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ВСТУП 
 

Європейська кредитна трансферно-накопичувальна система 
(ЄКТС) – це система трансферу і накопичення кредитів, що викорис-
товуються в Європейському просторі вищої освіти з метою надання, 
визнання, підтвердження кваліфікацій та освітніх компонентів і 
сприяє академічній мобільності здобувачів вищої освіти. 

Система ґрунтується на визначенні навчального навантаження 
здобувача вищої освіти, необхідного для досягнення визначених 
результатів навчання, та обліковується у кредитах ЄКТС. 

Кредит ЄКТС – одиниця вимірювання обсягу навчального 
навантаження здобувача вищої освіти, необхідного для досягнення 
визначених (очікуваних) результатів навчання. 

Обсяг одного кредиту ЄКТС становить 30 годин. 
Навантаження одного навчального року за денною формою 

навчання становить, як правило, 60 кредитів ЄКТС. 
Кредити присвоюються здобувачам вищої освіти після успіш-

ного вивчення дисципліни та позитивного оцінювання досягнутих 
результатів навчання. Трансферу та накопиченню кредитів сприяє 
використання ключових документів ЄКТС. 

Ключовими документами ЄКТС є: каталог дисципліни (інфор-
маційний пакет), аплікаційна форма, угода про навчання, академічна 
довідка, додаток до диплома про вищу освіту європейського зразка 
(Diploma Supplement). 

Перелік оцінок з дисциплін відображає здобутки студента у 
спосіб, який є загальнозрозумілим і може легко сприйматися в різних 
навчальних закладах, для цього використовується таблиця відповідності 
оцінок за 100-баловою шкалою та оцінок за національною шкалою 
і шкалою ЄКТС. 

 
Таблиця відповідності шкали оцінювання ЄКТС 
національній системі оцінювання та КНТЕУ 

 
Оцінка за системою Оцінка 

за шкалою 
ЄКТС 

Визначення національною КНТЕУ

A ВІДМІННО – відмінне виконання лише з 
незначною кількістю помилок відмінно 90–100 

B ДУЖЕ ДОБРЕ – вище середнього рівня 
з кількома помилками 82–89 

C ДОБРЕ – загалом правильна робота з певною
кількістю значних помилок 

добре 
75–81 

 
© Київський національний торговельно-
економічний університет, 2015 
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Закінчення таблиці 
 

Оцінка за системою Оцінка 
за шкалою 
ЄКТС 

Визначення національною КНТЕУ

D ЗАДОВІЛЬНО – непогано, але зі значною 
кількістю недоліків 69–74 

E ДОСТАТНЬО – виконання задовольняє 
мінімальні критерії 

задовільно 
60–68 

FX НЕЗАДОВІЛЬНО – потрібно попрацювати 
перед тим, як перескласти 35–59 

F 
НЕЗАДОВІЛЬНО – необхідна серйозна 
подальша робота, обов’язковий повторний 
курс 

незадовільно 
1–34 

 
1. Інформація про заклад. 
 
1.1. Назва ВНЗ та адреса. 

Київський національний торговельно-економічний університет 
Адреса: вул. Кіото, 19, м. Київ, 02156 факс: 544-39-74, 544-74-14 
Електронна пошта: knteu@knteu.kiev.ua, http://www.knteu.kiev.ua 
 

1.2. Академічний календар. 
Початок навчальних занять – 1 вересня. Завершення навчальних 

занять – 30 червня. 
Освітній процес здійснюється за семестрами.  
Тривалість семестрів, практичної підготовки, екзаменаційних 

сесій, атестації, канікул визначається графіком освітнього процесу на 
кожен рік.  

Екзаменаційні сесії та атестація здобувачів вищої освіти прово-
дяться за розкладом. 

 
1.3. Адміністрація закладу. 

 
Мазаракі 
Анатолій 
Антонович  
 

Ректор, д.е.н., проф., академік НАПН України, 
заслужений діяч науки і техніки України, лауреат 
Державної премії України в галузі науки і техніки
 

Притульська 
Наталія 
Володимирівна 
 

Перший проректор з науково-педагогічної роботи, 
д.т.н., проф. 

Шаповал  
Світлана  
Леонідівна 

Проректор з науково-педагогічної роботи, к.т.н., 
доц. 
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Мельниченко  
Світлана 
Володимирівна 
 

Проректор з наукової роботи, д.е.н., проф. 

Сай 
Валерій 
Миколайович 
 

Проректор з науково-педагогічної роботи та 
міжнародних зв’язків, к.е.н., доц. 

Шаповал 
Леонід 
Геннадійович 

Проректор з адміністративно-господарської 
роботи 

 
1.4. Загальний опис закладу. 

КНТЕУ – один із найавторитетніших навчальних закладів України, 
акредитований за найвищим IV рівнем акредитації. Його історія бере 
початок від Київського філіалу Всесоюзного заочного інституту 
радянської торгівлі, створеного в 1946 р. Указом Президента України 
у 2000 р. університету надано статус національного. У 2006 р. КНТЕУ 
приєднався до Великої хартії університетів. 

Управління діяльністю університету здійснюється на принципах 
автономії і самоврядування, демократизації прийняття рішень. Система 
управління якістю КНТЕУ сертифікована за міжнародним стандартом 
ISO 9001:2008 (ДСТУ ISO 9001:2009). 

Університет – лідер у реформуванні вищої освіти України, першим 
у країні здійснив суттєве оновлення змісту освіти, впровадження 
новітніх навчальних технологій на базі програмних продуктів та 
глобальних інформаційних мереж. У вищому навчальному закладі 
успішно розвивається інтегрована ступенева освіта, приділено увагу 
міжнародній мобільності студентів і викладачів. 

Створено сучасний бібліотечний комплекс з електронним обслу-
говуванням читачів. 

В університеті навчається понад 30 тис. студентів. Функціонують 
5 факультетів: економіки, менеджменту та права; фінансів та банківської 
справи; обліку, аудиту та економічної кібернетики; ресторанно-
готельного та туристичного бізнесу; товарознавства і торговельного 
підприємництва. Здійснюється професійна підготовка фахівців за 
17 бакалаврськими і 37 магістерськими програмами для сфер 
внутрішньої та зовнішньої торгівлі, фінансової системи і права, митної 
служби, захисту прав споживачів, антимонопольної діяльності, економіки 
підприємництва, банківської і страхової справи, бухгалтерського 
обліку, фінансового контролю, ресторанного та готельного господарства, 
туризму, маркетингово-комунікаційної галузі тощо. 
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Серед випускників університету – відомі громадські діячі, 
керівники органів державної влади та управління, організацій і 
підприємств, науковці, бізнесмени, підприємці. 

У КНТЕУ функціонують 28 наукових шкіл, аспірантура і докто-
рантура. Університет має потужний колектив висококваліфікованих 
викладачів і науковців, здатний успішно вирішувати поставлені 
завдання. Частка викладачів з науковими ступенями доктора та 
кандидата наук перевищує 70 відсотків, серед них – заслужені діячі 
науки і техніки, заслужені працівники вищої школи, академіки та 
члени-кореспонденти академій наук. Діють чотири спеціалізовані 
вчені ради з присудження наукових ступенів доктора і кандидата 
наук. Створено систему підвищення рівня педагогічної майстерності, 
опанування викладачами сучасних форм і методів навчання. 

Для забезпечення високого рівня підготовки студентів функ-
ціонують Інститут вищої кваліфікації, Центр європейської освіти, 
Науково-дослідний фінансовий інститут, Центр дистанційного навчання, 
Центр довузівської підготовки, Підготовче відділення для іноземців 
та осіб без громадянства, Центр розвитку кар’єри, Центр трансферу 
технологій, Бізнес-інкубатор, Центр психологічного забезпечення 
професійної діяльності, Вища школа педагогічної майстерності, Центр 
управління якістю, Центр підготовки навчально-методичних видань, 
Навчально-виробниче об’єднання, юридична клініка «Центр правового 
захисту», Центр навчально-виробничого тренінгу, Центр з сертифікації 
продукції, послуг та систем якості. 

Інститут вищої кваліфікації (ІВК) надає освітні послуги, у тому 
числі міжнародного рівня, з підготовки висококваліфікованих фахівців, 
здатних працювати в економічних умовах сьогодення й успішно 
конкурувати як на вітчизняному, так і міжнародному ринках праці 
(програми МВА, перепідготовки кадрів та підвищення їх кваліфікації). 

Матеріально-технічна база університету відповідає міжнародним 
стандартам. Для студентства створено сприятливі соціально-побутові 
умови. До послуг викладачів і студентів – 2 їдальні, 7 кафетеріїв, 
медпункт, пральня та інші побутові пункти. Можна отримати безкош-
товну психологічну та юридичну допомогу. Студенти і співробітники 
мають змогу оздоровлюватися на базах відпочинку (узбережжя 
Чорного моря). 

До складу університету, крім базового закладу, входять 
4 навчальні інститути, 9 коледжів і 3 вищі комерційні училища, 
розташовані у Києві, Харкові, Вінниці, Чернівцях, Хмельницькому, 
Ужгороді, Коломиї, Ялті, Бурштині, Житомирі. 
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КНТЕУ укладено угоди з міністерствами і підприємствами про 
творчу науково-технічну співдружність та співпрацю в галузі підготовки 
фахівців багатьох спеціальностей, зокрема з Рахунковою палатою 
України, Національним банком України, Міністерством економічного 
розвитку і торгівлі України, Міністерством фінансів України, 
Міністерством закордонних справ України, Державною фіскальною 
службою України, Державною казначейською службою України, Анти-
монопольним комітетом України, Державною фінансовою інспекцією 
України, Пенсійним фондом України, комерційними банками, 
торгово-промисловими палатами, торговельними мережами, страховими 
компаніями, рекламними агентствами та іншими установами. 

Університет – член престижних міжнародних організацій: Міжна-
родної асоціації університетів, Європейської асоціації міжнародної 
освіти, Міжнародної асоціації вищих і середніх спеціальних навчальних 
закладів торгівлі та споживчої кооперації, Міжнародного товариства 
товарознавців і технологів, Європейської академії ритейлу та ін. 
Підтримуються творчі зв’язки з понад 100 вищими навчальними 
закладами, міжнародними центрами та установами більш ніж 30 країн 
світу. 
 
1.5. Перелік програм, які пропонує заклад. 
 

