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Сьогодні державі потрібні висококваліфіковані фахівці, які мають багатопрофільні знання. У
сучасних умовах для успішної організації та ведення бізнесу необхідно володіти професійними
компетенціями в галузі економіки. Поряд з економічною підготовкою сучасному бізнесменові
необхідно володіти глибокими знаннями права, вміти правильно його тлумачити і застосовувати,
оскільки всі бізнес-процеси проходять в умовах нормативно-правової регламентації з боку держави.
Об'єктивна необхідність удосконалення відносин між суб'єктами господарювання вимагає зміцнення
їх економічних зв'язків, тому виникає потреба у правовому захисті своїх прав і законних інтересів.
Метою освітньої програми «Економіко-правове забезпечення бізнесу» є підготовка бізнес-економістів
нової управлінської формації. Програма інтегрує економічну та правову освіту, що забезпечує якісне
підґрунтя для подальшого працевлаштування випускників у сфері економіко-правової діяльності. Окрема
увага в рамках освітньої програми приділяється підготовці фахівців, здатних відстоювати інтереси держави
і суспільства від проявів кримінальної, корупційної складових сучасного українського бізнесу. Випускники
мають реальну можливість працевлаштування завдяки отриманим знанням та умінням.
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Освітня програма «Економіко-правове забезпечення бізнесу» спрямована на
якісну теоретичну і практичну підготовку фахівців у галузі економіки та права на рівні
сучасної європейської та світової університетської освіти шляхом забезпечення
міждисциплінарного характеру професійної підготовки, що інтегрує економічну та
правову освіту і компетенції.
Освітня програма реалізується у тісному співробітництві з авторитетними
українськими та зарубіжними науковими інституціями, державними установами,
провідними бізнесовими структурами, недержавними аналітичними центрами.
Випускники стануть висококонкурентними фахівцями на ринку праці, здатними
здійснювати аналітичну, науково-дослідницьку, проєктно-економічну, організаційноуправлінську, консалтингову, педагогічну діяльність.

4

Випускники університету, які здобудуть ступінь бакалавра,
зможуть займатися адміністративно-господарською та комерційною
діяльністю. регулювати і контролювати господарську діяльність
економічних суб'єктів; успішно розробляти внутрішні нормативні правові
акти; збирати, обробляти й актуалізувати інформацію про норми ведення
бізнесу, прийняті органами державного та місцевого управління; брати
участь у розробці інноваційної та інвестиційної стратегій суб'єктів
господарювання; брати участь у реалізації інвестиційних та інноваційних
проєктів.
Строк навчання на основі повної загальної середньої освіти за денною формою здобуття
освіти – 3 роки 10 місяців, за заочною – 4 роки 10 місяців.
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Якщо ви бажаєте

➢ бути господарем свого життя,
➢ управляти власним бізнесом,
➢ комерціалізувати свою ідею,
➢ отримувати стабільний прибуток,

ми пропонуємо

освітню програму, яка підходить для тих, хто планує створити власний
бізнес, стати успішним підприємцем.
Освітня
програма
«Економіко-правове
забезпечення
бізнесу»
покликана допомогти вам закласти міцний фундамент знань з економіки і
права, підготуватись до успішної кар'єри.
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Основні переваги навчання за освітньою програмою

❖Висока якість освіти, підтверджена досвідом роботи та професіоналізмом професорськовикладацького колективу.
❖Диференціація та індивідуалізація організації освітнього процесу з урахуванням схильностей
та індивідуальних особливостей наших студентів.
❖Проведення різноманітних лекцій, бізнес-тренінгів, майстер-класів фахівцями-практиками
провідних підприємств.
❖Розвиток партнерських взаємин між викладачами і студентами.
❖Сучасна навчально-матеріальна база, застосування інтерактивних технологій і тренінгів,
використання кейсів, розробка групових проєктів, презентацій, проведення наукових семінарів.
❖Сприяння працевлаштуванню випускників та надання баз практики і стажування для студентів.
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КОНКУРЕНТНІ ПЕРЕВАГИ, ЯКІ ОТРИМАЄ ВИПУСКНИК
ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ НА РИНКУ ПРАЦІ:

