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Кафедра торговельного підприємництва та логістики є випусковою з
підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр за спеціальністю
«Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» (спеціалізаціями “Організація
оптової та роздрібної торгівлі” та «Логістична діяльність»), а також освітньокваліфікаційного рівня магістр за спеціалізацією “Організація оптової та роздрібної
торгівлі” та “Логістика та управління ланцюгами постачання”.
Підготовка фахівців здійснюється за ступеневою системою: бакалавр, магістр.
Після закінчення бакалаврату студенти продовжують навчання за рівнем магістр.
Відбір студентів до магістеріуму здійснюється відповідно до Положення про
організацію ступеневої освіти в КНТЕУ, що стимулює студентів до набуття якісних
теоретичних знань і практичних умінь.
Викладачі кафедри торговельного підприємництва та логістики мають значний
практичний та науковий досвід роботи, що дає їм змогу ефективно забезпечувати
проведення лекційних, практичних та інших видів занять із навчальних дисциплін,
серед яких провідне місце займають: логістика, торговельне підприємництво,
організація торгівлі, логістичний менеджмент, комерційна діяльність, мерчандайзинг,
підприємницькі мережі та торговельні системи та інші. Крім того, зважаючи на те,
що кафедра є випусковою, провідні викладачі здійснюють керівництво випускними
кваліфікаційними роботами магістрів.
СПЕЦІАЛЬНІСТЬ

СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ

Підприємництво, торгівля
та біржова діяльність

Логістика та управління ланцюгами постачання
ОС «магістр»
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Освітня програма
“ЛОГІСТИКА ТА УПРАВЛІННЯ ЛАНЦЮГАМИ ПОСТАЧАННЯ”
Мета освітньої програми
Підготовка висококваліфікованих фахівців, які володіють фундаментальними
фаховими знаннями, сучасним економічним світоглядом і практичними навичками,
необхідними для розв’язання наукових та прикладних завдань.
Основний фокус освітньої програми та спеціалізації
Спеціальна економічна освіта в галузі управління та адміністрування, сфері
підприємництва, управління ланцюгами постачання та логістичними бізнеспроцесами на підприємствах.
Ключові слова: логістика, ланцюг постачання, матеріальний потік,
інформаційний потік, фінансовий потік, логістична система, логістична послуга,
логістичний провайдер, виробнича логістика, закупівельна логістика, транспортна
логістика, складська логістика, розподільча логістика, комерційна логістика,
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логістика електронної торгівлі, фулфілмент, транспортно-експедиторська діяльність,
логістична діяльність підприємства, інформаційна логістика, мультимодальні
перевезення, бізнес-процеси в логістиці.
Особливості програми
Розширення варіативної складової за рахунок прикладних дисциплін, які
забезпечують формування умінь та навичок для роботи у сфері управління
ланцюгами постачання. Надати студентам знання і розуміння сучасних тенденцій
розвитку та особливостей управління ланцюгами постачання в Україні й зарубіжних
країнах з акцентом на критичному мисленні та практичних навичках, набуття
компетентностей, необхідних для здійснення професійної діяльності, поширення
інформації, реалізації проектів та управління логістичними бiзнес-процесами у
ланцюзі постачання товарів
Викладання та навчання
Збалансоване поєднання аудиторної та самостійної роботи на засадах
проблемно-орієнтованого та інтерактивного навчання з використанням сучасних
освітніх технологій та методик (лекції-дискусії, семінарські заняття, лабораторні та
практичні заняття в малих групах, самостійна робота з інформаційними джерелами,
консультації викладачів, дистанційне навчання, самонавчання під час підготовки
до занять.
Інтегральна компетентність
Здатність розв’язувати складні задачі і проблеми у логістичній діяльності або у
процесі навчання, що передбачає проведення досліджень та здійснення інновацій
та характеризується невизначеністю умов і вимог.
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Управління бізнес-процесами в логістиці

