модуль 4. Організація і методика аудиту 

Змістовий модуль 2. Аудит фінансової звітності 

Тема 14. Аудиторські докази. 

Тема 15. Аудит фінансової звітності. 

Тема 16. Аудит касових операцій. 

Тема 17. Аудит фінансового стану з приводу банкрутства. 

Тема 18. Узагальнення результатів аудиту. 

Компетентності 

СК2. Здатність аналізувати результати діяльності організації, зіставляти їх з 

факторами впливу зовнішнього та внутрішнього середовища. 

СК3. Здатність визначати перспективи розвитку організації. 

СК12. Здатність аналізувати й структурувати проблеми організації, формувати 

обґрунтовані рішення. 

Програмні 
результати 

ПРН4. Демонструвати навички виявлення проблем та обґрунтування 

управлінських рішень. 

ПРН6. Виявляти навички пошуку, збирання та аналізу інформації, розрахунку 

показників для обґрунтування управлінських рішень. 

ПРН17. Виконувати дослідження індивідуально та/або в групі під керівництвом 

лідера. 

Результати 

Знати:  
- основні інформаційні джерела аудиторської перевірки; 
- методи та прийоми  аудиторських перевірок; 
- принципи формування аудиторських документів; 
- специфіку аудиторської перевірки по напрямкам; 
- законодавчо-нормативну базу та Міжнародні стандарти аудиту. 
Уміти:  
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- формувати та обґрунтувати власну думку про стан фінансової звітності та 
фінансовий стан  підприємства;  
- проводити аудит фінансового стану з приводу банкрутства 
Мати навички: 
- розуміння сутності базових уявлень про маркетинг, логістику та логістичний 
менеджмент; 
- здійснювати аналіз операційної, інвестиційної та інноваційної діяльності 
організації, використовувати результати для підготовки управлінських рішень; 

- оволодіння базовими теоретичними знаннями та набуття практичних 
навичок проведення аудиту (незалежної перевірки систем обліку, 
внутрішнього контролю і фінансової звітності) та виконання аудиторських 
послуг та праці аудиторів. 

Обсяг занять 
Всього Лекцій Лабораторних Практичних СРС 

135 32 32 - 71 

Форми СРС 

Підготовка до лекцій, модульного контролю, курсової роботи (4 семестр), заліку, 

екзамену. 

Вивчення розділів, рекомендованих до самостійного опанування; підготовка 

рефератів та презентацій опрацьованого матеріалу. 

Оцінка 

результатів 

навчання 

Залік у 5 семестрі 

Іспит у 4 семестрі  

 

Шифр, назва 

дисципліни, 

семестр 

ПП 1.6 Маркетинг 

5 семестр 

Зміст 

Модуль 1. Теоретичні основи маркетингу та управління товарами і послугами 

Тема 1. Сутність та зміст маркетингу. 

Тема 2. Формування маркетингової інформаційної системи. 
Тема 3. Комплексне дослідження ринку. 

Тема 4. Товар у комплексі маркетингу. 

Модуль 2. Складові комплексу маркетингу та управління маркетинговою діяльністю 

Тема 5. Ціна у комплексі маркетингу. 
Тема 6. Розповсюдження у комплексі маркетингу. 

Тема 7. Комунікації у комплексі маркетингу. 
Тема 8. Управління маркетинговою діяльністю. 

Компетентності 

ЗК3. Здатність до абстрактного мислення, аналізу, синтезу. 

ЗК8. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій. 

ЗК.10 Здатність до проведення досліджень на відповідному рівні. 

ЗК11. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації. 

ЗК12. Здатність генерувати нові ідеї (креативність). 

СК1.Здатність визначати та описувати характеристики організації. 

СК3. Здатність визначати перспективи розвитку організації. 

Програмні 

результати 

ПРН3. Демонструвати знання теорій, методів і функцій менеджменту, сучасних 

концепцій лідерства. 

ПРН4. Демонструвати навички виявлення проблем та обґрунтування управлінських 

рішень.  

ПРН5. Описувати зміст функціональних сфер діяльності організації. 

ПРН6. Виявляти навички пошуку, збирання та аналізу інформації, розрахунку 

показників для обґрунтування управлінських рішень. 

ПРН11. Демонструвати навички аналізу ситуації та здійснення комунікації у різних 

сферах діяльності організації. 

ПРН16. Демонструвати навички самостійної роботи, гнучкого мислення, відкритості 

до нових знань, бути критичним і самокритичним. 

ПРН17. Виконувати дослідження індивідуально та/або в групі під керівництвом 

лідера. 

Результати 
Знати: 

- сутність маркетингу та його основні групи функцій – маркетингові дослідження, 



94 

 

розробку основних політик – товарну, цінову, політики розподілу та комунікацій, 

функції організації, планування та контролю маркетингової діяльності. 

Уміти: 

- розробляти програму маркетингу залежно від цілей діяльності; 

- формувати на підприємстві систему маркетингової інформації для збору, 

систематизації та аналізу первинної та вторинної інформації - бази для прийняття 

обґрунтованих маркетингових рішень; 

- аналізувати фактори внутрішнього та зовнішнього середовища; 

- розробляти маркетингові заходи з урахуванням взаємозв'язку між елементами 

комплексу маркетингу. 

Мати навички: 

- демонструвати знання та розуміння основних прийомів і принципів 

маркетингу, серед яких дослідження ринку та аналіз ринкових можливостей 

підприємства; розроблення стратегії і тактики маркетингової діяльності та 

прийняття рішень; організація маркетингової діяльності; 
- використовувати нові концепції маркетингу, вивчати досвід маркетингової 

діяльності в розвинутих країнах світу та адаптувати теорію і практику маркетингу до 

умов вітчизняного ринку; 

- застосовувати набуті знання для формування раціональних виробничих 

програм та оперативного реагування на ринкову ситуацію; 
- розуміння сутності базових уявлень про маркетинг, логістику та логістичний 

менеджмент; 

- використовувати сучасні інформаційні технології, ресурси та бази даних; 

- організовувати матеріально - технічне забезпечення процесів; 

- управління змінами; 

- відшукувати та узагальнювати інформацію, робити висновки і формулювати 

рекомендації в межах своєї компетенції. 

Обсяг занять 
Всього Лекцій Лабораторних Практичних СРС 

135 32 - 32 71 

Форми СРС 

Підготовка до лекцій, модульного контролю, курсової роботи, екзамену. 

Вивчення розділів, рекомендованих до самостійного опанування; підготовка 

рефератів, задач та ситуаційних завдань. 

Оцінка 

результатів 

навчання 

Іспит у 5 семестрі 

 

Шифр, назва 
дисципліни, 

семестр 

ПП 1.7 Логістика 
5,6 семестр 

Зміст 

5 семестр 
Модуль 1. Теоретичні засади логістики 

Змістовий модуль 1. Сутність та концепції функціональної логістики 
Сутність, мета та завдання логістики. Основні правила логістики та її функції. 

Змістовий модуль 2. Основні поняття функціональної логістики 
Логістичні потоки, види, їх характеристика. Логістичні операції та їх класифікація. 

Змістовий модуль 3. Системній підхід у логістиці 
Логістичні ланцюги та їх характеристика. Логістичні системи та їх характеристика. 

Модуль 2. Організація закупівель та забезпечення  
виробничої діяльності на підприємствах 

Змістовий модуль 4. Закупівельна логістика 
Основні завдання та функції логістики закупівель.  Організація процесу вибору 
постачальника. Визначення основних показників замовлення. 

Змістовий модуль 5. Виробнича логістика 
Сутність та завдання виробничої логістики. Характеристика логістичних концепції 
управління виробництвом. «Штовхаючі» та «тягнучі» системи управління 
виробництвом. Вирішення проблеми «МОВ» та вибір оптимальної технології 
виробництва. Методи визначення собівартості виробництва. 

6 семестр 
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Модуль 3. Розподіл та просування товару 
Змістовий модуль 6. Логістика розподілу 

Сутність, мета та завдання розподільчої логістики. 
Змістовий модуль 7. Канали розподілу 

Характеристика каналів розподілу. Побудова розподільчих мереж. Посередники в 
каналах розподілу.  

Змістовий модуль 8. Маркетингова логістика 
Маркетинговий аналіз в логістиці. Маркетингові комунікації в логістиці. 

Модуль 4. Транспортування та складування товару 
Змістовий модуль 9. Транспортна логістика 

Основні завдання та функції логістики транспорту. Характеристика видів 
транспорту. Тарифікація вантажних перевезень. 

Змістовий модуль 10. Методологія транспортної логістики 
Вибір оптимального перевізника. Маршрутизація у транспортному процесі. 

Змістовий модуль 11. Тара та упаковка 
Класифікація тари на підприємстві. Характеристика видів упаковки. 

Змістовий модуль 12. Складська діяльність 
Класифікація складів та характеристика їх функціонування. Системи управляння 
запасами на складах 

Компетентності 

СК2. Здатність аналізувати результати діяльності організації, зіставляти їх з 

факторами впливу зовнішнього та внутрішнього середовища. 

СК3. Здатність визначати перспективи розвитку організації. 

ЗФК1 Здатність сформувати концептуальну модель фахівця з логістики та 
усвідомлювати сфери майбутньої професійної діяльності.  
ЗФК2 Здатність володіти термінологією та головними поняттями щодо концепції, 
стратегії і тактики логістики. 
ЗФК3 Здатність володіти методологічним інструментарієм розроблення та 
реалізації завдань логістики. 
ЗФК4 Здатність використовувати узагальнені знання світової практики з 
управління системами логістики та ланцюгами постачань. 

Програмні 

результати 

ПРН11. Демонструвати навички аналізу ситуації та здійснення комунікації у різних 

сферах діяльності організації. 

ПРН17. Виконувати дослідження індивідуально та/або в групі під керівництвом 

лідера. 

ЗПРН18. Використовувати базові знання з логістичного управління і управління 

ланцюгами постачань й уміння критичного мислення, аналізу та синтезу в 

професійних цілях. 

Результати 

Знати: 

- загальну характеристику основних логістичних концепцій;  

- основні функції логістики; 

- характеристику основних логістичних функцій 

- особливості функціональних галузей логістики; 

- основи математичного апарату аналізу логістичних систем; 

- методи та принципи прийняття рішень щодо підвищення ефективності 

функціонування логістичних систем. 

Уміти:  

- аналізувати основні показники та результати діяльності логістичної системи; 

- розроблювати ключові показники використанні потужностей логістичної 

системи; 

- вирішувати практичні задачі з логістики; 

- вміти приймати рішення спрямовані на розвиток логістичних систем. 

Мати навички: 

- визначати продуктивність, результативність та ефективність логістичної 

діяльності підприємства; 

- аналізувати економічні проблеми і процеси, які відбуваються в 

суспільстві, прогнозувати можливий їх розвиток; 

- характеризувати основні положення концепцій управління ланцюгами 

поставок; 
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- користуватися нормативно-правими актами у сфері економіки, використання 

основних положень міжнародних конвенцій, угод тощо, до яких приєдналась 

Україна; 

- демонструвати знання та розуміння основ планування й організації управління на 

підприємстві; 

- використовувати базові знання з логістичного управління і управління 

ланцюгами постачань й уміння критичного мислення, аналізу та синтезу в 

професійних цілях; 

- застосовувати набуті знання для виявлення, постановки та вирішення 

завдань за різних практичних ситуацій в сфері логістичного управління і 

управління ланцюгами постачань; 

- володіти методами та інструментарієм для обґрунтування управлінських 

рішень щодо створення й функціонування логістичних організаційних 

структур. 

Обсяг занять 
Всього Лекції Лабораторні Практичні СРС 

150 32 32 - 86 

Форми СРС 

Підготовка до практичних занять (семінарів), модульного контролю, курсової 

роботи, залік, екзамену.  

Вивчення розділів, рекомендованих до самостійного опанування; захист 

розрахункових робіт за темами курсу. 

Оцінка 

результатів 

навчання 

Залік у 5 семестрі 

Іспит у 6 семестрі 

 

Шифр, назва 

дисципліни, 
семестр 

ПП 1.8 Основи безпеки людини 

2 семестр 

Зміст 

Модуль I. Основи системи безпеки життєдіяльності людини.  
Правові та організаційні основи безпеки 

Змістовий модуль 1. Сутність безпеки життєдіяльності людини 
Тема 1. Безпека людини в Україні. 

Тема 2. Категорійно-понятійний апарат. 
Змістовий модуль 2. Небезпеки, їх види, характер та результати проявів 

Тема 3. Природні загрози, характер проявів та дії на людей. Техногенні небезпеки 
та їх наслідки 

Тема 5. Основи фізіології, гігієни праці та виробнича санітарія. Організація 

безпечних умов праці на підприємстві 
Тема 7. Безпека виробничого обладнання та процесів, піднімально-транспортних 

машин та механізмів. Безпека при вантажно-розвантажувальних роботах та 
транспортуванні вантажів. Роботи, машини, механізми та устаткування 

підвищення небезпеки. Електробезпека.  Пожежна безпека. Радіаційна безпека. 
Хімічна небезпека. Соціально-політичні небезпеки 

Модуль II. Державне управління безпекою людини,  
нагляд та громадський контроль 

Змістовий модуль 3. Імовірнісні структурно-логічні моделі виникнення та 
розвитку НС. Організаційно-функціональна структура захисту населення та АТО а 

НС 
Тема 13. Застосування ризик-орієнтованого підходу 

Тема 14. Менеджмент небезпеки, правове забезпечення та структура захисту 
населення та АТО у НС 

Тема 15. Управління силами та засобами ОГ під час НС 
Змістовий модуль 4. Соціальне та економічне значення охорони праці. 

Соціальний захист потерпілих 

Тема 16. Соціальне та економічне значення охорони праці 
Тема 17. Соціальне страхування від нещасних випадків на виробництві та 

професійних захворювань 
Тема 18. Розслідування нещасних випадків, професійних захворювань та аварій 

Тема 19. Відшкодування потерпілим 
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Змістовий модуль 5. Порядок надання домедичної допомоги постраждалим 

Тема 20. Порядок надання допомоги постраждалим особам. 

Компетентності СК6. Здатність діяти соціально відповідально і свідомо. 

Програмні 

результати 

ПРН12. Оцінювати правові, соціальні та економічні наслідки функціонування 

організації. 

ПРН15. Демонструвати здатність діяти соціально відповідально та громадсько 

свідомо на основі етичних міркувань (мотивів), повагу до різноманітності та 

міжкультурності. 

Результати 

Знати: 
- сучасні проблеми і головні завдання безпеки життєдіяльності людини в умовах 
повсякденного життя, а також в умовах надзвичайних ситуацій, здобуті на основі 
вивчення структури, змісту і взаємозв’язку життєдіяльності людини із 
середовищем праці й проживання; 
- основні поняття у галузі безпеки людини, їх терміни та визначення; 
- основні законодавчі та нормативні  акти з питань людини, а також їх основні 
положення; 
- систему державного управління безпекою людини,  організацією охорони праці 
на підприємстві, функції та повноваження органів нагляду і контролю; 
- основи фізіології гігієни праці та виробничої і побутової санітарії; 
- порядок та необхідність прийняття рішення щодо захисту співробітників і 
громадськості від можливих захворювань та аварій на виробництві, катастроф і 
стихійних лих та надзвичайних ситуацій. А також заходів для ліквідації їх 
наслідків; 
- методи аналізу та заходи щодо профілактики виробничого травматизму, 
професійних захворювань і аварій на виробництві. 
Уміти: 
- ідентифікувати потенційні небезпеки, розпізнавати їх вид, визначати величину та 
ймовірність їх впливу на організм людини та навколишнє середовище; 
- обґрунтовувати і застосовувати практичні навички щодо захисту життєдіяльності 
людини від шкідливого і небезпечного впливу шкідливих параметрів середовища 
проживання та виробництва, а також вражаючих факторів, осередків ураження у 
надзвичайних ситуаціях із застосуванням сучасних технологій; 
- надати першу долікарську медичну допомогу потерпілому; 
- на основі діючих законодавчих нормативно-правових актів забезпечити 
соціальний захист осіб, які потерпіли від нещасних випадків, професійних 
захворювань та надзвичайних ситуацій. 
Мати навички: 

- набуття студентами знань, умінь та компетенцій для здійснення 
ефективної професійної діяльності шляхом забезпечення оптимального 
управління безпекою на об’єктах господарської, економічної науково-
освітньої та культурної діяльності, формування у студентів відповідальності 
за особисту та колективну безпеку і усвідомлення необхідності 
обов’язкового виконання в повному обсязі всіх заходів гарантування 
безпеки на робочих місцях та в побуті. 
- поєднувати навички самостійної та командної роботи задля отримання результату 
з акцентом на професійну сумлінність та відповідальність за прийняття рішень. 

- застосовувати одержані знання й уміння для ініціювання та реалізації 
заходів у сфері збереження навколишнього природного середовища і 
здійснення безпечної логістичної діяльності. 

Обсяг занять 
Всього Лекцій Лабораторних Практичних СРС 

90 16 - 16 58 

Форми СРС 

Підготовка до лекцій, модульного контролю, заліку. 

Вивчення розділів, рекомендованих до самостійного опанування; підготовка 

рефератів та презентацій опрацьованого матеріалу. 

Оцінка 

результатів 

навчання 

Залік у 2 семестрі 

 

3.2 Цикл професійної підготовки за фаховою спеціалізацією 
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Шифр, назва 

дисципліни, 

семестр 

ПП 2.1.1 Господарське право  

4 семестр 

Зміст 

Змістовний модуль 1. Правове регулювання господарської діяльності 

Тема 1. Поняття господарського права. 

Тема 2. Державна реєстрація суб’єктів господарювання. 

Тема 3. Державне регулювання господарської діяльності. 

Змістовний модуль 2. Правовий статус підприємств та господарських 

товариств 

Тема 4. Правове становище підприємств. 

Тема 5. Правовий статус господарських товариств. 

Змістовний модуль 3. Правове регулювання майнових відносин у сфері 

господарювання та економічної конкуренції 

Тема 6. Загальні засади майнових відносин у сфері господарювання. 

Тема 7. Правові засади захисту економічної конкуренції. 

        Змістовний модуль 4. Господарські зобов’язання та господарська 

відповідальність. 

Тема 8. Господарські зобов’язання. 

Тема 9. Загальні положення про договори  у господарській діяльності.  

Тема 10. Господарсько-правова відповідальність. 

Компетентності 

ЗК1. Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, 

усвідомлювати цінності громадянського (демократичного) суспільства та 

необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і 

громадянина в Україні. 

ЗК4. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях 

ЗК15. Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів). 

СК6. Здатність діяти соціально відповідально і свідомо. 

ЗФК31 Здатність тлумачити норми транспортного права, визначати вид та межі 

юридичної відповідальності за правопорушення в транспортній сфері. 

ЗФК32 Уміння складати, подавати претензії і позови для задоволення вимог 

пов’язаних з невиконанням договірних зобов’язань на транспорті. 

Програмні 

результати 

ПРН1. Знати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності 

громадянського суспільства, верховенства права, прав і свобод людини і 

громадянина в Україні. 

ПРН12. Оцінювати правові, соціальні та економічні наслідки функціонування 

організації. 

ПРН15. Демонструвати здатність діяти соціально відповідально та громадсько 

свідомо на основі етичних міркувань (мотивів), повагу до різноманітності та 

міжкультурності. 

ЗПРН19 Застосовувати набуті знання для виявлення, постановки та вирішення 

завдань за різних практичних ситуацій в сфері логістичного управління і 

управління ланцюгами постачань. 

ЗПРН20 Застосовувати одержані знання й уміння для ініціювання та реалізації 

заходів у сфері збереження навколишнього природного середовища і здійснення 

безпечної логістичної діяльності. 

Результати 

Знати:  

- основні положення господарського права, господарських правовідносин та 

господарського законодавства; 

- порядок створення, діяльності та припинення суб’єктів господарювання; 

- види засобів державного регулювання господарської діяльності; 

- особливості правового статусу різних видів підприємств; 

- види господарських товариств, особливості їх статусу, спільні та відмінні риси; 

- види майна суб’єктів господарювання та джерела його формування; 

- види порушень законодавства про економічну конкуренцію та види юридичної 

відповідальності за порушення конкурентного законодавства; 

- поняття, види та підстави виникнення господарських зобов'язань; 
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- поняття та ознаки господарського договору; 

- поняття, ознаки та принципи господарсько-правової відповідальності. 

Уміти:  

- користуватися нормативно-правовими актами; 

- безпомилково визначати, який саме нормативний документ регламентує 

конкретні ситуації в процесі господарської діяльності; 

- вирішувати задачі, посилаючись на норми законодавства; 

- складати різні типи господарських документів. 

Мати навички: 

- демонструвати знання та розуміння основ планування й організації управління на 

підприємстві; 

- поєднувати навички самостійної та командної роботи задля отримання результату 

з акцентом на професійну сумлінність та відповідальність за прийняття рішень; 

- розуміти основи законодавства і пов'язувати їх зі знаннями з управління 

(включаючи господарське право, податкове законодавство тощо). 

Обсяг занять 
Всього Лекції Лабораторні Практичні СРС 

90 16 - 16 58 

Форми СРС 

Підготовка до лекцій, практичних занять, модульного контролю, заліку.  

Вивчення розділів, рекомендованих до самостійного опанування. Вирішення 

практичних задач. Підготовка господарських документів. 

Оцінка 

результатів 

навчання 

Залік у 4 семестрі 

 

Шифр, назва 

дисципліни, 

семестр 

ПП 2.1.2 Трудове право 

3 семестр 

Зміст 

Модуль 1. Загальні засади трудового права 

та трудовий договір 

Змістовий модуль 1. Загальні засади трудового права. 

Тема 1. Поняття, предмет,метод та функції  трудового права 

Тема 2. Принципи та джерела  трудового права України 
Тема 3. Суб’єкти трудового права та трудові правовідносини 

Змістовий модуль 2. Правові засади соціального партнерства. 

Тема 4. Соціальне партнерство та Колективний договір. 
Змістовий модуль 3. Трудовий договір. 

Тема 5. Трудовий договір та порядок його укладання. Особливості укладання 

деяких трудових договорів. 

Тема 6.  Припинення трудового договору 
Модуль 2. Окремі аспекти правового регулювання трудових правовідносин 

Змістовий модуль 4. Правове регулювання робочого часу і часу відпочинку, 

оплата праці. 

Тема 7. Правове регулювання робочого часу та часу відпочинку. 

Тема 8. Оплата праці. 
Змістовий модуль 5. Юридична відповідальність за трудовим правом. Трудові 

спори. 

Тема 9. Дисциплінарна та матеріальна відповідальність.  
Тема 10. Трудові спори та порядок їх вирішення. 

Компетентності 

ЗК1 Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, 

усвідомлювати цінності громадянського (демократичного) суспільства та 

необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і 

громадянина в Україні. 

ЗК4 Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

ЗК 9 . Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.  

СК6. Здатність діяти соціально відповідально і свідомо. 

СК 10. Здатність оцінювати виконувані роботи, забезпечувати їх якість та 

мотивувати персонал організації. 
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СК13. Розуміти принципи і норми права та використовувати їх у професійній 

діяльності. 

ЗФК29. Уміння визначати взаємозв'язок контролінгу з іншими функціями 
управління. 
ЗФК31. Здатність тлумачити норми транспортного права, визначати вид та межі 
юридичної відповідальності за правопорушення в транспортній сфері. 

Програмні 

результати 

ПРН1. З’ясовувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати 

цінності громадянського суспільства, верховенства права, прав і свобод людини і 

громадянина в Україні. 

ПРН3. Демонструвати знання теорій, методів і функцій менеджменту, сучасних 

концепцій лідерства. 

ПРН4. Демонструвати навички виявлення проблеми та обґрунтування 

управлінських рішень 

ПРН12. Оцінювати правові, соціальні та економічні наслідки функціонування 

організації. 

ПРН15. Демонструвати здатність діяти соціально відповідально та громадсько 

свідомо на основі етичних міркувань (мотивів), повагу до різноманітності та між 

культурності; 

ПРН16. Демонструвати навички самостійної роботи, гнучкого мислення, 

відкритості до нових знань, бути критичним і самокритичним; 

ЗПРН20. Застосовувати одержані знання й уміння для ініціювання та реалізації 

заходів у сфері збереження навколишнього природного середовища і здійснення 

безпечної логістичної діяльності. 

Результати 

Знати: 

- основні положення доктрини трудового права, Конституції України, 
міжнародних актів про працю, Кодексу законів про працю України, 

підзаконних нормативно-правових актів, які регулюють трудові відносини, 
рішень Конституційного Суду України, постанов Пленуму Верховного Суду 

України з питань застосування трудового законодавства;  

- предмет, функції, принципи і систему трудового права, методи регулювання 
трудових правовідносин; 

- правові засади здійснення соціального партнерства в Україні; 
- правовий статус суб’єктів трудового права; 

- зміст основних інститутів трудового права.  
Вміти:  

- розв'язувати складні непередбачувані задачі і проблеми складних 
непередбачуваних задач і проблем у спеціалізованих сферах професійної 

діяльності та/або навчання, що передбачає збирання та інтерпретацію 
інформації (даних), вибір методів та інструментальних засобів, застосування 

інноваційних підходів; 
- правильно застосовувати понятійно-категоріальний апарат трудового права, 

володіти юридичною термінологією та використовувати їх у подальшому 
навчанні і практиці;  

- визначати характер і зміст трудових правовідносин;  
- обґрунтовано вирішувати питання реалізації норм трудового права на 

практиці.  

Мати навички: 

- донесення до фахівців і нефахівців інформації, ідей, проблем, рішень та 

власного досвіду в галузі професійної діяльності;  
- здатність ефективно формувати комунікаційну стратегію;  

- управління комплексними діями або проектами, відповідальність за прийняття 
рішень у непередбачуваних умовах;  

- відповідальності за професійний розвиток окремих осіб або груп осіб  
- здатність до подальшого навчання з високим рівнем автономності; 
- складати правові документів з питань трудових відносин (проекти наказів, заяв, 

трудових договорів та інших документів у сфері трудового права). 

Обсяг занять 
Всього Лекції Лабораторні Практичні СРС 

90 16 - 16 58 
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Форми СРС 

Підготовка до лекцій, практичних занять (семінарів), розв’язання задач, 

модульного контролю, залік. 
Ознайомлення з нормативно-правововими актами, рекомендованими до 

самостійного опанування; підготовка рефератів та доповідей за темами курсу. 

Оцінка 

результатів 

навчання 

Залік  у 3 семестрі 

 

Шифр, назва 

дисципліни, 

семестр 

ПП 2.1.3 Правове регулювання закупівель 

4 семестр 

Зміст 

Модуль 1. Теоретичні аспекти правового регулювання закупівель 

Тема 1. Інституційний контекст закупівель. 

Тема 2. Поняття та особливості організації процесу закупівель. 

Тема 3. Державна політика у сфері закупівель. 

Тема 4. Бюджетування та планування закупівель 

Модуль 2. Організаційно-економічний механізм  

правового регулювання закупівель 

Тема 5. Тендерна документація. 

Тема 6. Договірне регулювання відносин у сфері закупівель. 

Тема 7. Оскарження, звітність та контроль закупівельною діяльністю. 

Тема 8. Міжнародні закупівлі 

Компетентності 

ЗК15. Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів). 

СК4. Вміння визначати функціональні області організації та зв’язки між ними. 

ЗФК5. Здатність визначати стратегію управління запасами. 

Програмні 

результати 

ПРН3. Демонструвати знання теорій, методів і функцій менеджменту, сучасних 

концепцій лідерства. 

ПРН5. Описувати зміст функціональних сфер діяльності організації. 

ПРН7. Виявляти навички організаційного проектування. 

ПРН12. Оцінювати правові, соціальні та економічні наслідки функціонування 

організації. 

ПРН14. Ідентифікувати причини стресу, адаптувати себе та членів команди до 

стресової ситуації, знаходити засоби до її нейтралізації. 

ЗПРН17. Застосовувати набуті знання для виявлення, постановки та вирішення 

завдань за різних практичних ситуацій в сфері логістичного управління і 

управління ланцюгами постачань. 

Результати 

Знати:  

- усі аспекти закупівельних процесів у країні, секторі та на рівні 

підприємства/орагнізації; 

- юридичний, економічний та політичний контекст, у якому відбуваються 

закупівельні операції; 

- місце закупівель у ланцюжку створення публічних та комерційних благ всередині 

підприємства/організації; 

- основи стратегічного і операційного управління на рівні підприємства/організації; 

- основи організації ринків і її практичні наслідки для вивчення ринку і відносин 

постачальникам; 

- стратегії і тактики підвищення ефективності циклу закупівель. 