✓ефективна фахова підготовка на міждисциплінарній
основі відповідно до вимог ринку праці у суміжних
економічній та правовій галузях;
✓інтеграція правових й економічних знань, яка
забезпечує якісну основу для розширення можливостей
подальшого працевлаштування фахівців у сфері
економіко-правової діяльності;
✓здатність
розробляти
управлінські
рішення
й
обґрунтовувати їх вибір на основі критеріїв соціальноекономічної ефективності;
✓здатність управляти економічними процесами у
комерційних і некомерційних організаціях, органах
державної
влади
та
місцевого
самоуправління,
неурядових і громадських організаціях у контексті
існуючих інституційно-правових реалій.
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Протягом навчання за освітньо-професійною програмою підготовки
бакалаврів студенти вивчають
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Мікроекономіку
Макроекономіку
Національну економіку
Економіку підприємства
Економетрику
Психологію та професійну етику
Регіональну економіку
Оцінку потенціалу підприємства
Економіку і організацію
міжнародних перевезень
Зовнішньоекономічну діяльність
підприємства
Управління витратами на підприємствах
транспорту
Фінансово-економічний аналіз
Інформатику та інформаційні технології в
економіці

✓ Правові засади підприємницької
діяльності
✓ Адміністративне право України
✓ Трудове право
✓ Господарське право
✓ Митне право
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Кафедра економіки має комп’ютерний
клас, обладнаний сучасною технікою,
мультимедійною дошкою та проєктором.
Для
вдосконалення
навчального
процесу створена навчальна аудиторія –
віртуальний зал судового засідання,
функціонує юридична клініка.
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Навчальний план передбачає проходження студентами
практики на провідних підприємствах автотранспортної
галузі України.
ПАТ «Київська виробнича компанія «РАПІД»

Комунальне підприємство
«Київпастранс»
Комунальне підприємство «Київдорсервіс»

Корпорація «УкрАВТО»