Результати навчання. Формування у студентів розуміння
сутності процесного підходу до управління діяльністю підприємства;
засвоїти основні положення та підходи до визначення терміну бізнес-процесу як
об’єкту управління; ознайомити із процесом розроблення системи бізнес-процесів
в логістиці; виявити основні правила виокремлення бізнес-процесів у логістиці;
вивчити процес регламентації бізнес-процесів підприємства; ознайомити з
визначальними основами побудови бізнес-процесів у логістиці, їх особливостями та
можливостями застосування; забезпечити студентів основоположними знаннями
в області теорії управління бізнес-процесами в логістиці.
Зміст. Сутність, основні види та особливості бізнес-процесів в логістиці.
Інтеграція бізнес-процесів в логістиці. Методологічні підходи до оцінювання
бізнес-процесів в логістиці. Інформаційне забезпечення аналізу бізнес-процесів
в логістиці. Аналіз асортиментної політики торговельного підприємства та
методичних підходів до її розробки. Оцінювання економічної ефективності бізнеспроцесів в логістиці. Оптимізація бізнес-процесів в логістиці. Реінжиніринг бізнеспроцесів.

Логістичний менеджмент

Результати навчання. Використання системного підходу
в управлінні діяльністю підприємства; розробка оптимальних організаційних
структур служби логістики; організація логістичної діяльності на різних за видами
діяльності підприємствах; використання мотивації логістичного персоналу для
зменшення загальних витрат; розробка логістичних стратегій для різних за видами
діяльності підприємств; складання планів поточної та оперативної логістичної
діяльності підприємства; проведення логістичного аудиту підприємства.
Зміст. Теоретико-методологічні засади логістичного менеджменту
Логістичний менеджмент в системі управління підприємством Стратегічні
альтернативи логістичного менеджменту Організаційні аспекти логістичного
менеджменту Функція контролю логістичних процесів на підприємстві Економічні
аспекти логістичного менеджменту Управління персоналом в логістичній системі
підприємства Консультаційні послуги в управлінні логістичною діяльністю
підприємства.
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Методологія і організація наукових досліджень
Результати навчання: формування знаннь принципів,
теорії і прийомів наукового дослідження; оволодіння
традиційними
і
сучасними
інноваційними
методами
проведення наукових досліджень;
розуміння
специфіки
наукових досліджень організації оптової та роздрібної торгівлі; набуття навичок
оформлення результатів наукових досліджень та їх впровадження у практику;
вміння підготувати до друку наукові статті, доповіді та підсумкові звіти; знання
вимог, порядку підготовки та захисту дипломних магістерських робіт.
Зміст. Знання, його сутність і структура. Пізнання і його зміст. Засоби здобуття
знань. Методологія як інструментарій пізнання та здобуття знань. Наука як знання,
особливий вид і результат пізнавальної діяльності. Принципи наукових досліджень
організації оптової та роздрібної торгівлі. Інструментарій здобуття наукових
знань про організації оптової та роздрібної торгівлі. Формулювання і постановка
наукової проблеми. Шляхи та засоби вирішення наукової проблеми. Визначення
напрямів удосконалення організації оптової та роздрібної торгівлі. Вибір тематики
досліджень організації оптової та роздрібної торгівлі. Метод і методологія
наукового дослідження організації оптової та роздрібної торгівлі. Організація
роботи дослідника. Процес наукового дослідження проблем організації оптової
та роздрібної торгівлі. Вибір теми, порядок виконання, рецензування та захисту
випускної кваліфікаційної роботи. Теоретичні результати досліджень. Наукова
новизна досліджень. Апробація наукових досліджень організації оптової та
роздрібної торгівлі. Оприлюднення результатів досліджень. Форми втілення
результатів наукових досліджень. Практична цінність результатів наукових
досліджень.

Проектування логістичних систем
Результати навчання. Формування знань щодо визначення
структури логістичної системи; визначення місця розміщення
логістичних об’єктів; гармонізації потужності об’єктів логістичної
системи; використовувати інформаційні технології в процесі проектування та
організування логістичних систем; координації логістичних процесів під час
проектування та організації логістичної системи; розроблення бізнес-плану
проекту логістичної системи.
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Зміст. Методологічні підходи до аналізу та синтезу логістичних систем.
Життєвий цикл та середовище функціонування логістичної системи. Визначення
та гармонізація потужностей логістичних систем. Логістична інфраструктура
підприємства. Принципи та технології проектування логістичних систем.
Розміщення логістичного об’єкта на логістичному полігоні. Проектування
інтегрованих транспортно-складських логістичних систем. Система та методичні
підходи до управління проектами. Планування та організація проекту логістичної
системи. Управління витратами, ризиками та оцінка ефективності
проектів логістичних систем.