Шифр та 
найменування 
галузі знань 

Напрям 
підготовки 
освітнього 
ступеня 

«бакалавр» 

Спеціалізація 
освітнього 
ступеня 

«бакалавр» 

Спеціальність 
освітнього 
ступеня 

«магістр» 

Спеціалізація 
освітнього 
ступеня 

«магістр» 

0203 
Гуманітарні 

науки 

020303 
Філологія 

   

0301 
Соціально-
політичні 
науки 

030102 
Психологія 

 03010201 
Психологія 

 

0302 
Міжнародні 
відносини 

030206 
Міжнародний 

бізнес 

   

0303 
Журналістика 
та інформація 

030302 
Реклама 

і зв’язки з гро-
мадськістю 

 03030201 
Реклама 
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Продовження таблиці 
 

Шифр та 
найменування 
галузі знань 

Напрям 
підготовки 
освітнього 
ступеня 

«бакалавр» 

Спеціалізація 
освітнього 
ступеня 

«бакалавр» 

Спеціальність 
освітнього 
ступеня 

«магістр» 

Спеціалізація 
освітнього 
ступеня 

«магістр» 

0304 
Право 

030401 
Правознавство

Комерційне 
право 

Фінансове 
право 
Правове 

забезпечення 
безпеки 
підприєм-
ницької 
діяльності 

03040101 
Право-
знавство 

Комерційне 
право 

Фінансове 
право 
Правове 

забезпечення 
безпеки 
підпри-

ємницької 
діяльності 
Правове 

забезпечення 
підприєм-
ницької 
діяльності 

030502 
Економічна 
кібернетика 

 03050201 
Економічна 
кібернетика 

 

030503 
Міжнародна 
економіка 

 03050301 
Міжнародна 
економіка 

 

030504 
Економіка 

підприємства 

 03050401 
Економіка 

підприємства 

Економічна 
безпека 

підприємства

0305 
Економіка 
та підпри-
ємництво 

030507 
Маркетинг 

Маркетинг 
Рекламний 
бізнес 

03050701 
Маркетинг 

Маркетинг 
Рекламний 
бізнес 

 030508 
Фінанси 
і кредит 

Державні 
фінанси 
Державна 

казначейська 
справа 
Фінанси 

підприємства 
Страховий 
менеджмент 
Фінансове 
посеред-
ництво 

Банківська 
справа 

03050801 
Фінанси і 
кредит 

Державні 
фінанси 
Фінанси 

підприємства 
Страховий 
менеджмент 
Фінансове 
посеред-
ництво 

Фінансовий 
аналітик 
Лізингова 
діяльність 
Фінансове 
інвестування 
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Продовження таблиці 

Шифр та 
найменування 
галузі знань 

Напрям 
підготовки 
освітнього 
ступеня 

«бакалавр» 

Спеціалізація 
освітнього 
ступеня 

«бакалавр» 

Спеціальність 
освітнього 
ступеня 

«магістр» 

Спеціалізація 
освітнього 
ступеня 

«магістр» 
   03050802 

Банківська 
справа 

 

 030509 
Облік і аудит 

Облік і аудит 
в підприєм-
ництві 

Державний 
фінансовий 
контроль 

Аудиторська 
діяльність 

у приватному 
секторі 

03050901 
Облік і аудит 

Облік і аудит 
в підприєм-
ництві 

Державний 
фінансовий 
контроль 

Аудит держав-
них фінансів 
Управління 

інформаційни-
ми ресурсами 

в обліку 
Аудиторська 
діяльність 

у приватному 
секторі 

Облік та оцінка 
у бізнесі 

 030510 
Товаро-
знавство 

і торговельне 
підприєм-
ництво 

Товаро-
знавство 

і комерційна 
діяльність 

Товарознавство 
та організація 
зовнішньої 
торгівлі 
Товаро-

знавство та 
комерційна 
логістика 

03051001 
Товаро-
знавство 

і комерційна 
діяльність 

Товаро-
знавство та 
організація 
зовнішньої 
торгівлі 
Товаро-

знавство та 
комерційна 
логістика 

  Товарознавство
та експертиза 
в митній справі
Експертиза то-
варів та послуг
Управління 
безпечністю та 
якістю товарів 
Організація 
оптової та 
роздрібної 
торгівлі 
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Продовження таблиці 
 

Шифр та 
найменування 
галузі знань 

Напрям 
підготовки 
освітнього 
ступеня 

«бакалавр» 

Спеціалізація 
освітнього 
ступеня 

«бакалавр» 

Спеціальність 
освітнього 
ступеня 

«магістр» 

Спеціалізація 
освітнього 
ступеня 

«магістр» 

 03051002 
Товаро-
знавство 

та експертиза 
в митній 
справі 

 

 03051003 
Експертиза 
товарів 
та послуг 

 

 03051004 
Управління 
безпечністю 
та якістю 
товарів 

 

  

 03051005 
Організація 
оптової та 
роздрібної 
торгівлі 

 

0306 
Менеджмент 
і адміні-
стрування 

030601 
Менеджмент 

Менеджмент 
організацій 
і адміні-
стрування 

Менеджмент 
організацій 
торгівлі 

03060101 
Менеджмент 
організацій 
і адміністру-

вання 

Менеджмент 
організацій 
торгівлі 

Менеджмент 
туристичного 

бізнесу 

  Менеджмент 
туристичного 

бізнесу 
Менеджмент 
готельно-

ресторанного 
бізнесу 

Менеджмент 
митної 
справи 

Менеджмент 
персоналу 

 Менеджмент 
готельно-

ресторанного 
бізнесу 

Менеджмент 
митної 
справи 

Менеджмент 
персоналу 
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Продовження таблиці 
 

Шифр та 
найменування 
галузі знань 

Напрям 
підготовки 
освітнього 
ступеня 

«бакалавр» 

Спеціалізація 
освітнього 
ступеня 

«бакалавр» 

Спеціальність 
освітнього 
ступеня 

«магістр» 

Спеціалізація 
освітнього 
ступеня 

«магістр» 

Менеджмент 
ЗЕД 

Управління 
в сфері 

економічної 
конкуренції 
Логістика 

  

 03060102 
Менеджмент 
інноваційної 
діяльності 

 

 03060104 
Менеджмент 

ЗЕД 

 

 03060105 
Менеджмент 
інвестиційної 
діяльності 

 

 03060106 
Управління 
в сфері 

економічної 
конкуренції 

 

  

 03060107 
Логістика 

 

0501 
Інформатика 
та обчислю-
вальна 
техніка 

050103 
Програмна 
інженерія 

   

0517 
Харчова 

промисловість 
та переробка 
сільсько-

господарської 
продукції 

051701 
Харчові 
технології 
та інженерія 

Технології 
в ресто-
ранному 

господарстві 

05170113 
Технології в 
ресторанному 
господарстві 

 

1401 
Сфера 

обслугову-
вання 

140101 
Готельно-
ресторанна 
справа 

 14010101 
Готельна 

і ресторанна 
справа 
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Закінчення таблиці 
 

Шифр та 
найменування 
галузі знань 

Напрям 
підготовки 
освітнього 
ступеня 

«бакалавр» 

Спеціалізація 
освітнього 
ступеня 

«бакалавр» 

Спеціальність 
освітнього 
ступеня 

«магістр» 

Спеціалізація 
освітнього 
ступеня 

«магістр» 

  14010102 
Курортна 
справа 

  

140103 
Туризм 

 14010301 
Туризмо-
знавство 

Туристична 
діяльність 

1801 
Специфічні 
категорії 

  18010016 
Бізнес-адміні-
стрування 

 

 
1.6. Загальні вимоги до зарахування (процедури та умови зараху-
вання). 

Інформація про вступні випробування та умови зарахування на 
навчання для здобуття освітніх ступенів бакалавра, магістра, освітньо-
кваліфікаційного рівня спеціаліста розміщена на сайті Київського 
національного торговельно-економічного університету в рубриці 
«Вступнику»: http://www.knteu.kiev.ua/Abitur_vs/index.php  

 
1.7. Основні університетські правила. 

Визначено Правилами внутрішнього розпорядку (схвалено 
Конференцією трудового колективу 25 березня 2010 р.). 
 
1.8. Присвоєння кредитів ЄКТС на основі навчального наванта-
ження, необхідного для досягнення очікуваних результатів навчання. 

Кредити ЄКТС присвоюються здобувачам вищої освіти після 
завершення програми навчальної дисципліни та успішного оцінювання 
досягнутих результатів навчання, що відображається за допомогою 
шкали оцінювання ЄКТС (А, В, С, D, E). 

 
1.9. Інформація про консультативну допомогу студентам. 

Консультативна (індивідуальна/групова) допомога проводиться 
згідно із затвердженим кафедрою графіком та надається викладачем 
з метою роз’яснення студентам певних теоретичних питань, їх прак-
тичного застосування, покращання академічної успішності, посилення 
мотивації студентів до пізнавальної діяльності. 
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Консультація – форма навчального заняття, при якій студент 
отримує відповіді від викладача на конкретні запитання або 
роз’яснення певних теоретичних положень чи аспектів їх практичного 
застосування.  

Консультація може бути індивідуальною або проводитися для 
групи студентів, залежно від того, чи викладач консультує студентів з 
питань, пов’язаних із виконанням індивідуальних завдань, чи з 
теоретичних питань навчальної дисципліни. 

Проведення консультацій з дисциплін здійснюється за графіком, 
затвердженим завідувачем кафедри, який є публічним, у межах 
штатного навантаження (як правило, 2 год на тиждень). 

Індивідуальні консультації щодо підготовки індивідуальних 
завдань проводяться в позааудиторний час за окремим графіком, 
затвердженим завідувачем кафедри й деканом факультету.  

Проведення екзаменаційних консультацій з дисципліни визна-
чається навчальним планом. 

 
1.10. Координатори ЄКТС від університету. 
Притульська Наталія Володимирівна – перший проректор з 
науково-педагогічної роботи, доктор технічних наук, професор. 
Шаповал Світлана Леонідівна – проректор з науково-педагогічної 
роботи, кандидат технічних наук, доцент. 
Сай Валерій Миколайович – проректор з науково-педагогічної 
роботи та міжнародних зв’язків, кандидат економічних наук, доцент. 
Мостика Костянтин Вікторович – начальник навчального відділу, 
кандидат технічних наук, доцент. 
Ведмідь Надія Іванівна – декан факультету ресторанно-готельного 
та туристичного бізнесу, доктор економічних наук, доцент. 
Гуляєва Наталія Миколаївна – декан факультету економіки, мене-
джменту і права, кандидат економічних наук, професор. 
Осика Віктор Анатолійович – декан факультету товарознавства 
і торговельного підприємництва, кандидат технічних наук, доцент. 
Канєва Тетяна Володимирівна – декан факультету фінансів та 
банківської справи, кандидат економічних наук, доцент. 
Харченко Олександр Анатолійович – декан факультету обліку, 
аудиту та економічної кібернетики, кандидат технічних наук, доцент. 
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2. Інформація про ступеневі програми. Загальний опис. 
2.1. Кваліфікація, що присвоюється. 

8.03051005 – магістр з організації оптової та роздрібної торгівлі, 
товарознавець-організатор торгівлі. 
 
2.2. Вимоги та положення до кваліфікації. 