Вміти:  

- організовувати процес закупівель;  

- розробляти заходи щодо поліпшення закупівельної діяльності; 

- обґрунтовувати рішення щодо вибору існуючих або потенційних постачальників;  

- налагоджувати та підтримувати партнерські відносин із постачальниками; 

- здійснювати аналіз діяльності із постачальниками; укладати договори на 

постачання сировини або готової продукції. 

Мати навички: 

- ефективного управління закупівельною діяльністю, раціонального вибору 

постачальників та налагодження відносин із ними на довгостроковій 

взаємовигідній основі. 
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Обсяг занять 
Всього Лекції Лабораторні Практичні СРС 

90 16 - 16 58 

Форми СРС 

Підготовка до лекцій, практичних занять (семінарів), модульного контролю, залік. 

Вивчення розділів, рекомендованих до самостійного опанування.; підготовка 

рефератів та доповідей за темами курсу. 

Оцінка 

результатів 

навчання 

Залік у 4 семестрі 

 

Шифр, назва 
дисципліни, 

семестр 

ПП 2.2 Міжнародні економічні відносини 
4 семестр 

Зміст 

Модуль 1. Теоретичні засади та форми розвитку міжнародних  
економічних відносин 

Тема 1. Предмет і завдання дисципліни «Міжнародні економічні відносини». 
Тема 2. Світове господарство та особливості його розвитку. 
Тема 3. Еволюційні періоди формування міжнародних економічних відносин. 
Тема 4. Середовище міжнародних економічних відносин. 
Тема. 5. Міжнародний поділ праці та кооперація виробництва. 
Тема 6. Міжнародна торгівля (МТ) як провідна форма міжнародних економічних 
відносин. 
Тема 7. Міжнародні економічні відносини у сфері послуг. 
Тема 8. Міжнародна інвестиційна діяльність і виробниче співробітництво. 
Тема 9. Міжнародна міграція робочої сили. 
Тема 10. Міжнародний науково-технічний обмін. 

Модуль 2. Валютно-фінансові та інституційні засади розвитку МЕВ в умовах 
глобалізації та міжнародної економічної інтеграції 

Тема 11. Світова валютна система і міжнародні валютно-фінансові відносини. 
Тема 12. Міжнародні кредитні відносини. 
Тема 13. Міжнародна економічна інтеграція. 
Тема 14. Міжнародні економічні організації у багатосторонньому економічному 
співробітництві і регулюванні міжнародних економічних відносин. 
Тема 15. Проблеми інтеграції України до системи світогосподарських зв’язків. 
Тема 16. Економічна єдність світу і глобальні проблеми міжнародних економічних 
відносин. 

Компетентності 
ЗК13. Цінування та повага різноманітності та мультикультурності. 
ЗК14. Здатність працювати у міжнародному контексті. 
СК3. Здатність визначати перспективи розвитку організації. 

Програмні 
результати 

ПРН5. Описувати зміст функціональних сфер діяльності організації. 
ПРН10. Мати навички обґрунтування дієвих інструментів мотивування персоналу 
організації. 
ПРН15. Демонструвати здатність діяти соціально відповідально та громадсько 
свідомо на основі етичних міркувань (мотивів), повагу до різноманітності та 
міжкультурності. 
ПРН17. Виконувати дослідження індивідуально та/або в групі під керівництвом 
лідера. 

Результати 

Знати: 

- сучасну термінологію міжнародного бізнесу;  

- методи та інструменти регулювання зовнішньоекономічної діяльності;  

- особливості та тенденції сучасного етапу розвитку світового ринку; 

- критерії відбору міжнародних ринків; 

- принципи вибору способу виходу на зовнішні ринки; 

- особливості товарної та цінової політики на світових ринках; 

- порядок розробки та укладання міжнародних господарчих контрактів; 

- принципи міжнародних розрахункових та кредитних відносин; 

- особливості оподаткування, страхування ЗЕД, її митного і валютного 

регулювання. 

Уміти: 

- уміти збирати та аналізувати інформацію з метою вибору та дослідження 
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закордонних ринків; 

- аргументувати рішення про вихід на зовнішні ринки; 

- оцінювати кон’юнктуру зарубіжного ринку; 

- планувати стратегію виходу на зовнішні ринки, обґрунтовуючи її вибір; 

- розраховувати експортні ціни; 

- здійснювати пошук та оцінку закордонних партнерів; 

- вести підготовку і укладання міжнародних контрактів, розрахунки за ними; 

- планувати розміри податків за підсумками ЗЕД, вміти оптимізувати їх; 

- розраховувати митну вартість товару, суму мита, митних зборів, ПДВ при 

перевезенні товарів через кордон; 

- здійснювати операції з валютними цінностями; 

- страхувати зовнішньоекономічні операції. 

Мати навички: 

- розуміння сучасних досягнень менеджменту та базових уявлень про основні 

напрямки його розвитку; 

- вивчення дисципліни є формування цілісного уявлення про процеси, які 

характеризують міжнародний рівень взаємодії національних економік; 

- оволодіння новітніми підходами щодо оцінки еволюційного характеру розвитку 

системи МЕВ; 

- оволодіння культурою сучасного економічного мислення; 

- формування у студентів умінь і навичок щодо використання набутих знань для 

самостійного аналізу світогосподарських процесів; 

- визначати показники обсягів, динаміки, результативності та ефективності 

міжнародних торговельних, інвестиційних, валютно-фінансових відносин на 

різних рівнях господарювання; 

- засвоєння методичних підходів до оцінки поточного стану та прогнозування 

тенденцій розвитку основних форм МЕВ; 

- використовувати емпіричний та статистичний аналіз стану міжнародного 

середовища для обґрунтування стратегій зовнішньоекономічної діяльності на рівні 

окремих підприємств; 

- володіння методиками проведення порівняльного аналізу щодо загроз та переваг 

для вітчизняних підприємств при виході на різні сегменти міжнародних товарних, 

фінансових, валютних ринків. 

Обсяг занять 
Всього Лекцій Лабораторних Практичних СРС 

90 16 - 16 58 

Форми СРС 
Підготовка до лекцій, модульного контролю, заліку. 
Вивчення розділів, рекомендованих до самостійного опанування; підготовка 
рефератів та презентацій опрацьованого матеріалу. 

Оцінка 
результатів 
навчання 

Залік у 5 семестрі 

 

Шифр, назва 

дисципліни, 

семестр 

ПП 2.3 Зовнішньоекономічна діяльність підприємства 

6 семестр 

Зміст 

Модуль 1. Теоретичні аспекти зовнішньоекономічної  

діяльності  підприємства 

Тема 1. Поняття та сутність зовнішньоекономічної діяльності підприємства. 

Тема 2. Основні напрямки і показники розвитку зовнішньоекономічної діяльності 

підприємства в Україні. 

Тема 3. Державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності підприємства. 

Тема 4. Зовнішньоекономічні контракти: види, структура, зміст та забезпечення 

договірних зобов’язань. 

Тема 5. Ціноутворення у зовнішньоекономічної діяльності підприємства. Цінові, 

валютні, фінансові умови контракту. 

Модуль 2. Ефективність зовнішньоекономічної  

діяльності підприємства 

Тема 6. Зовнішньоторговельні операції. 

Тема 7. Аналіз зовнішньоекономічної діяльності підприємства. 
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Тема 8. Ризики у зовнішньоекономічної діяльності підприємства та їх страхування. 

Тема 9. Інвестиції у зовнішньоекономічної діяльності підприємства. 

Тема 10. Ефективність зовнішньоекономічної діяльності підприємства. 

Компетентності 
ЗК13. Цінування та повага різноманітності та мультикультурності. 

ЗК14. Здатність працювати у міжнародному контексті. 
СК3. Здатність визначати перспективи розвитку організації. 

Програмні 
результати 

ПРН3. Демонструвати знання теорій, методів і функцій менеджменту, сучасних 

концепцій лідерства. 

ПРН5. Описувати зміст функціональних сфер діяльності організації. 

ПРН7. Виявляти навички організаційного проектування. 

ПРН8. Застосовувати методи менеджменту для забезпечення ефективності 

діяльності організації.  

ПРН15. Демонструвати здатність діяти соціально відповідально та громадсько 

свідомо на основі етичних міркувань (мотивів), повагу до різноманітності та 

міжкультурності. 

ПРН17. Виконувати дослідження індивідуально та/або в групі під керівництвом 

лідера. 

Результати 

Знати: 
- ключові поняття зовнішньоекономічної діяльності підприємства; 
- форми організації, методи регулювання, теоретико-методологічні та емпіричні 
підходи до аналізу та управління основними процесами, що здійснюються 
вітчизняними підприємствами на зовнішніх ринках; 
- аспекти ціноутворення у ході здійснення зовнішньоекономічної діяльності 
підприємства; 
- методи оцінки ефективності зовнішньоекономічної діяльності підприємства. 
Уміти:  
- досліджувати зовнішньоторговельні угоди; 
- оцінювати особливості укладання та виконання зовнішньоторговельних 
контрактів; 
- самостійно обґрунтовувати ціноутворення у ході здійснення 
зовнішньоекономічної діяльності підприємства; 
- використовувати і застосовувати знання, набуті у процесі вивчення дисципліни, у 
майбутній роботі та житті. 
Мати навички: 
- розуміння сучасних досягнень менеджменту та базових уявлень про основні 
напрямки його розвитку; 
- демонструвати вміння бізнес-планування, оцінювання кон’юнктури ринків та 
результатів логістичного управління і управління ланцюгами постачань з 
урахуванням ризиків. 

Обсяг занять 
Всього Лекцій Лабораторних Практичних СРС 

90 16 - 16 58 

Форми СРС 

Підготовка до лекцій, модульного контролю, заліку. 

Вивчення розділів, рекомендованих до самостійного опанування; підготовка 

рефератів та презентацій опрацьованого матеріалу. 

Оцінка 

результатів 

навчання 

Залік у 6 семестрі 

 

ДИСЦИПЛІНИ ВІЛЬНОГО ВИБОРУ СТУДЕНТА 

І. Цикл соціально-гуманітарної підготовки 

 

Шифр, назва 

дисципліни, 

семестр 

ВСГП 1.1 Правознавство 

1 семестр 
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Зміст 

Модуль 1. Загальні положення теорії держави і права. Основні поняття загальної 

теорії держави і права 

Змістовий модуль 1. Основні поняття загальної теорії  

держави і права 

Тема 1. Поняття держава. Форми держави. 

Тема 2. Право. Поняття, основні ознаки і систематизація правових норм. 
Тема 3. Форми (джерела) права. Правовідносини. 

Тема 4. Правопорушення. Юридична відповідальність. 

Змістовий модуль 2. Основи конституційного права України 

Тема 5. Основи конституційного права. 

Тема 6. Інститут громадянства України. 

Тема 7. Виборча система України. 

Тема 8. Судова влада в Україні. 

Тема 9. Система правоохоронних органів України. 
Модуль 2. Інші галузі права 

Змістовний модуль 3. Основи цивільного та сімейного права 

Тема 10. Основи цивільного права. 

Тема 11. Основи сімейного права. 

Змістовний модуль 4. Основи трудового, кримінального, адміністративного 

права. Інші галузі права 

Тема 12. Основи трудового права. 

Тема 13. Основи адміністративного права. 

Тема 14. Основи кримінального права. 

Тема 15. Основи житлового права. 

Тема 16. Основи господарського та фінансового права. 

Компетентності 

ЗК1 Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, 

усвідомлювати цінності громадянського (демократичного) суспільства та 

необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і 

громадянина в Україні. 

ЗК4 Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

ЗК 9 . Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.  

СК6. Здатність діяти соціально відповідально і свідомо. 

СК 10. Здатність оцінювати виконувані роботи, забезпечувати їх якість та 

мотивувати персонал організації. 

СК13. Розуміти принципи і норми права та використовувати їх у професійній 

діяльності. 

ЗФК29. Уміння визначати взаємозв'язок контролінгу з іншими функціями 
управління. 
ЗФК31. Здатність тлумачити норми транспортного права, визначати вид та межі 
юридичної відповідальності за правопорушення в транспортній сфері. 

Програмні 

результати 

ПРН1. Знати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності 

громадянського суспільства, верховенства права, прав і свобод людини і 

громадянина в Україні. 

ПРН12. Оцінювати правові, соціальні та економічні наслідки функціонування 

організації. 

ПРН15. Демонструвати здатність діяти соціально відповідально та громадсько 

свідомо на основі етичних міркувань (мотивів), повагу до різноманітності та 

міжкультурності. 
ЗПРН19 Застосовувати набуті знання для виявлення, постановки та вирішення 
завдань за різних практичних ситуацій в сфері логістичного управління і 
управління ланцюгами постачань. 
ЗПРН20 Застосовувати одержані знання й уміння для ініціювання та реалізації 

заходів у сфері збереження навколишнього природного середовища і здійснення 

безпечної логістичної діяльності. 

Результати 

Знати: 

- основні джерела та літературу з питань курсу, передумови виникнення держави і 

права, теорії виникнення держави, форми держави, поняття та функції, систему, 

галузі та інститути права, систематизацію законодавства, основи конституційного, 
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адміністративного, цивільного, господарського, сімейного, житлового, трудового 

та кримінального права, засвоїти вузлові поняття; 

- студенти повинні сформувати чітке уявлення про структуру національної системи 

права, з’ясувати особливості предмету і методу регулювання провідних галузей 

права України та засвоїти їх фундаментальні положення; 

- завданням навчальної дисципліни є також вироблення вмінь і навичок 

самостійного пошуку необхідних нормативно-правових актів та правильного їх 

використання. 

Уміти: 

- орієнтуватися в основах права, застосовувати на практиці його основні норми, 

розуміти терміни, орієнтувати у джерелах та літературі з питання та 

використовувати їх у повсякденному житті. 

Мати навички: 

- визначати об’єкт та особливості окремих галузей права, характеризувати систему 

права та законодавства України;  

- аналізувати особливості організації державної влади в Україні;  

- орієнтуватися в системі джерел права України; 

- визначити нормативно-правовий акт, нормами якого регулюватимуться 

правовідносини в конкретній (запропонованій) ситуації; 

- розуміння сучасних досягнень менеджменту та базових уявлень про основні 

напрямки його розвитку. 

   
Всього Лекцій Лабораторних Практичних СРС 

90 16 - 16 58 

Форми СРС 

Підготовка до лекцій, модульного контролю, заліку. 

Вивчення розділів, рекомендованих до самостійного опанування; підготовка 

рефератів та написання ессе на розглянуті теми. 

Оцінка 

результатів 

навчання 

Залік у 1 семестрі 

 

Шифр, назва 

дисципліни, 

семестр 

ВСГП 1.2 Правові форми державотворення 

8 семестр 

Зміст 

Змістовий модуль 2. Загальна теорія держави 

Тема 1. Предмет, методи та функції теорії держави і права. 

Тема 2. Походження, соціальна цінність і причини виникнення держави. 

Тема 3. Держава: поняття, ознаки, сутність. 

Тема 4. Функції держави. 

Тема 5. Типологія держави. 

Тема 6. Форми держави. 

Тема 7. Механізм держави. 

Змістовий модуль 2. Основи права. 

Тема 8. Поняття, сутність та основні функції права. 

Тема 9. Норми права та інші соціальні норми. 

Тема 10. Форми (джерела) права. 

Тема 11. Правотворчість. 

Тема 12. Система права і система законодавства. 

Тема 13. Реалізація норм права. Правозастосування. 

Тема 14. Тлумачення норм права. 

Тема 15. Правові відносини. 

Тема 16. Механізм правового регулювання. 

Компетентності 

ЗК1 Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, 

усвідомлювати цінності громадянського (демократичного) суспільства та 

необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і 

громадянина в Україні. 

ЗК4 Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

ЗК 9 . Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.  

СК6. Здатність діяти соціально відповідально і свідомо. 
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СК 10. Здатність оцінювати виконувані роботи, забезпечувати їх якість та 

мотивувати персонал організації. 

СК13. Розуміти принципи і норми права та використовувати їх у професійній 

діяльності. 

Програмні 

результати 

ПРН1. Знати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності 

громадянського суспільства, верховенства права, прав і свобод людини і 

громадянина в Україні. 

ПРН12. Оцінювати правові, соціальні та економічні наслідки функціонування 

організації. 

ПРН15. Демонструвати здатність діяти соціально відповідально та громадсько 

свідомо на основі етичних міркувань (мотивів), повагу до різноманітності та 

міжкультурності. 

Результати 

Знати: 

- основні джерела та літературу з питань курсу, передумови виникнення держави і 

права, теорії виникнення держави, форми держави, поняття та функції, систему, 

галузі та інститути права, систематизацію законодавства; 

- студенти повинні сформувати чітке уявлення про структуру національної системи 

права, з’ясувати особливості предмету і методу регулювання провідних галузей 

права України та засвоїти їх фундаментальні положення; 

- завданням навчальної дисципліни є також вироблення вмінь і навичок 

самостійного пошуку необхідних нормативно-правових актів та правильного їх 

використання. 

Уміти: 

- орієнтуватися в основах права, застосовувати на практиці його основні норми, 

розуміти терміни, орієнтувати у джерелах та літературі з питання та 

використовувати їх у повсякденному житті. 

Мати навички: 

- визначати об’єкт та особливості окремих галузей права, характеризувати систему 

права та законодавства України;  

- аналізувати особливості організації державної влади в Україні;  

- орієнтуватися в системі джерел права України; 

- визначити нормативно-правовий акт, нормами якого регулюватимуться 

правовідносини в конкретній (запропонованій) ситуації; 

- розуміння сучасних досягнень менеджменту та базових уявлень про основні 

напрямки його розвитку. 

Обсяг занять 
Всього Лекцій Лабораторних Практичних СРС 

90 16 - 16 58 

Форми СРС 

Підготовка до лекцій, модульного контролю, заліку. 

Вивчення розділів, рекомендованих до самостійного опанування; підготовка 

рефератів та написання ессе на розглянуті теми. 

Оцінка 

результатів 

навчання 

Залік у 1 семестрі 

 

Шифр, назва 

дисципліни, 

семестр 

ВСГП 2.1 Професійна та корпоративна етика 

2 семестр 

Зміст 

Тема 1. Специфіка і структура сучасної етики. 

Тема 2. Проблеми і поняття професійної етики. 

Тема 3. Професійна етика в сфері менеджменту. 

Тема 4. Проблеми прикладної  етики в професійній діяльності. 

Тема 5. Етикет у професійній діяльності. 

Тема 6. Етика спілкування. 

Компетентності 

ЗК13. Цінування та повага різноманітності та мультикультурності. 

ЗК15. Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів). 

СК6. Здатність діяти соціально відповідально і свідомо. 

СК9. Здатність працювати в команді та налагоджувати міжособистісну взаємодію 

при вирішенні професійних завдань. 
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СК11. Здатність створювати та організовувати ефективні комунікації в процесі 

управління. 

СК15. Здатність формувати та демонструвати лідерські якості та поведінкові 

навички. 

Програмні 

результати 

ПРН5. Описувати зміст функціональних сфер діяльності організації. 

ПРН11. Демонструвати навички аналізу ситуації та здійснення комунікації у різних 

сферах діяльності організації. 

ПРН14. Ідентифікувати причини стресу, адаптувати себе та членів команди до 

стресової ситуації, знаходити засоби до її нейтралізації. 

ПРН15. Демонструвати здатність діяти соціально відповідально та громадсько 

свідомо на основі етичних міркувань (мотивів), повагу до різноманітності та 

міжкультурності. 

 

Результати 

Знати:  

- місце і специфіку професійної етики в структурі сучасної етики, особливості її 

методів, розмаїття концепцій і підходів; 

- основи етичного вчення про мораль як духовний феномен і суспільне явище та 

етапи розвитку моралі як підґрунтя людського взаєморозуміння, толерантності, 

відповідальності; 

- основні поняття професійної етики менеджера, проблематику прикладної етики; 

- засади сучасної професійної етики та засади професійної етичної  культури 

особистості, основи сучасного ділового етикету; 

- теоретико-методологічні і практичні питання етики, що пов’язані із специфікою 

професійної діяльності менеджера; 

- специфіку функціонування моральних чинників  у житті сучасного суспільства; 

Уміти: 

- аналізувати найважливіші ідеї і концепції професійної етики загалом та 

професійної етики менеджера зокрема; 

- аналізувати і порівнювати теорії і проблеми сучасної нормативної, описової, 

прикладної та професійної етики; 

- мислити критично і самокритично в професійній діяльності; 

- креативно використовувати основи етичного мислення під час аналізу явищ у 

житті сучасного суспільства; 

- розуміти та аналізувати  моральні аспекти професійної діяльності менеджера; 

- застосовувати на практиці правила сучасного ділового етикету. 

Мати навички:  

- поєднувати навички самостійної та командної роботи задля отримання результату 

з акцентом на професійну сумлінність та відповідальність за прийняття рішень; 

- розуміння сутності базових уявлень про маркетинг, логістику та логістичний 

менеджмент.  

Обсяг занять 
Всього Лекції Лабораторні Практичні СРС 

90 16 - 16 58 

Форми СРС 

Підготовка до лекцій, практичних занять (семінарів), тестування, модульного 

контролю, заліку.  

Вивчення джерел, рекомендованих до самостійного опанування.; підготовка 

рефератів і доповідей, Інтернет-оглядів з тематики курсу. 

Оцінка 

результатів 

навчання 

Залік у 2 семестрі 

 

Шифр, назва 

дисципліни, 

семестр 

ВСГП 2.2 Етика бізнесу 

8 семестр 

Зміст 

Модуль 1. Етика бізнесу як наука та дисципліна 

Змістовий модуль 1. Особливості етики бізнесу 

Тема 1. Визначення поняття етики бізнесу Поняття етики бізнесу. Відмінність 

формального і неформального стилів спілкування. Зв'язок між етикою і мораллю.  

Тема 2. Норми та принципи спілкування Етичні норми спілкування. Три 
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філософських принципів прийняття етичних рішень. Загальні етичні принципи в 

трьох моделях ділового спілкування.  

Тема 3. Поняття етичного кодексу Подвійна мораль. Поняття «діловий етикет». 

Формула успішності Дейла Карнегі. Професійний етичний кодекс. Сім принципів 

етичного кодексу підприємців 1912 року. Основні принципи службової етики.  

Змістовий модуль 2. Мовна культура ділової розмови 

Тема 4. Типи мовлення. Визначення «правильна мова», «ділова бесіда», «мова». 

Три типи мовлення. Мовні трафарети, для чого вони потрібні.  

Тема 5. Ділова розмова та вимоги до неї. Основні вимоги до ділової розмови, 

помилки в мові ділової людини, основні якості професійно поставленого голосу  

Тема 6. Риторика та сутність ораторського мистецтва. Визначення риторика, суть 

ораторського мистецтва, лексичні засоби виразності мовлення, синтаксичні засоби 

мови. 11 обов'язків оратора по Марк Туллій Цицерон. 15 правил ораторського 

мистецтва. Композиційні прийоми мови.  

Тема 7. Теорія міжособистих відносин Три головних ключа до успіху, дві 

інтегральні функції спілкування. Сутність міжособистих відносин, його 

планування та програма. Програма особистого росту.  

Модуль 2. Культура та засоби спілкування, імідж ділової людини 

Змістовий модуль 3. Культура та техніка спілкування 

Тема 8. Мовний етикет та його форми. Визначення мовного етикету, форми 

мовного етикету: вітання, звернення, знайомства, запрошення, компліменту, 

поздоровлення, прощання, алгоритм загальногромадянського етикету. 

Тема 9. Техніки ділового спілкування. Алгоритм демократичного етикету , 

проксеміческіе відстані в діловому світі, помилки , найбільш часто допускаються 

при офіційному поданні. Визначення строуксів, правила компліменту, правила 

поводження в діловому світі в різних країнах.  

Тема  10. Технології ведення ділових переговорів Стратегія прориву. Етапи 

ділових переговорів. Протокол у переговорному процесі. Методи ведення 

переговорів.  

Змістовий модуль 4. Засоби спілкування в бізнесі 

 Тема 11. Вербальні та невербальні засоби спілкування. Визначення вербальних та 

невербальних засобів спілкування. Поняття міміка, жести. Основні компоненти 

невербального спілкування  

Тема 12. Класифікація жестів. 4 групи жестів , які використовуються в діловому 

світі. Жести - адаптори, жести - регулятори , жести - ілюстратори, жести – символи 

 Тема 13. Місце міміки у діловому спілкуванні Сім мімічних виразів, які 

відповідають 7 внутрішнім станам людини, емпатия , проксеміка.  

Тема 14. Національні особливості просторової поведінки національні особливості 

жестів-символів, види рукостискань, національні особливості невербальної 

поведінки .  

Змістовий модуль 5. Основи побудови ділового іміджу 

Тема 15. Технології побудови ділового іміджу. Визначення поняття                   

«імідж», 2 золотих правила іміджу, критерії вибору моделі поведінки, 10 умов 

зворотного зв'язку в діловому світі, 15 законів побудови ділового іміджу  

Тема 16. Структура та зміст іміджу ділової людини. 9 принципи управління 

іміджем, патерн поведінки, 25 законів управління людьми, про діловому одязі 

чоловіки, діловий одяг жінки, перше враження, 2 моделі поведінки. Тема 18. 

Створення мастер-плану компанії Поняття мастер плану. Основні складові мастер-

плану. Складові фундаменту успішного іміджу, Визначення внутрішнього та 

зовнішнього іміджу. Невідчутний імідж. 

Компетентності 

ЗК13. Цінування та повага різноманітності та мультикультурності. 

ЗК15. Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів). 

СК6. Здатність діяти соціально відповідально і свідомо. 

СК9. Здатність працювати в команді та налагоджувати міжособистісну взаємодію 

при вирішенні професійних завдань. 

СК11. Здатність створювати та організовувати ефективні комунікації в процесі 

управління. 

СК15. Здатність формувати та демонструвати лідерські якості та поведінкові 
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навички. 

Програмні 
результати 

ПРН5. Описувати зміст функціональних сфер діяльності організації. 
ПРН11. Демонструвати навички аналізу ситуації та здійснення комунікації у різних 
сферах діяльності організації. 
ПРН14. Ідентифікувати причини стресу, адаптувати себе та членів команди до 
стресової ситуації, знаходити засоби до її нейтралізації. 
ПРН15. Демонструвати здатність діяти соціально відповідально та громадсько 
свідомо на основі етичних міркувань (мотивів), повагу до різноманітності та 
міжкультурності. 

Результати 

Знати: 
- принципи прийняття етичних рішень, моделей ділового спілкування, 

принципів кодексу компанії; 
- алгоритм створення ефективної ділової розмови при підготовки до виступу; 
- найбільш ефективні технології проведення переговорів, правил компліментів; 
- жести людей та їх визначення, мімічні вирази людини; 
- складові індивідуального іміджу;  
- особливості іміджу в різних областях людської діяльності;  
- основні відмінності ділового іміджу. 
Вміти: 
- визначати моделі ділового спілкування; 
- використовувати синтаксичні та лексичні засоби мовлення при підготовці до 

виступу; 
- застосовувати форми мовного етику та компліментів при проведенні 

переговорів; 
- чітко визначати групу жестів вміти прочитати їх та використовувати у 

переговорному процесі; 
- здійснювати формулювання іміджу людини та компанії з огляду на їх цілі. 
Мати навички: 
- ефективно формувати комунікаційну стратегію щодо визначення етичних 

рішень; 
- презентувати результати використання засобів мовлення; 
- ефективно використовувати знання мовного етикету при ділових переговорах; 
- ефективно використовувати невербальні технології у комунікаціях; 
- ефективно використовувати сучасні комунікаційні технології, що 

використовуються в створенні іміджу. 

Обсяг занять 
Всього Лекції Лабораторні Практичні СРС 

90 16 - 16 58 

Форми СРС 

Підготовка до лекцій, практичних занять (семінарів), тестування, модульного 

контролю, заліку.  

Вивчення джерел, рекомендованих до самостійного опанування.; підготовка 

рефератів і доповідей, Інтернет-оглядів з тематики курсу. 

Оцінка 

результатів 

навчання 

Залік у 2 семестрі 

Шифр, назва 

дисципліни, 

семестр 

ВСГП 3.1 Політолого-соціологічний курс 

2 семестр 

Зміст 

Тема 1. Політологія як наука, предмет, методи та функції. 