Міжнародне технічне регулювання
Результати навчання. Формування системи знань щодо
ролі технічного регулювання в умовах глобалізації економічних
процесів, характеристики міжнародних угод, законодавчого і
нормативно-правового забезпечення міжнародного технічного
регулювання.
Зміст. Система міжнародного технічного регулювання в умовах глобалізації
економічних процесів. Складові міжнародного технічного регулювання:
стандартизація, метрологія, оцінка відповідності та акредитація, ринковий нагляд.
Концепція розвитку системи технічного регулювання. Зовнішні та внутрішні
чинники впливу на систему технічного регулювання. Законодавчо-нормативне
забезпечення системи технічного регулювання. Міжнародні організації та угоди
у сфері міжнародного технічного регулювання. Європейська модель розвитку
системи технічного регулювання – правила, принцип створення єдиного ринку.
Вимоги ЄС до експортерів та імпортерів товарів. Основні регуляторні аспекти
функціонування спільного ринку Європейського Союзу. Системи ЄС щодо
оповіщення про небезпечні товари RAPEX, RASSF. Міжнародні глобальні
стандарти щодо безпечності та якості товарів. Стандарти BRС, IFS,
GlobalGap, стандарти комісії Сodex Alimentarius.

Професійні комунікації іноземною мовою
Результати навчання. Вивчення феномена мовної
комунікації; формування вмінь та навичок правильно розуміти
й аналізувати комунікативні процеси і явища, використовування
здобутих знань у вивченні іноземних мов, перекладі, філологічних дослідженнях,
практиці іншомовного спілкування; висвітлення ролі мовної комунікації у
контактній зоні.
Зміст. Теорія мовної комунікації як наука і навчальна дисципліна. Природа
спілкування і комунікації. Риторика – мистецтво слова. Компоненти комунікації і
форми мовного спілкування. Організація мовного коду в комунікації. Загальна
характеристика складових комунікативного акту. Культура мовної комунікації.
Комунікативні девіації (невдачі). Міжкультурна комунікація. Етноспецифіка мовної
комунікації.
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Системи бізнес-аналітики в логістиці
Результати навчання. Формування знань інформаційноаналітичної структури підприємства, потреб сучасних
підприємств в аналітичній інформації, методів обробки та
аналізу статистичних даних для вирішення актуальних соціальноекономічних задач в логістиці; основних принципів прийняття
ефективних управлінських рішень на основі аналізу тенденцій основних
характеристик логістичних процесів; особливостей хмарних технологій зберігання
та обробки великих даних, понять трансформації, консолідації, візуалізації даних.
Зміст. Роль бізнес-аналітики в логістиці. Задачі аналізу даних логістичних
процесів. Практичні вміння моделювати логістичні бізнес-процеси за допомогою
новітніх методів для обробки та аналізу великих масивів даних, які використовуються
для вирішення актуальних задач управління в логістиці; обґрунтовувати й
аналізувати вибір конкретного типу моделі та методу інтелектуального аналізу
даних при вирішенні практичних задач логістичної діяльності; застосовувати
алгоритми Data Mining при обробці даних; аналізувати результати побудови та
використання систем інтелектуального аналізу даних при вирішенні прикладних
задач управління ланцюгами постачання.
Система бізнес-аналітики Microsoft Power BI. Аналітична платформа Deductor
Studio. Системи бізнес-аналітики RapidMiner і QuikView.