Магістр спеціальності «Організація оптової та роздрібної торгівлі» 
має можливість здійснювати професійну торговельну діяльність на 
сучасних науково-теоретичних засадах, спроможний, використовуючи 
глибокі знання і практичні навички, здійснювати економічні, 
комерційні, організаційно-технологічні процеси, які відбуваються на 
оптових та роздрібних торговельних підприємствах у конкурентному 
середовищі, приймати обґрунтовані управлінські рішення, моделювати 
ринкові ситуації та розробляти стратегії досягнення комерційного 
успіху на ринку, удосконалювати технологічні процеси, підвищувати 
рівень торговельного обслуговування покупців. 
 
2.3. Ключові результати навчання (освітні і професійні цілі). 

Спеціальність «Організація оптової та роздрібної торгівлі» – 
одна з провідних спеціальностей галузі знань «Економіка та підпри-
ємництво». 

Професійна підготовка магістра з організації оптової та 
роздрібної торгівлі спрямована на: 
– реалізацію комерційних функцій шляхом здійснення торгово-техно-
логічнгих процесів та операцій на торговельних підприємствах; 

– прийняття стратегічних і тактичних рішень у межах своєї 
компетенції; 

– керівництво підлеглими, компетенція яких не вища за спеціалістів. 
Особливістю спеціальності «Організація оптової та роздрібної 

торгівлі» є оптимальне поєднання економічної, правової, менеджерської, 
маркетингової та товарознавчої освіти. 
 
2.4. Доступ до подальшого навчання 

Студенти, які отримали повну вищу освіту, за рекомендацією 
державних екзаменаційних комісій можуть продовжити навчання в 
аспірантурі. 
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2.5. Діаграма структури програми навчання в кредитах ЄКТС. 
 

 Назва дисципліни Обсяг,
год 

Кредити 
ЄКТС 

I 
семестр 

II 
семестр

5-й курс 
НМПП Експертиза товарів 225 7,5 4,5 3,0 
НМПП Міжнародне технічне регулювання 90 3 3  
НМПП Комерційна логістика 135 4,5 4,5  
НМПП Системний аналіз 90 3,0 3,0  
ВС1 Міжнародне право  
ВС1 Транснаціональне торгове право 90 3,0 3,0  
ВС Управління  бізнес-процесами 

в торгівлі 180 6 6  

ВС1 Методологія і організація 
наукових досліджень 

 
 

ВС1 Методика викладання у вищій школі 

 
90 

 

 
3 
  

3 

ВС1 Управління проектами  
ВС1 Управління змінами 90 3,0 3,0  
ВС1 Управління якістю 90 3  3 
ВС Логістичний менеджмент 90 3  3 
ВС Оптово-посередницька діяльність 90 3  3 
ВС1 Міжнародна торгівля  
ВС1 Європейська інтеграція 90 3  3 

ВС1 Електронна комерція  
ВС1 Інтернет-технології в бізнесі 90 3  3 

ВС1 Поведінка споживачів  
ВС1 Бренд-менеджмент 90 3  3 

НМПП Виробнича практика 270 9  9 
  1800 60 30 30 

 Назва дисципліни Обсяг,
год 

Кредити 
ЄКТС 

III 
семестр 

 6-й курс    
ВС Торговельні мережі 90 3 3 
ВС1 Стратегічний маркетинг 90 3 3 
ВС1 Стратегічний менеджмент х х Х 
ВС1 Правове регулювання безпеки 

підприємницької діяльності 90 3 3 

ВС1 Юридична відповідальність в сфері 
підприємницької діяльності х х Х 

НМПП Переддипломна практика 90 3 3 
 Випускний кваліфікаційний проект 

(робота) 
Публічний захист  

540 18 18 

  900 30 30 
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2.6. Кінцеве екзаменування. Публічний захист випускного кваліфі-
каційного проекту (роботи). 
 
2.7. Вимоги до екзаменування та оцінювання. 

У «Положенні про систему оцінювання успішності навчання 
здобувачів ступенів вищої освіти «бакалавр» і «магістр» у Київському 
національному торговельно-економічному університеті» (ухвалене 
Вченою радою КНТЕУ 29 жовтня 2014 р., протокол № 2, п. 12) 
визначено порядок організації системи оцінювання здобувачів вищої 
освіти в КНТЕУ, вимоги до організації екзаменування та оцінювання. 

Критерії оцінювання знань здобувачів вищої освіти з відповідної 
дисципліни зазначаються в екзаменаційних білетах / завданнях для 
заліку. 
 
2.8. Координатори ЄКТС від факультету. 

Осика Віктор Анатолійович – декан факультету товарознавства 
і торговельного підприємництва кандидат технічних наук, доцент. 

Адреса: 02156, м. Київ, вул. Кіото,19, КНТЕУ (кім. А-337). 
Тел.:+38(044)531-47-94, +38(044)531-77-63; факс: 544-74-14 
e-mail: osyka@knteu.kiev.ua. 
Години, коли можна зв’язатися з координатором: 
Щоденно з 9:00 до 15:00, крім суботи і неділі. 
 

+38(044)531-47-96 Заступник декана з навчальної 
роботи  

Сім’ячко Олена 
Іванівна 

+38(044)531-47-96 Заступник декана з навчально-
методичної та наукової роботи 

Романенко Олена 
Валеріївна 

+38(044)531-47-96 Заступник декана з навчально-
виховної роботи 

Михайлов Сергій 
Володимирович 

 
 
3. Опис дисциплін. 
 
3.1. Назва. Експертиза товарів. 
3.2. Шифр. НМПП. 
3.3. Тип. Обов’язкова. 
3.4. Рік навчання. 2015/2016. 
3.5. Семестр. І–II. 
3.6. Кількість кредитів ЄКТС. 7,5. 
3.7. ПІБ лектора, науковий ступінь, посада. Коломієць Т.М., канд. 
техн. наук, доц.; Романенко О.В., канд. техн. наук, доц. 
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3.8. Результати навчання: формування знань щодо основних правил 
організації, порядку проведення та документального оформлення експертиз 
кількості та якості продовольчих та непродовольчих товарів. 
3.9. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Біохімія та 
фізіологія харчування», «Теоретичні основи товарознавства», «Товаро-
знавство». 
3.10. Зміст. Місце та роль експертизи товарів у сучасних умовах 
розвитку ринку; основні поняття і терміни щодо експертизи; функції 
установ, що здійснюють експертизу товарів; права, обов’язки експерта; 
види експертиз; технологія проведення тов арознавчої експертизи 
товарів; підстави для призначення та особливості проведення санітарно-
гігієнічної, ветеринарної, екологічної експертизи; документальне 
оформлення результатів експертизи (форми актів експертиз та інших 
документів); значення експертизи у розв’язанні проблеми фальсифікації 
товарів; перспективи розвитку експертної діяльності. 
3.11. Рекомендовані джерела. 
1. Коломієць Т.М. Експертиза товарів : підручник / Т.М. Коломієць, 
Н.В. Притульська, О.Л. Романенко. – Київ : КНТЕУ, 2001. 

2. Інструкція про порядок проведення товарознавчої експертизи товарів 
(продукції) експертами Торгово-промислових палат України. – 
Київ, 2000. 

3.12. Методи навчання: поєднання традиційних та нетрадиційних 
методів викладання із використанням інноваційних технологій: лекції 
(тематичні, проблемні); лабораторні заняття (дискусія, робота у малих 
групах). 
3.13. Методи оцінювання: 
– поточний контроль (тестування, усне опитування);  
– підсумковий контроль – екзамен (письмовий). 
3.14. Мова навчання. Українська. 
 
3.1. Назва. Міжнародне технічне регулювання. 
3.2. Шифр. НМПП. 
3.3. Тип. Обов’язкова. 
3.4. Рік навчання. 2015/2016. 
3.5. Семестр. І. 
3.6. Кількість кредитів ЄКТС. 3. 
3.7. ПІБ лектора, науковий ступінь, посада. Мотузка Ю.М., канд. 
техн. наук, доц. 
3.8. Результати навчання: формування знань щодо механізму технічного 
регулювання на міжнародному ринку, вивчення досвіду міжнародних 
та національних структур.  
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3.9. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Технічне регулю-
вання (основи стандартизації, метрології та управління якістю), 
«Організація торгівлі», «Економіка торгівлі», «Зовнішньоекономічна 
діяльність підприємства», «Менеджмент», «Основи митної справи», 
«Технічне регулювання (оцінювання відповідності)». 
3.10. Зміст. Визначення ролі та значення системи технічного регулю-
вання в умовах глобалізації економічних процесів, вивчення структури, 
складових систем технічного регулювання в світі, аналіз законодавчого 
та нормативно-правового забезпечення її функціонування, характе-
ристика діяльності міжнародних та національних організацій у цій 
сфері, визначення основних засад напрямків політики країн світу 
щодо подолання технічних бар’єрів у торгівлі, окреслення перспектив 
організаційних заходів щодо адаптації положень вітчизняної системи 
технічного регулювання відповідно до міжнародних норм та правил. 
3.11. Рекомендовані джерела. 
1. Про стандарти, технічні регламенти та процедури оцінки відповід-
ності : Закон України № 3164-ΙV від 01.12.2005. 

2. Про підтвердження відповідності : Закон України № 2406-ΙΙΙ від 
17.05.2001. 

3. Угода Світової організації торгівлі про технічні баро’єри в торгівлі, 
затверджена Рішенням Ради від 22 грудня 1994 р. № 94/800/ЄС. 

4. Угода про застосування санітарних та фітосанітарних заходів, 
затверджена Рішенням Ради 94/800/ЄС від 22 грудня 1994 р. про 
укладення від імені Європейського Співтовариства, в межах його 
компетенції, угод, досягнутих під час Уругвайського раунду 
багатосторонніх переговорів (1986–1994). 

5. Директива Європейського Союзу 85/374/ЄЕС щодо відповідності 
законів, положень та адміністративних постанов країн-членів щодо 
відповідальності за дефектну продукцію. 