Група компаній «НІКО»
ПАТ «Автомобільна компанія
«Укртранс»
Компанія «Сканія Україна»
Дилерські центри компанії
«Шкода»
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Випусковою для спеціальності «Економіка» (освітня програма
«Економіко-правове забезпечення бізнесу») є кафедра економіки,
яка заснована ще в 60-х роках минулого століття. Від 2005 року
кафедру очолює Коза к Л юд ми ла Ст еп анівна , професор, членкореспондент Транспортної академії України, заслужений працівник
освіти України.
Л. С. Козак – автор понад 250 наукових та навчальнометодичних праць, серед яких монографії, підручники та навчальні
посібники. Підготувала плеяду кандидатів економічних наук.
Нагороджена Орденом «Зірка слави. Економіка України»,
міжнародною
Україно-французькою
нагородою
«Орден
Завідувач кафедри
професор Козак Л.С.
Королеви Анни «Честь Вітчизни», медалями «За трудову
звитягу», «До 1500-річчя Києва», Почесними грамотами Кабінету Міністрів України та
Київського міського голови, Подяками Прем'єр-міністра України, нагрудними знаками МОН
України «Петро Могила» та «Відмінник освіти України»; лауреат Всеукраїнської премії
«Жінка ІІІ тисячоліття».
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На кафедрі економіки сформовано
висококваліфікований
професорськовикладацький
колектив,
який об’єднує
36 працівників: 6 професорів, 20 доцентів,
7 старших викладачів, 3 асистенти. Багатьох
викладачів кафедри за плідну роботу
відзначено
професійними
нагородами,
зокрема нагрудним знаком МОН України
«Відмінник освіти України»,
нагрудним
знаком МОН України «Петро Могила»,
нагрудним знаком Міністерства транспорту та зв’язку України «Почесний
автотранспортник України», нагрудним знаком МОН України «За наукові досягнення».
Кафедра залучає фахівців дорожньо-транспортної галузі, Національної академії наук
України, Транспортної академії України до здійснення освітнього процесу.
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Від 2013 року на базі ПАТ «Київська виробнича компанія «РАПІД» –
провідного підприємства на ринку міжнародних перевезень – функціонує філія
кафедри економіки Національного транспортного університету, робота якої
спрямована на зміцнення зв’язків науки з виробництвом, підвищення
ефективності практичної підготовки студентів, залучення до науки талановитої
молоді, максимального наукового та кадрового забезпечення потреб
автотранспортних підприємств у фахівцях з економіки.
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Кафедрою економіки плідно проводиться науково-дослідна та видавнича
діяльність.
Науково-педагогічний колектив кафедри економіки разом зі студентами активно
долучається до виконання науково-дослідних робіт, наукових конференцій і
семінарів: міжнародних, всеукраїнських, університетських. Викладачі кафедри
підтримують наукові та творчі зв’язки з вітчизняними і зарубіжними науковими
установами та закладами освіти, серед яких Харківський національний автомобільнодорожній університет, Київський національний економічний університет імені Вадима
Гетьмана, Інститут економіки та прогнозування НАН України, Одеська національна
морська академія, Віденський економічний університет (Австрія), Падерборнський
університет (Німеччина), Тбіліський державний університет економічних відносин
(Грузія), Кутаїський університет права і економіки (Грузія) тощо.
Основна тема науково-дослідної роботи кафедри на 2021–2025 рр. – «Сучасна
парадигма інноваційного розвитку транспортного комплексу України».
На кафедрі здійснюється підготовка науково-педагогічних кадрів. Протягом 2005–
2021 років підготовлено 23 кандидати економічних наук. Сьогодні в аспірантурі
навчаються
15 аспірантів.
Професорсько-викладацький колектив кафедри плідно працює над виданням
навчальних посібників та навчально-методичних розробок, які спрямовані на
удосконалення освітнього процесу і його комп’ютеризацію. Протягом 2005–2021 рр.
надруковано
понад
600 науково-методичних праць.
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Наукові можливості для студентів
Всеукраїнські та
міжнародні конференції
Конкурси наукових робіт
Міжнародні наукові
проєкти
Публікація результатів
досліджень
Аспірантура,
докторантура
та захист дисертацій
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У бібліотеці Національного транспортного університету студенти
можуть отримати необхідні для навчання підручники, навчальні посібники,
методичні розробки. Сьогодні фонд бібліотеки – це універсальне зібрання
наукової, навчальної, довідкової літератури та періодичних видань, який
налічує понад 554 000 примірників на традиційних та електронних носіях
інформації.
На вебсторінці бібліотеки (http://www.library.ntu.edu.ua) розміщено
генеральний електронний каталог. Доступ до електронних ресурсів
бібліотеки здійснюється цілодобово.
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Студмістечко Національного транспортного університету розташовано у Печерському
районі міста Києва. П’ять гуртожитків студентського містечка університету забезпечують
житлом всіх іногородніх студентів, які потребують поселення у гуртожиток під час навчання.
У студмістечку є все необхідне для нормального проживання та навчання, працюють
медпункт, стоматологічний кабінет, у гуртожитках налагоджено локальну комп’ютерну мережу
та Wi-Fi. На території студмістечка знаходиться відкритий спортивний майданчик для занять
міні-футболом, волейболом, баскетболом, тенісом, фітнесом.
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В університеті для студентів
працюють їдальня, буфети та
кафе «Кадет» з помірними
цінами і смачними стравами.
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У
сучасному
спортивному
комплексі
Національного транспортного університету з ігровими
та тренажерними залами, плавальним басейном
студенти
можуть
безкоштовно
займатися
у
спортивних секціях з:
• волейболу,
• баскетболу,
• футболу,
• бадмінтону,
• плавання,
• легкої атлетики,
• гирьового спорту,
• настільного тенісу,
• боротьби,
• шахів.
Велику
популярність
має
мотоспорт
–
університетська команда відома всій Україні та за її
межами. Мотокоманда нещодавно відзначила 68 років
від дня свого заснування.
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У Центрі студентської творчості
та дозвілля НТУ працюють творчі
колективи:
• Клуб веселих і найкмітливіших,
• вокальна студія,
• хореографічна студія,
• студія художнього слова.
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Центр підготовки водіїв автомобілів Національного
транспортного університету здійснює підготовку водіїв
за категоріями «А1», «В», «C1», «C», «D».
У Центрі підготовки водіїв є сучасна матеріальна база:
✓ клас з вивчення правил дорожнього руху,
✓ клас будови автомобіля і охорони праці,
✓ комп’ютерні класи для практичних занять з правил
дорожнього руху (ПДР),
✓ лабораторія транспортних засобів.
Навчання слухачів з практичних навиків управління
проводиться на сучасних транспортних засобах:
легкових, вантажних автомобілях та автобусах.
Центр підготовки водіїв НТУ має власний автодром
для практичних занять.
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Студенти Національного транспортного університету можуть пройти навчання за
програмою підготовки офіцерів запасу у Національному університеті оборони України
імені Івана Черняховського на кафедрі підготовки офіцерів запасу.
Навчання за програмою підготовки офіцерів запасу триває два роки (чотири
семестри та літні військові збори).
Можлива підготовка як за державним замовленням, так і за кошти фізичних,
юридичних осіб.
Питання щодо набору на навчання вирішуються через деканати факультетів
Національного транспортного університету.

Строки подання документів і проведення конкурсного відбору уточнюються
щороку.

Детальна інформація щодо умов вступу на навчання за програмою підготовки
офіцерів запасу:
http://nuou.org.ua/
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Національний транспортний університет:
Україна, 01010, м. Київ,
вул. М. Омеляновича-Павленка , 1,
тел. (044) 280-82-03,
e-mail: general@ntu.edu.ua
Приймальна комісія:
каб.119 б, тел. (044) 280-54-09
Деканат факультету економіки та права:
каб. 207, тел. (044) 288-71-00
Кафедра економіки:
каб. 313, 314, тел. (044) 280-30-16

Запрошуємо на навчання!