Технології аналізу даних

Результати навчання. Формування знань основних розділів
науки про дані (Data Science): Data Analytics, Big Data, Data Mining, Business Intelligence. Знання процедур передобробки даних: консолідація,
трансформація, очищення, збагачення даних; моделей та методів інтелектуального
аналізу даних: асоціації, кластеризації, класифікації, регресії, прогнозування,
візуалізації даних; сучасних програмних засобів аналізу даних.
Зміст. Наука про дані (Data Science). Консолідація даних. Трансформація даних.
Аналіз даних логістичних процесів у реальному часі (Real Time Data Mining). Пошук
асоціативних правил ¬у логістиці (Rules Mining). Сегментація клієнтів мережі
транспортної компанії. Кластерний аналіз даних торговельної мережі. Візуальний
аналіз даних (Visual Mining). Аналіз текстової інформації (Text Mining). Аналіз
даних мережі інтернет (Web Mining). Підвищення рівня лояльності клієнтів. Аналіз
цільової аудиторії постачальників. Програмні аналітичні платформи.

8

ДИСЦИПЛІНИ

Управління ланцюгами постачання
Результати навчання. Формування знаня концепціїй
і технологій, які використовуються при організації процесу
управління
ланцюгами постачання; оволодіти основними
навичками в галузі стратегічного планування, організації та
управління ланцюгами постачання; вміти приймати рішення в управлінні
ланцюгами постачання; розвивати практичні навички з проектування ланцюгів
постачання; координувати взаємовідносини між учасниками ланцюга постачання;
оцінювати економічну ефективність функціонування ланцюга постачання;
здійснювати інформаційну підтримку в управлінні ланцюгами постачання.
Зміст. Теоретико-методологічні основи управління ланцюгами постачання.
Проектування ланцюгів постачання. Управлінські рішення в ланцюгах постачання.
Прийняття рішень в управлінні ланцюгами постачання в умовах невизначеності.
Управління ризиками та забезпечення надійності функціонування ланцюгів
постачання. Управління бізнес-процесами у ланцюгах постачання. Розробка та
реалізація логістичних стратегій в ланцюгах постачання. Інтеграція і співпраця у
ланцюгах постачання. Інформаційні технології управління ланцюгом постачання.
Економічні аспекти управління ланцюгами постачання. Управління
ланцюгами постачання на глобальному рівні.

Оптимізація логістичних рішень
Результати навчання. Вміння: використовувати підходи
прийняття рішень у логістичній діяльності; застосовувати
процес оптимізації та прийняття логістичних рішень; складати
моделі задач управління у логістичних системах; розв’язувати оптимізаційні
задачі щодо логістичних рішень; використовувати моделі прийняття логістичних
рішень щодо оптимізації процесу закупівлі, моделі прийняття логістичних рішень
щодо оптимізації процесу виробництва, моделі прийняття логістичних рішень
щодо оптимізації процесу розподілу, моделі прийняття логістичних рішень щодо
оптимізації процесів транспортування та складування.
Зміст. Методи та моделі прийняття логістичних рішень. Прийняття та
оптимізація логістичних рішень із застосуванням експертних оцінок. Методи
прогнозування для прийняття рішень в логістичних системах. Стохастичні методи
прийняття та оптимізації логістичних рішень. Прийняття та оптимізація логістичних
рішень в умовах невизначеності. Управління ризиками в процесі прийняття та
оптимізації логістичних рішень. Прийняття та оптимізація логістичних рішень на
основі теорії масового обслуговування. Оптимізаційні методи прийняття рішень
в логістичних системах. Теорія бінарних відношень та теорія ігор як інструменти
прийняття оптимальних логістичних рішень. Методи оцінювання ефективності та
результативності прийняття логістичного рішення.
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Міжнародне митне право
Результати навчання. Формування теоретичних та
практичних навичок щодо змісту міжнародних правовідносин,
що виникають у процесі міждержавного співробітництва з митних
питань; сучасний стан і новітні тенденції розвитку міжнародного
митного права.
Зміст. Міжнародне митне право як комплексна правова галузь у системі
міжнародного права. Поняття про митний простір: національно-правові та
міжнародно-правові аспекти. Геополітичні компоненти митного простору: митна
територія і митний кордон. Глобалізація та митно-правові аспекти процесу
світової інтеграції. Міжнародне правове регулювання територій з особливим
митним режимом. Європейське митне право та співробітництво між Україною та
ЄС. Регіональне митне право. Врегулювання митних питань в рамках діяльності
СОТ. Гармонізація та спрощення митних процедур. Уніфіковані митні режими
відповідно до норм міжнародного митного права. Міжнародна система опису
та кодування товарів. Методи визначення митної вартість та методи її оцінки за
міжнародними угодами. Міжнародно-правова система надання митних пільг і
привілеїв. Міжнародно-правове регулювання співробітництва та взаємодопомоги
держав у боротьбі з митними правопорушеннями. Імплементація міжнародних угод
з митних питань в Україні, проблеми реалізації зовнішньоекономічної
та митної політики держави.