3.12. Методи навчання: поєднання традиційних та нетрадиційних 
методів викладання із використанням інноваційних технологій: лекції 
(тематичні, проблемні); семінарські / практичні заняття (усне опиту-
вання, рішення задач, робота у малих групах). 
3.13. Методи оцінювання: 
– поточний контроль (тестування, усне опитування);  
– підсумковий контроль – екзамен (письмовий). 
3.14. Мова навчання. Українська 
 
3.1. Назва. Комерційна логістика. 
3.2. Шифр. НМПП. 
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3.3. Тип. Обов’язкова. 
3.4. Рік навчання. 2015/2016. 
3.5. Семестр. І. 
3.6. Кількість кредитів ЄКТС. 4,5. 
3.7. ПІБ лектора, науковий ступінь, посада. Кочубей Д.В., канд. 
екон. наук, ст. викл. 
3.8. Результати навчання: отримання теоретичних знань щодо: загальних 
принципів комерційної логістики; закономірностей інтегрованого 
управління матеріальними, інформаційними, фінансовими та іншими 
потоками урахуванням специфіки логістичної діяльності торговельних 
підприємств; механізму створення та функціонування логістичних 
систем; методів оптимального управління логістичними процесами. 
Володіння практичними навичками щодо: використання логістичних 
концепції; ефективного управління матеріальними, інформаційними, 
фінансовими потоками; визначення загальних витрат у логістичному 
ланцюгу; моделювання оптимальної логістичної системи; визначення 
оптимального рівня логістичного сервісу. 
3.9. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Менеджмент», 
«Маркетинг», «Економіка підприємства», «Операційний менеджмент», 
«Логістика». 
3.10. Зміст. Комерційна логістика як фактор підвищення конкуренто-
спроможності. Організація логістики на підприємстві. Види логістичних 
стратегій. Досвід зарубіжних країн у застосуванні комерційної логістики. 
Логістичні рішення в обслуговуванні споживачів. Характеристика 
витрат логістичного обслуговування споживача. Елементи та критерії 
обслуговування споживача. Аутсорсинг у комерційній логістиці. 
Сучасні провайдери логістичних послуг. Оптимізація закупівельних 
рішень в логістичній системі. Основні логістичні системи управління 
запасами. Основні показники стану запасів на підприємстві. Сучасна 
комп’ютерна технологія управління товарними запасами в логістичних 
системах. Організація транспортування в комерційній логістиці. 
Документальне супроводження вантажоперевезень торговельних 
підприємств. Планування маршрутів перевезення вантажів. Маршрутизація 
перевезень та розробка графіка доставки товарів. Логістичні рішення 
щодо зберігання товарів на складах. Основні показники роботи складу 
торговельного підприємства. Принципи та технології організації 
складування товарів. Логістика дистрибуції товарів. Координація та 
інтеграція дій логістичних посередників. Об’єкти логістичних рішень 
у дистрибуції товарів. Логістичні інформаційні системи. 
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3.11. Рекомендовані джерела. 
1. Комерційна логістика : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / 
А.А. Мазаракі, Т.Д. Москвітіна, В.М. Торопков та ін. ; за ред. 
А.А. Мазаракі. – Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2013. – 408 с. 

2. Крикавський Є.В. Логістика. Основи теорії : підручник / 
Є.В. Крикавський. – 2-ге вид., доповн. і переробл. – Львів : 
Львівська політехніка; Інтелект-Захід, 2006. – 456 с. 

3. Крикавський Є.В. Логістика : компендіум і практикум / 
Є.В. Крикавський, Н.І. Чухрай, Н.В. Чорнописька. – Київ : Кондор, 
2006. – 340 с. 

4. Логістика : навч. посіб. / О.М. Тридід та ін. – Київ : Знання, 2008. – 
566 с. 

5. Кальченко А.Г. Логістика : навч. посіб. / А.Г. Кальченко, 
В.В. Кривещенко ; ред. В.Я. Кардаш. – Київ : КНЕУ, 2006. – 467 с. 

3.12. Методи навчання. Лекції, семінарські та практичні заняття з 
використанням активних методів навчання. 
3.13. Методи оцінювання: 
– поточний контроль: усне та письмове опитування, тестування, спів-
бесіди, контроль розв’язання творчих задач та ситуаційних вправ; 

– підсумковий контроль: залік. 
3.14. Мова навчання. Українська. 
 
3.1. Назва. Системний аналіз. 
3.2. Шифр. НМПП. 
3.3. Тип. Обов’язкова. 
3.4. Рік навчання. 2015/2016. 
3.5. Семестр. І. 
3.6. Кількість кредитів ЄКТС. 3,0. 
3.7. ПІБ лектора, науковий ступінь, посада. Рзаєва С.Л., канд. техн. 
наук, доц. 
3.8. Результати навчання: вироблення у студентів навичок систем-
ного підходу для вирішення технічних задач, вміння використовувати 
методи математичного моделювання для оптимізації управління 
торговельними об’єктами. 
3.9. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Економічна 
інформатика», «Інформатика та КТ», «Інформаційні системи і технології». 
3.10. Зміст. Поняття системи. Системний підхід до рішення складних 
проблем. Приклади реалізації системного підходу. Основні поняття 
теорії систем: система, структура, підсистема, ціль, тощо. Методика 
системного аналізу – розробка послідовності етапів оцінки міри 
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вдоволення кожного варіанта системи її цілям та вибір кращого типу 
системи. Організація процесу прийняття рішень. Діючі особи. Експертні 
процедури. Організація експертних груп. Види експертиз. Шкали 
вимірювань. Проблема узгодження результатів роботи експертів. Два 
напрямки в теорії прийняття рішень – з використанням теорії 
бінарних відношень та нормативний підхід. Визначення оптимальної 
альтернативи. Вибір в умовах визначеності зв’язку альтернатив з їх 
показниками. Однокритеріальний вибір. Багатокритеріальний вибір. 
Вибір в умовах ймовірностного зв’язку альтернатив з їх показниками. 
Вибір в умовах ризику. Труднощі та ефективність системного підходу. 
3.11. Рекомендовані джерела. 
1. Акулич И.Л. Математическое программирование в примерах и 
задачах / И.Л. Акулич. – М. : Высш. шк., 1986. – 320 с. 

2. Бордюженко О.М. Основи системного аналізу : інтерактивний 
комплекс навчально-методичного забезпечення / О.М. Бордюженко. – 
Рівне : НУВГП, 2008. – 113 с. 

3. Ладанюк А.П. Основи системного аналізу : навч. посіб. / 
А.П. Ладанюк. – Вінниця : Нова кн., 2004. – 176 с. 

4. Рзаєва С.Л. Експертні оцінки в менеджменті освіти : монографія / 
С.Л. Рзаєва. – Київ : Київ. нац.. торг.-екон. ун-т, 2009. – 147 с. 

5. Сорока К.О. Основи теорії систем і системного аналізу / 
К.О. Сорока. – Харків : ПП Тимченко, 2005. – 288 с. 

3.12. Методи навчання. лекції, семінарські та практичні заняття з 
використанням активних методів навчання.  
3.13. Методи оцінювання: 
– поточний контроль: усне та письмове опитування, тестування, спів-
бесіди, контроль розв’язання творчих задач та ситуаційних вправ; 

– підсумковий контроль: залік. 
3.14. Мова навчання. Українська. 
 
3.1.Назва. Міжнародне право. 
3.2. Шифр. ВС1. 
3.3. Тип. За вибором.  
3.4. Рік навчання. 2015/2016. 
3.5. Семестр. І. 
3.6. Кількість кредитів ЄКТС. 3. 
3.7. ПІБ лектора, науковий ступінь, посада. Батрименко В.І., канд. 
іст. наук, доц. 
3.8. Результати навчання: 
– знати основні проблеми теорії міжнародного права;  
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– розуміння загальних принципів міжнародного права та особли-
востей правового регулювання міжнародних відносин; 

– набуття навичок роботи з нормативним матеріалом. 
3.9. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Право», «Захист 
прав споживачів», «Інтелектуальна власність», «Цивільний захист». 
3.10. Зміст. Поняття, предмет регулювання та джерела міжнародного 
права. Суб’єкти міжнародного права. Визнання та правонаступництво 
у міжнародному праві. Принципи міжнародного права. Міжнародно-
правові регулювання. Міжнародна законність та міжнародно-правова 
відповідальність. Територія і міжнародне право. Право міжнародних 
договорів. Право зовнішніх відносин. Право міжнародних організацій. 
Міжнародне гуманітарне право. Міжнародне морське право. Міжна-
родне повітряне право та космічне право. Міжнародне економічне 
право. Міжнародне співробітництво в боротьбі зі злочинністю. 
Міжнародно-правові засоби вирішення міжнародних спорів і конфліктів. 
3.11. Рекомендовані джерела.  
1. Баймуратов М.О. Міжнародне право / М.О. Баймуратов. – Харків : 
Одіссей, 2001. 

2. Батрименко В.І. Міжнародне право : навч. посіб. / В.І. Батрименко. – 
Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2012. – 323 с. 

3. Дмитрієв А.І. Міжнародне публічне право / А.І. Дмитрієв, 
В.І. Муравйов. – Київ : Юрінком Інтер, 2000. 

4. Тимченко Л.Д. Міжнародне право / Л.Д. Тимченко. – Харків : 
Консум, 1999.  

5. Фастовець А.С. Міжнародне право : навч.-метод. посіб. для самост. 
вивч. дисц. / А.С. Фастовець. – Київ : КНЕУ, 2007.  

3.12. Методи навчання: поєднання традиційних та нетрадиційних 
методів викладання із використанням інноваційних технологій: лекції 
(тематичні, оглядові), семінарські заняття (презентація / дискусія / 
«мозкова атака», самостійна робота, консультації. 
3.13. Методи оцінювання:  
– поточний контроль (тестування, усне опитування); 
– підсумковий контроль – залік. 
3.14. Мова навчання. Українська. 
 
3.1. Назва. Транснаціональне торгове право.  
3.2. Шифр. ВС1. 
3.3. Тип. За вибором. 
3.4. Рік навчання. 2015/2016.  
3.5. Семестр. І. 



 22

3.6. Кількість кредитів ЄКТС. 3 
3.7. ПІБ лектора, науковий ступінь, посада. Коломацька С.П., канд. 
юрид. наук, доц. 
3.8. Результати навчання. Здобуття студентом знань з: підстав 
відродження та існування самостійної нормативної системи транснаціо-
нального торгового права, яке отримало назву Lex mercatoria (торгове 
право); необхідності й універсальності транснаціонального торгового 
права в процесі гармонізації і уніфікації права міжнародної торгівлі. 

Набуття навичок: 
аналізу змісту джерел (інструментів) Lex mercatoria при вирішенні 
практичних питань правового регулювання міжнародних комерційних 
відносин; уміння обрати оптимальний варіант правової регламентації 
договірних зобов’язань контрагентів; уміти проаналізувати застосу-
вання норм і правил транснаціонального торгового права у міжнародній 
арбітражній практиці та судовій практиці держав. 
3.9. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Міжнародне 
приватне право», «Міжнародне економічне право».  
3.10. Зміст. Поняття та юридична природа транснаціонального торгового 
права. Джерела (інструменти) Lex mercatoria. Транснаціональне 
торгове право в системі права і юридичний механізм імплементації 
його норм. Lex mercatoria та міжнародні контрактні зобов’язання.  
3.11. Рекомендовані джерела.  
1. Мережко А.А. Транснациональное торговое право (Lex mercatoria) / 
А.А. Мережко. – Київ : Таксон, 2002. 

2. Білоус О. Світоглядна проблематика концепції Lex mercatoria / 
О. Білоус // Юрид. журн. – 2013. – № 4. 

3. Принципи міжнародних комерційних договорів УНИДРУА 2010. – 
Режим доступу : http://www.unidroit.org/english/principles/contracts/ 
principles 2010. 