Тема 2. Розвиток політичної думки: від стародавнього світу до сучасності. 

Тема 3. Політична влада, проблеми її легітимності. 

Тема 4. Політична система. Політичні режими. 

Тема 5. Політичні партії, громадські організації та рухи. 

Тема 6. Поняття і типи партійних систем. Партійна система України. 

Тема 7. Політична еліта та політичне лідерство. 

Тема 8. Сучасна система міжнародних відносин. 

Тема 9. Предметна сфера соціології. 

Тема 10. Конкретно-соціологічне дослідження та його основні етапи. Методика і 

техніка соціологічних досліджень. 

Тема 11. Становлення соціології як самостійної науки. 
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Тема 12. Системний погляд на суспільство. Поняття соціальної структури 

суспільства. 

Тема 13. Соціальні спільноти та соціогрупова структура суспільства. 

Тема 14. Соціальні інститути суспільства. 

Тема 15. Соціалізація як процес засвоєння соціального досвіду. 

Тема 16. Соціальний контроль і девіація. 

Компетентності 

ЗК1. Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, 

усвідомлювати цінності громадянського (демократичного) суспільства та 

необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і 

громадянина в Україні. 

ЗК2. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності 

та примножувати досягнення суспільства на основі розуміння історії та 

закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі знань 

про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій, 

використовувати різні види та форми рухової активності для активного 

відпочинку та ведення здорового способу життя. 

Програмні 

результати 

ПРН1. Знати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності 

громадянського суспільства, верховенства права, прав і свобод людини і 

громадянина в Україні. 

ПРН2. Зберігати моральні, культурні, наукові цінності та примножувати 

досягнення суспільства, використовувати різні види та форми рухової активності 

для ведення здорового способу життя. 

Результати 

Знати: 

- понятійно-категоріальний апарат політології та соціології; 

- основні теоретичні і методологічні напрями у вивченні політичних та соціальних 

процесів;  

- сутність політики, політичного життя суспільства, політичних відносин і 

процесів; 

- структуру політичної системи та її функції; 

- права і свободи людини і громадянина та механізми їх реалізації; 

- особливості світової політики в умовах глобалізації; 

- особливості та завдання зовнішньої політики української держави; 

- специфіку соціологічного аналізу політики та політичних процесів, що 

відбуваються в сучасному суспільстві; 

- тенденції та проблеми розвитку сучасного суспільства, його структуру, базові 

компоненти соціального життя; 

- соціологічне розуміння ролі людини як головної діючої особи політичного життя. 

Уміти:  

- характеризувати основні політичні процеси, що відбуваються нині в Україні; 

- виявляти специфіку соціологічного аналізу політичного життя; 

- визначати відповідні форми виявлення, фіксації політичних процесів; 

- давати аналіз тенденціям політичних та соціальних змін в сучасній Україні та 

світі; 

- використовувати теоретичні знання політолого-соціологічного курсу у 

практичній роботі. 

Мати навички: 

- розуміння сучасних досягнень менеджменту та базових уявлень про основні 

напрямки його розвитку. 

Обсяг занять 
Всього Лекції Лабораторні Практичні СРС 

120 32 - 16 72 

Форми СРС 

Підготовка до лекцій та практичних занять, опрацювання навчальних посібників, 

монографій, статей, написання тематичних доповідей, рефератів, есе на проблемні 

теми, підготовка презентацій, виконання контрольних робіт. 

Оцінка 

результатів 

навчання 

Іспит  у 2 семестрі 

 

Шифр, назва ВСГП 3.2 Культурологія 
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дисципліни, 

семестр 

8 семестр 

Зміст 

Модуль 1 

Змістовий модуль 1. Методолгічні основи культурології як науки 

Тема 1. Об’єкт, предмет та основні завдання культурології. 

Тема 2.  Загальна структура сучасного культурологічного знання. Категорії 

культурології. 

Тема 3. Методи та методологічні напрями культурологічних досліджень. 

Змістовий модуль 2. Розвиток світової культури 

Тема 3. Культура Стародавнього Сходу. 

Тема 4. Культура Античності. 

Тема 5. Культура Середньовіччя. 

Тема 6. Культура епохи Відродження 

Тема 7. Культура нового часу. 

Тема 8. Європейська культура 19 - 20 ст. 

Модуль 2 

Змістовий модуль 3. Основні етапи розвитку культури України 

Тема 7. Українська Культура 14 - 17 ст. 

Тема 8. Українська культура 18 - 19 ст. 

Тема 9. Українська культура 20 ст. 

Змістовий модуль 4. Культоролагічні дослідження 

Тема 10. Семіотичний характер культурологічних досліджень. 

Тема 11. Структуралістська парадигма культурологічних досліджень. 

Тема 12. Мистецтво як об’єкт культурологічного аналізу. 

Тема 13. Прикладна культурологія: актуальні проблеми та завдання. 

Компетентності 

ЗК13. Цінування та повага різноманітності та мультикультурності. 

ЗК15. Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів). 

СК6. Здатність діяти соціально відповідально і свідомо. 

Програмні 

результати 

ПРН14. Ідентифікувати причини стресу, адаптувати себе та членів команди до 

стресової ситуації, знаходити засоби до її нейтралізації. 

ПРН15. Демонструвати здатність діяти соціально відповідально та громадсько 

свідомо на основі етичних міркувань (мотивів), повагу до різноманітності та 

міжкультурності. 

Результати  

Знати: 

- про особливості та закономірності розвитку історії вітчизняної та зарубіжної 

культури, багатоманітність культурних досягнень та цінностей;  

- про процес історичного розвитку теоретичних уявлень про культуру, основні 

методологічні засади її осмислення;  

- про сутність феномену культури, його генезу, структуру, функціональну роль 

у суспільстві;  

- про історію становлення та розвитку мистецтва в системі культури певної 

історичної епохи;  

- про сутність феномену культури, його генезу, структуру, функціональну 

роль у суспільстві 

- про процес історичного розвитку теоретичних уявлень про культуру, 

основні методологічні засади її осмислення 

Вміти: 

- застосовувати поняттєво-категоріальний апарат культурології для 

дослідження сучасних форм культури; 

-  аналізувати та інтерпретувати наукову літературу у галузі культурології. 

Мати навички: 

- аналізувати та інтерпретувати наукову літературу у галузі культурології 

- сприймати та аналізувати твори мистецтва 

- самостійного пошуку наукової літератури у галузі культурології 

- застосовувати поняттєвокатегоріальний апарат культурології для 

дослідження сучасних форм культури 

- ефективно працювати у студентському колективі 

Обсяг занять Всього Лекції Лабораторні Практичні СРС 
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120 32 - 16 72 

Форми СРС 

Підготовка до лекцій, практичних занять (семінарів), модульного контролю, заліку 

Вивчення розділів, рекомендованих до самостійного опанування; підготовка 

рефератів, тестування, виконання індивідуальних завдань. 

Оцінка 

результатів 

навчання 

Іспит  у 2 семестрі 

 

Шифр, назва 
дисципліни, 

семестр 

ВСГП 4.1 Психологія та конфліктологія 
3 семестр 

Зміст 

Тема 1. Соціальна психологія як галузь наукових знань. 
Тема 2. Проблематика особистості в соціальній психології. 
Тема 3. Спілкування як науково-практична проблема соціальної психології. 
Тема 4. Група як соціально-психологічний феномен. 
Тема 5. Предмет, принципи та основні поняття конфліктології. 
Тема 6. Сутність та основні характеристики конфлікту. 
Тема 7. Особистість у конфлікті. Внутрішньо-особистісні та міжособистісні 
конфлікти. 
Тема 8. Міжгрупові конфлікти, шляхи їх вирішення та профілактики. 
Тема 9. Науково-практичні засади управління конфліктами. 

Компетентності 

ЗК11. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації. 

ЗК12. Здатність генерувати нові ідеї (креативність). 

ЗК15. Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів). 

СК6. Здатність діяти соціально відповідально і свідомо. 

СК9. Здатність працювати в команді та налагоджувати міжособистісну взаємодію 

при вирішенні професійних завдань. 

СК14. Розуміти принципи психології та використовувати їх у професійній 

діяльності. 

СК15. Здатність формувати та демонструвати лідерські якості та поведінкові 

навички.  

Програмні 
результати 

ПРН14. Ідентифікувати причини стресу, адаптувати себе та членів команди до 

стресової ситуації, знаходити засоби до її нейтралізації. 

ПРН15. Демонструвати здатність діяти соціально відповідально та громадсько 

свідомо на основі етичних міркувань (мотивів), повагу до різноманітності та 

міжкультурності. 

ПРН16. Демонструвати навички самостійної роботи, гнучкого мислення, 

відкритості до нових знань, бути критичним і самокритичним. 

ПРН17. Виконувати дослідження індивідуально та/або в групі під керівництвом 

лідера. 

Результати 

Знати: 

- об’єкт, предмет, структуру, завдання, фундаментальні категорії, понятійний 

апарат соціальної психології та конфліктології; 

- методи дослідження соціально-психологічних явищ і процесів; 

- біологічну та соціальну природу людини, особливості її психічного розвитку, 

етапи життєвого шляху, можливості особистісного та професійного зростання; 

- загальні тенденції формування та розвитку особистості, процес її становлення, 

соціалізації в структурі соціальних відносин; 

- особливості соціального мислення, соціальної поведінки та соціальних відносин; 

- закономірності ефективної комунікації, професійної взаємодії; 

- сучасні концептуальні підходи до розуміння природи і функції конфлікту; 

- стадії розвитку конфлікту та особливості його динаміки, протікання; 

- специфіку конфліктів у різних сферах соціального життя (політика, релігія, сім’я, 

бізнес, міжнародні відносини тощо); 

- головні стратегії і тактики конфліктної поведінки; 

- методи вирішення, психопрофілактики конфліктних ситуацій, основні засади 

управління конфліктами. 

Уміти:  
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- віднайти зв’язок між багатьма соціально-психологічними феноменами і власним 

життєвим досвідом; 

- пов’язувати навчальний матеріал із потребами, зумовленими модерними 

соціальними процесами та проблемами розвитку власної особистості; 

- вміти осмислено оперувати понятійно-термінологічним апаратом дисциплін: 

творчо мислити, роботи висновки, узагальнювати; 

- самостійно  працювати з науковою, науково-популярною і навчальною 

літературою, вміти робити презентацію; 

- застосовувати теоретичні знання у практично-прикладній діяльності; 

- володіти елементарними навичками та прийомами власної психічної 

саморегуляції з метою збереження психічного здоров’я  та психопрофілактики; 

- обрати доцільно спроби ефективної комунікації в колективі, сім’ї, соціумі; 

- бути психологічно грамотними і професійно компетентними; 

- дотримуватись культури міжособистісного спілкування; 

- вирішувати прикладні соціально-психологічні завдання у різних сферах 

соціального буття. 

Мати навички: 

- поєднувати навички самостійної та командної роботи задля отримання результату 

з акцентом на професійну сумлінність та відповідальність за прийняття рішень; 

- самостійно і творчо працювати з довідковою, науковою, психолого-педагогічною 

літературою;  

- критичності й самокритичності; 

- генерувати нові ідеї, креативно мислити; 

- вести дискусію, обстоювати власну точку зору. 

Обсяг занять 
Всього Лекції Лабораторні Практичні СРС 

120 32 - 16 72 

Форми СРС 

Підготовка до лекцій, практичних занять (семінарів), модульного контролю, заліку 

Вивчення розділів, рекомендованих до самостійного опанування; підготовка 

рефератів, тестування, виконання індивідуальних завдань. 

Оцінка 

результатів 

навчання 

Іспит у 3 семестрі 

 

Шифр, назва 

дисципліни, 

семестр 

ВСГП 4.2 Риторика 

8 семестр 

Зміст 

Модуль 1 

Змістовий модуль .1 Історико-теоретичні та практичні аспекти риторики. 

Тема 1. Риторика як соціальне явище і розділ науки. Її функції в суспільстві. 

Основні поняття. 

Тема 2. Історія розвитку риторика. 

Змістовий модуль 2 Красномовство 

Тема 3. Красномовство у духовній культурі українського народу. Риторика 

сьогодення. 

Тема 4. Роди і види сучасного красномовства 

Модуль 2 

Змістовий модуль 3. Публічні виступи 

Тема 5. Методика підготовки і проведення публічного виступу. 

Тема 6. Стилі публічного виступу. Техніка дихання і техніка мовлення. 

Змістовий модуль 4. Ораторське мистецтво 

Тема 7. Загальні ознаки та вимоги до мовної культури оратора. 

Тема 8. Оратор і аудиторія. 

Компетентності 

ЗК11. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації. 

ЗК12. Здатність генерувати нові ідеї (креативність). 

ЗК15. Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів). 

СК6. Здатність діяти соціально відповідально і свідомо. 

СК9. Здатність працювати в команді та налагоджувати міжособистісну взаємодію 

при вирішенні професійних завдань. 
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СК14. Розуміти принципи психології та використовувати їх у професійній 

діяльності. 

СК15. Здатність формувати та демонструвати лідерські якості та поведінкові 

навички.  

Програмні 

результати 

ПРН14. Ідентифікувати причини стресу, адаптувати себе та членів команди до 

стресової ситуації, знаходити засоби до її нейтралізації. 

ПРН15. Демонструвати здатність діяти соціально відповідально та громадсько 

свідомо на основі етичних міркувань (мотивів), повагу до різноманітності та 

міжкультурності. 

ПРН16. Демонструвати навички самостійної роботи, гнучкого мислення, 

відкритості до нових знань, бути критичним і самокритичним. 

ПРН17. Виконувати дослідження індивідуально та/або в групі під керівництвом 

лідера. 

Результати 

Знати: 

- основні категорії та розділи класичної риторики;  

- основні роди та види сучасного красномовства;  

- канали впливу ритора на аудиторію; 

- ораторські прийоми публічного мовлення; 

- основні категорії та розділи класичної риторики;  

- основні роди та види сучасного красномовства; 

- канали впливу ритора на аудиторію;  

- ораторські прийоми публічного мовлення. 

Вміти: 

- самостійно складати текст промови чи виступу;  

- володіти навичками спілкування з аудиторією; 

- риторично грамотно виголошувати промову;  

- застосовувати комунікативні засоби впливу в умовах публічного мовлення. 

Мати навички: 

- самостійно складати текст промови чи виступу;  

- володіти навичками спілкування з аудиторією;  

- риторично грамотно виголошувати промову;  

- застосовувати комунікативні засоби впливу в умовах публічного мовлення. 

Обсяг занять 
Всього Лекції Лабораторні Практичні СРС 

120 32 - 16 72 

Форми СРС 

Підготовка до лекцій, практичних занять (семінарів), модульного контролю, заліку 

Вивчення розділів, рекомендованих до самостійного опанування; підготовка 

рефератів, тестування, виконання індивідуальних завдань. 

Оцінка 

результатів 

навчання 

Залік у 3 семестрі 

 

ІІ. Професійна та практична підготовка 

2.1 Цикл професійної підготовки  (за спеціальністю) 

 

Шифр, назва 

дисципліни, 

семестр 

ВПП 1.1 Введення в управління 

8 семестр 

Зміст 

Модуль 1. Прикладні аспекти менеджменту організації 

Тема 1. Системна модель менеджменту організації. 

Тема 2. Організаційний механізм менеджменту організації. Організаційний 

інжиніринг. 

Тема 3. Керівництво в організації. 

Тема 4. Управлінські моделі та технології прийняття управлінських рішень в 

організації. 

Модуль 2. Ситуативні підходи менеджменту організації 

Тема 5. Управління змінами в організації. 

Тема 6. Ризикозахищеність організації та управління ризиками. 

Тема 7. Управління результативністю менеджменту організації. 
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Тема 8. Особливості управління організаціями різних типів та функціональних 

сфер діяльності. 

Компетентності 

ЗК8. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій. 

ЗК9. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 

ЗК11. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації. 

ЗК12. Здатність генерувати нові ідеї (креативність). 

СК5. Здатність управляти організацією та її підрозділами через реалізацію функцій 

менеджменту. 

СК7. Здатність обирати та використовувати сучасний інструментарій 

менеджменту. 

СК14. Розуміти принципи психології та використовувати їх у професійній 

діяльності. 

СК15. Здатність формувати та демонструвати лідерські якості та поведінкові 

навички. 

Програмні 

результати 

ПРН3. Демонструвати знання теорій, методів і функцій менеджменту, сучасних 

концепцій лідерства. 

ПРН4. Демонструвати навички виявлення проблем та обґрунтування 

управлінських рішень. 

ПРН6. Виявляти навички пошуку, збирання та аналізу інформації, розрахунку 

показників для обґрунтування управлінських рішень. 

ПРН8. Застосовувати методи менеджменту для забезпечення ефективності 

діяльності організації.  

ПРН9. Демонструвати навички взаємодії, лідерства, командної роботи. 

ПРН10. Мати навички обґрунтування дієвих інструментів мотивування персоналу 

організації. 

ПРН11. Демонструвати навички аналізу ситуації та здійснення комунікації у різних 

сферах діяльності організації. 

ПРН14. Ідентифікувати причини стресу, адаптувати себе та членів команди до 

стресової ситуації, знаходити засоби до її нейтралізації. 

ПРН16. Демонструвати навички самостійної роботи, гнучкого мислення, 

відкритості до нових знань, бути критичним і самокритичним. 

Результати 

Знати: 

- основи  управлінської діяльності, які дають можливість самостійно 

реалізовувати процес внутріорганізаційного управління в організації;  

- особливості і проблеми реалізації менеджменту організацій в діяльності 

підприємств та установ різних форм власності;  

- як вибрати стратегію розвитку організації та визначити пріоритети її 

функціонування;  

- прийоми та техніки формування стратегії розвитку організації;  

- як визначення критеріїв ризикозахищеності організації та показників 

оцінювання результативності системи управління. 

Вміти: 

- ідентифікувати фактори, які впливають на результативність і якість системи 

управління;  

- проектувати системи менеджменту організації з використанням 

інструментарію організаційного інжинірингу та організаційного дизайну;  

- управляти ризиками та формувати моделі поведінки системи управління в 

ситуації ризику;  

- налагоджувати комунікаційні процеси в організації;  

- розробляти і приймати управлінські рішення та організовувати їх реалізацію в 

умовах підвищеного ризику 

Мати навички: 

- демонстрації можливостей аналізу ситуації та здійснення комунікації у різних 

сферах діяльності організації; 

- взаємодії, лідерства та командної роботи; 

- застосовувати методи менеджменту для забезпечення ефективної діяльності 

організації; 

- виявлення проблем та обґрунтування управлінських рішень. 
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Обсяг занять 
Всього Лекції Лабораторні Практичні СРС 

120 16 - 32 72 

Форми СРС 

Підготовка до лекцій, практичних занять (семінарів), модульного контролю, 

курсового проекту та іспиту 

Вивчення розділів, рекомендованих до самостійного опанування; підготовка 

рефератів та доповідей за темами курсу. 

Оцінка 

результатів 

навчання 

Залік у 1 семестрі. 

 

Шифр, назва 

дисципліни, 

семестр 

ВПП 1.2 Основи логістики 

2 семестр 

Зміст 

Модуль 1 Концептуальні засади логістики 

Змістовий модуль 1. Логістика – інструмент ринкової економіки  

Тема 1.  Предмет, об’єкт, мета, завдання та функції логістики 

Тема 2.  Концепція і методологічний апарат інтегрованої логістики  

Тема 3.  Об’єкти логістичного управління та логістичні операції      

Тема 4.  Логістична діяльність та логістичні функції 

Тема 5.  Логістичний менеджмент в системі загального менеджменту 

Модуль 2. Функціонально-базовий поділ логістики 

Змістовий модуль 2. Різноманітність форм логістичних інтеграцій. 

Тема 6.  Логістичний підхід до управління матеріальними потоками у 

сфері виробництва 

Тема 7.  Логістичний підхід до управління матеріальними потоками у  

сфері обігу  

Тема 8.  Логістичний підхід до обслуговування споживачів 

Тема 9.  Склад і транспорт в логістиці 

Тема 10. Економічне забезпечення логістики. 

Компетентності 

ЗК3 Здатність до абстрактного мислення, аналізу, синтезу. 

ЗК4 Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

ЗК5 Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності. 

ЗК9 Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 

СК4 Вміння визначати функціональні області організації та зв’язки між ними. 

ЗФК1. Здатність сформувати концептуальну модель фахівця з логістики та 

усвідомлювати сфери майбутньої професійної діяльності.  

ЗФК2. Здатність володіти термінологією та головними поняттями щодо концепції, 

стратегії і тактики логістики. 

Програмні 

результати 

ПРН4. Демонструвати навички виявлення проблем та обґрунтування 

управлінських рішень. 

ПРН11. Демонструвати навички аналізу ситуації та здійснення комунікації у різних 

сферах діяльності організації. 

ПРН16. Демонструвати навички самостійної роботи, гнучкого мислення, 

відкритості до нових знань, бути критичним і самокритичним. 

ПРН17. Виконувати дослідження індивідуально та/або в групі під керівництвом 

лідера. 

ЗПРН19. Використовувати базові знання з логістичного управління і управління 

ланцюгами постачань й уміння критичного мислення, аналізу та синтезу в 

професійних цілях. 

Результати 

Знати:  

основні логістичні поняття та визначення; концептуальні основи та сфери 

використання логістики; функціональні та інтегровані області логістики, 

особливості управління матеріальними потоками в них; джерела виникнення 

логістичних витрат; підходи до оцінки ефективності функціонування логістичної 

системи; функціональні обов’язки менеджера по логістиці на різноманітних рівнях 

її розвитку. 

Вміти: 

- працювати з  сучасною економічною та логістичною інформацією, її 
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систематизувати, аналізувати, порівнювати точки зору, робити самостійні 

висновки. 

Мати навички: 

- оптимізувати наскрізні потоки в основних функціональних та інтегрованих 

областях логістики; аналізувати організаційну структуру підприємств, виявляючи 

при цьому служби, які реалізують ті чи інші функції логістики; оцінювати 

можливість виділення єдиної логістичної служби; створювати ефективні логістичні 

ланцюги для руху  матеріальних потоків; визначати логістичні витрати та 

знаходити шляхи їх скорочення; комплексно оцінювати ефективність 

функціонування логістичної системи. 

Обсяг занять 
Всього Лекції Лабораторні Практичні СРС 

120 16 32 - 72 

Форми СРС 

Підготовка до лекцій, практичних занять (семінарів), модульного контролю, 

курсового проекту та іспиту 

Вивчення розділів, рекомендованих до самостійного опанування; підготовка 

рефератів та доповідей за темами курсу. 

Оцінка 

результатів 

навчання 

Іспит у 2 семестрі. 

 

2.2 Цикл професійної підготовки за фаховою спеціалізацією 

 

Шифр, назва 

дисципліни, 

семестр 

ВПП 2.1 Управління процесами і системами вантажних перевезень 

3, 4 семестр 

Зміст 

Семестр 3 

Модуль 1. Нормативно-правове забезпечення організації перевезення вантажів 

автомобільним транспортом 

Тема 1. Основні поняття та визначення в сфері перевезення вантажів 

автомобільним.  

Тема 2. Правове регулювання перевезення вантажів автомобільним транспортом. 

Тема 3. Нормування експлуатаційних показників роботи вантажного автомобіля. 

Модуль 2. Види вантажних автомобільних транспортних засобів (ВАТЗ) та 

показники оцінювання ефективності їх роботи на маршрутах 

Тема 4. Види транспорту. Класифікація ВАТЗ. Габаритні розміри АТЗ. 

Тема 5. Види маршрутів та показники роботи ВАТЗ на маршрутах. 

Тема 6. Продуктивність роботи вантажного автомобіля. 

Семестр 4 

Модуль 3. Економічні основи роботи підприємств-перевізників 

Тема 7. Структура ринку логістичних послуг. 

Тема 8. Собівартість вантажних автомобільних перевезень. 

Тема 9. Формування прибутків підприємства-перевізника. 

Модуль 4. Вантажознавство та маршрутизація перевезень 

Тема 10. Класифікація вантажів. Пакування та маркування. 

Тема 11. Маршрутизація перевезень. 

Тема 12. Правила Інкотермс. Унімодальні. Інтермодальні перевезення. 

Тема 13. Оптимізація структури парку ТЗ. 

Компетентності 

ЗК5 Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності. 

СК2. Здатність аналізувати результати діяльності організації, зіставляти їх з 

факторами впливу зовнішнього та внутрішнього середовища. 

ЗФК9 Здатність володіти методичним інструментарієм розроблення раціональних 

маршрутів перевезень. 

ЗФК10 Здатність розробляти пропозиції щодо удосконалення транспортно-

технологічних систем доставки вантажів. 

ЗФК11 Уміння проводити оцінювання економічної ефективності та наслідків 

прийняття рішень щодо організації транспортного процесу шляхом розрахунку 

відповідної системи показників. 

ЗФК24 Здатність формувати раціональну структуру парку транспортних засобів за 
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вантажопідйомністю та спеціалізацією. 

Програмні 

результати 

ПРН6. Виявляти навички пошуку, збирання та аналізу інформації, розрахунку 

показників для обґрунтування управлінських рішень. 

ПРН7. Виявляти навички організаційного проектування. 

ЗПРН19. Застосовувати набуті знання для виявлення, постановки та вирішення 

завдань за різних практичних ситуацій в сфері логістичного управління і 

управління ланцюгами постачань. 

Результати 

Знати:  

- основні характеристики вантажів, вимоги до пакування, маркування, 

навантажувально-розвантажувальних робіт, правил перевезення та зберігання 

вантажів; 

- новітні методи управління, підвищення продуктивності праці та загального рівня 

культури управління підприємств автомобільного транспорту. 

Вміти: 

- використовувати базові знання з логістичного управління і управління 

ланцюгами постачань й уміння критичного мислення, аналізу та синтезу в 

професійних цілях. 

Мати навички: 

- застосовуння набутих знань для виявлення, постановки та вирішення 

завдань за різних практичних ситуацій в сфері логістичного управління і 

управління ланцюгами постачань. 

Обсяг занять 
Всього Лекції Лабораторні Практичні СРС 

180 32 - 32 114 

Форми СРС 

Підготовка до практичних та лекційних занять, модульного контролю, заліку, 

екзамену, робота над курсовим проектом. 

Вивчення розділів, рекомендованих до самостійного опанування; розв’язок задач, 

підготовка рефератів та доповідей за темами курсу. 

Оцінка 

результатів 

навчання 

Залік у 3 семестрі 

Іспит та курсовий проект у 4 семестрі 

Шифр, назва 

дисципліни, 

семестр 

ВПП 2.2 Вантажознавство 

3, 4 семестр 

Зміст 

Семестр 3 

Модуль 1. Нормативно-правове забезпечення організації перевезення вантажів 

автомобільним транспортом 

Тема 1. Основні поняття та визначення в сфері перевезення вантажів 

автомобільним.  

Тема 2. Правове регулювання перевезення вантажів автомобільним транспортом. 

Модуль 2. Характеристика вантажів 

Тема 3. Класифікація вантажів.  

Тема 4. Пакування в логістиці вантажів. 

Тема 5. Маркування вантажів 

Тема 6 Характеристика навантажувально-розвантажувальних засобів 

Семестр 4 

Модуль 3. Міжнародні перевезення вантажів 

Тема 7. Особливості міжнародних перевезень вантажів.  

Тема 8. Дозволи та ліцензування діяльності перевізників. 

Тема 9. Правила Інкотермс. Унімодальні. Інтермодальні перевезення. 

Модуль 4. Управління вантажними потоками 

Тема 7. Маршрутизація перевезень. 

Тема 8. Розвязок транспортної задачі 

Тема 9. Задача побудови розвізних маршрутів методом Кларка-Райта 

Компетентності 

ЗК5 Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності. 

СК2 Здатність аналізувати результати діяльності організації, зіставляти їх з 

факторами впливу зовнішнього та внутрішнього середовища. 

ЗФК9 Здатність володіти методичним інструментарієм розроблення раціональних 

маршрутів перевезень. 
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ЗФК10 Здатність розробляти пропозиції щодо удосконалення транспортно-

технологічних систем доставки вантажів. 

ЗФК11 Уміння проводити оцінювання економічної ефективності та наслідків 

прийняття рішень щодо організації транспортного процесу шляхом розрахунку 

відповідної системи показників. 