Організація мультимодальних перевезень
Результати навчання.
Засвоєння знань та набуття
практичних
навичок
щодо
особливостей
організації
мультимодальних перевезень, специфіки їх техніко-економічного
та нормативно-правового забезпечення; оволодіння методичними
підходами до ціноутворення та оцінювання економічної ефективності операцій з
доставки вантажів у мультимодальному сполученні; вміння приймати ефективні
рішення в процесі планування та організації доставки вантажів у мультимодальному
сполученні.
Зміст. Поняття «мультимодальні системи транспортування» та «інтермодальні
транспортні технології». Стратегії розвитку мультимодальних систем
транспортування вантажів. Економіко-технологічні принципи взаємодії різних
видів транспорту у мультимодальних перевезення. Системи перевантажувальних
робіт у мультимодальних перевезеннях. Сутність і призначення мультимодального
транспортного вузла. (МТВ) Учасники системи управління доставкою вантажів у
мультимодальній системі. Інтегральний (універсальний) транспортний оператор.
Оператор мультимодальних перевезень (ОМП). Технології інформаційного і
телекомунікаційного забезпечення. Принципи ціноутворення у мультимодальних
системах транспортування. Нормативно-правові документи з організації
мультимодальних перевезень. Особливості організації мультимодальних
перевезень міжнародними транспортними коридорами.
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Міжнародне торгове право
Результати навчання. Формування теоретичних та
практичних навичок щодо особливостей здійснення міжнародної
торгівлі; джерела правового регулювання основних видів міжнародних
торгових договорів (контрактів); відповідальність та правові засоби захисту прав і
законних інтересів суб’єктів міжнародної торгівлі.
Зміст. Поняття, предмет та джерела міжнародного торгового права. Принципи
міжнародної торгівлі. Світова організація торгівлі як міжнародна економічна
організація. Правове регулювання міжнародної торгівлі в України. Умови здійснення
міжнародної торгівлі. Міжнародний комерційний договір (контракт). Окремі
види міжнародних комерційних договорів (контрактів). Правове регулювання
розрахунків у сфері міжнародної торгівлі. Відповідальність у сфері міжнародної
торгівлі. Захист прав і законних інтересів суб’єктів міжнародної
торгівлі.

Стратегічний маркетинг
Результати навчання. Формування у студентів системи знань,
компетентностей і набуття практичних навичок щодо проведення
стратегічного аналізу підприємств, обґрунтування, розробки
і
вибору маркетингових стратегій; створення програм стратегічного маркетингу,
визначення ефективності маркетингових стратегій.
Зміст. Стратегічний маркетинг у сучасній концепції маркетингової
діяльності. Стратегічний аналіз зовнішнього маркетингового середовища.
Аналіз привабливості ринку. Стратегічний аналіз внутрішнього маркетингового
середовища. Аналіз маркетингової конкурентоспроможності товарів та послуг.
Маркетингові стратегії сегментування, вибору цільового ринку, диференціації та
позиціонування. Формування маркетингових стратегій конкуренції. Маркетингові
стратегії зростання та портфельні стратегії. Маркетингові конкурентні стратегії
залежно від ринкової позиції підприємства. Маркетингові стратегії зростання.
Маркетингове управління стратегічним бізнес-портфелем підприємства.
Стратегічне маркетингове планування. Впровадження стратегій маркетингу:
умови, механізм, ефективність.