4. Пугинский Б.И. Важный шаг в развитии нового Lex mercatoria / 
Б.И. Пугинский, А.Т. Амиров // Науч.-практ. журн. «Коммерческое 
право». – 2008. – № 1. 

5. Практика Международного коммерческого арбитражного суда при 
ТПП Украины по рассмотрению внешнеэкономических споров за 
2006–2010 годы. – Киев, 2013. – 535 с. 

3.12. Методи навчання. Поєднання традиційних та нетрадиційних 
методів викладання із використанням інноваційних технологій:  
− лекції (оглядова); 
− семінарські, практичні заняття, презентації, дискусії; 
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− самостійна робота (пошук студентами рішень міжнародних комер-
ційних арбітражів і державних судів із застосуванням джерел Lex 
mercatoria та здійснення їх аналізу); 

− консультації. 
3.13. Методи оцінювання: 
− поточний контроль (усне опитування, перевірка індивідуальних 
завдань, вирішення ситуаційних завдань, виконання комплексної 
контрольної роботи); 

− підсумковий контроль (залік). 
3.14. Мова навчання. Українська. 
 
3.1. Назва дисципліни. Управління бізнес-процесами у торгівлі.  
3.2. Шифр. ВС.  
3.3. Тип. Обов’язкова. 
3.4. Рік навчання. 2015/2016. 
3.5. Семестр. І. 
3.6. Кількість кредитів ЄКТС. 6. 
3.7. ПІБ лектора, науковий ступінь, посада. Бегларашвілі О.П., 
канд. екон. наук, ст. викл.  
3.8. Результати навчання: 
– розуміти сутність, напрямки гармонізації та інтеграції бізнес-процесів 
в торгівлі, методологічні принципи аналізу бізнес-процесів; 

– вміти аналізувати інформаційне забезпечення дослідження бізнес-
процесів в торгівлі, удосконалювати практику закупівельної 
діяльності торговельних підприємств; 

– вміти аналізувати практики формування та оптимізації товарного 
асортименту торговельного підприємства, ціноутворення на торго-
вельному підприємстві, продажу товарів торговельним підприємством; 

– володіти методичним інструментарієм дослідження економічної 
ефективності бізнес- процесів в торгівлі. 

3.9. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Статистика», 
«Кон’юнктура товарного ринку», «Логістика», «Торговельне підпри-
ємництво», «Організація торгівлі», «Менеджмент», «Маркетинг», 
«Комерційна діяльність», «Економіка торгівлі». 
3.10. Зміст. Сутність, основні види та особливості бізнес-процесів у 
торгівлі. Напрями гармонізації та інтеграції бізнес-процесів у торгівлі. 
Методологічні принципи, цілі та завдання аналізу бізнес-процесів в 
торгівлі. Інформаційне забезпечення аналізу бізнес-процесів в торгівлі. 
Оцінка та прогнозування економічної ефективності комерційних угод 
із закупівлі товарів торговельним підприємстом. Методи аналізу 
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товарного асортименту торговельного підприємства. Аналіз асортиментної 
політики торговельного підприємства та методичних підходів до її 
розробки. Аналіз та удосконалення практики оптимізації товарного 
асортименту торговельного підприємства. Аналіз практики форму-
вання та здійснення цінової політики торговельного підприємства. 
Аналіз практики розробки та здійснення стратегій продажу товарів 
торговельним підприємством та сервісного обслуговування покупців. 
Сучасні напрями та методологічні основи розвитку співробітництва 
торговельних підприємств та споживачів товарів. Аналіз та удоско-
налення практики дослідження економічної ефективності бізнес-
процесів в торгівлі. Оптимізація бізнес-процесів в торгівлі.  
3.11. Рекомендовані джерела.  
1. Абдикеев Н.М. Реинжиниринг бизнес-процесов / Н.М. Абдикеев. – 
М. : Изд-во Эксмо, 2005. – 592 с. 

2. Економічні дослідження (методологія, інструментарій, організація, 
апробація) : навч. посіб. / за ред. А.А. Мазаракі. – Київ : Київ. нац. 
торг.-екон. ун-т, 2010. – 280 с. 

3. Мазаракі А.А. Економічна безпека України в умовах глобаліза-
ційних викликів / А.А. Мазаракі, О.П. Корольчук, Т.М. Мельник та 
ін. – Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2010. – 718 с. 

4. Мазаракі А.А. Торговельне підприємство: стратегія, політика, 
конкурентоспроможність / А.А. Мазаракі, Д.М. Пшеслінський, 
І.В. Смолін. – Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2010. – 384 с. 

5. Москвітіна Т.Д. Комерційні зв’язки торговельного підприємства : 
навч. посіб. / Т.Д. Москвітіна, В.В. Черепов. – Київ : Київ. нац. 
торг.-екон. ун-т, 2002. – 126 с.  

3.12. Методи навчання: лекції, семінарські та практичні заняття з 
використанням активних методів навчання.  
3.13. Методи оцінювання:  
– поточний контроль (письмове опитування, тестування, співбесіди зі 
студентами, перевірка розв’язання творчих завдань та ситуаційних 
вправ); 

– підсумковий контроль – екзамен (письмовий). 
3.14. Мова навчання. Українська. 
 
3.1. Назва дисципліни. Методологія і організація наукових досліджень.  
3.2. Шифр. ВС1.  
3.3. Тип. За вибором. 
3.4. Рік навчання. 2015/2016. 
3.5. Семестр. І. 
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3.6. Кількість кредитів ЄКТС. 3. 
3.7. ПІБ лектора, науковий ступінь, посада. Мазаракі А.А., д-р 
екон. наук, ректор; Торопков В.М., канд. екон. наук, доц. 
3.8. Результати навчання: 
– знання 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 випускних кваліфі-
каційних проектів ( робіт). 

3.9. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Філософія», 
«Статистика», «Основи наукових досліджень», «Психологія», «Еконо-
мічна теорія», «Економіка торгівлі», «Торговельне підприємництво», 
«Організація торгівлі», «Менеджмент», «Маркетинг», «Комерційна 
діяльність». 
3.10. Зміст. Знання, його сутність і структура. Пізнання і його зміст. 
Засоби здобуття знань. Методологія як інструментарій пізнання та 
здобуття знань. Пізнавальна діяльність людини. Особливості пізнання 
духовної, соціокультурної, природної та господарської сфер. Концепції 
пізнання світу. Наука як знання, особливий вид і результат пізнавальної 
діяльності. Критерії науковості пізнання. Принципи наукових 
досліджень організації оптової та роздрібної торгівлі. Дослідження як 
пізнання. Зміст, форми і види досліджень. Наукові теорії, їх сутність 
та структура. Нові знання як результат наукових досліджень. Інстру-
ментарій 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 випускних кваліфіукаційних проектів (робіт). 
Теоретичні результати досліджень. Наукова новизна досліджень. 
Апробація наукових досліджень організації оптової та роздрібної 
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торгівлі. Оприлюднення результатів досліджень. Форми втілення 
результатів наукових досліджень. Практична цінність результатів 
наукових досліджень.  
3.11. Рекомендовані джерела.  
1. Білуха М.Т. Методологія наукових досліджень : підручник / 
М.Т. Білуха – Київ : АБУ, 2002. – 480 с.  

2. Вернадский В.И. Научная мысль как планетарное явление : учеб. 
пособие / В.И. Вернадский. – М., 1991. 

3. Економічні дослідження (методологія, інструментарій, організація, 
апробація): навч. посіб. / за ред. А.А. Мазаракі. – Київ : Київ. нац. 
торг.-екон. ун-т, 2010. – 280 с. 

4. Мазаракі А.А. Положення про дипломну магістерську роботу : 
навч.-метод. вид. / А.А. Мазаракі, Н.В. Притульська, Т.А. Ротова, 
Л.Є. Калиновська. – Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2013. – 34 с. 

5. Мочерний С.В. Методологія економічного дослідження : навч. 
посіб. / С.В. Мочерний. – Львів : Світ, 2001. – 416 с. 

3.12. Методи навчання: лекції, семінарські та практичні заняття з 
використанням активних методів навчання.  
3.13. Методи оцінювання:  
– поточний контроль (письмове опитування, тестування, співбесід зі 
студентами, перевірка розв’язання студентами творчих завдань та 
ситуаційних вправ); 

– підсумковий контроль – екзамен (письмовий). 
3.14. Мова навчання. Українська. 
 
3.1. Назва. Методика викладання у вищій школі. 
3.2. Шифр. ВС1. 
3.3.Тип. За вибором. 
3.4. Рік навчання. 2015/2016. 
3.5. Семестр. І. 
3.6. Кількість кредитів ЄКТС. 1,5. 
3.7. ПІБ, лектора, науковий ступінь, посада. Ільченко Н.Б., канд. 
екон. наук, доц. 
3.8. Результати навчання: 
– формувати практичні навички та вміння щодо методики викладання 
у ВНЗ із використанням як традиційних, так й інноваційних освітніх 
технологій;  

– засвоїти основи педагогічної майстерності; 
– знати методики розроблення конкретних навчально-методичних видань; 
– набути вміння і навички для підготовки занять, завдань, організації 
занять, застосовувати їх різноманітні форми. 
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3.9. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Філософія», 
«Інформаційні системи і технології», «Психологія», «Основи наукових 
досліджень». 
3.10. Зміст. Система вищої освіти України, її цілі та завдання. 
Особливості університетської освіти. Типи вищих начальних заходів. 
Освітньо-кваліфікаційні рівні освіти. Нормативно-правова база 
навчального процесу у ВНЗ. Державний та галузевий стандарти вищої 
освіти, їх складові, функції та роль. Основні завдання в організації 
навчального процесу. Навчання як специфічний вид пізнавальної 
діяльності. Психологія та етика педагогічної майстерності. Система 
методів навчання у вищій школі, їх особливості, переваги та недоліки. 
Новітні технології та застосування активних методів навчання. Місце 
та роль методичного забезпечення навчального процесу. Навчально-
методичний комплекс спеціальності НМКС та навчально-методичний 
комплекс дисципліни НМКД. Аудиторна форма навчання у вищих 
навчальних закладах: підготовка та методика проведення. Організація 
самостійної роботи студентів. 
3.11. Рекомендовані джерела. 
1. Алексюк А.М. Педагогіка вищої освіти України. Історія. Теорія : 
підручник / А.М. Алексюк. – Київ : Либідь, 1998. 

2. Кремінь В.Г. Вища освіта України : навч. посіб. / В.Г. Кремінь, 
С.М. Ніколаєнко, М.Ф. Степко та ін. – Київ : Знання, 2005. 

3. Піхота С.У. Освітні технології : навч.-метод. посіб. / С.У. Піхота. – 
Київ : АКС, 2001.  