Програмні 

результати 

ПРН 6. Виявляти навички пошуку, збирання та аналізу інформації, розрахунку 

показників для обґрунтування управлінських рішень. 

ЗПРН19. Застосовувати набуті знання для виявлення, постановки та вирішення 

завдань за різних практичних ситуацій в сфері логістичного управління і 

управління ланцюгами постачань. 

Результати 

Знати:  

- основні характеристики вантажів, вимоги до пакування, маркування, 

навантажувально-розвантажувальних робіт, правил перевезення та зберігання 

вантажів; 

- новітні методи управління, підвищення продуктивності праці та загального рівня 

культури управління підприємств автомобільного транспорту. 

Вміти: 

- використовувати базові знання з логістичного управління і управління ланцюгами 

постачань й уміння критичного мислення, аналізу та синтезу в професійних цілях. 

Мати навички: 

- застосовуння набутих знань для виявлення, постановки та вирішення завдань за 

різних практичних ситуацій в сфері логістичного управління і управління 

ланцюгами постачань. 

Обсяг занять 
Всього Лекції Лабораторні Практичні СРС 

180 32 - 32 116 

Форми СРС 

Підготовка до лекцій, практичних занять (семінарів), модульного контролю, 

курсової роботи, іспит. 

Вивчення розділів, рекомендованих до самостійного опанування.; підготовка 

рефератів та доповідей за темами курсу. 

Оцінка 

результатів 

навчання 

Залік у 3 семестрі, іспит та курсовий проект у 4 семестрі 

 

Шифр, назва 

дисципліни, 

семестр 

ВПП 3.1 Складське обслуговування 

4 семестри 

Зміст 

Модуль 1. Класифікація сладів і їх функціональні особливості  

роботи з вантажопотоками 

Змістовий модуль 1. Складські комплекси: класифікація трансформаційних 

центрів 

Тема 1. Сутність складських комплексів: базові та сервісні функції 

Тема 2. Класифікація трансформаційних центрів 

Тема 3. Інфраструктура складської нерухомості в Україні 

Змістовній модуль 2. Зонування простору складських комплексів 

Тема 4. Розрахунок загальної площі складу і його функціональних зон: вантажна 

площа, допоміжна, площа ділянок приймання і розвантаження, комплектування, 

площа робочих місць, мезонін конструкції, площа вантажно-розвантажувального 

фронту. 

Тема 5. Організація системи зберігання і варіанти оптимізації використання 

складського простору: схеми приймання та відвантаження, види способів 

зберігання вантажів на складах різних функціональних форм 

Змістовий модуль 3. Перелік устаткування і механізмів для обробки 

вантажопотоків на складських комплексах 

Тема 6. Перелік обладнання для зберігання і комплектації замовлень на складах в 

ручному і автоматизованому режимах: підйомно-транспортне, стелажне, голосове 

управління складом, системи сортування, автоматизація інвентаризації та обліку 

основних засобів (RFID) 

Тема 7. Вибір постачальників обладнання для зберігання в Україні та за кордоном 
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Модуль2. Оцінювання функціонування складів і терміналів 

Змістовий модуль 4. Показники оцінювання роботи складських комплексів і 

окремих його зон 

Тема 8. Показники, що характеризують ефективність використання складських 

площ і окремих його зон 

Тема 9. Показники, що характеризують ефективність складських технологічних 

процесів 

Тема  10. Показники, що характеризують якість обслуговування замовників 

Тема 11. Загальні економічні показники складу 

Змістовий модуль 5. Управління інформаційними потоками на складських 

комплексах 

Тема 12. Основні документи облікової системи складу: оформлення документів, 

контроль прийому-відвантаження, відбраковування, облік повернень 

Тема  13. Механізм інвентаризації на складі: бухгалтерський і управлінський аналіз 

Змістовий модуль 6. Автоматизація складських комплексів і моделювання 

процесів 

Тема 14. Існуючі облікові системи для складських комплексів 

Тема 15. Автоматизовані системи управління складськими процесами WMS 

Тема 16. Вибір інтеграторів IMS і WMS систем 

Компетентності 

ЗК3. Здатність до абстрактного мислення, аналізу, синтезу. 

ЗК4. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях 

ЗК5. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної 

діяльності. 

СК4. Вміння визначати функціональні області організації та зв’язки між ними. 

СК5. Здатність управляти організацією та її підрозділами через реалізацію функцій 

менеджменту. 

СК12. Здатність аналізувати й структурувати проблеми організації, формувати 

обґрунтовані рішення. 

ЗФК12. Уміння ефективно управляти процесами на складах різного 

функціонального призначення відповідно до діючих системи стандартизації. 

ЗФК13. Уміння використовувати на практиці сучасні системи автоматизації 

управління складом. 

ЗФК15. Здатність володіти методами консолідації окремих відправлень 

(пакування) в укрупнену вантажну одиницю. 

ЗФК16. Здатність оптимізувати наскрізні потоки в основних функціональних та 

інтегрованих областях логістики. 

ЗФК21. Уміння застосовувати на практиці технології організації логістичного 

сервісу. 

Програмні 

результати 

ПРН4 Демонструвати навички виявлення проблем та обґрунтування 

управлінських рішень. 

ПРН16 Демонструвати навички самостійної роботи, гнучкого мислення, 

відкритості до нових знань, бути критичним і самокритичним. 

ПРН17 Виконувати дослідження індивідуально та/або в групі під керівництвом 

лідера. 

ЗПРН19 Застосовувати набуті знання для виявлення, постановки та вирішення 

завдань за різних практичних ситуацій в сфері логістичного управління і 

управління ланцюгами постачань. 

ЗПРН20 Застосовувати одержані знання й уміння для ініціювання та реалізації 

заходів у сфері збереження навколишнього природного середовища і здійснення 

безпечної логістичної діяльності 

Результати 

Знати: 

- Основні проблемні питання, що виникають при управлінні системами 

складського обслуговування; 

- Особливості управління вантажопотоками на складах різних функціональних 

приналежностей; 

- Підходи до оцінювання ефективності функціонування трансформаційних центрів 

різних функціональних сфер призначення у цілому та в розрізі різних зон обробки 

вантажопотоків; 
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Вміти: 

- Розраховувати загальну площу складу і його функціональних зон; 

- Приймати рішення щодо вибору постачальників обладнання, устаткування і 

механізмів 

- Обирати системи автоматизації складів та інтеграторів рішень відповідні до 

поставлених завдань обробки вантажопотоків  

Мати навички: 

- Організації систем зберігання і варіантів оптимізації використання 

складського простору  

- Формувати показники оцінювання роботи складських комплексів і 

окремих його зон (ділянок) 

- Вибору відповідного до функціональних цілей складу стелажного 

обладнання та механізмів роботи з вантажами. 

Обсяг занять 
Всього Лекції Лабораторні Практичні СРС 

90 16 16 - 58 

Форми СРС 

Підготовка до лекцій, практичних занять, модульного контролю, заліку. 

Вивчення розділів, рекомендованих до самостійного опанування. Підготовка 

доповідей за темами курсу. Розв’язок кейсів за темами курсу, індивідуальна та 

групова робота. Захист кейсів.  

Оцінка 

результатів 

навчання 

Залік у 4 семестрі 

 

Шифр, назва 

дисципліни, 

семестр 

ВПП 3.2 Управління складами і терміналами 

4 семестр 

 

Модуль 1. Таксономія трансформаційних центрів 

Змістовній модуль I. Складські комплекси і вантажні термінами: 

класифікаційні ознаки 

Тема 1. Сутність складських комплексів: базові та сервісні функції 

Тема 2. Класифікація трансформаційних центрів 

Тема 3. Інфраструктура складської нерухомості в Україні 

Змістовній модуль 2. Визначення місць дислокації складських комплексів в 

виробничих і розподільних логістичних системах 

Тема 4. Аналіз існуючих методів по обгрунтуванню дислокації складських 

комплексів: правило Рейлі, модель Хаффа, геоінформаційна модель Томпкинса, 

метод «мережі», модель Вебера 

Тема 5. Рішення «make or buy»: будівництво складу biult to suit, оренда, послуги 

складів логістичних провайдерів 

Змістовній модуль 3. Зонування простору складських комплексів 

Тема 6. Розрахунок загальної площі складу і його функціональних зон: вантажна 

площа, допоміжна, площа ділянок приймання і розвантаження, комплектування, 

площа робочих місць, мезонін конструкції, площа вантажно-розвантажувального 

фронту. 

Тема 7. Алгоритмізація процесу зонування складу: технологічна планування і 

технологічні карти складу, технологічні графіки роботи складу 

Тема 8. Організація системи зберігання і варіанти оптимізації використання 

складського простору: схеми приймання та відвантаження, види способів 

зберігання вантажів на складах різних функціональних форм 

Змістовній модуль 4. Перелік устаткування і механізмів для обробки 

вантажопотоків на складських комплексах 

Тема 9. Перелік обладнання для зберігання і комплектації замовлень на складах в 

ручному і автоматизованому режимах: підйомно-транспортне, стелажне, голосове 

управління складом, системи сортування, автоматизація інвентаризації та обліку 

основних засобів (RFID) 

Тема 10. Вибір постачальників обладнання для зберігання в Україні та за кордоном 
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Тема 11. Рішення про оренду, придбання нового уживаного устаткування і 

механізмів 

Модуль 2. Оцінювання функціонування складів і терміналів 

Змістовній модуль 5. Документообіг та управління інформаційним потоком на 

складських комплексах 

Тема 12. Основні документи облікової системи складу: оформлення документів, 

контроль прийому-відвантаження, відбраковування, облік повернень 

Тема 13. Механізм інвентаризації на складі: бухгалтерський і управлінський аналіз 

Тема 14. Алгоритмізація документообігу на складі 

Змістовній модуль 6. Автоматизація складських комплексів і моделювання 

процесів 

Тема 15. Існуючі облікові системи для складських комплексів 

Тема 16. Автоматизовані системи управління складськими процесами WMS 

Тема 17. Вибір інтеграторів IMS і WMS систем 

Тема 18. Постановка завдання і процес впровадження систем: тимчасові, трудові та 

вартісні характеристики впровадження 

Тема 19. Існуюче програмне забезпечення для моделювання процесів на складах 

Змістовній модуль 7. Показники оцінювання роботи складських комплексів і 

окремих його зон 

Тема 20. Показники, що характеризують ефективність використання складських 

площ і окремих його зон 

Тема 21. Показники, що характеризують ефективність складських технологічних 

процесів 

Тема 22. Показники, що характеризують якість обслуговування замовників 

Тема 23. Загальні економічні показники складу 

Тема 24. Принцип Open-book при формуванні вартості оренди складу і надання 

складських послуг 

Компетентності 

ЗК3. Здатність до абстрактного мислення, аналізу, синтезу. 

ЗК4. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях 

ЗК5. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності. 

СК2. Здатність аналізувати результати діяльності організації, зіставляти їх з 

факторами впливу зовнішнього та внутрішнього середовища. 

СК4. Вміння визначати функціональні області організації та зв’язки між ними. 

СК5. Здатність управляти організацією та її підрозділами через реалізацію функцій 

менеджменту. 

СК12. Здатність аналізувати й структурувати проблеми організації, формувати 

обґрунтовані рішення. 

ЗФК12. Уміння ефективно управляти процесами на складах різного 

функціонального призначення відповідно до діючих системи стандартизації. 

ЗФК13. Уміння використовувати на практиці сучасні системи автоматизації 

управління складом. 

ЗФК14. Здатність до практичної реалізації процесів вантажоперероблення в 

контексті  підтримуючої логістичної функції та розуміння особливого значення 

вантажоперероблення як інтегрованого процесу логістичної системи. 

ЗФК15. Здатність володіти методами консолідації окремих відправлень (пакування) 

в укрупнену вантажну одиницю. 

ЗФК16. Здатність оптимізувати наскрізні потоки в основних функціональних та 

інтегрованих областях логістики. 

ЗФК21. Уміння застосовувати на практиці технології організації логістичного 

сервісу. 

ЗФК22. Уміння визначати перелік логістичних послуг відповідно до розроблених 

стандартів логістичного обслуговування. 

ЗФК23. Здатність до проведення аналізу та оцінювання рівня логістичного 

обслуговування. 

Програмні 

результати 

ПРН4. Демонструвати навички виявлення проблем та обґрунтування 

управлінських рішень. 

ПРН16. Демонструвати навички самостійної роботи, гнучкого мислення, 

відкритості до нових знань, бути критичним і самокритичним. 



124 

 

ПРН17. Виконувати дослідження індивідуально та/або в групі під керівництвом 

лідера. 

ЗПРН19. Застосовувати набуті знання для виявлення, постановки та вирішення 

завдань за різних практичних ситуацій в сфері логістичного управління і 

управління ланцюгами постачань. 

ЗПРН20. Застосовувати одержані знання й уміння для ініціювання та реалізації 

заходів у сфері збереження навколишнього природного середовища і здійснення 

безпечної логістичної діяльності 

Результати 

Знати: 

- Основні проблемні питання, що виникають при управлінні системами 

складського обслуговування; 

- Особливості управління вантажопотоками на складах різних функціональних 

приналежностей; 

- Підходи до оцінювання ефективності функціонування трансформаційних центрів 

різних функціональних сфер призначення у цілому та в розрізі різних зон обробки 

вантажопотоків; 

Вміти: 

- Розраховувати загальну площу складу і його функціональних зон; 

- Приймати рішення щодо вибору постачальників обладнання, устаткування і 

механізмів 

- Обирати системи автоматизації складів та інтеграторів рішень відповідні до 

поставлених завдань обробки вантажопотоків  

Мати навички: 

- Алгоритмізації процесу зонування складу: створення технологічного 

планування, технологічних карт складу, технологічних графіків роботи  

- Формувати показники оцінювання роботи складських комплексів і 

окремих його зон (ділянок) 

- Вибору відповідного до функціональних цілей складу стелажного 

обладнання та механізмів роботи з вантажами 

- Прийняття рішень «make or buy»: будівництво складу biult to suit, оренди, 

або користування послугами складів логістичних провайдерів 

Обсяг занять 
Всього Лекції Лабораторні Практичні СРС 

90 16 - 16 58 

Форми СРС 

Підготовка до лекцій, практичних занять, модульного контролю, заліку. 

Вивчення розділів, рекомендованих до самостійного опанування. Підготовка 

доповідей за темами курсу. Розв’язок кейсів за темами курсу, індивідуальна та 

групова робота. Захист кейсів.  

Оцінка 

результатів 

навчання 

Залік у 4 семестрі 

 

 

 

Шифр, назва 

дисципліни, 

семестр 

ВПП 4.1 Товарознавство 

5 семестр 

Зміст 

Модуль 1. Теоретичні основи товарознавства. 

Змістовий модуль 1. Загальні положення основ товарознавства та 

номенклатура споживних властивостей. 

Тема 1. Вступ в товарознавство, історія товарознавства, товар в товарознавстві.   

Тема 2.  Споживні властивості товарів. 

Змістовий модуль 2.  Загальні поняття про асортимент та фактори 

забезпечення якості товарів. 

Тема 3.  Асортимент та класифікація товару. 

Тема 4.  Фактори забезпечення якості товарів. 

Модуль 2. Відповідність та визначення товару в товарознавстві. 

Змістовий модуль 3. Стандартизація та експертиза товарів. 
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Тема 5. Стандартизація та сертифікація товарів. 

Тема 6.  Ідентифікація та експертиза товарів. 

Змістовий модуль 4. Інформація про товари та фальсифікація товарів. 

Тема 7.  Інформація про товари. 

Тема 8.  Фальсифікація товарів. 

Компетентності 

ЗК4. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях 

ЗК5. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності. 

СК2. Здатність аналізувати результати діяльності організації, зіставляти їх з 

факторами впливу зовнішнього та внутрішнього середовища. 

ЗФК29 Уміння визначати взаємозв'язок контролінгу з іншими функціями 

управління. 

Програмні 

результати 

ПРН4. Демонструвати навички виявлення проблем та обґрунтування 

управлінських рішень. 

ПРН6. Виявляти навички пошуку, збирання та аналізу інформації, розрахунку 

показників для обґрунтування управлінських рішень. 

ЗПРН21 Володіти методами та інструментарієм для обґрунтування управлінських 

рішень щодо створення й функціонування логістичних організаційних структур. 

Результати 

Знати: 

 особливості споживчих властивостей товарів; 

 загальну характеристику визначення якості товарів; 

 основи стандартизації та сертифікації товарів ; 

 основні функції ідентифікації та експертизи товарів; 

Вміти: 

 сформулювати основні проблеми та напрямки розвитку товарознавства на 

різних етапах його розвитку; 

 застосовувати отримані знання з теорії товарознавства в практичній 

діяльності; 

 планувати і організовувати роботу з оцінки та контролю якості товарів; 

 вибирати оптимальні методи і засоби визначення складу і властивостей 

товарів; 

 розроблювати ключові показники та відповідність товарів та продукції 

нормативним документам. 

Мати навички: 

 споживчої цінності товарів; 

 аналізу показників асортименту; 

 роботи з нормативними документами; 

 способів і технологій збереження якості товарів; 

 вирішення проблем підвищення якості сировини і готової продукції. 

Обсяг занять 
Всього Лекції Лабораторні Практичні СРС 

120 16 - 32 72 

Форми СРС 

Підготовка до лекцій, практичних занять (семінарів), модульного контролю, 

курсової роботи, іспит. 

Вивчення розділів, рекомендованих до самостійного опанування.; підготовка 

рефератів та доповідей за темами курсу. 

Оцінка 

результатів 

навчання 

Іспит у 1 семестрі 

 

Шифр, назва 
дисципліни, 

семестр 

ВПП 4.2 Вантажоперероблення і пакування 
5 семестр 

Зміст 

Модуль 1. Загальні засади вантажопереробки. 
Змістовий модуль 1. Вступ в вантажопереробку, склади, вантажі. 

Тема 1. Вступ в вантажопереробку та етапи складського технологічного процесу. 
Склади, види, їх функції та класифікація. 
Тема 2. Вантажі, характеристика властивостей вантажів, види вантажів. 

Змістовий модуль 2. Принципи вантажопереробки, підйомне-транспортне 
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обладнання на складі. 
Тема 3. Фактори, цілі, принципи вантажопереробки. 
Тема 4. Підйомно-транспортне обладнання на складі, види, ознаки, класифікація. 

Модуль 2. Процес вантажопереробки на складі і пакування. 
Змістовий модуль 3. Технологічний логістичний процес на складі. 

Тема 5. Технологічний логістичний процес приймання товарів на склад. 
Тема 6. Технологічний логістичний процес зберігання товарів на складі. 

Змістовий модуль 4. Упаковка товарів та операції з нею. 
Тема 7. Технологічний логістичний процес відпуску товарів із складу. 
Тема 8. Упакування товарів, класифікація та основні види. 

Компетентності 

ЗК4. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях 
ЗК5. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності. 
СК4. Вміння визначати функціональні області організації та зв’язки між ними. 
СК8. Здатність планувати діяльність організації та управляти часом. 
СК12. Здатність аналізувати й структурувати проблеми організації, формувати 
обґрунтовані рішення 
ЗФК12 Уміння ефективно управляти процесами на складах різного 
функціонального призначення відповідно до діючих системи стандартизації. 
ЗФК13 Уміння використовувати на практиці сучасні системи автоматизації 
управління складом. 
ЗФК14 Здатність до практичної реалізації процесів вантажоперероблення в 
контексті  підтримуючої логістичної функції та розуміння особливого значення 
вантажоперероблення як інтегрованого процесу логістичної системи. 
ЗФК15 Здатність володіти методами консолідації окремих відправлень (пакування) 
в укрупнену вантажну одиницю. 
ЗФК21 Уміння застосовувати на практиці технології організації логістичного 
сервісу.  

Програмні 

результати 

ПРН 5 Описувати зміст функціональних сфер діяльності організації. 

ПРН11. Демонструвати навички аналізу ситуації та здійснення комунікації у різних 

сферах діяльності організації. 

ЗПРН19. Застосовувати набуті знання для виявлення, постановки та вирішення 

завдань за різних практичних ситуацій в сфері логістичного управління і 

управління ланцюгами постачань. 

ЗПРН21. Володіти методами та інструментарієм для обґрунтування управлінських 

рішень щодо створення й функціонування логістичних організаційних структур. 

Результати 

Знати: 

 визначати адекватну логістичну модель та організаційну структуру 

управління рухом товарів на складі; 

 усвідомлювати необхідність вирішення існуючих логістичних проблем 

складського технологічного процесу;  

 критично оцінювати проблеми організації і проектування складських 

систем (процесів);  

 обґрунтовувати прийняття рішень щодо вирішення проблем організації і 

проектування складського технологічного процесу. 

Вміти: 

 аналізувати основні показники та результати проектів складського 

технологічного процесу вантажопереробки; 

 розроблювати ключові показники оцінки ефективності процесу 

вантажопереробки; 

 вирішувати практичні задачі складського технологічного процесу на складі; 

 використовувати інструменти вантажопереробки в галузі управління 

постачанням і розподілом; 

 приймати рішення спрямовані на розвиток складського технологічного 

процесу. 

Мати навички: 

 побудови, організації, управління та оптимізації логістичних 

процесів на складі; 

 аналітичної оцінки якості та ефективності вантажопереробки; 
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 вирішувати практичні завдавання з вантажопереробки на складі у 

процесі навчання та практичні проблеми вантажопереробки, що 

передбачають застосування певних теорій та методів складського 

технологічного процесу. 

Обсяг занять 
Всього Лекції Лабораторні Практичні СРС 

120 16 - 32 72 

Форми СРС 

Підготовка до лекцій, практичних занять (семінарів), модульного контролю, 

курсової роботи, іспит. 

Вивчення розділів, рекомендованих до самостійного опанування.; підготовка 

рефератів та доповідей за темами курсу. 

Оцінка 

результатів 

навчання 

Іспит у 1 семестрі 

 

 

 

 

 

 

Шифр, назва 

дисципліни, 

семестр 

ВПП 5.1 Управління матеріальними потоками 

5, 6 семестр 

Зміст 

Семестр 1 

Модуль 1. Логістика як наука про удосконалення потокових процесів людської 

діяльності 

Змістовий модуль 1. Потокові процеси економічної діяльності у виробництві та обігу 

1.Поняття матеріального потоку, його параметри та характеристики 

2. Класифікація матеріальних потоків 

3. Поняття про управління матеріальними потоками 

Змістовий модуль 2. Логістика як наука про організаційно-структурне й 

організаційно-аналітичне удосконалення потокових процесів людської діяльності 

1. Поняття ланцюгів постачань. 

2. Концепція управління ланцюгами постачань як інтеграція бізнес-процесів 

компаній, її принципи та напрямки. 

3. Загальні витрати впродовж логістичного ланцюга та їх ефективність. 

4. Наскрізна технологія руху матеріальних потоків. 

5. Контроль за рухом матеріальних та супроводжуючих потоків в режимі реального 

часу.  

Змістовий модуль 3. Моделі потоків 

1. Моделювання потоків. 

2. Економічні-математичні моделі потоків. 

3. Стандартні моделі бізнес-процесів. 

Модуль 2. Структура матеріальних потоків 

Змістовий модуль 4.Форми та класифікація матеріальних потоків 

1. Форми матеріальних потоків. 

2. Ознаки класифікації матеріальних потоків. Характеристика основних 

класифікаційних груп матеріальних потоків. 

Змістовий модуль 5. Стадії та фази матеріальних потоків 

1. Основні стадії логістичного процесу. 

2. Основні фази матеріальних потоків. 

3. Інтеграція форм  та стадія матеріальних потоків 

Змістовий модуль 6. Інтегровані потоки в логістиці 

1. Потоки, що супроводжують матеріальні. 

2. Наскрізна оптимізація управлінських рішень. 

3. Поняття логістичної інтеграції. 

Семестр 2 

Модуль 1. Логістичні інтегровані потоки і процеси 

Змістовий модуль 1. Логістичний процес 
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1. Закони логістичного циклу. 

2. Управління логістичним процесом. 

3. Інтегрований процес. 

4. Логістичні потокові процеси, їх класифікація. 

5. Показники управління матеріальними потоковими процесами. 

Змістовий модуль 2. Логістичні потоки на виробництві 

1. Види виробничих потокових процесів. 

2. Технологічний та операційний цикл. 

3. Види руху матеріальних ресурсів. 

4. Потокова і не потокова форма організації виробництва. 

5. Основні напрямки управлінських впливів на виробничі потокові процеси. 

Змістовий модуль 3. Логістичні системи 

1. Мережа ланцюга постачань. 

2. Функціональна, просторова, міжчасова інтеграція. 

3. Види загальних логістичних витрат. 

4. Методики оцінки ефективності управління логістичними ланцюгами. 

Модуль 2. Управління ланцюгом поставок 

Змістовий модуль 4. Критерії і обмеження в логістичних системах 

1. Базове правило надійності систем. 

2. Ключові компетенції логістики. 

3. Завдання глобального логістичного менеджменту. 

4. Виробничо-логістичні мережі. 

5. Планування, моніторинг і регулювання логістичного ланцюга. 

Змістовий модуль 5. Підсистеми логістичних систем та їх функції 

1. Внутрішньовиробничі логістичні системи як підсистеми інтегрованої 

логістичної системи. 

2. Зовнішні логістичні системи як підсистеми інтегрованої логістичної 

системи. 

3. Базисні логістичні функції (постачання, виробництво, збут) логістичних 

систем. 

4. Вибір інформаційної підсистеми. Види інформаційних технологій. 

5. Критерії побудови макрологістичних систем. 

Змістовий модуль 6. Визначення вимог до забезпечення логістичної системи 

1. Вимоги до процесу перевезень. 

2. Транспортно-логістичний комплекс. 

3. Вимоги до системи інформаційної підтримки. 

4. Інтегрована база даних. Інтернет-технології. 

5. Ланцюг перетворень інформаційного потоку. Логістичні дані. 

Компетентності 

ЗК3 Здатність до абстрактного мислення, аналізу, синтезу. 

ЗК4 Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

ЗК9 Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 

СК2 Здатність аналізувати результати діяльності організації, зіставляти їх з 

факторами впливу зовнішнього та внутрішнього середовища. 

СК5 Здатність управляти організацією та її підрозділами через реалізацію функцій 

менеджменту. 

ЗФК5. Здатність визначати стратегію управління запасами. 

ЗФК6. Здатність проводити оцінювання економічної ефективності рішень в сфері 

логістики і управління ланцюгами постачань. 

Програмні 

результати 

ПРН4. Демонструвати навички виявлення проблем та обґрунтування 

управлінських рішень. 

ПРН17. Виконувати дослідження індивідуально та/або в групі під керівництвом 

лідера. 

ПРН6. Виявляти навички пошуку, збирання та аналізу інформації, розрахунку 

показників для обґрунтування управлінських рішень. 

ПРН7. Виявляти навички організаційного проектування. 

ЗПРН18. Використовувати базові знання з логістичного управління і управління 

ланцюгами постачань й уміння критичного мислення, аналізу та синтезу в 

професійних цілях. 



129 

 

ЗПРН20. Застосовувати набуті знання для виявлення, постановки та вирішення 

завдань за різних практичних ситуацій в сфері логістичного управління і 

управління ланцюгами постачань. 

Результати 

Знати:  

- поняття потоку; 

- потокові процеси економічної діяльності у виробництві та обігу; 

- співвідношення понять «процес» і «потік»; 

- моделі потоків; 

- форми та класифікацію матеріальних потоків; 

- стадії та фази матеріальних потоків; 

- сутність інтеграції матеріальних потоків; 

- схеми та моделі взаємодії логістичних потоків та процесів, сутність та переваги їх 

інтеграції; 

- сучасні підходи до створення логістичних систем моніторингу ланцюгів 

постачань; 

- методики оцінки їх економічної ефективності; 

- сутність інтеграції логістичних бізнес-процесів компанії; 

Уміти: 

- здійснювати оперативне та поточне наскрізне управління матеріальними, 

потоками послуг та супроводжуючими потоками, проводити наскрізну 

оптимізацію управлінських рішень; 

- здійснювати оперативні та поточні управління окремими ланками логістичних 

ланцюгів та виконання окремих логістичних функцій, використовуючи знання 

функціональних областей логістики; 

- забезпечувати оптимальну взаємодію матеріальних, сервісних, інформаційних та 

фінансових потоків при прийнятті управлінських рішень; 

- розраховувати загальні витрати впродовж логістичного ланцюга, оцінювати його 

ефективність; 

- забезпечувати взаємодію окремих ланок логістичного ланцюга для досягнення 

загальних цілей; 

- впроваджувати нові технології співпраці з постачальниками ресурсів та 

посередниками у збуті продукції; 

- використовуючи схеми логістичних ланцюгів розробляти наскрізну технологію 

руху матеріальних потоків; 

- розраховувати оптимальну інтенсивність матеріалопотоків з урахуванням різних 

стадій проходження; 

- розробляти технологічні карти наскрізного матеріального потоку та відповідні 

карти окремих логістичних операцій і функцій; 

- використовуючи сучасні інформаційні технології здійснювати контроль за рухом 

матеріальних та супроводжуючих потоків в режимі реального часу. 