Правове регулювання безпеки підприємницької
діяльності
Результати навчання. Здобуття професійних знань
з правових основ забезпечення безпеки підприємницької
діяльності.
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Зміст. Основи правового захисту підприємницької діяльності в Україні.
Правове регулювання охоронної діяльності. Правове регулювання захисту
інформації та інформаційних відносин у діяльності комерційних підприємств,
банків. Правове регулювання інформаційно-аналітичної роботи комерційних
підприємств, банків. Нормативна база підприємств, банків з питань безпеки їх
діяльності. Правовий статус працівника приватних правоохоронних організацій.
Міжнародні норми права щодо забезпечення безпеки підприємницької діяльності
на зовнішньоекономічному ринку.

Міжнародне транспортне право
Результати навчання. Здобуття теоретичних та практичних
навичок щодо застосування національного законодавства
та міжнародних нормативних актів, які регулюють міжнародні
транспортні відносини; перспективи співробітництва держав в сфері
транспорту на універсальному, регіональному рівнях, а також в двосторонніх
угодах; методи здійснення правового моніторингу функціонування суб’єктів права
в міжнародній транспортній діяльності.
Зміст. Поняття міжнародного транспортного права. Міжнародні транспортні
правовідносини. Джерела міжнародного транспортного права. Міжнародні
перевезення. Договір міжнародного перевезення вантажу. Правове регулювання
міжнародного перевезення пасажира. Правове регулювання міжнародних
автомобільних перевезень. Правове регулювання міжнародних залізничних
перевезень. Правове регулювання міжнародних повітряних перевезень.
Правове регулювання міжнародних морських перевезень. Правове регулювання
міжнародних перевезень внутрішніми водними шляхами. Правове регулювання
міжнародних комбінованих (змішаних) перевезень. Правове регулювання
транзиту. Правове регулювання транспортно- експедиторського обслуговування
міжнародних перевезень.

Управління змінами
Результати навчання. Формування у майбутніх фахівців
цілісної системи теоретичних знань та практичних навичок
з управління змінами в організаціях, розуміння принципів та
особливостей застосування сучасного інструментарію реалізації
змін та вироблення навичок щодо оцінювання ефективності та результативності
управління змінами.
Зміст. Зміни як основа розвитку організації. Класифікація змін в організації.
Моделі управління змінами в організації. Зміст та порівняльна характеристика
категорій організаційних змін. Процес управління змінами в організації.
Організаційна діагностика: необхідність проведення і зміст. Поведінка персоналу
в управлінні організаційними змінами. Технологія профілактики опору персоналу
змінам. Стратегії управління змінами в організації. Результативність та ефективність
управління змінами.
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Антикризове управління підприємством
Результати навчання. Формування у студентів сучасного
економічного мислення та спеціальних знань зі сфери
антикризового управління підприємством, практичних навичок
із діагностики загрози банкрутства, оцінки можливостей відновлення
платоспроможності, підготовки та реалізації програми фінансового оздоровлення.
Зміст. Сутність та методологія дослідження кризових явищ діяльності
підприємства. Система антикризового управління підприємством. Вихідні
положення діагностики кризи розвитку підприємства. Діагностика кризового стану
та загрози банкрутства підприємства. Діагностика наслідків виникнення ситуації
банкрутства. Діагностика потенціалу виживання підприємства. Сутність та основи
розроблення антикризової програми підприємства. Обґрунтування антикризових
заходів підприємства. Організація контролю за перебігом реалізації антикризової
програми підприємства.

Стратегічне управління підприємством

Результати навчання. Формування у майбутніх фахівців
стратегічного управлінського мислення та системи базових знань у
галузі стратегічного менеджменту, оволодіння навичками прийняття стратегічних
рішень в умовах змінного зовнішнього середовища функціонування підприємства.
Зміст. Сутність та концептуальні засади стратегічного управління
підприємством. Базові складові стратегічного управління підприємством та наукові
підходи до формування стратегій. Стратегічне планування. Стратегічна діагностика
зовнішнього середовища підприємства. Рівні стратегічних рішень. Класифікація
стратегій. Стратегічний потенціал і конкурентні переваги підприємства. Управління
стратегічною позицією підприємства. Генерування стратегічних альтернатив та
умови їх реалізації. Види стратегічного управління підприємством. Оцінювання
ефективності стратегії та стратегічні зміни на підприємстві. Стратегічний контроль.
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