4. Про вищу освіту : Закон України від 17.01.2002 № 2984-ІІІ. 
3.12. Методи навчання: тематичні та проблемні лекції, вирішення 
ситуаційних та творчих завдань, контрольні роботи, презентації. 
3.13. Методи оцінювання: 
– поточний контроль (підготовка дайджестів, тестування, перевірка 
ситуаційних та творчих завдань); 

– підсумковий контроль – залік. 
3.14. Мова навчання. Українська. 
 
3.1. Назва. Управління проектами. 
3.2. Шифр. ВС1. 
3.3. Тип. За вибором. 
3.4. Рік навчання. 2015/2016. 
3.5. Семестр. І. 
3.6. Кількість кредитів ЄКТС. 3. 
3.7. ПІБ лектора, науковий ступінь, посада. Присяжнюк А.Ю., 
канд. екон. наук, доц., Миколайчук І.П., канд. екон. наук, доц. 
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3.8. Результати навчання. Надання майбутнім економістам та фахівцям 
сучасні фундаментальні знання з основних аспектів управління 
проектами, набуття навичок адаптації і впровадження проектних 
рішень у практичну діяльність. 
3.9. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Менеджмент», 
«Управління персоналом», «Фінансовий менеджмент». 
3.10. Зміст. Система управління проектами: цілі, функції, структура. 
Елементи системи управління проектами. Функції управління проектами. 
Організація системи управління проектами. Проектування органзіаційної 
структури управлінн проектами. Планування змісту проекту. Складові 
системи планування проекту. Методологічні підходи до планування 
проектів. Планування проекту у часі. Планування послідовності робіт. 
Визначення тривалості робіт проекту. Управління проектними 
витратами. Вибір джерел ресурсного забезпечення проекту. Контроль 
виконання проекту. Методи контролю реалізації проекту. Управління 
ризиками проектів. Способи зниження ризиків проектів. Сучасні 
концепції управління якістю та їх використання в управлінні проектами. 
Автоматизація процесів управління проектами. 
3.11. Рекомендовані джерела. 
1. Бай С.І. Розвиток організації: політика, потенціал, ефективність : 
монографія / С.І. Бай. – Київ : Київ. нац. торг-екон. ун-т, 2009. – 280 с. 

2. Управление программами и проектами / А.И. Кочетков и др. – 
СПб. : Два-Три, 2001. – 446 с. 

3.12. Методи навчання. Поєднання традиційних і нетрадиційних методів 
навчання з використанням інноваційних технологій: проблемні лекції, 
метод кейс-стаді, практичні завдання з використанням інформаційних 
технологій, розробка та презентація проектів, розв’язання розра-
хунково-аналітичних задач, участь у рольових іграх, виконання 
практичних та аналітичних вправ, самостійна робота студентів. 
3.13. Методи оцінювання: 
– поточний контроль (тестування, перевірка індивідуальних завдань, 
обговорення ситуаційних вправ, вирішення практичних задач, 
захист індивідуальних та групових проектів); 

– підсумковий контроль (залік). 
3.14. Мова навчання. Українська. 
 
3.1. Назва. Управління змінами. 
3.2. Шифр. ВС1. 
3.3. Тип. За вибором. 
3.4. Рік навчання. 2015/2016. 
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3.5. Семестр. І. 
3.6. Кількість кредитів ЄКТС. 3. 
3.7. ПІБ лектора, науковий ступінь, посада. Бай С.І., д-р екон. наук, 
зав. каф.; Миколайчук І.П., канд. екон. наук, доц.; Присяжнюк А.Ю., 
канд. екон. наук, доц. 
3.8. Результати навчання. Формування у майбутніх фахівців компе-
тенцій з ефективного управління організаційними змінами у динамічних 
умовах функціонування організацій, застосування результативних 
технології і методів подолання опору змінам в організаціях. 
3.9. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Менеджмент», 
«Управління персоналом», «Управління інноваціями», «Фінансовий 
менеджмент». 
3.10. Зміст. Природа та джерела змін в організації. Типи, види та рівні 
змін в організації. Порівняльна характеристика різновидів організаційних 
змін. Поняття організаційної досконалості. Моделі управління змінами в 
організації. Процес управління змінами в організації. Організаційна 
діагностика: необхідність проведення і зміст. Моделі вибору стратегій 
організаційних змін. Методи управління змінами в організації. 
Інструменти управління організаційними змінами. Форми організаційних 
змін. Зміст процесів реформування, модернізації та трансформації. 
Сутність та особливості реінжинірингу бізнес-процесів. Управління 
поведінкою персоналу при здійсненні змін в організації. Керівництво 
та лідерство в управлінні змінами. Створення та функціонування 
команд та робочих груп в управлінні організаційними змінами. Методи 
подолання опору персоналу організаційним змінам. Організаційний 
розвиток у системі змін. Моделі організаційного розвитку та їх 
класифікація. Результативність управління змінами в організації. 
3.11. Рекомендовані джерела. 
1. Бай С.І. Розвиток організації: політика, потенціал, ефективність : 
монографія / С.І. Бай. – Київ : Київ. нац. торг-екон. ун-т, 2009. – 
280 с. 

2. Воронков Д.К. Управління змінами на підприємстві: теорія та 
прикладні аспекти : монографія / Д.К. Воронков. – Харків : ІНЖЕК, 
2010. – 340 с. 

3.12. Методи навчання. Поєднання традиційних і нетрадиційних 
методів навчання з використанням інноваційних технологій: проблемні 
лекції, метод кейс-стаді, практичні завдання з використанням інфор-
маційних технологій, розробка та презентація проектів, розв’язання 
розрахунково-аналітичних задач, участь у рольових іграх, виконання 
практичних та аналітичних вправ, самостійна робота студентів. 
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3.13. Методи оцінювання: 
– поточний контроль (тестування, перевірка індивідуальних завдань, 
обговорення ситуаційних вправ, вирішення практичних задач, 
захист індивідуальних та групових проектів); 

– підсумковий контроль (залік). 
3.14. Мова навчання. Українська. 
 
3.1. Назва. Управління якістю. 
3.2. Шифр. НМПП. 
3.3. Тип. Обов’язкова. 
3.4. Рік навчання. 2015/2016. 
3.5. Семестр. ІІ. 
3.6. Кількість кредитів ЄКТС. 3. 
3.7. ПІБ лектора, науковий ступінь, посада. Осієвська В.В., канд. 
техн. наук, доц.; Ясинська Н.С., канд. техн. наук, доц. 
3.8. Результати навчання: 
– формування системи знань з теорії та методології управління якістю 
товарів, принципів побудови та функціонування систем управління 
якістю продукції; 

– засвоєння нормативно-правових, організаційних питань управління 
якістю товарів. 

3.9. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Захист прав 
споживачів», «Технічне регулювання», «Теоретичні основи товаро-
знавства». 
3.10. Зміст. Вивчення принципів і методів управління якістю. Організація 
систем якості й сутність процесного підходу в управлінні підпри-
ємством. Вітчизняний та зарубіжний досвід управління якістю. 
Механізм управління. Принципи та функції системи. Системи якості в 
стандартах ISO серії 9000, тотальне управління якістю. Класифікація 
втрат на якість, економічні проблеми якості. 
3.11. Рекомендовані джерела. 
1. Мережко Н.В. Управління якістю : підручник / Н.В. Мережко, 
В.В. Осієвська, Н.С. Ясинська. – Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 
2010. – 216 с. 

2. Шаповал М.І. Менеджмент якості : підручник / М.І. Шаповал. – 
3 вид., випр. і доповн. – Київ : Знання, 2007.  

3.12. Методи навчання: поєднання традиційних та нетрадиційних 
методів викладання із використанням інноваційних технологій: лекції 
(тематичні, проблемні); практичні заняття (презентація, дискусія, 
робота у малих групах). 
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3.13. Методи оцінювання: 
– поточний контроль (тестування, усне/письмове опитування, перевірка 
підготовленого індивідуального завдання); 

– підсумковий контроль – екзамен (письмовий). 
3.14. Мова навчання. Українська. 
 
3.1. Назва. Логістичний менеджмент. 
3.2. Шифр. ВС. 
3.3. Тип. За вибором. 
3.4. Рік навчання. 2015/2016. 
3.5. Семестр. ІІ. 
3.6. Кількість кредитів ЄКТС. 3. 
3.7. ПІБ лектора, науковий ступінь, посада. Кочубей Д.В., канд. 
екон. наук, ст. викл. 
3.8. Результати навчання. Використання системного підхіду в 
управлінні підприємством; розроблення оптимальних організаційних 
структур служби логістики; організація логістики на різних за видами 
діяльності підприємствах; використання мотивації логістичного 
персоналу для зменшення загальних витрат; розроблення логістичних 
стратегій для різних за видами діяльності підприємств; складання 
планів поточної та оперативної логістичної діяльності підприємства; 
проведення логістичного аудиту підприємства. 
3.9. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Менеджмент», 
«Маркетинг», «Економика підприємства», «Логістика». 
3.10. Зміст. Концептуальні та методологічні засади логістичного 
менеджменту. Сутність та задачі логістичного менеджменту. Потоковий 
процес як об’єкт логістичного управління. Наукові принципи логіс-
тичного управління. Стратегія логістичного менеджменту. Організаційна 
структура управління логістикою. Логістичні технології управління 
ланцюгами постачань. Контролінг логістичних бізнес – процесів. 
Адміністрування логістичної системи. Логістичне управління логіс-
тичними потоками. Управління постачанням, розподілом, складуванням, 
запасами в логістичних системах.  
3.11. Рекомендовані джерела. 
1. Пономаренко В.С. Логістичний менеджмент : підручник / 
В.С. Пономаренко, К.М. Таньков, Т.І. Лепейко ; за ред. В.С. Поно-
маренка. – Харків : ІНЖЕК, 2010. – 482 с. 

2. Крикавський Є. Логістичне управління : підручник / Є. Крикав-
ський. – Львів : Львів. політехніка, 2005. – 684 с 
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3. Бауэрсокс Доналд Дж. Логистика: интегрированная цепь поставок / 
Доналд Дж. Бауэрсокс, Дейвид Дж. Клосс ; пер. с англ. 
Н.Н. Барышниковой, Б.С. Пинскера. – 2-е изд. – М. : Олимп-Бизнес, 
2008. – 640 с.: ил. (рус.) 

4. Уотерс Д. Логистика. Управление цепью поставок : пер. с англ. / 
Д. Уотерс. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2003. – 503 с. 

3.12. Методи навчання. Лекції (тематичні та проблемні), семінарські 
та практичні заняття (з використанням інформаційних технологій, 
аналітично-розрахункових, творчих та ситуаційних завдань). 
3.13. Методи оцінювання.  
− поточний контроль – опитування, тестування, індивідуальні самостійні 
роботи; 

− підсумковий контроль – залік. 
3.14. Мова навчання. Українська. 
 