Мати навички:  

- демонструвати знання та розуміння сучасних уявлень про основні принципи й 

методи управління, а також підготовку, прийняття та реалізацію оптимальних 

управлінських рішень. 

Обсяг занять 
Всього Лекції Лабораторні Практичні СРС 

240 48 - 48 144 

Форми СРС 

Підготовка до лекцій, практичних занять (семінарів), модульного контролю, 

курсового проекту; заліку, екзамену. 

Вивчення розділів, рекомендованих до самостійного опанування; підготовка 

рефератів за темами курсу. 

Оцінка 

результатів 

навчання 

Залік у 5 семестрі 

Іспит у 6 семестрі 
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Шифр, назва 

дисципліни, 

семестр 

ВПП 5.2 Інтегровані матеріальні потоки 

5,6 семестр 

Зміст 

Семестр 1 

Модуль 1. Логістика як наука про удосконалення потокових процесів людської 

діяльності 

Змістовий модуль 1. Потокові процеси економічної діяльності у виробництві та 

обігу. 

Тема 1. Поняття потоку. Класифікація потоків. 

Тема 2. Логістичні потокові процеси та їх категорії. 

Тема 3. Співвідношення понять «процес» і «потік». 

Тема 4. Схеми взаємодії потоків, що відповідають процесам економічної діяльності 

у виробництві та обігу. 

Змістовий модуль 2. Логістика як наука про організаційно-структурне й 

організаційно-аналітичне удосконалення потокових процесів людської діяльності. 

Тема 1. Концепції інтегрованої логістики та її переваги. 

Тема 2. Поняття ланцюгів постачань. 

Тема 3. Концепція управління ланцюгами постачань як інтеграція бізнес-процесів 

компаній, її принципи та напрямки. 

Тема 4. Загальні витрати впродовж логістичного ланцюга та їх ефективність. 

Тема 5. Наскрізна технологія руху матеріальних потоків. 

Тема 6. Контроль за рухом матеріальних та супроводжуючих потоків в режимі 

реального часу.  

Модуль 2. Структура інтегрованих матеріальних потоків 

Змістовий модуль 3. Моделі потоків. 

Тема 1. Моделювання інтегрованих потоків. 

Тема 2. Економічні-математичні моделі потоків. 

Тема 3. Стандартні моделі бізнес-процесів(SCOR). 

Змістовий модуль 4.Форми та класифікація матеріальних потоків. 

Тема 1. Форми матеріальних потоків. 

Тема 2. Ознаки класифікації матеріальних потоків. Характеристика основних 

класифікаційних груп матеріальних потоків. 

Змістовий модуль 5. Стадії та фази матеріальних потоків.  

Тема 1. Основні стадії логістичного процесу. 

Тема 2. Основні фази матеріальних потоків. 

Тема 3. Інтеграція форм  та стадія матеріальних потоків 

Змістовий модуль 6. Інтегровані потоки в логістиці. 

Тема 1. Потоки, що супроводжують матеріальні. 

Тема 2. Наскрізна оптимізація управлінських рішень. 

Тема 3. Поняття логістичної інтеграції. 

Семестр 2 

Модуль 1. Логістичні інтегровані потоки і процеси 

Змістовий модуль 1. Логістичний процес. 

Тема 1. Закони логістичного циклу. 

Тема 2. Управління логістичним процесом. 

Тема 3. Інтегрований процес. 

Тема 4. Логістичні потокові процеси, їх класифікація. 

Тема 5. Показники управління матеріальними потоковими процесами. 

Змістовий модуль 2. Логістичні потоки на виробництві. 

Тема 1. Види виробничих потокових процесів. 

Тема 2. Технологічний та операційний цикл. 

Тема 3. Види руху матеріальних ресурсів. 

Тема 4. Потокова і не потокова форма організації виробництва. 

Тема 5. Основні напрямки управлінських впливів на виробничі потокові процеси. 

Модуль 2. Управління ланцюгом поставок 

Змістовий модуль 3. Логістичні системи. 

Тема 1. Мережа ланцюга постачань. 
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Тема 2. Функціональна, просторова, міжчасова інтеграція. 

Тема 3. Види загальних логістичних витрат. 

Тема 4. Методики оцінки ефективності управління логістичними ланцюгами. 

Змістовий модуль 4. Критерії і обмеження в логістичних системах. 

Тема 1. Базове правило надійності систем. 

Тема 2. Ключові компетенції логістики. 

Тема 3. Завдання глобального логістичного менеджменту. 

Тема 4. Виробничо-логістичні мережі. 

Тема 5. Планування, моніторинг і регулювання логістичного ланцюга. 

Тема 6. Класифікація факторів невизначеності. Класи факторів ризику. 

Змістовий модуль 5. Підсистеми інтегрованих логістичних систем та їх функції. 

Тема 1. Внутрішньовиробничі логістичні системи як підсистеми інтегрованої 

логістичної системи. 

Тема 2. Зовнішні логістичні системи як підсистеми інтегрованої логістичної 

системи. 

Тема 3. Базисні логістичні функції (постачання, виробництво, збут) логістичних 

систем. 

Тема 4. Вибір інформаційної підсистеми. Види інформаційних технологій. 

Тема 5. Критерії побудови макрологістичних систем. 

Змістовий модуль 6. Визначення вимог до забезпечення логістичної системи. 

Тема 1. Вимоги до процесу перевезень. 

Тема 2. Транспортно-логістичний комплекс. 

Тема 3. Вимоги до системи інформаційної підтримки. 

Компетентності 

ЗК3 Здатність до абстрактного мислення, аналізу, синтезу. 

ЗК4 Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

ЗК9 Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 

СК2 Здатність аналізувати результати діяльності організації, зіставляти їх з 

факторами впливу зовнішнього та внутрішнього середовища. 

СК5 Здатність управляти організацією та її підрозділами через реалізацію функцій 

менеджменту. 

ЗФК5. Здатність визначати стратегію управління запасами. 

ЗФК6. Здатність проводити оцінювання економічної ефективності рішень в сфері 

логістики і управління ланцюгами постачань. 

Програмні 

результати 

ПРН4. Демонструвати навички виявлення проблем та обґрунтування 

управлінських рішень. 

ПРН17. Виконувати дослідження індивідуально та/або в групі під керівництвом 

лідера. 

ПРН6. Виявляти навички пошуку, збирання та аналізу інформації, розрахунку 

показників для обґрунтування управлінських рішень. 

ПРН7. Виявляти навички організаційного проектування. 

ЗПРН18. Використовувати базові знання з логістичного управління і управління 

ланцюгами постачань й уміння критичного мислення, аналізу та синтезу в 

професійних цілях. 

ЗПРН19. Застосовувати набуті знання для виявлення, постановки та вирішення 

завдань за різних практичних ситуацій в сфері логістичного управління і 

управління ланцюгами постачань. 

Результати 

Знати:  

- поняття потоку; 

- потокові процеси економічної діяльності у виробництві та обігу; 

- співвідношення понять «процес» і «потік»; 

- моделі потоків; 

- форми та класифікацію матеріальних потоків; 

- стадії та фази матеріальних потоків; 

- сутність інтеграції матеріальних потоків; 

- схеми та моделі взаємодії логістичних потоків та процесів, сутність та переваги їх 

інтеграції; 

- сучасні підходи до створення логістичних систем моніторингу ланцюгів 

постачань; 
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- методики оцінки їх економічної ефективності; 

- сутність інтеграції логістичних бізнес-процесів компанії; 

Вміти: 

- працювати з  сучасною економічною та логістичною інформацією, її 

систематизувати, аналізувати, порівнювати точки зору, робити самостійні 

висновки. 

Мати навички: 

- застосовувати логістичні методи прийняття управлінських рішень, для 

забезпечення ефективності логістичних послуг на підприємствах. 

Обсяг занять 
Всього Лекції Лабораторні Практичні СРС 

240 48 - 48 144 

Форми СРС 

Підготовка до лекцій, практичних занять (семінарів), модульного контролю, 

курсового проекту; залік, екзамену. 

Вивчення розділів, рекомендованих до самостійного опанування.; підготовка 

рефератів за темами курсу. 

Оцінка 

результатів 

навчання 

Залік у 5 семестрі 

Іспит у 6 семестрі 

 

Шифр, назва 

дисципліни, 

семестр 

ВПП 6.1 Управління процесами і системами пасажирських перевезень 

6 семестр 

Зміст 

Модуль 1. Пасажирські перевезення в системі суспільних відносин. Організація і 

управління пасажирськими перевезеннями 

Змістовий модуль 1. Термінологічна, законодавча та нормативно-правова база 

пасажирських перевезень 

Тема 1. Види пасажирського транспорту і пасажирські сполучення. 

Тема 2. Організаційно-правові засади пасажирських перевезень. 

Тема 3. Стандартизація, сертифікація та ліцензування пасажирських перевезень. 

Тема 4. Класифікація та характеристика пасажирських транспортних засобів. 

Змістовий модуль 2. Основи управління пасажирськими перевезеннями 

Тема 1. Техніко-експлуатаційні показники пасажирських транспортних засобів. 

Тема 2. Транспортна рухомість, пасажиропотік та кореспонденція – основа вивчення 

попиту населення на перевезення. 

Тема 3. Класифікаційні засади вивчення попиту населення на пасажирські 

перевезення. 

Тема 4. Правила надання послуг пасажирського автомобільного транспорту. 

Модуль 2. Організація маршрутної системи. Технологічні та економічні аспекти 

пасажирських перевезень 

Змістовний модуль 1. Організація маршрутної системи 

Тема 1. Відкриття та закриття автобусних маршрутів. 

Тема 2. Режими праці водіїв та персоналу транспорту. 

Тема 3. Зупинки, контрольні та технічні пункти маршрутів. 

Тема 4. Тарифно-квиткова система пасажирських перевезень. 

Змістовний модуль 2. Технологічні та економічні аспекти пасажирських перевезень 

Тема 1. Основи диспетчерського управління пасажирськими перевезеннями. 

Тема 2. Диспетчерське управління на міських та приміських маршрутах. 

Тема 3. Управління якістю пасажирських перевезень. 

Тема 4. Сертифікація та управління якістю пасажирських перевезень. 

Компетентності 

ЗФК 19. Здатність використовувати спеціальне та універсальне прикладне 

програмне забезпечення для оброблення даних обстеження пасажиропотоків, 

формування розкладу руху, організації маршрутної системи. 

ЗФК 20. Здатність використовувати відповідний інструментарій для аналізу та 

оцінювання маршрутної системи пасажирського транспорту. 

Програмні 

результати 

ЗПРН21. Володіти методами та інструментарієм для обґрунтування управлінських 

рішень щодо створення й функціонування логістичних організаційних структур. 

Результати Знати: 
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- оцінку рівня транспортного обслуговування населення; 

- організацію проведення обстеження та аналізу пасажиропотоків; 

- оптимізацію режимів руху автобусів; 

- організацію скорочених, експресних та комбінованих маршрутів; 

- обґрунтування необхідної кількості транспортних засобів; 

- розробку заходів щодо оптимізації маршрутної системи міста; 

- застосування прогресивних технологій на пасажирському транспорті; 

- побудова розкладів руху тощо. 

Уміти: 

- проводити обстеження та аналіз пасажиропотоків; 

- виконувати розрахунки щодо оптимізації режимів руху автобусів; 

- розраховувати можливість ведення скорочених, експресних чи комбінованих 

маршрутів; 

- визначати необхідну кількість транспортних засобів; 

- розробляти заходи щодо оптимізації маршрутної системи міста 

- будувати розклади руху. 

Мати навички: 

- демонструвати знання та розуміння основних підходів до застосування 

методів планування, прогнозування, спостереження, опису, ідентифікації, 

класифікації економічних об’єктів; 
- використовувати нові методи управління, підвищувати продуктивність праці та 

загального рівня культури управління; 

- застосовувати набуті знання для виявлення, постановки та вирішення 

завдань за різних практичних ситуацій в сфері логістичного управління і 

управління ланцюгами постачань. 

Обсяг занять 
Всього Лекцій Лабораторних Практичних СРС 

180 32 - 32 116 

Форми СРС 

Підготовка до лекцій, модульного контролю, залік. 

Вивчення розділів, рекомендованих до самостійного опанування; підготовка 

рефератів та презентацій опрацьованого матеріалу. 

Оцінка 

результатів 

навчання 

Залік у 6 семестрі 

 

Шифр, назва 

дисципліни, 

семестр 

ВПП 6.2 Системи міських пасажирських перевезень 

6 семестр 

Зміст 

Модуль 1. Організація та управління пасажирськими перевезеннями у міському 

сполученні 

Тема 1. Завдання організації та управління пасажирськими перевезеннями. 

Тема 2. Нормування швидкості руху автобуса на маршрутах. 

Тема 3. Потреба в автобусах та їх розподіл за маршрутами.  

Тема 4. Режими праці водіїв та персоналу транспорту 

Тема 5. Організація комбінованих режимів руху на маршруті. 

Тема 6. Формування розкладу руху на маршруті. 

Тема 7. Резервування транспортних засобів.  

Тема 8. Складання наряду на роботу водіїв та кондукторів. 

Модуль 2. Організація маршрутної системи 

Тема 9. Правила надання послуг пасажирського автомобільного транспорту. 

Тема 10. Техніко-експлуатаційні показники маршруту та маршрутної системи. 

Тема 11. Відкриття та закриття автобусних маршрутів. 

Тема 12. Зупинки, контрольні та технічні пункти маршрутів. 

Тема 13. Оптимізація маршрутної системи.  

Тема 14. Диспетчерське управління на міських та приміських маршрутах. 

Тема 15. Управління якістю пасажирських перевезень. 

Тема 16. Сертифікація та управління якістю пасажирських перевезень. 

Компетентності ЗФК 19. Здатність використовувати спеціальне та універсальне прикладне 
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програмне забезпечення для оброблення даних обстеження пасажиропотоків, 

формування розкладу руху, організації маршрутної системи. 

ЗФК 20. Здатність використовувати відповідний інструментарій для аналізу та 

оцінювання маршрутної системи пасажирського транспорту. 

Програмні 

результати 

ЗПРН21. Володіти методами та інструментарієм для обґрунтування управлінських 

рішень щодо створення й функціонування логістичних організаційних структур. 

Результати 

Знати: 

- оцінку рівня транспортного обслуговування населення; 

- організацію проведення обстеження та аналізу пасажиропотоків; 

- оптимізацію режимів руху автобусів; 

- організацію скорочених, експресних та комбінованих маршрутів; 

- обґрунтування необхідної кількості транспортних засобів; 

- розробку заходів щодо оптимізації маршрутної системи міста; 

- застосування прогресивних технологій на пасажирському транспорті; 

- побудова розкладів руху тощо. 

Уміти: 

- проводити обстеження та аналіз пасажиропотоків; 

- виконувати розрахунки щодо оптимізації режимів руху автобусів; 

- розраховувати можливість ведення скорочених, експресних чи комбінованих 

маршрутів; 

- визначати необхідну кількість транспортних засобів; 

- розробляти заходи щодо оптимізації маршрутної системи міста 

- будувати розклади руху. 

Мати навички: 

- демонструвати знання та розуміння основних підходів до застосування 

методів планування, прогнозування, спостереження, опису, ідентифікації, 

класифікації економічних об’єктів; 
- використовувати нові методи управління, підвищувати продуктивність праці та 

загального рівня культури управління; 

- застосовувати набуті знання для виявлення, постановки та вирішення 

завдань за різних практичних ситуацій в сфері логістичного управління і 

управління ланцюгами постачань. 

Обсяг занять 
Всього Лекцій Лабораторних Практичних СРС 

180 32 - 32 116 

Форми СРС 

Підготовка до лекцій, модульного контролю, залік. 

Вивчення розділів, рекомендованих до самостійного опанування; підготовка 

рефератів та презентацій опрацьованого матеріалу. 

Оцінка 

результатів 

навчання 

Залік у 6 семестрі 

 

Шифр, назва 

дисципліни, 

семестр 

ВПП 7.1 Логістичне обслуговування 

7 семестр 

Зміст 

Модуль 1. Основи логістичного обслуговування 

Змістовий модуль 1. Основні поняття, терміни та визначення 

Основні поняття, терміни та визначення. Основні підходи до створення логістичних 

систем. 

Змістовий модуль 2. Історичний розвиток логістичних концепцій і технологій 

Логістична концепція планування потреб, ресурсів та її практична реалізація. 

Змістовий модуль 3. Логістичний менеджмент підприємства. 

Логістичне середовище підприємства. Стратегічне планування. 

Модуль 2. Логістичне обслуговування різних сфер 

 підприємницької діяльності 

Змістовий модуль 4. Маркетинг і логістика 

Основні концепції та принципи маркетингу. Взаємодія логістичного менеджменту з 

маркетингом. 

Змістовий модуль 5. Системи логістичного сервісу 
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Сутність та значення логістичного сервісу. Посередництво при наданні логістичних 

послуг. 

Модуль 3. Виробничі процеси логістичного обслуговування . 

Змістовий модуль 6. Транспортно-експедиційне обслуговування логістичних 

операцій 

Принципи раціональної організації транспортного обслуговування. Особливості 

мультимодальної організації логістичного ланцюгу. 

Змістовий модуль 7. Логістичне обслуговування виробничого процесу 

Зміст та завдання виробничої структури. 

Змістовий модуль 8. Надання страхових послуг в логістичних системах 

Поняття та види ризику логістичної системи. Способи та види страхування від 

ризиків. 

Модуль 4. Інформаційне забезпечення систем 

 логістичного обслуговування 

Змістовий модуль 9. Інформаційні технології обліку матеріалів та обміну 

електронними документами 

Роль сучасних інформаційних технологій у розвитку логістики. Класифікація 

систем інформаційного забезпечення. 

Змістовий модуль 10. Застосування сучасних навігаційних і 

телекомунікаційних засобів та систем у логістиці 

Класифікація технічних та телекомунікаційних засобів. Автоматизовані системи 

моніторингу та диспетчерського управління. 

 

 

 

 

 

 

 

Компетентності 

ЗК4. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях 

ЗК8. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій. 

ЗК9. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями 

ЗК10. Здатність до проведення досліджень на відповідному рівні. 

СК1 Здатність визначати та описувати характеристики організації. 

СК2. Здатність аналізувати результати діяльності організації, зіставляти їх з 

факторами впливу зовнішнього та внутрішнього середовища 

СК8. Здатність планувати діяльність організації та управляти часом 

СК10. Здатність оцінювати виконувані роботи, забезпечувати їх якість та 

мотивувати персонал організації 

ЗФК6 Здатність проводити оцінювання економічної ефективності рішень в сфері 

логістики і управління ланцюгами постачань. 

ЗФК7 Уміння визначати та формулювати завдання, які безпосередньо стосуються 

функціональних сфер логістики. 

ЗФК8 Здатність володіти основними підходами щодо логістичного управління на 

підприємствах різної  галузевої приналежності. 

ЗФК21 Уміння застосовувати на практиці технології організації логістичного 

сервісу. 

ЗФК22 Уміння визначати перелік логістичних послуг відповідно до розроблених 

стандартів логістичного обслуговування. 

ЗФК23 Здатність до проведення аналізу та оцінювання рівня логістичного 

обслуговування 

Програмні 

результати 

ПРН3. Демонструвати знання теорій, методів і функцій менеджменту, сучасних 

концепцій лідерства. 

ПРН4. Демонструвати навички виявлення проблем та обґрунтування управлінських 

рішень.  

ПРН5. Описувати зміст функціональних сфер діяльності організації. 

ПРН6. Виявляти навички пошуку, збирання та аналізу інформації, розрахунку 

показників для обґрунтування управлінських рішень. 

ПРН7. Виявляти навички організаційного проектування. 

ПРН8. Застосовувати методи менеджменту для забезпечення ефективності 

діяльності організації. 

ПРН9. Демонструвати навички взаємодії, лідерства, командної роботи. 

ПРН11. Демонструвати навички аналізу ситуації та здійснення комунікації у різних 

сферах діяльності організації. 

ПРН16. Демонструвати навички самостійної роботи, гнучкого мислення, 
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відкритості до нових знань, бути критичним і самокритичним. 

ПРН17. Виконувати дослідження індивідуально та/або в групі під керівництвом 

лідера. 

ЗПРН18. Використовувати базові знання з логістичного управління і управління 

ланцюгами постачань й уміння критичного мислення, аналізу та синтезу в 

професійних цілях. 

ЗПРН19. Застосовувати набуті знання для виявлення, постановки та вирішення 

завдань за різних практичних ситуацій в сфері логістичного управління і управління 

ланцюгами постачань. 

Результати 

Знати: 

- концептуальні знання, набуті у процесі навчання та професійної діяльності, 

включаючи певні знання сучасних досягнень  

- критичне осмислення основних теорій, принципів, методів і понять у навчанні та 

професійній діяльності 

- загальну характеристику основних логістичних концепцій; 

- основні функції логістики; 

- особливості функціональних галузей логістики; 

- аспекти  логістичного обслуговування різних сфер підприємницької діяльності; 

- методи та принципи прийняття рішень щодо підвищення ефективності 

функціонування логістичного обслуговування. 

Уміти: 

- розв'язувати складні непередбачувані задачі і проблеми у спеціалізованих сферах 

професійної діяльності та/або навчання, що передбачає збирання та інтерпретацію 

інформації (даних), вибір методів та інструментальних засобів, застосування 

інноваційних підходів 

- аналізувати основні показники та результати діяльності логістичного 

обслуговування; 

- розроблювати ключові показники використання потужностей логістичного 

обслуговування; 

- вирішувати типові практичні логістичні задачі; 

- уміти приймати рішення спрямовані на розвиток логістичного обслуговування. 

Мати навички: 

- донесення до фахівців і нефахівців інформації, ідей, проблем, рішень та власного 

досвіду в галузі професійної діяльності 

 - здатність ефективно формувати комунікаційну стратегію 

- управління комплексними діями або проектами, відповідальність за прийняття 

рішень у непередбачуваних умовах 

 - відповідальність за професійний розвиток окремих осіб та/або груп осіб здатність 

до подальшого навчання з високим рівнем автономності 

- демонструвати знання та розуміння сучасних уявлень про основні принципи й 

методи управління, а також підготовку, прийняття та реалізацію оптимальних 

управлінських рішень; 

- використовувати базові знання з логістичного управління і управління ланцюгами 

постачань й уміння критичного мислення, аналізу та синтезу в професійних цілях; 

- володіти методами та інструментарієм для обґрунтування управлінських рішень 

щодо створення й функціонування логістичних організаційних структур; 

- глибоких теоретичних знань з питань концепції, стратегії і тактики логістики; 

- опанування методичного інструментарію розроблення та реалізації завдань 

логістики; 

- оволодіння навичками логічного мислення та розроблення пропозицій щодо 

удосконалення логістичного обслуговування і механізмів його функціонування; 

- набуття навичок оцінки економічної ефективності та наслідків здійснення 

логістичних рішень. 

Обсяг занять 

Всього Лекції Лабораторні Практичні СРС 

150 32 - 32 86 

Форми СРС 
Підготовка до лекцій, практичних занять (семінарів), модульного контролю, 

курсового проекту, екзамену. 
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Вивчення розділів, рекомендованих до самостійного опанування; підготовка 

рефератів за темами курсу. 

Оцінка 

результатів 

навчання 

Іспит у 7 семестрі 

 

Шифр, назва 

дисципліни, 

семестр 

ВПП 7.2 Управління підприємствами логістичних провайдерів 

8 семестр 

Зміст 

Модуль 1. Основи логістичного обслуговування 

Змістовий модуль 1. Основні поняття, терміни та визначення 

Тема 1. Основні поняття, терміни та визначення. 

Тема 2. Основні підходи до створення логістичних систем. 

Змістовий модуль 2. Історичний розвиток логістичних концепцій і технологій 

Тема 3. Логістична концепція планування потреб, ресурсів та її практична 

реалізація. 

Змістовий модуль 3. Логістичний менеджмент підприємства. 

Тема 4. Логістичне середовище підприємства. 

Тема 5. Стратегічне планування. 

Модуль 2. Логістичне обслуговування різних сфер підприємницької діяльності 

логістичних провайдерів 

Змістовий модуль 4. Види логістичних провайдерів 

Тема 6. Основні концепції та принципи управління підприємствами логістичних 

прповайдерів 

Тема 7. Взаємодія логістичного менеджменту з маркетингом. 

Змістовий модуль 5. Системи сервісу логістичних провайдерів 

Тема 8. Сутність та значення логістичного сервісу. 

Тема 9. Посередництво при наданні логістичних послуг. 

Модуль 3. Методологічний підхід до розвитку провайдерів  

логістичних послуг на транспортному ринку України. 

Змістовий модуль 6. Логістичні провайдери як інтегратори ланцюгів поставок 

Тема 10. Принципи раціональної організації транспортного обслуговування. 

Тема 11. Особливості мультимодальної організації логістичного ланцюгу. 

Тема 12. Логістичний аутсорсинг в системі управління підприємством. 

Модуль 4. Інформаційне забезпечення систем управління  

підприємствами логістичного обслуговування 

Змістовий модуль 9. Інформаційні технології обліку матеріалів та обміну 

електронними документами 

Тема 13. Роль сучасних інформаційних технологій у розвитку логістики. 

Тема 14. Класифікація систем інформаційного забезпечення. 

Змістовий модуль 10. Застосування сучасних навігаційних і 

телекомунікаційних засобів та систем в управлінні підприємствами логістичних 

провайдерів 

Тема 15. Класифікація технічних та телекомунікаційних засобів. 

Тема 2. Автоматизовані системи моніторингу та диспетчерського управління. 

Компетентності 

ЗК4. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях 

ЗК8. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій. 

ЗК9. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями 

ЗК10. Здатність до проведення досліджень на відповідному рівні. 

СК1 Здатність визначати та описувати характеристики організації. 

СК2. Здатність аналізувати результати діяльності організації, зіставляти їх з 

факторами впливу зовнішнього та внутрішнього середовища 

СК8. Здатність планувати діяльність організації та управляти часом 

СК10. Здатність оцінювати виконувані роботи, забезпечувати їх якість та 

мотивувати персонал організації 

ЗФК6 Здатність проводити оцінювання економічної ефективності рішень в сфері 

логістики і управління ланцюгами постачань. 

ЗФК7 Уміння визначати та формулювати завдання, які безпосередньо стосуються 
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функціональних сфер логістики. 

ЗФК8 Здатність володіти основними підходами щодо логістичного управління на 

підприємствах різної  галузевої приналежності. 

ЗФК21 Уміння застосовувати на практиці технології організації логістичного 

сервісу. 

ЗФК22 Уміння визначати перелік логістичних послуг відповідно до розроблених 

стандартів логістичного обслуговування. 

ЗФК23 Здатність до проведення аналізу та оцінювання рівня логістичного 

обслуговування 

Програмні 

результати 

ПРН3. Демонструвати знання теорій, методів і функцій менеджменту, сучасних 

концепцій лідерства. 

ПРН4. Демонструвати навички виявлення проблем та обґрунтування управлінських 

рішень.  

ПРН5. Описувати зміст функціональних сфер діяльності організації. 

ПРН6. Виявляти навички пошуку, збирання та аналізу інформації, розрахунку 

показників для обґрунтування управлінських рішень. 

ПРН7. Виявляти навички організаційного проектування. 

ПРН8. Застосовувати методи менеджменту для забезпечення ефективності 

діяльності організації. 

ПРН9. Демонструвати навички взаємодії, лідерства, командної роботи. 

ПРН11. Демонструвати навички аналізу ситуації та здійснення комунікації у різних 

сферах діяльності організації. 

ПРН16. Демонструвати навички самостійної роботи, гнучкого мислення, 

відкритості до нових знань, бути критичним і самокритичним. 

ПРН17. Виконувати дослідження індивідуально та/або в групі під керівництвом 

лідера. 

ЗПРН18. Використовувати базові знання з логістичного управління і управління 

ланцюгами постачань й уміння критичного мислення, аналізу та синтезу в 

професійних цілях. 

Результати 

Знати: 

- концептуальні знання, набуті у процесі навчання та професійної діяльності, 

включаючи певні знання сучасних досягнень  

- критичне осмислення основних теорій, принципів, методів і понять у навчанні та 

професійній діяльності 

- загальну характеристику основних логістичних концепцій; 

- основні функції логістики; 

- особливості функціональних галузей логістики; 

- аспекти  логістичного обслуговування різних сфер підприємницької діяльності; 

- методи та принципи прийняття рішень щодо підвищення ефективності 

функціонування логістичного обслуговування. 

Уміти: 

- розв'язувати складні непередбачувані задачі і проблеми у спеціалізованих сферах 

професійної діяльності та/або навчання, що передбачає збирання та інтерпретацію 

інформації (даних), вибір методів та інструментальних засобів, застосування 

інноваційних підходів 

- аналізувати основні показники та результати діяльності логістичного 

обслуговування; 

- розроблювати ключові показники використання потужностей логістичного 

обслуговування; 

- вирішувати типові практичні логістичні задачі; 

- уміти приймати рішення спрямовані на розвиток логістичного обслуговування. 

Мати навички: 

- Донесення до фахівців і нефахівців інформації, ідей, проблем, рішень та власного 

досвіду в галузі професійної діяльності 

 - Здатність ефективно формувати комунікаційну стратегію 

- Управління комплексними діями або проектами, відповідальність за прийняття 

рішень у непередбачуваних умовах 

 - Відповідальність за професійний розвиток окремих осіб та/або груп осіб здатність 
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до подальшого навчання з високим рівнем автономності 

- демонструвати знання та розуміння сучасних уявлень про основні принципи й 

методи управління, а також підготовку, прийняття та реалізацію оптимальних 

управлінських рішень; 

- використовувати базові знання з логістичного управління і управління ланцюгами 

постачань й уміння критичного мислення, аналізу та синтезу в професійних цілях; 

- володіти методами та інструментарієм для обґрунтування управлінських рішень 

щодо створення й функціонування логістичних організаційних структур; 

- глибоких теоретичних знань з питань концепції, стратегії і тактики логістики; 

- опанування методичного інструментарію розроблення та реалізації завдань 

логістики; 

- оволодіння навичками логістичного мислення та розроблення пропозицій щодо 

удосконалення логістичного обслуговування і механізмів його функціонування; 

- набуття навичок оцінки економічної ефективності та наслідків здійснення 

логістичних рішень. 

Обсяг занять 
Всього Лекції Лабораторні Практичні СРС 

150 32 - 32 86 

Форми СРС 

Підготовка до лекцій, практичних занять (семінарів), модульного контролю, 

курсового проекту, екзамену. 

Вивчення розділів, рекомендованих до самостійного опанування; підготовка 

рефератів за темами курсу. 

Оцінка 

результатів 

навчання 

Іспит у 7 семестрі 

 

Шифр, назва 

дисципліни, 

семестр 

ВПП 8.1 Управління парками транспортних засобів 

7 семестр 

Зміст 

 

Модуль 1. Концепції та механізми управління парками транспортних засобів 

Змістовий модуль 1. Концепції розвитку систем інтелектуального управління 

парками технічних систем 
Тема 1.  Інтелектуальні завдання управління парками технічних систем 

Тема 2. Онтологічна підтримка процесів управління парками технічних систем 

Змістовий модуль 2. Інтелектуальні механізми управління парками технічних 

систем транспорту засобами аналітичних серверів 
Тема 3. Концепція аналітичних серверів 

Тема 4. Методика реалізації базових функцій аналітичних серверів 

Модуль 2. Особливості та методі управління процесами 

Змістовий модуль 3. Інтелектуальні методи оперативного управління 

експлуатацією парків 

Тема 5. Особливості методології системного аналізу в транспортних системах 

Тема 6. Стан та напрямки удосконалення оперативного управління 

Змістовий модуль 4. Управління процесами експлуатації парку 
Тема 7. Технології автоматизованої експлуатації парку 

Тема 8. Планування процесів експлуатації парку 

Компетентності 

ЗК3. Здатність до абстрактного мислення, аналізу, синтезу. 

ЗК10. Здатність проведення досліджень на відповідному рівні. 

ЗК12. Здатність генерувати нові ідеї (креативність). 

СК2. Здатність аналізувати результати діяльності організації, зіставляти їх з 

факторами впливу зовнішнього та внутрішнього середовища. 

СК8. Здатність планувати діяльність організації та управляти часом. 

СК12. Здатність аналізувати й структурувати проблеми організації, формувати 

обґрунтовані рішення. 

ЗФК2 Здатність володіти термінологією та головними поняттями щодо 

концепції, стратегії і тактики логістики. 
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Програмні 
результати 

ПРН4. Демонструвати навички виявлення проблем та обґрунтування управлінських 

рішень. 

ПРН11. Демонструвати навички аналізу ситуації та здійснення комунікації у різних 

сферах діяльності організації. 

ЗПРН18. Використовувати базові знання з логістичного управління і управління 

ланцюгами постачань й уміння критичного мислення, аналізу та синтезу в 

професійних цілях. 

Результати 

Знати:  

 засвоїти концептуальні знання, набуті у процесі навчання та професійної 

діяльності, включаючи певні знання сучасних досягнень;  

 критично осмислювати основні теорії, принципи, методи і поняття у 

навчанні та професійній діяльності; 

 відповідність один одному інформаційного та матеріального потоків; 

 контроль за матеріальним потоком та передача даних про нього в єдиний 

центр; 

 визначення стратегії та технології фізичного переміщення товарів; 

 визначення обсягів виробництва, транспортування та складування. 
Вміти: 

 розв'язувати складні непередбачувані задачі і проблеми у спеціалізованих 

сферах професійної діяльності або навчання, що передбачає збирання та 

інтерпретацію інформації, вибір методів та інструментальних засобів, 

застосування інноваційних підходів. 
Мати навички: 

 донесення до фахівців і нефахівців інформації, ідей, проблем, рішень та 

власного досвіду в галузі професійної діяльності;  
 здатність ефективно формувати комунікаційну стратегію;  

 управління комплексними діями або проектами, відповідальність за прийняття 

рішень у непередбачуваних умовах; практичної підготовки та умінь з питань 

управління парками транспортних засобів. 

Обсяг занять 

Всього Лекцій Лабораторних Практичних СРС 

120 16 - 32 72 

Форми СРС 

Підготовка до лекцій, практичних занять, модульного контролю, іспиту. Вивчення 

розділів, рекомендованих до самостійного опанування; підготовка рефератів та 

презентацій опрацьованого матеріалу з рекомендованої літератури, періодичних 

видань та мережі Інтернет. 

Оцінка 

результатів 

навчання 

Іспит, курсова робота у 7 семестрі 

 

Шифр, назва 

дисципліни, 

семестр 

ВПП 8.2 Логістична інфраструктура 

7 семестр 

Зміст 

 

Модуль 1. Концепції та механізми управління парками транспортних засобів 

Змістовий модуль 1. Концепції розвитку систем інтелектуального управління 

парками технічних систем 
Тема 1.  Інтелектуальні завдання управління парками технічних систем 

Тема 2. Онтологічна підтримка процесів управління парками технічних систем 

Змістовий модуль 2. Інтелектуальні механізми управління парками технічних 

систем транспорту засобами аналітичних серверів 
Тема 3. Концепція аналітичних серверів 

Тема 4. Методика реалізації базових функцій аналітичних серверів 
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Модуль 2. Особливості та методі управління процесами 

Змістовий модуль 3. Інтелектуальні методи оперативного управління 

експлуатацією парків 

Тема 5. Особливості методології системного аналізу в транспортних системах 

Тема 6. Стан та напрямки удосконалення оперативного управління 

Змістовий модуль 4. Управління процесами експлуатації парку 
Тема 7. Технології автоматизованої експлуатації парку 

Тема 8. Планування процесів експлуатації парку 

Компетентності 

ЗК3. Здатність до абстрактного мислення, аналізу, синтезу. 

ЗК10. Здатність проведення досліджень на відповідному рівні. 

ЗК12. Здатність генерувати нові ідеї (креативність). 

СК2. Здатність аналізувати результати діяльності організації, зіставляти їх з 

факторами впливу зовнішнього та внутрішнього середовища. 

СК8. Здатність планувати діяльність організації та управляти часом. 

СК12. Здатність аналізувати й структурувати проблеми організації, формувати 

обґрунтовані рішення. 

ЗФК2 Здатність володіти термінологією та головними поняттями щодо 

концепції, стратегії і тактики логістики. 

Програмні 
результати 

ПРН4. Демонструвати навички виявлення проблем та обґрунтування управлінських 

рішень. 

ПРН11. Демонструвати навички аналізу ситуації та здійснення комунікації у різних 

сферах діяльності організації. 

ЗПРН18. Використовувати базові знання з логістичного управління і управління 

ланцюгами постачань й уміння критичного мислення, аналізу та синтезу в 

професійних цілях. 

Результати 

Знати:  

 засвоїти концептуальні знання, набуті у процесі навчання та професійної 

діяльності, включаючи певні знання сучасних досягнень;  

 критично осмислювати основні теорії, принципи, методи і поняття у 

навчанні та професійній діяльності; 

 відповідність один одному інформаційного та матеріального потоків; 

 контроль за матеріальним потоком та передача даних про нього в єдиний 

центр; 

 визначення стратегії та технології фізичного переміщення товарів; 

 визначення обсягів виробництва, транспортування та складування. 
Вміти: 

 розв'язувати складні непередбачувані задачі і проблеми у спеціалізованих 

сферах професійної діяльності або навчання, що передбачає збирання та 

інтерпретацію інформації, вибір методів та інструментальних засобів, 

застосування інноваційних підходів. 
Мати навички: 

 донесення до фахівців і нефахівців інформації, ідей, проблем, рішень та 

власного досвіду в галузі професійної діяльності;  
 здатність ефективно формувати комунікаційну стратегію;  

 управління комплексними діями або проектами, відповідальність за прийняття 

рішень у непередбачуваних умовах; практичної підготовки та умінь з питань 

управління парками транспортних засобів. 

Обсяг занять 
Всього Лекцій Лабораторних Практичних СРС 

120 16 - 32 72 

Форми СРС 

Підготовка до лекцій, практичних занять, модульного контролю, іспиту. Вивчення 

розділів, рекомендованих до самостійного опанування; підготовка рефератів та 

презентацій опрацьованого матеріалу з рекомендованої літератури, періодичних 

видань та мережі Інтернет. 

Оцінка 

результатів 
Іспит, курсова робота у 7 семестрі 
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навчання 

 

Шифр, назва 
дисципліни, 

семестр 

ВПП 9.1 Організація оптової та роздрібної торгівлі 
8 семестр 

Зміст 

Модуль 1. Поняття, склад і структура суб'єктів системи оптової та роздрібної 

торгівлі 

Змістовий модуль 1. Роль та місце оптової та роздрібної торгівлі в 

економічній діяльності. 

Тема 1. Введення до навчального курсу оптової та роздрібної торгівлі. 

Тема 2. Загальні поняття оптової та роздрібної торгівлі.  

Змістовий модуль 2. Загальна класифікація функцій та видів оптової та 

роздрібної торгівлі. 

Тема 3. Функції оптової та роздрібної торгівлі.  

Тема 4. Види оптової та роздрібної торгівлі. 

Модуль 2. Організаційно-економічна діяльність підприємств оптової та 

роздрібної торгівлі. 

Змістовий модуль 3. Характеристика підприємств оптової та роздрібної 

торгівлі. 

Тема 5. Підприємства оптової та роздрібної торгівлі.  

Тема 6.Операційна діяльність підприємств оптової та роздрібної торгівлі. 

Змістовий модуль 4. Статистична оцінка діяльності підприємств оптової та 

роздрібної торгівлі. 

Тема 7. Послуги підприємств оптової та роздрібної торгівлі. 
Тема 8. Оцінка діяльності підприємств оптової та роздрібної торгівлі. 

Компетентності 

ЗК4. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

СК2. Здатність аналізувати результати діяльності організації, зіставляти їх з 

факторами впливу зовнішнього та внутрішнього середовища; 

СК12. Здатність аналізувати й структурувати проблеми організації, формувати 

обґрунтовані рішення. 

ЗФК25.  Здатність володіти комплексом знань щодо визначальних функцій, 
основних характеристик, особливостей, форм організації та рівня обслуговування 
підприємств оптової та роздрібної торгівлі; 
ЗФК26.  Уміння визначати продуктивність, результативність та ефективність 
логістичної діяльності підприємства оптової та роздрібної торгівлі. 

Програмні 
результати 

ПРН3. Демонструвати знання теорій, методів і функцій менеджменту, сучасних 

концепцій лідерства; 

ПРН4. Демонструвати навички виявлення проблем та обґрунтування 

управлінських рішень; 

ПРН6. Виявляти навички пошуку, збирання та аналізу інформації, розрахунку 

показників для обґрунтування управлінських рішень; 

ПРН7. Виявляти навички організаційного проектування; 

ПРН8. Застосовувати методи менеджменту для забезпечення ефективності 

діяльності організації. 

ЗПРН19. Застосовувати набуті знання для виявлення, постановки та вирішення 

завдань за різних практичних ситуацій в сфері логістичного управління і 

управління ланцюгами постачань. 

Результати 

Знати: 

- роль та місце оптової та роздрібної торгівлі в економічній діяльності;
 

- класифікацію функцій оптової та роздрібної торгівлі; 

- ринок товарів виробничо-технічного призначення; 

- методологію визначення показників оптової торгівлі;
 

- організаційно-правові форми підприємств оптової та роздрібної торгівлі; 

- характеристику діяльності підприємств оптової та роздрібної торгівлі;  

- класифікацію послуг підприємств оптової та роздрібної торгівлі. 

Вміти:  

- аналізувати концепцію розвитку товарного ринку; 
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- визначати категорію товарного ринку і підсистеми оптового та 

роздрібного ринку; 

- класифікувати функції оптової та роздрібної торгівлі; 

- обґрунтовувати вибір форм, видів оптової та роздрібної торгівлі; 

- наводити статистичну та фінансову оцінку діяльності підприємств 

оптової та роздрібної торгівлі. 
Мати навички: 

Комплексу знань щодо визначальних функцій, основних характеристик, 

особливостей, форм організації, рівня обслуговування підприємств оптової  та 

роздрібної торгівлі в сучасних умовах економіки. 

Мати уяву про системну організацію процесу забезпечення безперебійного 

обігу речових чинників виробництва і товарів народного споживання та 

надання відповідних послуг з метою підвищення ефективного товарного 

обігу, раціонального споживання товарів й найповнішого задоволення 

попиту суб’єктів товарного ринку. 

Обсяг занять 
Всього Лекції Лабораторні Практичні СРС 

90 16 - 16 58 

Форми СРС 

Підготовка до лекцій, практичних занять (семінарів), модульного контролю, заліку.  

Вивчення розділів, рекомендованих до самостійного опанування; підготовка 

доповідей за темами курсу. 

Оцінка 
результатів 
навчання 

Залік у 7 семестрі 

 

Шифр, назва 

дисципліни, 

семестр 

ВПП 9.2 Дистрибуційні канали  

7 семестр 

Зміст 

Модуль 1. Основи системи дистрибуції та каналів розподулу. 

Змістовий модуль 1. Загаьна характеристика системи дистрибуції та каналів 

розподулу. 

Поняття та система дистрибуції. Канали розподілу їх типи та параметри. 

Змістовий модуль 2. Оптова торгівля у каналах розподілу. 

Загальна класифікація функцій та видів оптової торгівлі. Роль і значення оптової 

торгівлі у процесі розподілу товарів. 

Модуль 2. Роздрібна торгівля у каналах розподілу та логістичні посередники в 

дистрибуції 

Змістовий модуль 3. Роздрібна торгівля у каналах розподілу. 

Поняття, склад і функції роздрібної торгівлі. Фактори розвитку роздрібної торгової 

мережі, її роль та призначення. 

Змістовий модуль 4. Логістичні посередники в дистрибуції їх класифікація та 

функції. 

Класифікація торгових посередників в дистрибуції. Фактори, що впливають на 

вибір дистрибутивних каналів. 

Компетентності 

ЗК4. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

СК2. Здатність аналізувати результати діяльності організації, зіставляти їх з 

факторами впливу зовнішнього та внутрішнього середовища; 

СК12. Здатність аналізувати й структурувати проблеми організації, формувати 

обґрунтовані рішення. 

ЗФК6.  Здатність проводити оцінювання економічної ефективності рішень в сфері 
логістики і управління ланцюгами постачань; 
ЗФК25.  Здатність володіти комплексом знань щодо визначальних функцій, 
основних характеристик, особливостей, форм організації та рівня обслуговування 
підприємств оптової та роздрібної торгівлі; 
ЗФК26. Уміння визначати продуктивність, результативність та ефективність 

логістичної діяльності підприємства оптової та роздрібної торгівлі. 

Програмні 

результати 

ПРН3. Демонструвати знання теорій, методів і функцій менеджменту, сучасних 

концепцій лідерства. 
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ПРН4.  Демонструвати навички виявлення проблем та обґрунтування 

управлінських рішень; 

ПРН6.  Виявляти навички пошуку, збирання та аналізу інформації, розрахунку 

показників для обґрунтування управлінських рішень; 

ПРН7.  Виявляти навички організаційного проектування; 

ПРН8.  Застосовувати методи менеджменту для забезпечення ефективності 

діяльності організації. 
ЗПРН19. Застосовувати набуті знання для виявлення, постановки та вирішення 

завдань за різних практичних ситуацій в сфері логістичного управління і 

управління ланцюгами постачань. 

Результати 

Знати:  

- основні поняття дистрибуційних каналів; 

- поняття та систему дистрибуції;  

- види та функції каналів розподілу продукції; 

- класифікацію функцій оптової та роздрібної торгівлі; 

- роль і значення оптової торгівлі у процесі розподілу товарів; 

- фактори розвитку роздрібної торгової мережі, її роль та призначення; 

- ринок товарів виробничо-технічного призначення; 

- основні стратегії руху товарних потоків в дистрибутивній мережі. 
Вміти: 

- враховуючи стан економічного розвитку і специфіку діяльності суб’єкта 

господарювання, обґрунтовано оцінювати і вибирати найефективніші канали 

розподілу; 

- виявляти та аналізувати фактори, що впливають на вибір каналу розподілу; 

- обґрунтовувати вибір форм, видів оптової та роздрібної торгівлі; 

- виявляти та аналізувати фактори, що впливають на вибір дистрибутивних 

каналів; 

- управляти товарними потоками в дистрибутивній мережі. 
Мати навички: 

Комплексу знань щодо визначальних функцій, основних характеристик, 

особливостей, що з’єднують внутрішні підрозділи організації-виробника із 

споживачами, в тому числі за участю зовнішніх оптових і роздрібних торговців, 

через яких здійснюється продаж продукції і послуг. 

Мати уяву про системну організацію процесу забезпечення безперебійного 

обігу речових чинників виробництва і товарів народного споживання та 

надання відповідних послуг з метою підвищення ефективного товарного 

обігу, раціонального споживання товарів й найповнішого задоволення 

попиту суб’єктів товарного ринку. 

Обсяг занять 
Всього Лекції Лабораторні Практичні СРС 

90 16 - 16 58 

Форми СРС 

Підготовка до лекцій, практичних занять (семінарів), модульного контролю, заліку. 

Вивчення розділів, рекомендованих до самостійного опанування; підготовка 

рефератів та доповідей за темами курсу. 

Оцінка 

результатів 

навчання 

Залік у 7 семестрі 

 

Шифр, назва 
дисципліни, 

семестр 

ВПП 10.1 Функціональна логістика 
7, 8 семестри 

Зміст 

Модуль 1. Сутність функціональної логістики та організація закупівельного 

процесу на підприємстві (7 семестр). 

Змістовий модуль 1. Функціональна логістика: сутність та призначення в 

управлінні підприємством. 

Тема 1. Роль та значення функціональної логістики в управлінні підприємством. 

Тема 2. Співробітництво та конфлікти в логістичних системах. 

Тема 3. Оцінка функціональної логістичної стратегії підприємства.  



145 

 

Змістовий модуль 2. Закупівельна логістика. 

Тема 4. Матеріально-технічне забезпечення, система та форма постачань. 

Тема 5. Закупівельна діяльність. 

Тема 6. Управління закупівлями та замовленнями. 

Тема 7. Технологія ухвалення рішень та оформлення документації під час 

організації закупівель. 

Модуль 2. Забезпечення виробничої діяльності на підприємствах та політики 

управління запасами. 

Змістовий модуль 3. Виробнича логістика. 

Тема 8. Виробнича логістика та ефективність застосування логістичного підходу до 

управління матеріальними потоками на виробництві. 

Тема 9. Системи управління матеріальними потоками на виробництві: що 

штовхають і що тягнуть. 

Змістовий модуль 4. Логістика запасів. 

Тема 10. Політика управління запасами на виробництві та у сфері обігу. 

Тема 11. Системи оптимального управління запасами. 

Модуль 3. Сутність логістики розподіл та просування товару (8 семестр). 

Змістовий модуль 5. Логістика розподілу та інтернет маркетинг. 

Тема 12. Збутова політика підприємства. 

Тема 13. Сутність, мета та завдання розподільчої логістики. 

Тема 14. Маркетинг як основа проектування, формування і оптимізації логістичних 

систем. 

Тема 15. Електронна комерція  як  інструмент просування товарів.  

Змістовий модуль 6. Транспортування та складування товару. 

Тема 16. Технологія транспортування та аналіз ефективності транспортного 

процесу 

Тема 17. Маршрутизація перевезень. VRP моделі. 

Тема 18. Логістика складування. Вантажоперероблення в логістичних мережах. 

Тема 19. Контейнеризація вантажу. 

Модуль 4. Сучасні тенденції та інформаційні технології функціональної логістики. 

Змістовий модуль 7. Роль інформаційних технологій в логістиці. 

Тема 20. Інформаційна підтримка базових логістичних елементів: запаси та 

складування, транспортування та експедиція, виробництво, розподіл. 

Тема 21. Інтегровані інформаційні технології в функціональній логістиці. 

Змістовний модуль 8. Управління процесами повернення товарів в різних 

функціональних областей логістики. 

Тема 22. Роль реверсивної логістики у діяльності підприємства та стале 

виробництво. 

Тема 23. Екологічні особливості реверсивної логістики.  

Компетентності 

ЗК4. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

ЗК5. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності. 

СК11. Здатність створювати та організовувати ефективні комунікації в процесі 

управління. 

ЗФК3. Здатність володіти методологічним інструментарієм розроблення та 

реалізації завдань логістики. 

ЗФК5. Здатність визначати стратегію управління запасами. 

ЗФК6. Здатність проводити оцінювання економічної ефективності рішень в сфері 

логістики і управління ланцюгами постачань. 

ЗФК7. Уміння визначати та формулювати завдання, які безпосередньо стосуються 

функціональних сфер логістики. 

ЗФК8. Здатність володіти основними підходами щодо логістичного управління на 

підприємствах різної  галузевої приналежності. 

ЗФК9. Здатність володіти методичним інструментарієм розроблення раціональних 

маршрутів перевезень. 

ЗФК10. Здатність розробляти пропозиції щодо удосконалення транспортно-

технологічних систем доставки вантажів. 

ЗФК12. Уміння ефективно управляти процесами на складах різного 
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функціонального призначення відповідно до діючих системи стандартизації. 

Програині 

результати 

ПРН3. Демонструвати знання теорій, методів і функцій менеджменту, сучасних 

концепцій лідерства. 

ПРН4. Демонструвати навички виявлення проблем та обґрунтування 

управлінських рішень. 

ПРН5. Описувати зміст функціональних сфер діяльності організації. 

ПРН8. Застосовувати методи менеджменту для забезпечення ефективності 

діяльності організації. 

ПРН11. Демонструвати навички аналізу ситуації та здійснення комунікації у різних 

сферах діяльності організації. 

ПРН13. Спілкуватись в усній та письмовій формі державною та іноземною мовами. 

ЗПРН19. Застосовувати набуті знання для виявлення, постановки та вирішення 

завдань за різних практичних ситуацій в сфері логістичного управління і 

управління ланцюгами постачань. 

Результати 

Знати: 

 основні стадії матеріального потоку – постачання, виробництво, збут; 

 логістичний підхід до організації постачання матеріальних ресурсів, до 

закупівельної діяльності; 

 фактори, що впливають за закупівельну діяльність; 

 технологію ухвалення рішень під час організації закупівель і розміщення 

замовлень, технологію та принципи складання контрактів; 

 методику розрахунку показників постачання та закупівель; 

 логістичний підхід до управління матеріальними потоками на виробництві; 

 системи управління матеріальними потоками на виробництві: що 

штовхають і що тягнуть; 

 логістичний підхід до управління збутом; 

 основні форми організації розподільчої логістики; 

 основні системи розподілу товарів; 

 функції запасів і принципи управління запасами; 

 системи оптимального управління запасами; 

 стратегії оптимального управління запасами; 

 функції та види складів, технологічні схеми складських процесів; 

 функції та принципи транспортування, технологію перевезень; 

 сутність транспортно-експедиційного забезпечення логістики; 

 системи доставляння товарів: юнімодальну, мультимодальну, 

інтермодальну, термінальну; 

 нові логістичні системи збирання та розподілу вантажів; 

 правила транспортно-експедиційного обслуговування; 

 системи вантажоперероблення на складі та під час транспортування; 

 роль тари та упаковки в логістичних ланцюгах; 

 методику розрахунку показників транспортної тари; 

 рівні обслуговування споживачів; 

 технологію оброблення замовлень споживачів; 

 сучасні інформаційні технології оброблення замовлень. 

 Уміти:  

 визначити оптимальну потребу в матеріальних ресурсах та організовувати 

їхнє постачання за принципом "точно в термін"; 

 визначати оптимальні схеми постачання й організовувати взаємодію з 

постачальниками матеріальних ресурсів на засадах партнерства та зацікавленості в 

кінцевих результатах для задоволення потреб споживачів; 

 визначати потребу у створенні запасів матеріальних ресурсів та 

організовувати їхнє оптимальне зберігання; 

 організовувати процес розподілу готової продукції за різними каналами 

збуту, використовуючи маркетингову стратегію підприємства; 
 системно пов'язувати розподіл продукції з виробництвом за закупівлями 
матеріальних ресурсів, використовуючи принципи логістики; 
 організовувати процес отримання та оброблення замовлень, із метою 
зменшення тривалості циклу товарообігу та підвищення якості; вибирати вид 
пакування, комплектування продукції, організовувати виконання інших робіт щодо 
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підготовки до відправлення, із метою зменшення загальних витрат; 
 організовувати відвантаження продукції та доставляння її споживачам; 
 оптимізувати рух матеріальних потоків на виробництві; 
 уникати нераціональних внутрішньозаводських перевезень; 
 визначати доцільність організації власного складу чи оренди складу 
загального користування, використовуючи дані про прогнози збуту продукції; 
 визначати оптимальні місця розташування складів, використовуючи дані 
маркетингових досліджень; 
 визначати оптимальну систему складування, залежно від характеристик 
матеріальних потоків; 
 організовувати процес руху вантажопотоків на складі, із метою зменшення 
загальних витрат; 
 розраховувати обсяги вантажоперероблення на складі; 
 визначати оптимальні рівні запасів продукції на складі; 
 визначати оптимальний перелік сервісних послуг, що надають клієнтам 
складу; 
 організовувати й забезпечувати єдність транспортного процесу із 
процесами закупівлі, виробництва та збуту продукції; 
 організовувати транспортно-експедиційне обслуговування руху 
матеріальних потоків; 
 вибирати оптимальний вид транспорту та тип транспортних засобів; 
 розраховувати раціональні маршрути перевезень; 
 організовувати схеми доставляння за принципами "від дверей до дверей", 
"точно в термін". 
 Мати навички: 
 демонструвати знання та розуміння сучасних уявлень про основні принципи й 
методи управління, а також підготовку, прийняття та реалізацію оптимальних 
управлінських рішень; 
 використовувати базові знання з логістичного управління і управління 
ланцюгами постачань й уміння критичного мислення, аналізу та синтезу в 
професійних цілях; 

 застосовувати набуті знання для виявлення, постановки та вирішення 
завдань за різних практичних ситуацій в сфері логістичного управління і 
управління ланцюгами постачань; 
 володіти методами та інструментарієм для обґрунтування 
управлінських рішень щодо створення й функціонування логістичних 
організаційних структур. 