3.1. Назва. Оптово-посередницька діяльність. 
3.2. Шифр. ВC. 
3.3. Тип. Обов’язкова. 
3.4. Рік навчання. 2015/2016. 
3.5. Семестр. ІІ. 
3.6. Кількість кредитів ЄКТС. 3. 
3.7. ПІБ лектора, науковий ступінь, посада. Кулік А.В., канд. екон. 
наук, ст. викл. 
3.8. Результати навчання. Здобуття студентом знань з питань оптово-
посередницької діяльності, творче оволодіння ними та набуття навичок 
їх практичного використання на підприємствах торгівлі. Уміння 
обрати оптимального посередника на певному етапі діяльності 
підприємства оптової торгівлі. 
3.9. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Організація 
торгівлі», «Торговельне підприємництво», «Економіка торгівлі», 
«Менеджмент». 
3.10. Зміст. Оптово-посередницька діяльність у сфері товарного обігу. 
Державне регулювання оптової торгівлі в Україні та світі. Види і 
форми посередницької діяльності. Функції оптових посередників. 
Організація біржових торгів та біржового посередництва. Особливості 
оптової торгівлі на виставках-ярмарках. 
3.11. Рекомендовані джерела. 
1. Апопій В.В. Організація торгівлі : підручник / В.В. Апопій. – 

2-ге вид. – Київ : Центр навч. літ., 2008. – 632 с. 
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2. Голошубова Н.О. Організація і технологія торгівлі спожитковими 
товарами / Н.О. Голошубова. – Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 
2009. – 272 с. 

3. Сохацька О.М. Біржова справа : підручник / О.М. Сохацька. – 
2-ге вид. змінене й доповн. – Тернопіль : Карт-бланш; Київ : 
Кондор, 2008. – 632 с. 

3.12. Методи навчання. Поєднання традиційних та нетрадиційних 
методів викладання із використанням інноваційних технологій: 
– лекції (оглядова); 
– практичні заняття з використанням інформаційних технологій, роз-
робка та презентація проектів, розв’язання розрахунково-аналітичних 
задач; 

– самостійна робота; 
3.13. Методи оцінювання: 
– поточний контроль (усне опитування, перевірка індивідуальних 
завдань, вирішення ситуаційних завдань, виконання комплексної 
контрольної роботи); 

– підсумковий контроль (екзамен). 
3.14. Мова навчання. Українська. 
 
3.1. Назва. Міжнародна торгівля. 
3.2. Шифр. ВС1. 
3.3. Тип. За вибором. 
3.4. Рік навчання. 2015/2016. 
3.5. Семестр. ІІ. 
3.6. Кількість кредитів ЄКТС. 3. 
3.7. ПІБ лектора, науковий ступінь, посада. Костюченко В.М., д-р 
екон. наук, доц. 
3.8 Результати навчання: 
– розуміння концептуальних засад дослідження міжнародного товаро-
обміну в інтерпретації провідних теорій та моделей міжнародної 
торгівлі; 

– засвоєння методичних підходів до оцінки стану та тенденцій 
розвитку світової торгівлі; 

– розуміння студентами основних закономірностей розвитку процесів 
міжнародної торгівлі; 

– формування комплексного підходу до розуміння механізмів включення 
України в міжнародний поділ праці та кооперацію через систему 
міжнародної торгівлі. 
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3.9. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Міжнародне 
технічне регулювання», «Міжнародне право», «Кон’юнктура товарного 
ринку», «Зовнішньоекономічна діяльність». 
3.10. Зміст. Міжнародна торгівля: стан, проблеми, перспективи. Моделі 
міжнародної торгівлі. Інструменти зовнішньоторговельної політики. 
Економічні наслідки протекціонізму. Міжнародна економічна інтеграція 
та зовнішня торгівля. Торговельна політика. Міжнародна торгівля на 
ринку з досконалою та недосконалою конкуренцією.  
3.11. Рекомендовані джерела. 
1. Дахно І.І. Міжнародна торгівля : навч. посіб. / І.І. Дахно. – 

2-ге вид., доповн. – Київ : Центр навч. літ., 2007. – 292 с.  
2. Заблоцька Р.О. Система інституційного регулювання світової торгівлі 
послугами : монографія / Р.О. Заблоцька. – Київ : КНЕУ, 2008. – 
368 с.  

3. Крилова Н.В. Міжнародна торгівля : навч. посіб. / Н.В. Крилова. – 
Київ : Знання, 2008. – 365 с.  

4. Савельєв Є.В. Міжнародна економіка : підручник / Є.В. Савельєв. – 
3-тє вид., переробл. і доповн. – Київ : Знання, 2008. – 622 с. 

3.12. Методи навчання: лекції, семінарські заняття. 
3.13. Методи оцінювання:  
– поточний контроль (опитування, колоквіуми, тестування); 
– підсумковий контроль – екзамен. 
3.14. Мова навчання. Українська. 
 
3.1. Назва. Європейська інтеграція. 
3.2. Шифр. ВС1. 
3.3. Тип. За вибором. 
3.4. Рік навчання. 2015/2016. 
3.5. Семестр. IІ. 
3.6. Кількість кредитів ЄКТС. 3. 
3.7. ПІБ лектора, науковий ступінь, посада. Іксарова Н.О., канд. 
екон. наук, доц. 
3.8. Результати навчання. Формування у студентів умінь і навичок 
щодо ефективного використання здобутих знань для самостійного 
аналізу процесів та явищ регіональної економічної інтеграції; уміння 
аналізувати напрями та механізми регулювання конкуренції на 
спільному ринку ЄС з метою виявлення труднощів, з якими доведеться 
стикатися вітчизняним підприємствам – суб’єктам ЗЕД, що виходять 
на європейський ринок; засвоєння системних знань щодо основних 
принципів та напрямів формування внутрішнього єдиного ринку ЄС, 
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його зовнішньоторговельної політики, механізмів прийняття рішень, 
інституційного та правового забезпечення реалізації єдиних політик у 
сфері інновацій, енергетики, транспорту тощо з метою їх імплемен-
тації у регіональні та національну стратегії європейської інтеграції; 
формування комплексного підходу до розуміння механізмів вклю-
чення України у процес міжнародного співробітництва з країнами ЄС 
у різних сферах економіки. 
3.9. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Міжнародна 
економічна діяльність України», «Міжнародна економіка», «Міжна-
родні організації». 
3.10. Зміст. Процес європейської інтеграції, його чинники та етапи 
розвитку. Цілі, принципи та особливості функціонування ЄС. Історія 
створення ЄС. Нова інституційна модель Євросоюзу. Інституції 
Євросоюзу. Допоміжні органи ЄС. Повноваження та головування в 
Раді ЄС, процедури ухвалення рішень, механізми співпраці. Зовнішньо-
торговельна політика Європейського Союзу та механізми її формування. 
Регулювання конкуренції на спільному ринку країн ЄС. Принципи 
розробки та реалізації регіональної політики ЄС. Напрями інноваційного 
розвитку ЄС та методи його оцінки. Секторальні пріоритети економічної 
політики. Розширення Євросоюзу. Маастрихтські та копенгагенські 
критерії для вступу. Досвід країн ЦСЄ щодо інтеграції в ЄС. Шляхи 
та напрями зближення України з ЄС. 
3.11. Рекомендовані джерела. 
1. Шнирков О.І. Європейський Союз у глобальному інноваційному 
просторі : монографія / О.І.  Шнирков. – Київ : Київ. нац. торг.-
екон. ун-т, 2012. – 143 с. 

2. Бояр А.О. Торговельно-економічні відносини між Україною та ЄС: 
регулювання зовнішньої торгівлі та конкуренції в умовах єдиного 
ринку ЄС : підручник / А.О. Бояр. – Київ : Міленіум, 2008. – 384 с. 

3. Буряк П.Ю. Європейська інтеграція і глобальні проблеми сучасності : 
навч. посіб. / П.Ю. Буряк, О.Г. Гупало. – Київ : Хай-Тек Прес, 2007. – 
336 с. 

4. Гнатюк М.М. Відносини з Європейським Союзом та процес 
європейської інтеграції України : навч. посіб. / М.М. Гнатюк, 
Я.Й. Малик, Л.Л. Прокопенко. – Київ : Міленіум, 2009. – 782 с. 

5. Дзяд О.В. Спільні політики Європейського Союзу та їх значення 
для України / О.В. Дзяд, О.М. Рудік. – Київ : Міленіум, 2009. – 668 с. 

6. Европейский Союз : Основополагающие акты в редакции 
Лиссабонского договора с комментариями. – М. : ИНФРА-М, 2010. – 
698 с. 
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3.12. Методи навчання. 
Тематичні та проблемні лекції, практичні заняття у формі дискусії, 
презентації проектів у малих групах тощо. 
3.13. Методи оцінювання: 
– поточний контроль (опитування, тестування); 
– підсумковий контроль (залік). 
3.14. Мова навчання. Українська. 
 
3.1. Назва. Електронна комерція. 
3.2. Шифр. НМПП. 
3.3. Тип. Обовязкова. 
3.4. Рік навчання. 2015/2016. 
3.5. Семестр. ІI. 
3.6. Кількість кредитів ЄКТС. 3. 
3.7. ПІБ лектора, науковий ступінь, посада. Баннікова С.О., канд. 
фіз.-мат. наук, доц. 
3.8. Результати навчання: 
– формування необхідного рівня теоретичних та практичних знань з 
методів та засобів дослідження; 

– набуття навичок організації та виконання ділових операцій та угод в 
електронному вигляді. 

3.9. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Економіка торгівлі», 
«Інформаційні системи та технології», «Комерційна діяльність». 
3.10. Зміст. Предметна область електронної комерції та її зв’язок з 
іншими економічними та комп’ютерними дисциплінами. Поняття 
електронної комерції. Історична довідка. Організація електронної 
торгівлі. Основні бізнес-моделі електронної комерції та сучасні 
інформаційні технології для їх реалізації. Проблеми безпеки та 
захисту інформації у різних комерційних веб-проектах. Приклади 
реалізації можливостей електронного комерції. 
3.11. Рекомендовані джерела. 
1. Баннікова С.О. Тести з дисципліни «Электронна комерція» / 
С.О. Баннікова. – Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2008. 

2. Макарова М.В. Электронна комерція : підручник / М.В. Макарова. – 
Київ : Академія, 2002. 

3. Пономаренко Л.А. Электронна комерція : підручник / 
Л.А. Пономаренко – Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2002. 

3.12. Методи навчання: лекції, лабораторні заняття, самостійна робота. 
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3.13. Методи оцінювання: 
– поточний контроль (тестування, опитування); 
– підсумковий контроль – залік. 
3.14. Мова навчання. Українська. 
 