Обсяг занять 
Всього Лекції Лабораторні Практичні СРС 

240 46 - 42 152 

Форми СРС 

Підготовка до лекцій, практичних занять (семінарів), модульного контролю, 

курсового проекту, заліку, екзамену.  

Вивчення розділів, рекомендованих до самостійного опанування.; підготовка 

рефератів за темами курсу. 

Оцінка 

результатів 

навчання 

Залік у 7 семестрі 

Іспит у 8 семестрі 

 

Шифр, назва 

дисципліни, 

семестр 

ВПП 10.2  Логістика: поглиблений курс 

7, 8 семестри 

Зміст 

Модуль 1. Теоретичні засади логістики (7 семестр) 

Змістовий модуль 1. Сутність, види та  концепція логістики. 

Тема 1. Предмет, об’єкт, мета, завдання та функції логістики.  

Тема 2. Концепція та основні правила логістики.    

Змістовий модуль 2. Основні поняття логістики 

Тема 3. Логістичні потоки, види, їх характеристика.    

Тема 4. Логістичні операції та їх класифікація..    

Змістовий модуль 3. Системній підхід у логістиці 

Тема 5. Логістичні ланцюги та їх характеристика.    
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Тема 6. Поняття логістичної системи, її мета, основні завдання та функції.  

Модуль 2. Організація закупівель та забезпечення виробничої діяльності на 

підприємствах 

Змістовий модуль 4. Закупівельна логістика 

Тема 7. Сутність і завдання закупівельної логістики.    

Тема 8. Управління закупівлями. Планування потреби підприємства в 

матеріальних ресурса 

Змістовий модуль 5. Виробнича логістика 

Тема 9. Мета, функціональні сфери та основні завдання виробничої логістики. 

  

Тема 10. Логістичні виробничі системи та принципи організації виробництва. 

  

Змістовий модуль 6. Логістика запасів 

Тема 11. Матеріальні запаси, їх види та причини створення.   

Тема 12. Системи управління матеріальними запасами.     

Модуль 3. Розподіл та просування товару (8 семестр) 

Змістовий модуль 7. Логістика розподілу 

Тема 13. Сутність, мета та завдання розподільчої логістики.   

Тема 14. Канали розподілу та логістичні посередники.     

Змістовий модуль 8. Маркетингова логістика 

Тема 15. Сутність поняття  маркетингової логістики.    

Тема 16. Маркетинг як основа проектування, формування і оптимізації 

логістичних систем.     

Змістовий модуль 9. Логістичний сервіс 

Тема 17. Значення і сутність логістичного сервісу.    

Тема 18. Параметри і характеристика логістичного обслуговування.  

   

Модуль 4. Транспортування та складування товару 

Змістовий модуль 10. Транспортна логістика 

Тема 19. Сутність і роль транспортування в логістичних системах.  

Тема 20. Вибір перевізника.     

Змістовий модуль 11. Логістична організація складських процесів 

Тема 21. Склади та їх функції. логістичний процес на складі.   

Тема 22. Упакування як засіб підвищення ефективності логістичних складських 

процесів.     

Змістовий модуль 12. Інформаційна логістика 

Тема 23. Поняття, мета і завдання інформаційної логістики.   

Компетентності 

ЗК4. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

ЗК5. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності. 

 

СК11. Здатність створювати та організовувати ефективні комунікації в процесі 

управління. 

ЗФК3. Здатність володіти методологічним інструментарієм розроблення та 

реалізації завдань логістики. 

ЗФК5. Здатність визначати стратегію управління запасами. 

ЗФК6. Здатність проводити оцінювання економічної ефективності рішень в сфері 

логістики і управління ланцюгами постачань. 

ЗФК7. Уміння визначати та формулювати завдання, які безпосередньо стосуються 

функціональних сфер логістики. 

ЗФК8. Здатність володіти основними підходами щодо логістичного управління на 

підприємствах різної  галузевої приналежності. 

ЗФК9. Здатність володіти методичним інструментарієм розроблення раціональних 

маршрутів перевезень. 

ЗФК10. Здатність розробляти пропозиції щодо удосконалення транспортно-

технологічних систем доставки вантажів. 

ЗФК12. Уміння ефективно управляти процесами на складах різного 

функціонального призначення відповідно до діючих системи стандартизації. 

Програмні ПРН3. Демонструвати знання теорій, методів і функцій менеджменту, сучасних 

https://textbook.com.ua/logistika/1473450880/s-17
http://gist1.ru/informatsijna-logistika/68-ponyattya-meta.html


149 

 

результати концепцій лідерства. 

ПРН4. Демонструвати навички виявлення проблем та обґрунтування 

управлінських рішень. 

ПРН5. Описувати зміст функціональних сфер діяльності організації. 

ПРН8. Застосовувати методи менеджменту для забезпечення ефективності 

діяльності організації. 

ПРН11. Демонструвати навички аналізу ситуації та здійснення комунікації у різних 

сферах діяльності організації. 

ПРН13. Спілкуватись в усній та письмовій формі державною та іноземною мовами. 

ЗПРН19. Застосовувати набуті знання для виявлення, постановки та вирішення 

завдань за різних практичних ситуацій в сфері логістичного управління і 

управління ланцюгами постачань. 

Результати 

Знати: 
- теоретико-методичні основи управління матеріальними потоками; 
- структуру, мету та завдання логістичних систем; 
- види логістичних операцій;  
- поняття і функції закупівельної, складської, внутрішньовиробничої, розподільчої 
логістики; 
- види та функції складування; 
- поняття та види матеріальних запасів; 
- сутність та завдання транспортно-експедиційних послуг; 
- сутність глобалізації процесів логістики; 
- сутність форм логістичних утворень в Україні і за кордоном; 
- принципи взаємодії та інтеграції логістики та маркетингу; 
- основні методи вирішення наукових та практичних завдань у сфері логістики.  
Уміти:  
- самостійно складати схему руху матеріального потоку; 
- аналізувати організаційні структури підприємства та відділи управління 
логістичними процесами; 
- розробляти стратегії у сфері логістики; 
- прогнозувати матеріальний потік та визначати основні показники 
функціональних сфер логістичної системи; 
- визначати ефективність використання ресурсів на підприємстві за допомогою 
нормативного методу; 
- виконувати прогнозні розрахунки потреби підприємства в основних видах 
ресурсів методом екстраполяції; 
- визначати кількість необхідного обладнання для зберігання сировини та 
матеріалів; 
- організовувати транспортно-складський матеріальний потік; 
- проводити розрахунки основних показників складу; 
- розробляти маршрути руху транспортних засобів; 
- уміти теоретично грамотно і послідовно виявляти проблему, ставити завдання, 
виділяти суттєві недоліки управління логістичними процесами на підприємстві, 
опрацьовувати основні пропозицію щодо поліпшення цієї діяльності; 
- вивчати та використовувати сучасні методи аналітичної та проектної роботи у 
сфері логістичних систем. 
 Мати навички: 
- демонструвати знання та розуміння сучасних уявлень про основні принципи й 
методи управління, а також підготовку, прийняття та реалізацію оптимальних 
управлінських рішень; 
- використовувати базові знання з логістичного управління і управління ланцюгами 
постачань й уміння критичного мислення, аналізу та синтезу в професійних цілях; 

- застосовувати набуті знання для виявлення, постановки та вирішення 
завдань за різних практичних ситуацій в сфері логістичного управління і 
управління ланцюгами постачань; 
- володіти методами та інструментарієм для обґрунтування управлінських 
рішень щодо створення й функціонування логістичних організаційних 
структур. 

Обсяг занять Всього Лекції Лабораторні Практичні СРС 
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240 46 - 42 152 

Форми СРС 

Підготовка до лекцій, практичних занять (семінарів), модульного контролю, 

курсового проекту, заліку, екзамену.  

Вивчення розділів, рекомендованих до самостійного опанування; підготовка 

рефератів за темами курсу. 

Оцінка 

результатів 

навчання 

Залік у 7 семестрі 

Іспит у 8 семестрі 

 

Шифр, назва 

дисципліни, 

семестр 

ВПП 11.1 Управління ризиками в логістиці 

7, 8 семестр 

Зміст 

Семестр 1 

Модуль 1. Сутність логістичних ризиків 

Змістовий модуль 1.  Економічна сутність ризику в логістиці 

Тема 1. Визначення поняття «ризик». 

Тема 2. Класифікація ризиків. 

Тема 3. Специфічні ризики при здійсненні логістичної діяльності 

Змістовий модуль 2. Сутність прийняття управлінських рішень в логістиці. 

Тема1. Показники рівня ризику. Втрати та збитки. 

Тема 2. Критерії прийняття управлінських рішень в умовах ризику та 

невизначеності. 

Тема 3. Асиметрія інформації. 

Змістовий модуль 3. Методи оцінки ризиків 

Тема 1.Вимір ризику. 

Тема 2. Оцінка ймовірності несприятливих подій. 

Тема 3. Оцінка збитку. 

Модуль 2. Теорія ігор в управління економічними ризиками 

Змістовий модуль 4. Система управління ризиками в логістиці 

Тема 1. Принципи управління ризиком та суб’єкти управління. 

Тема 2. Методи управління ризиком та засоби управління ризиком. 

Тема 3. Стратегії управління ризиком. 

Змістовний модуль 5. Аналіз ризику в логістиці 

Тема 1 Напрямки аналізу ризиків 

Тема 2. Якісний наліз ризиків 

Тема 3. Кількісний аналіз ризиків 

Тема 4. Зони логістичного ризику 

 Змістовний модуль 6. Критерії прийняття управлінських рішень в умовах ризику 

та невизначеності. 

Тема 1.  Основні поняття теорії ігор. 

Тема 2.  Сутність та особливості використання критерію Вальда, критерію 

домінуючого результату (крайнього оптимізму) та критерію Севіджа (мінімального 

жалю). 

Тема 3. Характеристика критеріїв Лапласа та Гурвіці та формування матриці 

прибутку за даними критеріями. 

Семестр 2 

Модуль 1. Вибір найкращих рішень в умовах ризику 

Змістовий модуль 1. Моделі і оцінка ризиків 

Тема 1. Концепція ризику. 

Тема 2. Моделі і оцінка ризиків. 

Змістовий модуль  2. Вибір альтернатив в умовах ризику 

Тема 1. Проблема порівняння альтернатив. 

Тема 2. Критерії вибору альтернатив в умовах ризику. 

Змістовий модуль 3. Метод дерева рішень для управління ризиками в логістиці 

Тема 1. Загальна схема метода дерева рішень. 

Тема 2. Побудова дерева рішень. 

Модуль 2. Методи управління ризиками і ухилення від них 

Змістовий модуль 4. Методи й моделі перерозподілу та диверсифікації ризиків 
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Тема 1. Методи й моделі перерозподілу ризиків. 

Тема 2. Методи й моделі диверсифікації ризиків. 

Змістовий модуль 5. Методи попередження ризиків 

Тема 1. Управління ризиками на основі методів страхування. 

Тема 2.  Методи ухилення від ризиків 

Змістовий модуль 6.Управління ризиками 

Тема 1.  Загальна схема процесу управління ризиками. 

Тема 2. Організація управління ризиками на підприємстві. 

Тема 3. Методи управління ризиками та  їх вибір. 

Компетентності 

ЗК3 Здатність до абстрактного мислення, аналізу, синтезу. 

ЗК5 Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності. 

ЗК9 Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 

СК3 Здатність визначати перспективи розвитку організації. 

ЗФК27. Здатність визначати основні поняття та завдання щодо управління 

ризиками в логістиці, аналізувати економічну сутність категорії ризик та визначати 

основні категорії ризику відповідно до їх класифікації. 

ЗФК28. Уміння оцінювати ризики у логістичній системі управління. 

Програмні 

результати 

ПРН3. Демонструвати знання теорій, методів і функцій менеджменту, сучасних 

концепцій лідерства. 

ПРН5. Описувати зміст функціональних сфер діяльності організації. 

ПРН7. Виявляти навички організаційного проектування. 

ПРН11. Демонструвати навички аналізу ситуації та здійснення комунікації у різних 

сферах діяльності організації. 

ПРН16. Демонструвати навички самостійної роботи, гнучкого мислення, 

відкритості до нових знань, бути критичним і самокритичним. 

ПРН17. Виконувати дослідження індивідуально та/або в групі під керівництвом 

лідера. 

ЗПРН20. Демонструвати вміння бізнес-планування, оцінювання кон’юнктури 

ринків та результатів логістичного управління і управління ланцюгами постачань з 

урахуванням ризиків. 

Результати 

Знати:  

- економічну сутність категорії ризик; 

- основні категорії ризику; 

- класифікацію ризиків; 

- принципи управління ризиками; 

- статистичні та експертні методи оцінки ризиків; 

- методи зменшення ризиків; 

- страхування вантажів; 

- страхування відповідальності; 

- порядок укладання договору страхування; 

Вміти: 

- визначати вид ризику; 

- кількісно оцінювати вплив ризику; 

- використовувати методи оцінки ризиків; 

-  використовувати методи організації страхування вантажів. 

Мати навички:  

- демонструвати знання та розуміння основних підходів до застосування методів 

планування, прогнозування, спостереження, опису, ідентифікації, класифікації 

економічних об’єктів; 

- застосовувати набуті знання для виявлення, постановки та вирішення завдань за 

різних практичних ситуацій в сфері логістичного управління і управління 

ланцюгами постачань; 

- демонструвати вміння бізнес-планування, оцінювання кон’юнктури ринків та 

результатів логістичного управління і управління ланцюгами постачань з 

урахуванням ризиків. 

Обсяг занять 
Всього Лекції Лабораторні Практичні СРС 

180 28 - 30 122 

Форми СРС Підготовка до лекцій, практичних занять (семінарів), модульного контролю, 
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курсового проекту, заліку, екзамену.  

Вивчення розділів, рекомендованих до самостійного опанування.; підготовка 

рефератів за темами курсу. 

Оцінка 

результатів 

навчання 

Залік у 7 семестрі 

Іспит у 8 семестрі 

 

Шифр, назва 

дисципліни, 
семестр 

ВПП 11.2 Аналіз ризику в логістичних системах 
7,8 семестр 

Зміст 

Семестр 1 

Модуль 1. Ризик в логістичних системах та його ключові характеристики 

Змістовий модуль 1.  Економічна сутність ризику в логістичних системах. 

Тема 1. Визначення поняття «ризик». Загальна класифікація ризиків. 

Тема 2. Прийняття рішень за умов ризику та невизначеності в логістичних системах. 

Тема 3. Ризик, надійність і страхування в логістичних системах. 

Змістовий модуль 2. Суперечливість, альтернативність та невизначеність, як 

характерні властивості ризику. 

Тема 1. Суперечливість в логістичних системах. 

Тема 2. Альтернативність в логістичних системах. 

Тема 3. Невизначеність в логістичних системах. 

Змістовий модуль 3. Особливості прийняття управлінських рішень в логістичних 

системах. 

Тема1. Показники рівня ризику. Втрати та збитки. 

Тема 2. Критерії прийняття управлінських рішень в умовах ризику та 

невизначеності. 

Тема 4. Критерії прийняття інвестиційних та фінансових рішень. 

Модуль 2. Системний аналіз ризиків у логістичних системах 

Змістовний модуль 4. Система управління ризиками. 

Тема 1. Принципи аналізу ризиків та втрат від їх дії 

Тема 2. Напрями аналізу ризиків. 

Тема 3. Якісний аналіз ризиків. 

Змістовний модуль 5. Загальні підходи і методи кількісної оцінки ризиків. 

 Тема 1. Кількісний аналіз ризиків 

Тема 2. Зони логістичного ризику 

Тема 3. Асиметрія інформації в  логістичних системах 

Змістовий модуль 6. Аналіз ризиків та методи їх оцінювання. 

Тема 1. Загальні принципи аналізу ризику. 

Тема 2.  Статистичний метод аналізу ризику. 

Тема 3. Аналітичний метод аналізу ризику в логістичних системах. 

Тема 4. Аналіз чутливості та сценаріїв. 

Тема 5. Метод Монте-Карло 

Тема 6. Метод події наслідки. 

Семестр 2 

Модуль 1. Теорія ігор в управління економічними ризиками в логістичній системі 

Змістовий модуль 1. Система управління ризиками в логістиці 

Тема 1. Принципи управління ризиком та суб’єкти управління. 

Тема 2. Методи управління ризиком та засоби управління ризиком. 

Тема 3. Стратегії управління ризиком. 

Змістовний модуль 2. Критерії прийняття управлінських рішень в умовах ризику та 

невизначеності. 

Тема 1.  Основні поняття теорії ігор. 

Тема 2. Стратегія, матриця рішень , та оптимальна стратегія в логістичних 

системах.  

Змістовний модуль 3. Основних критеріїв, які використовуються при прийнятті 

управлінських рішення в логістичних системах. 

Тема 1.  Сутність та особливості використання критерію Вальда, 

Тема 2. Критерій домінуючого результату (крайнього оптимізму). 
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Тема 3. Критерій Севіджа (мінімального жалю). 

Тема 4. Характеристика критеріїв Лапласа. 

Тема 5. Сутність критерію Гурвіці та формування матриці прибутку за даним 

критеріями. 

Модуль 2. Основи ризик-менеджменту 

Змістовний модуль 4. Сукупність методів, прийомів і заходів, що дозволяють 

прогнозувати настання ризикових подій та мінімізувати їх у логістичних системах  

Тема 1. Розвиток концепції ризик-менеджменту 

Тема 2. Механізм управління ризиками в логістичних ситемах. 

Тема 3. Методи та прийоми управління економічними ризиками. 

Тема 4. Прийоми зниження ризику в логістичних ситемах. 

Змістовий модуль 5. Методи й моделі перерозподілу та диверсифікації ризиків 

Тема 1. Методи й моделі перерозподілу ризиків. 

Тема 2. Методи й моделі диверсифікації ризиків. 

Змістовий модуль 6.Управління ризиками 

Тема 1.  Загальна схема процесу управління ризиками. 

Тема 2. Організація управління ризиками в логістичній системі підприємства. 

Тема 3. Методи управління ризиками та  їх вибір 

Компетентності 

ЗК3 Здатність до абстрактного мислення, аналізу, синтезу. 

ЗК3 Здатність до абстрактного мислення, аналізу, синтезу. 

ЗК5 Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності. 

ЗК9 Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 

СК3 Здатність визначати перспективи розвитку організації. 

ЗФК27. Здатність визначати основні поняття та завдання щодо управління 

ризиками в логістиці, аналізувати економічну сутність категорії ризик та визначати 

основні категорії ризику відповідно до їх класифікації. 

ЗФК28. Уміння оцінювати ризики у логістичній системі управління. 

Програмні 

результати 

ПРН3. Демонструвати знання теорій, методів і функцій менеджменту, сучасних 

концепцій лідерства. 

ПРН5. Описувати зміст функціональних сфер діяльності організації. 

ПРН7. Виявляти навички організаційного проектування. 

ПРН11. Демонструвати навички аналізу ситуації та здійснення комунікації у різних 

сферах діяльності організації. 

ПРН16. Демонструвати навички самостійної роботи, гнучкого мислення, 

відкритості до нових знань, бути критичним і самокритичним. 

ПРН17. Виконувати дослідження індивідуально та/або в групі під керівництвом 

лідера. 

ЗПРН20. Демонструвати вміння бізнес-планування, оцінювання кон’юнктури 

ринків та результатів логістичного управління і управління ланцюгами постачань з 

урахуванням ризиків. 

Результати 

Знати:  

визначати вид ризику та аналізувати його; 

-  кількісно  та якісно оцінювати вплив ризику на логістичну систему; 

-  використовувати методи та прийоми управління ризиків в логістичних системах 

та вміти їх мінімізувати. 

Вміти: 

- працювати з  сучасною економічною та логістичною інформацією, її 

систематизувати, аналізувати, порівнювати точки зору, робити самостійні 

висновки. 

Мати навички: 

- застосовувати критерії прийняття управлінських рішень в умовах ризику та 

невизначеності, а також знаходити ефективні методи щодо мінімізації ризиків у 

логістичних системах та прораховувати їх.  

Обсяг занять 
Всього Лекції Лабораторні Практичні СРС 

180 28 - 30 122 

Форми СРС 

Підготовка до лекцій, практичних занять (семінарів), модульного контролю, 

курсового проекту, заліку, екзамену.  

Вивчення розділів, рекомендованих до самостійного опанування.; підготовка 



154 

 

рефератів за темами курсу. 

Оцінка 

результатів 

навчання 

Залік у 7 семестрі 

Іспит у 8 семестрі 

 

Шифр, назва 

дисципліни, 

семестр 

ВПП 12.1 Контролінг 

8 семестр 

Зміст 

Модуль 1. Поняття контролінгу, фактори його розвитку, концепції,             

методологія та функції 

Змістовий модуль 1. Теоретичні основи формування та функціонування системи 

контролінгу на підприємстві 

Тема 1. Контролінг: сутність, функції, види та основні завдання  

Тема 2. Характеристика об’єктів  контролінгу  

Тема 3. Організація управлінського  обліку в системі контролінгу 

Змістовий модуль 2. Функція інформаційного забезпечення прийняття 

управлінських рішень. Координаційно-інтеграційна функція контролінгу  

Тема 4. Система  планування  та  бюджетування  на  підприємстві 

Тема 5. Економічний  аналіз  у  контролінгу….. 

Тема 6. Методичний  інструментарій  оперативного  контролінгу 

Тема 7. Експертна діагностика фінансово-господарського стану підприємства 

Тема 8. Контролінг інвестиційних проектів 

Тема 9. Організащйні основи створення системи контролінгу на підприємстві 

Тема 10.  Контролінг  у  системі  прийняття  управлінських  рішень 

Змістовий модуль 3. Класифікація витрат. Класифікація об’єктів контролінгу 

Тема 11. Методи класифікації витрат. 

Тема 12. Постійні й змінні витрати. 

Тема 13. Методи виявлення залежності втрат від обсягу випуску. Класифікація 

витрат за ступенем регулювання. 

Тема 14. Поняття про центри відповідальності контролінгу. 

Тема 15. Класифікація управлінських інформаційних систем. 

Тема 16. Цикл завдань керування. 

Модуль 2. Управлінський облік як основа контролінгу 

Змістовий модуль 4. Облікова функція контролінгу. Управлінський облік. Поняття 

управлінського обліку як основи контролінгу 

Тема 17. Основи  виробничого  обліку  та  використання  його  даних 

Тема 18. Метод  обліку  витрат  за  фактичною  собівартістю  –  директ-костінг 

Тема 19. Метод  обліку  витрат  за  нормативною  собівартістю  −  стандарт-костінг 

Тема 20. Метод  визначення  беззбитковості  виробництва  продукції 

Тема 21. Показники  оперативного  аналізу  в  системі  контролінгу 

Тема 22. Метод  експертних  оцінок 

Тема 23. Формування  матриці  бостонської  консалтингової  групи 

Тема 24. Формування  стратегії  залучених  засобів  

Тема 25. Методика  бенчмаркінгу  у  системі  контролінгу 

Компетентності 

ЗК3. Здатність до абстрактного мислення, аналізу, синтезу. 

ЗК4. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях 

ЗК.10 Здатність до проведення досліджень на відповідному рівні. 

ЗК11. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації. 

СК1.Здатність визначати та описувати характеристики організації. 

СК2. Здатність аналізувати результати діяльності організації, зіставляти їх з 

факторами впливу зовнішнього та внутрішнього середовища. 

СК3. Здатність визначати перспективи розвитку організації. 

СК5. Здатність управляти організацією та її підрозділами через реалізацію функцій 

менеджменту. 

ЗФК11 Уміння проводити оцінювання економічної ефективності та наслідків 

прийняття рішень щодо організації транспортного процесу шляхом розрахунку 

відповідної системи показників. 

ЗФК12 Уміння ефективно управляти процесами на складах різного 
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функціонального призначення відповідно до діючих системи стандартизації. 

ЗФК13 Уміння використовувати на практиці сучасні системи автоматизації 

управління складом. 

ЗФК16 Здатність оптимізувати наскрізні потоки в основних функціональних та 

інтегрованих областях логістики. 

ЗФК17 Здатність створювати ефективні логістичні ланцюги для руху матеріальних 

потоків. 

ЗФК18 Уміння визначати логістичні витрати та знаходити шляхи їх скорочення. 

ЗФК29 Уміння визначати взаємозв'язок контролінгу з іншими функціями 

управління. 

ЗФК30 Здатність володіти методами управлінського обліку в підрозділах 

підприємства та формувати показники внутрішньої звітності як основи 

комунікаційних зв'язків управлінського обліку. 

ЗФК33 Здатність володіти комплексом спеціальних знань щодо управління 

процесами і системами транспортного обслуговування виробничих та торгівельних 

підприємств, які знаходяться в значних та найзначніших містах. 

Програмні  

результати  

ПРН3. Демонструвати знання теорій, методів і функцій менеджменту, сучасних 

концепцій лідерства. 

ПРН4. Демонструвати навички виявлення проблем та обґрунтування 

управлінських рішень. 

ПРН5. Описувати зміст функціональних сфер діяльності організації. 

ПРН6. Виявляти навички пошуку, збирання та аналізу інформації, розрахунку 

показників для обґрунтування управлінських рішень. 

ЗПРН19. Застосовувати набуті знання для виявлення, постановки та вирішення 

завдань за різних практичних ситуацій в сфері логістичного управління і 

управління ланцюгами постачань. 

ЗПРН20. Застосовувати одержані знання й уміння для ініціювання та реалізації 

заходів у сфері збереження навколишнього природного середовища і здійснення 

безпечної логістичної діяльності. 

ЗПРН21. Володіти методами та інструментарієм для обґрунтування управлінських 

рішень щодо створення й функціонування логістичних організаційних структур. 

Результати 

Знати:   

-  основи стратегічного і оперативного контролінгу;   

-  сутність і зміст основних понять курсу: система контролінгу, управлінський  

облік, центри відповідальності, маржинальний дохід;   

-  види витрат;  

-  алгоритм класифікації витрат та методи їх розподілу;   

-  види собівартості продукції;   

-  основи управлінського обліку;   

-  порядок організації витрат і результатів в системі директ-костінг та стандарт-

костінг;  

-  порядок бюджетування на підприємстві;   

-  порядок визначення фінансової структури;  

-  основи розрахунку ефективності інвестиційних проектів;  

-  основи аналізу-відхилень та CVP-аналізу;   

-  структуру служби контролінгу на підприємстві;   

-  характеристику підходів до прийняття управлінських рішень;  

Вміти:   

-  визначати причини та проводити аналіз залежності кінцевих результатів 

діяльності підприємства від встановлених відхилень;   

-  класифікувати витрати на релевантні групи;  

-  здійснювати операційний аналіз діяльності підприємства;  

-  здійснювати бюджетування підприємства за видами діяльності;  

-  розраховувати маржинальний дохід, ефект операційного леверіджу;   
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-  реалізовувати ефективну цінову політику підприємства;  

-  приймати оптимальні управлінські рішення, що забезпечують усталену роботу 

підприємства і його конкурентноздатність;   

-  збирати, вивчати, аналізувати й узагальнювати інформацію, що характеризує 

стан підприємства і розробляти рекомендації з підвищення ефективності на основі 

використання матеріально-технічних, соціально-економічних і організаційних 

факторів. 

Мати навички про:  

- основні напрямки підвищення кінцевих результатів діяльності підприємства;  

- критерії прийняття управлінських рішень за обсягом і структурою;   

- методи аналізу стратегічного і оперативного контролінгу;   

- процес створення системи контролінгу інвестицій та його етапи; 

- застосовувати набуті знання для виявлення, постановки та вирішення завдань за 

різних практичних ситуацій в сфері логістичного управління і управління 

ланцюгами постачань. 

Обсяг занять 
Всього Лекції Лабораторні Практичні СРС 

90 26 - 14 90 

Форми СРС 

Підготовка до лекцій, практичних занять (семінарів), модульного контролю, 

екзамену.  

Вивчення розділів, рекомендованих до самостійного опанування.; підготовка 

рефератів за темами курсу.  

Оцінка 

результатів 

навчання 

Залік у 8 семестрі 

 

Шифр, назва 

дисципліни, 

семестр 

ВПП 12.2 Управлінський облік 

8 семестр 

Зміст 

Модуль 1. Поняття контролінгу, фактори його розвитку, концепції,             

методологія та функції 

Змістовий модуль 1. Облік зобов’язань 

Тема 1. Мета, зміст і організація управлінського обліку 

Тема  2.  Класифікація  і поведінка витрат 

Тема  3.  Система  обліку  і калькулювання  за  повними витратами 

Тема  4.  Система  обліку  і калькулювання  за  змінними витратами 

Тема 5. Облік витрат діяльності 

Модуль 2. Управлінський облік як основа діяльності підприємства 

Змістовий модуль 2. Аналіз, нормування й планування витрат 

Тема  6.  Аналіз  взаємозв'язку витрат,  обсягу  діяльності  та прибутку 

Тема  7.  Система обліку і  калькулювання  за  нормативними витратами 

Тема  8.  Аналіз  релевантності інформації  для  прийняття управлінських рішень 

Тема  9.  Бюджетування  і контроль витрат 

Тема  10.  Облік  і  контроль  за центрами відповідальності 

Змістовий модуль 3. Аналіз управлінського обліку на підприємстві 

Тема 11. Внутрішня та зовнішня звітність:  використання  в управлінні 

Тема 12. Аналіз взаємозв’язку витрат, обсягу діяльності та прибутку   

Тема 13.Аналіз релевантності інформації для прийняття управлінських рішень  

Тема 14. Оптимальне  використання  ресурсів  в  умовах  обмежень. 

Компетентності 

ЗК3. Здатність до абстрактного мислення, аналізу, синтезу. 

ЗК4. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях 

ЗК10. Здатність до проведення досліджень на відповідному рівні. 

ЗК11. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації. 

СК1.Здатність визначати та описувати характеристики організації. 

СК2. Здатність аналізувати результати діяльності організації, зіставляти їх з 

факторами впливу зовнішнього та внутрішнього середовища. 

СК3. Здатність визначати перспективи розвитку організації. 

СК4. Вміння визначати функціональні області організації та зв’язки між ними. 

СК5. Здатність управляти організацією та її підрозділами через реалізацію функцій 
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менеджменту. 

ЗФК1. Здатність сформувати концептуальну модель фахівця з логістики та 

усвідомлювати сфери майбутньої професійної діяльності.  

ЗФК4. Здатність використовувати узагальнені знання світової практики з 

управління системами логістики та ланцюгами постачань. 

ЗФК5. Здатність визначати стратегію управління запасами. 

ЗФК6. Здатність проводити оцінювання економічної ефективності рішень в сфері 

логістики і управління ланцюгами постачань. 

ЗФК8. Здатність володіти основними підходами щодо логістичного управління на 

підприємствах різної  галузевої приналежності 

ЗФК16. Здатність оптимізувати наскрізні потоки в основних функціональних та 

інтегрованих областях логістики. 

ЗФК26. Уміння визначати продуктивність, результативність та ефективність 

логістичної діяльності підприємства оптової та роздрібної торгівлі 

ЗФК29. Уміння визначати взаємозв'язок контролінгу з іншими функціями 

управління. 

ЗФК30. Здатність володіти методами управлінського обліку в підрозділах 

підприємства та формувати показники внутрішньої звітності як основи 

комунікаційних зв'язків управлінського обліку. 

ЗФК33. Здатність володіти комплексом спеціальних знань щодо управління 

процесами і системами транспортного обслуговування виробничих та торгівельних 

підприємств, які знаходяться в значних та найзначніших містах. 

 

 

 

 

Програмні 

результати 

 

 

 

 

 

 

 

ПРН3. Демонструвати знання теорій, методів і функцій менеджменту, сучасних 

концепцій лідерства. 

 

ПРН4. Демонструвати навички виявлення проблем та обґрунтування 

управлінських рішень. 

ПРН5. Описувати зміст функціональних сфер діяльності організації. 

ПРН6. Виявляти навички пошуку, збирання та аналізу інформації, розрахунку 

показників для обґрунтування управлінських рішень. 

ЗПРН19. Застосовувати набуті знання для виявлення, постановки та вирішення 

завдань за різних практичних ситуацій в сфері логістичного управління і 

управління ланцюгами постачань. 

ЗПРН20. Застосовувати одержані знання й уміння для ініціювання та реалізації 

заходів у сфері збереження навколишнього природного середовища і здійснення 

безпечної логістичної діяльності. 

ЗПРН21. Володіти методами та інструментарієм для обґрунтування управлінських 

рішень щодо створення й функціонування логістичних організаційних структур. 

Результати 

Знати:  

– сутність, особливості і критерії бухгалтерського управлінського обліку, загальні 

принципи його побудови;  

–  методи  і  способи  організації  обліку  стану  і  використання  ресурсів 

підприємства  з  метою  управління  господарськими процесами  і результатами 

діяльності;  

– економічну суть та основні ознаки класифікації витрат;  

–  порядок  включення  до  собівартості  продукції  прямих  матеріальних витрат і 

витрат на оплату праці; 

 – основні методи розподілу накладних витрат;  

– основні принципи і методи калькулювання;  

–  методи  обліку  витрат  і  калькулювання  собівартості  продукції,  що 

застосовуються в міжнародній практиці;  

– особливості обліку витрат діяльності логістичного піприємства;  

– принципи визначення та класифікацію доходів;  

– порядок розрахунку фінансових результатів.   

Вміти:  

– раціонально використовувати методи і прийоми в процесі обліку витрат і 

калькулювання собівартості продукції;  

– визначати об'єкти управлінського обліку;  
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– складати внутрішню звітність;  

– використовувати облікові дані для планування та контролю діяльності 

підприємства, інтерпретувати  інформацію залежно  від характеру  та  сутності 

управлінських рішень, що приймаються на її основі;  

– вести облік витрат виробництва і обігу, виконання кошторису витрат;  

– розподіляти загально-виробничі витрати;  

– визначати собівартість замовлення;  

– визначати маржинальний дохід;  

– визначати втрати від участі в капіталі;  

– розраховувати суми витрат від надзвичайних подій;  

– визначати фінансовий результат;  

– організовувати облік витрат, доходів та прибутків підприємства;  

– виявити резерви економії та шляхи підвищення ефективності витрат на 

виробництво та обігу;  

– створювати інформаційну базу для прийняття управлінських рішень у сфері 

калькулювання, ціноутворення та формування виробничої програми.  

 Мати навички:  

–  для  яких  цілей  і  яким  чином  використовується  менеджерами інформація, 

підготовленої бухгалтерським управлінським обліком;  

–  про  відмінності  і  взаємозв’язок  двох  видів  обліку  фінансового  та 

управлінського в процесі підготовки інформації для користувачів;  

–  про  основні  концепції  внутрішньої  звітності  та  її  взаємозв’язку  з 

бухгалтерською (фінансовою) звітністю. 

- застосовувати набуті знання для виявлення, постановки та вирішення завдань за 

різних практичних ситуацій в сфері логістичного управління і управління 

ланцюгами постачань. 

Обсяг занять 
Всього Лекції Лабораторні Практичні СРС 

90 26 - 14 90 

Форми СРС 

Підготовка до лекцій, практичних занять (семінарів), модульного контролю, 

екзамену.  

Вивчення розділів, рекомендованих до самостійного опанування.; підготовка 

рефератів за темами курсу.  

Оцінка 

результатів 

навчання 

Іспит у 8 семестрі 

 

Шифр, назва 

дисципліни, 

семестр 

ВПП 13.1 Транспортне право 

8 семестр 

Зміст 

Модуль 1. 

Загальна частина 

Змістовий модуль 1. Поняття, предмет та метод транспортного права 

Тема 1. Поняття, джерела та система транспортного права як галузі. 

Тема 2.Транспортне право в національній  системі права. 

Змістовий модуль 2. Державне управління в галузі транспорту 

Тема1. Поняття, мета та функції державного управління в галузі транспорту. 

Тема 2. Суб’єкти державного управління на транспорті та їх повноваження. 

Змістовий модуль 3. Організаційно-правові основи функціонування галузі 

транспорту 

Тема1. Правове регулювання функціонування галузей транспорту. 

Тема 2. Правові основи господарської діяльності в транспортній сфері. 

Модуль 2. 

Особлива частина 

Змістовий модуль 4. Транспортні договори 

Тема 1. Загальна характеристика та види транспортних договорів. 

Тема 2. Основні транспортні договори. 

Тема 3. Допоміжні транспортні договори. 

Змістовий модуль 5. Правопорушення та юридична відповідальність на транспорті 
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Тема 1. Поняття та види транспортних правопорушень. 

Тема 2. Юридична відповідальність за правопорушення на транспорті . 

Змістовий модуль 6. Правові форми захисту прав учасників транспортних 

правовідносин 

Тема 1. Поняття та форми захисту прав учасників транспортних правовідносин за 

законодавством України. 

Тема 2. Комерційні акти та акти загальної форми. 

Тема 3. Правове регулювання претензійно-позовної роботи на транспорті. 

Змістовий модуль 7. Правове регулювання міжнародних перевезень 

Тема 1. Нормативно – правова база міжнародних перевезень. 

Тема 2. Юридична відповідальність при виконанні міжнародних перевезень 

пасажирів і вантажів. 

 

Компетентності 

Загальні: 

ЗК1. Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, 

усвідомлювати цінності громадянського (демократичного) суспільства та 

необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і 

громадянина в Україні. 

ЗК6 Здатність діяти відповідально та свідомо. 

Спеціальні: 

СК13. Розуміти принципи і норми права та використовувати їх у професійній 

діяльності. 

СК15. Здатність формувати та демонструвати лідерські якості та поведінкові 

навички. 

Фахові компетентності спеціальності визначені ВНЗ: 

ЗФК1 Здатність сформувати концептуальну модель фахівця з логістики та 

усвідомлювати сфери майбутньої професійної діяльності. 

ЗФК31 Здатність тлумачити норми транспортного права, визначати вид та межі 

юридичної відповідальності за правопорушення в транспортній сфері. 

ЗФК32 Уміння складати, подавати претензії і позови для задоволення вимог 

пов’язаних з невиконанням договірних зобов’язань на транспорті. 

Програмні 

результати 

ПРН1. Знати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності 

громадянського суспільства, верховенства права, прав і свобод людини і 

громадянина в Україні. 

ПРН4. Демонструвати навички виявлення проблем та обґрунтування 

управлінських рішень. 

ПРН9. Демонструвати навички взаємодії, лідерства, командної роботи. 

ПРН 12. Оцінювати правові, соціальні та економічні наслідки функціонування 

організації. 

ЗПРН19. Застосовувати набуті знання для виявлення, постановки та вирішення 

завдань за різних практичних ситуацій в сфері логістичного управління і 

управління ланцюгами постачань. 

Результати 

Знати: 

- роль і значення транспортного права в національній правовй системі; 

- організаційно-правові основи діяльності транспорту в Україні; 

- особливості правового регулювання правовідносин в різних галузях 

транспорту; 

- правові основи міжнародних перевезень пасажирів та вантажів; 

- процедури досудового врегулювання спорів, пов’язаних з невиконанням 

або неналежним виконанням транспортних зобов’язань, а також порядок 

звернення до суду та судового розгляду відповідних спорів. 

Уміти:  

- тлумачити норми транспортного права, застосовувати їх у розв’язанні 

конкретних практичних завдань; 

- вступати у відносини з юридичними і фізичними особами та вести 

переговори і ділове листування з питань укладення, виконання та 

розірвання транспортних договорів; 
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- застосовувати отримані знання з питань транспортного права при 

прийнятті рішення в конкретних ситуаціях; 

- оперативно орієнтуватися і знаходити необхідні нормативно-правові акти з 

питань транспортного права; 

- складати, подавати претензії і позови для задоволення вимог за 

невиконання зобов’язань; 

- орієнтуватись у питаннях міжнародно-правового регулювання 

транспортної діяльності. 
Мати навички: 

- застосовувати набуті знання для виявлення, постановки та вирішення 

завдань за різних практичних ситуацій в сфері логістичного управління і 

управління ланцюгами постачань; 
- складання найпростіших юридичних документів, що стосуються транспортної 

діяльності, взаємодії з державними органами щодо отримання ліцензій, дозволів 

тощо, застосування норм чинного національного та міжнародного транспортного 

законодавства; 

- аналізувати поточний стан транспортного законодавства, застосовувати правові 

норми з питань транспорту, володіти професійною термінологією. 

Обсяг занять 
Всього Лекції Лабораторні Практичні СРС 

90 26 - 14 50 

Форми СРС 

Підготовка до лекцій, практичних занять (семінарів), модульного контролю, 

курсової роботи, заліку. 

Вивчення розділів, рекомендованих до самостійного опанування.; підготовка 

рефератів та доповідей за темами курсу. 

Оцінка 

результатів 

навчання 

Залік у 8 семестрі 

 

Шифр, назва 

дисципліни, 

семестр 

ВПП 13.2 Правове забезпечення транспортної діяльності 

8 семестр 

Зміст 

Модуль 1.  

Загальна характеристика правового забезпечення транспортної діяльності. Правові 

основи експлуатації транспортних засобів. 

Змістовий модуль 1. Законодавчі основи правового регулювання транспортної 

діяльності в Україні. 

Тема 1. Поняття транспортної діяльності як предмета правового регулювання 

Тема 2. Джерела правового регулювання транспортної діяльності в Україні. 

Тема 3. Державне управління у сфері організації та виконання транспортної 

діяльності. 

Тема 4. Поняття та види юридичної відповідальності за правопорушення у 

транспортній сфері. 

Змістовий модуль 2. Правові основи використання транспортних засобів. 

Тема 1. Правовий режим рухомого складу галузей транспорту. 

Тема 2. Правові основи сертифікації транспортних засобів. 

Тема 3. Державна реєстрація транспортних засобів. 

Тема 4. Договірні відносини щодо використання транспортних засобів. 

Модуль 2.  

Правове забезпечення господарської діяльності у сфері надання транспортних 

послуг. 

Змістовий модуль 3. Правові основи надання послуг перевезення пасажирів та 

багажу. 

Тема 1. Загальна характеристика господарської діяльності у сфері надання послуг 

перевезення пасажирів і багажу. 

Тема 2. Правові основи господарської діяльності пасажирських перевізників. 

Тема 3. Договірні відносини у сфері перевезень пасажирів і багажу. 

Змістовий модуль 4. Правове забезпечення вантажних перевезень. 
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Тема 1. Загальна характеристика господарської діяльності у сфері надання послуг з 

перевезень вантажів. 

 

Тема 2. Правове забезпечення господарської діяльності з перевезення вантажів. 

Тема 3. Договірні відносини у сфері надання послуг з перевезення вантажів.  

Змістовий модуль 5. Правове забезпечення претензійно-позовної роботи на 

транспорті. 

Тема 1. Правові засоби фіксації порушення умов транспортних договорів. 

Тема 2. Правове регулювання претензійного порядку вирішення спорів, що 

випливають із порушення умов транспортних договорів. 

Тема 3. Порядок звернення суб’єктів транспортних правовідносин до суду за 

захистом їх порушених прав. 

Компетентності 

Загальні: 

ЗК1. Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, 

усвідомлювати цінності громадянського (демократичного) суспільства та 

необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і 

громадянина в Україні. 

ЗК6. Здатність діяти відповідально та свідомо. 

Спеціальні: 

СК13. Розуміти принципи і норми права та використовувати їх у професійній 

діяльності. 

СК15. Здатність формувати та демонструвати лідерські якості та поведінкові 

навички. 

Фахові компетентності спеціальності визначені ВНЗ: 

ЗФК1. Здатність сформувати концептуальну модель фахівця з логістики та 

усвідомлювати сфери майбутньої професійної діяльності. 

ЗФК31. Здатність тлумачити норми транспортного права, визначати вид та межі 

юридичної відповідальності за правопорушення в транспортній сфері. 

ЗФК32. Уміння складати, подавати претензії і позови для задоволення вимог 

пов’язаних з невиконанням договірних зобов’язань на транспорті. 

Програмні 

результати 

ПРН1. Знати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності 

громадянського суспільства, верховенства права, прав і свобод людини і 

громадянина в Україні. 

ПРН4. Демонструвати навички виявлення проблем та обґрунтування 

управлінських рішень. 

ПРН9. Демонструвати навички взаємодії, лідерства, командної роботи. 

ПРН 12. Оцінювати правові, соціальні та економічні наслідки функціонування 

організації. 

ЗПРН19. Застосовувати набуті знання для виявлення, постановки та вирішення 

завдань за різних практичних ситуацій в сфері логістичного управління і 

управління ланцюгами постачань. 

Результати 

Знати:  

- систему нормативно-правових актів України, що регулюють організацію та 

виконання транспортної діяльності; 

- систему транспортних договорів, порядок їх укладання, форму та зміст; 

- організаційно-правові основи господарської діяльності в транспортній сфері 

України; 

- особливості договірного регулювання правовідносин у сфері вантажних та 

пасажирських перевезень в різних галузях транспорту; 

- види юридичної відповідальності за порушення умов транспортних договорів; 

Вміти: 

- працювати з нормативно-правовими актами, систематизувати, аналізувати їх 

зміст, застосовувати правові норми, що регулюють транспортну діяльність 

відповідно до ситуації та практичної необхідності. 

Мати навички: 

- тлумачити норми транспортного права, розуміти їх зміст; 

- визначати нормативно-правові акти, якими опосередковуються 

відносини з надання послуг перевезення пасажирів та вантажів та інших 
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видів транспортної діяльності; 

- застосовувати отримані знання при прийнятті рішень в  конкретних 

життєвих ситуаціях;  

- оперативно орієнтуватися і знаходити необхідні нормативно-

правові акти з питань транспортної діяльності. 

Обсяг занять 
Всього Лекції Лабораторні Практичні СРС 

90 26 - 14 50 

Форми СРС 

Підготовка до лекцій, практичних занять (семінарів), модульного контролю, 

курсової роботи, залік. 

Вивчення розділів, рекомендованих до самостійного опанування.; підготовка 

рефератів та доповідей за темами курсу. 

Оцінка 

результатів 

навчання 

Залік у 8 семестрі 

 

Шифр, назва 

дисципліни, 

семестр 

ВПП 14.1  Сітілогістика 

8 семестр 

Зміст 

Модуль 1. Концептуальні основи сітілогістики 

Змістовий модуль 1. Концепція сітілогістики. 

Особливості сітілогістики для різних міських агломерацій. Потреби 

життєзабезпечення міста. Негативні наслідки від реалізації логістичної діяльності в 

місті та шляхи їх усунення. 

Змістовий модуль 2. Основні принципи транспортного планування міста. 

Класифікація міст за величиною та роллю в географічному розподілі праці. 

Функціональне зонування територій міст, особливості зонування історичних міст. 

Транспортно-екологічне зонування. Транспортна інфраструктура міста. Інженерна 

інфраструктура міста. Охорона навколишнього середовища. 

Змістовий модуль 3. Логістична система міста. 

Основні підсистеми логістичної системи міста. Вулично-дорожня мережа як основа 

сітілогістики. Загальна характеристика, показники та категорії вулично-дорожньої 

мережі міст. Категорії доріг. Характеристики транспортного потоку. 

Модуль 2. Практичні аспекти реалізації сітілогістики 

Змістовий модуль 4. Транспортне забезпечення сітілогістики. 

Транспортні системи міст. Конфігурація транспортних систем міст. Залежність 

транспортної системи міста від його планувальної структури та характеристик 

пасажиропотоку. 

Змістовий модуль 5. Організація руху в містах. 

Технічні засоби організації дорожнього руху. Автоматизовані системи управління 

рухом. Методи підвищення пропускної здатності доріг та вулиць. 

Змістовий модуль 6. Основи сітілогістичного механізму управління 

перевізним процесом у містах 

Перспективне і оперативне управління перевезеннями міста. Види організаційних 

структур оперативного управління рухом транспорту в містах. Взаємодія різних 

видів транспорту міської транспортної системи. Координація роботи міської 

транспортної системи. 

Змістовий модуль 7. Сітілогістика: екологічний аспект  

Ефективне транспортне планування міста в контексті зниження навантаження на 

довкілля. Негативні наслідки урбанізації. Основні забруднювачі повітря в місті. Шум 

та інші види впливу на довкілля.  

Компетентності 

ЗК4. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях 
ЗК9. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 
СК6. Здатність діяти соціально відповідально і свідомо. 
ЗФК3 Здатність володіти методологічним інструментарієм розроблення та реалізації 
завдань логістики. 
ЗФК4 Здатність використовувати узагальнені знання світової практики з управління 
системами логістики та ланцюгами постачань. 
ЗФК9. Здатність володіти методичним інструментарієм розроблення раціональних 
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маршрутів перевезень. 
ЗФК10. Здатність розробляти пропозиції щодо удосконалення транспортно-
технологічних систем доставки вантажів. 
ЗФК11. Уміння проводити оцінювання економічної ефективності та наслідків 
прийняття рішень щодо організації транспортного процесу шляхом розрахунку 
відповідної системи показників. 
ЗФК33. Здатність володіти комплексом спеціальних знань щодо управління 
процесами і системами транспортного обслуговування виробничих та торгівельних 
підприємств, які знаходяться в значних та найзначніших містах. 

Програмні 
результати 

ПРН4. Демонструвати навички виявлення проблем та обґрунтування управлінських 

рішень.  

ПРН12. Оцінювати правові, соціальні та економічні наслідки функціонування 

організації. 

ЗПРН19. Застосовувати набуті знання для виявлення, постановки та вирішення 

завдань за різних практичних ситуацій в сфері логістичного управління і управління 

ланцюгами постачань. 

ЗПРН20. Застосовувати одержані знання й уміння для ініціювання та реалізації 

заходів у сфері збереження навколишнього природного середовища і здійснення 

безпечної логістичної діяльності. 

ЗПРН21. Володіти методами та інструментарієм для обґрунтування управлінських 

рішень щодо створення й функціонування логістичних організаційних структур. 

Результати 

Знати: 
 - основні поняття сітілогістики; 
- класифікацію міст, основні положення транспортного планування міст, 
функціональне зонування їх територій, вулично-дорожня мережа міст; 
- види та структуру міського транспорту, основні характеристики транспортної 
системи міста; 
- характеристики транспортного потоку, методи організації дорожнього руху, 
існуючі підходи до підвищення пропускної здатності вулично-дорожньої меріжі 
міста;  
- інформаційні та транспортні технології для реалізації концепції сітілогістики.  
Уміти:  
- аналізувати потреби в логістичному обслуговуванні об’єктів міста; 
 - аналізувати потреби в транспортному обслуговуванні населення міста; 
- застосовувати принципи проектування транспортної мережі з урахуванням 
параметрів вулично-дорожньої мережі міста; 
- враховувати параметри транспортного потоку при організації транспортного 
обслуговування населення міста; 
- прогнозувати та визначати екологічні наслідки при реалізації логістичної 
діяльності в місті. 

Обсяг занять 
Всього  Всього  Всього  Всього  Всього  

90 90 90 90 90 

Форми СРС 

Підготовка до лекцій, лабораторних робіт, модульного контролю, заліку.  

Вивчення розділів, рекомендованих до самостійного опанування.; підготовка 

рефератів та презентацій за темами курсу. 

Оцінка 

результатів 

навчання 

Залік у 8-му семестрі 

 

Шифр, назва 

дисципліни, 

семестр 

ВПП 14.2 Управління безпекою дорожнього руху 

8 семестр 

Зміст 

Модуль 1. Основні проблеми та напрямки діяльності в сфері управління 

безпекою дорожнього руху 

Змістовий модуль 1. Загальні положення безпеки дорожнього руху 

Система забезпечення БДР. Основні напрямки діяльності в області безпеки 

руху на транспорті. Глобальний план здійснення «Десятиріччя дій ООН  для 

забезпечення безпеки дорожнього руху»  (2011-2020). Міжнародні та 
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вітчизняні нормативно-правові документи в області безпеки дорожнього руху. 

Відповідальність за порушення правил безпеки на автомобільному 

транспорті. Основні структурні заходи для швидкого підвищення безпеки 

руху  
Змістовий модуль 2.  ДТП, їх облік та аналіз 

Поняття про ДТП. Облік ДТП. Класифікація ДТП. Аналіз ДТП: кількісний, 

якісний, топографічний. Оцінка рівня безпеки дорожнього руху на основі 

даних про ДТП. Втрати від ДТП. Основні напрямки діяльності по 

скороченню кількості ДТП. Прогнозування скорочення кількості ДТП після 

реалізації заходів з удосконалення управління дорожнім рухом. 

Використання технічних досягнень для підвищення безпеки руху  
Модуль 2. Основні фактори безпеки дорожнього руху  

та практичні напрямки її забезпечення 

Змістовий модуль 3. Водій та безпека руху 

Надійність водія та фактори, що її визначають.  Психофізіологічні властивості водія 

та їх вплив на БДР. Мотивація, темперамент та втома. Основні етапи діяльності 

водія при керуванні автомобілем. Причини неправильних дій водія. Зір та його 

основні характеристики. Визначення часу реакції водіїв та технічна оцінка їх дій 

при проведенні автотехнічних експертиз. 

Змістовий модуль 4. Конструктивна безпека автотранспортних засобів 

Визначення конструктивної безпеки АТЗ та її структура. Функції та властивості 

активної безпеки. Функції та властивості пасивної безпеки. Післяаварійна безпека. 

Екологічна безпека.  

Змістовий модуль 5. Дорожні умови та безпека руху 

Основні конструктивні елементи і експлуатаційний стан автомобільних доріг, їх 

вплив на БДР. Характеристики плану та поперечного профілю. Класифікація 

автомобільних доріг та вулично-дорожньої мережі міст. Основні планувальні схеми 

вулично-дорожньої мережі міст, їх переваги та недоліки. Основні напрямки 

поліпшення ДУ для підвищення рівня безпеки руху. 

Змістовий модуль 6. Технічні засоби організації дорожнього руху 

Інформаційне забезпечення учасників дорожнього руху як фактор БДР. Загальна 

класифікація технічних засобів ОДР. Дорожні знаки: види та конструктивне 

виконання. Основні задачі, що вирішуються за допомогою дорожньої розмітки. 

Основні технічні засоби та елементи циклу СФР. Режими роботи СФР.  

Компетентності 

ЗК4. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях 

ЗК9. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 

СК6. Здатність діяти соціально відповідально і свідомо. 

ЗФК9. Здатність володіти методичним інструментарієм розроблення раціональних 

маршрутів перевезень. 

ЗФК10. Здатність розробляти пропозиції щодо удосконалення транспортно-

технологічних систем доставки вантажів. 

ЗФК33. Здатність володіти комплексом спеціальних знань щодо управління 

процесами і системами транспортного обслуговування виробничих та торгівельних 

підприємств, які знаходяться в значних та найзначніших містах. 

Програмні 

результати 

ПРН12. Оцінювати правові, соціальні та економічні наслідки функціонування 

організації. 

ЗПРН20. Застосовувати одержані знання й уміння для ініціювання та реалізації 

заходів у сфері збереження навколишнього природного середовища і здійснення 

безпечної логістичної діяльності. 

Результати 

Знати: 

- особливості функціонування системи «Водій – Автомобіль – Дорога - 

Середовище»;  

- загальні положення державної політики та практичної діяльності з метою 

забезпечення БДР в Україні;  

- чинну нормативну-правову документацію в сфері забезпечення БДР в 

Україні;  

- наявні методики класифікації та аналізу ДТП;  
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- психофізіологічні особливості діяльності водія автотранспортного засобу 

(АТЗ);  

- фактори дорожніх умов (ДУ) та їх вплив на БДР;  

- основні функції та властивості конструктивної безпеки АТЗ; 

- особливості застосування технічних засобів організації дорожнього руху 

(ОДР) та їх вплив на БДР. 
Уміти:  

- проводити кількісний та якісний аналіз ДТП;  

- оцінювати дії водія за результатами дослідження обставин ДТП; 

- визначати ступінь складності перехрестя (метод конфліктних точок); 

- оцінювати вплив на рівень потенційної безпеки параметрів дорожніх умов;  

- визначати та аналізувати показники конструктивної безпеки АТЗ. 

Обсяг занять 
Всього  Всього  Всього  Всього  Всього  

90 90 90 90 90 

Форми СРС 

Підготовка до лекцій, лабораторних робіт, модульного контролю, заліку.  

Вивчення розділів, рекомендованих до самостійного опанування.; підготовка 

рефератів та презентацій за темами курсу. 

Оцінка 

результатів 

навчання 

Залік у 8-му семестрі 

 

 

 

 
 