3.1. Назва. Інтернет-технології в бізнесі. 
3.2. Шифр. ВС1. 
3.3. Тип. За вибором. 
3.4. Рік навчання. 2015/2016. 
3.5. Семестр. ІI. 
3.6. Кількість кредитів ЄКТС. 3. 
3.7. ПІБ лектора, науковий ступінь, посада. Шклярський С.М., канд. 
екон. наук, доц. 
3.8. Результати навчання. В результаті вивчення дисципліни студенти 
повинні знати: фундаментальні основи створення та функціонування 
комп’ютерних мереж та концепції побудови глобальної мережі 
Інтернет; классифікацію, призначення та основні алгоритми реалізації 
протоколів мережевого, транспортного та прикладного рівнів; сервіси 
прикладного рівня, які призначені для вирішення функціональних 
задач інформаційних систем підприємств та організацій. Вміти: 
конфігурувати та настроювати параметри операційної системи, браузерів 
та поштових клієнтів для роботи з різноманітними інтернет-ресурсами; 
розміщати та організовувати розподілений доступ до ділової інформації, 
що зберігається в хмарних сховищах даних; використовувати сучасні 
технології програмування веб-додатків бізнесового призначення.  
3.9. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Інформаційні 
технології», «Інформатика та комп’ютерна техніка» або «Комп’ю-
терні мережі та телекомунікації», «Веб-дизайн та програмування» або 
«Інтернет-технології в бізнесі». 
3.10. Зміст. Фундаментальні основи та принципи побудови Інтернет. 
Апаратні та програмні засоби підтримки бізнесу в Інтернет. Протоколи 
та інтерфейси міжмережевої взаємодії. Система адресації Інтернет та 
ідентифікація бізнес-ресурсів. Клієнт-серверна модель взаємодії мере-
жевих компонент. Пошукові системи Інтернет та методи пошукової 
оптимізації. 
3.11. Рекомендовані джерела. 
1. Клифтон Б. Google Analytics для профессионалов / Б. Клифтон. – 
Вильямс, 2013. – 608 с.  

2. Дион Алмаер Ajax / Алмаер Дион, Джастин Гетланд, Бен Галбрат. – 
М. : Лори, 2013. – 342 с.  
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3. Шклярський С.М. Прикладний інтернет для економістів : навч. 
посіб. / С.М. Шклярський. – Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2009. – 
121 с.  

4. Джордж Риз. Облачные вычисления / Риз Джордж. – БХВ-
Петербург, 2011. – 288 с. 

5. Дженнифер Граппоне Поисковая оптимизация сайтов. Исчерпы-
вающее руководство / Граппоне Дженнифер, Казн Градива. – М. : 
Эксмо, 2012. – 528 с  

3.12. Методи навчання. Поєднання традиційних і нетрадиційних 
методів викладання з використанням інноваційних технологій: 
− лекції (оглядові, тематичні, проблемні); 
− лабораторні роботи (традиційні, робота в малих групах). 
3.13. Методи оцінювання:  
− поточний контроль (тестування, усне та письмове опитування, 
перевірка індивідуальних завдань); 

− підсумковий контроль – залік. 
3.14. Мова навчання. Українська, російська. 
 
3.1. Назва. Поведінка споживачів. 
3.2. Шифр. ВС1. 
3.3. Тип. За вибором. 
3.4. Рік навчання. 2015/2016.  
3.5. Семестр. ΙI. 
3.6. Кількість кредитів ЄКТС. 3. 
3.7. ПІБ лектора, науковий ступінь, посада. Ортинська В.В., канд. 
екон. наук, проф. 
3.8. Результати навчання: набуття глибоких теоретичних знань та 
практичних навичок з проблем вивчення мотивації поведінки 
споживачів з метою прийняття рішень щодо задоволення їх потреб.  
3.9. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни: «Основи наукових 
досліджень», «Маркетинг», «Психологія», «Менеджмент», «Менеджмент 
підприємства торгівлі», «Мерчандайзинг», «Організація торгівлі», 
«Управління якістю».  
3.10. Зміст. Наукові дослідження мотивації споживача та його поведінки. 
Сучасні теорії про поведінку споживачів. Сегментування ринку та 
задоволення потреб споживачів. Процеси прийняття рішень спожи-
вачами: модель, типи. Усвідомлення потреби і пошук продукту, 
детермінанти пошуку. Індивідуальні розходження між споживачами: 
економічні, часові, пізнавальні ресурси. Ставлення та тенденції 
прогнозування поведінки споживачів. Класифікація потреб. Методики 
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модифікації поведінки споживача. Вплив різних чинників на сферу 
споживання. Особливості дослідження споживачів. Консюмеризм. 
Глобальні споживчі ринки і захист прав споживачів. 
3.11. Рекомендовані джерела.  
1. Алешина Г. Психология потребителей в маркетинге / Г. Алешина. – 
СПб. : Питер, 2001. 

2. Алешина И.В. Поведение потребителей / И.В. Алешина. – М. : 
ФАИР-ПРЕСС, 1999. 

3. Энджел Джеймс Ф. Поведение потребителей / Джеймс Ф. Энджел. – 
СПб. : Питер, 1999. 

3.12. Методи навчання: поєднання традиційних та нетрадиційних 
методів викладання із використанням інноваційних технологій: лекції 
(тематичні, проблемні), практичні заняття (презентація, дискусія, 
моделювання ситуацій, метод кейс-стаді, робота в малих групах). 
3.13. Методи оцінювання: 
– підсумковий контроль – залік. 
3.14. Мова навчання. Українська. 
 
3.1. Назва. Бренд-менеджмент. 
3.2.Шифр. ВС1. 
3.3. Тип. За вибором. 
3.4. Рік навчання. 2015/2016. 
3.5. Семестр. IІ. 
3.6. Кількість кредитів ЄКТС. 4,5. 
3.7. ПІБ лектора, науковий ступінь, посада. Яцюк Д.В., канд. екон. 
наук, доц. 
3.8. Результати навчання. Формування системи прикладних знань у 
сфері управління формуванням і розвитком торговельних марок, 
розуміння концептуальних засад системного управління діяьністю у 
сфері брендингу, набуття вмінь розроблення і прийняття управлінських 
рішень у цьому напрямі діяльності. Результатами вивчення дисципліни 
«Бренд-менеджмент» виражаються у здобутті навичок щодо форму-
вання, планування, розвитку бренду, побудови архітектури та 
контролю рівня його розвитку. 
3.9. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Маркетинг», 
«Менеджмент», «Маркетингова політика комунікацій», «Реклама в 
системі маркетинг». 
3.10. Зміст. Поняття та сутність бренд-менеджменту. Суб’єкти бренд-
менеджменту. Керівник компанії як бренд-менеджер. Бренд як об’єкт 
управління. Функції бренду. Моделі бренду. Система управління 
розвитком бренду. Планування бренду. Формування архітектури 
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бренду. Інформаційне забезпечення бренд-менеджменту. Комунікації 
в бренд-менеджменті. Бренд-медіа. Внутрішний (корпоративний) 
бренд-менеджмент. Загальносвітові тенденції бренд-менеджменту та 
рівень його впровадження в Україні. 
3.11. Рекомендовані джерела. 
1. Келлер, К. Стратегический бренд-менеджмент: создание, оценка и 
управление марочним капиталом / К. Келлер. – 2-е изд., пер. с англ. – 
М. : Вильямс, 2005. – 704 с. 

2. Темпорал П. Эффективный бренд-менеджмент / П. Темпорал. – 
СПб. : ИД Нева, 2004. 

3. Рожков И.Я. От брендинга к бренд-билдингу / И.Я. Рожков. – М. : 
Рекламные технологии, 2004. 

4. Ванэкэн Б. Бренд-помощь / Б. Ванэкэн. – СПб. : Питер, 2005. 
5. Старов С.А. Управление брендами / Старов С.А. / Высшая школа 
менеджмента СПбГУ. – СПб. : Высш. шк. менеджмента, 2009. – 
502 с. 

3.12. Методи навчання. Поєднання традиційних та нетрадиційних 
методів викладання із використанням інноваційних технологій: 
– лекції (оглядова, тематична, проблемна, лекція-консультація); 
– практичні заняття (презентація, дискусія, комунікативний метод, 

«мозкова атака», метод Кейс-стаді, робота в малих групах). 
3.13. Методи оцінювання: 
– підсумковий контроль – екзамен. 
3.14. Мова навчання. Українська. 

 
3.1. Назва. Торговельні мережі. 
3.2. Шифр. ВС. 
3.3. Тип. За вибором. 
3.4. Рік навчання. 2016/2017. 
3.5. Семестр. IІІ. 
3.6. Кількість кредитів ЄКТС. 3. 
3.7. ПІБ лектора, науковий ступінь, посада. Кавун О.О., канд. екон. 
наук, доц. 
3.8. Результати навчання. Формування систематичних знань і розуміння 
аспектів теорії і практики діяльності різних видів підприємницьких 
мереж; сутності та класифікації торговельних мереж і передумов їх 
розвитку у сучасних умовах; типiв стратегій розвитку корпоративних 
торговельних мереж; сутності, класифікації франчайзингових торго-
вельних мереж та добровільних об’єднань у торгівлі, особливостей їх 
формування та забезпеченння ефективного функцiонування в умовах 
конкуренції. 
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3.9. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Комерційна 
діяльність», «Організація торгівлі», «Логістика», «Економіка торгівлі», 
«Торговельне підприємництво». 
3.10. Зміст. Глобалізація свiтової економіки: сучасні тенденції і 
перспективи. Передумови розвитку підприємницьких мереж в Українi. 
Сутність та класифікація підприємницьких мереж у торгівлі. Cутність 
та види стратегій формування корпоративних торговельних мереж. 
Методичні засади розробки стратегії формування корпоративних 
торговельних мереж. Організація функціонування корпоративних 
торговельних мереж. Управління товаропостачанням у корпоративних 
торговельних мережах. Cутнiсть та класифікація франчайзингових 
торговельних мереж. Основнi етапи формування франчайзингової 
мережi у торгівлі. Управлiння взаємовiдносинами мiж суб’єктами у 
франчайзинговiй торговельнiй мережi. Види добровільних об’єднань 
у роздрібній торгівлі та принципи їх формування. 
3.11. Рекомендовані джерела. 
1. Берман Б. Розничная торговля: стратегический поход : учебное 
пособие / Б. Берман. – М. : Вильямс, 2008. – 1184 с. 

2. Ковалев К. Логистика в розничной торговле: как построить 
эффективную сеть / К. Ковалев, С. Уваров, П. Щеглов. – СПб. : 
Питер, 2007. – 272 с. 

3. Підприємницькі мережі в торгівлі : монографія / Н.О. Голошубова, 
О.О. Кавун, В.М. Торопков та ін. ; за заг. ред. Н.О. Голошубової. – 
Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2014. – 344 с. 

4. Розничные торговые сети: стратегии, экономика и управление : 
учеб. пособие / кол. авторов ; под ред. А.А. Есютина и Е.В. Карповой. – 
2-е изд., стер. – М. : КНОРУС, 2010. – 416 с. 

5. Сидоров Д. Розничные сети. Секреты эффективности и типичные 
ошибки при работе с ними / Д. Сидоров. – М. : Вершина, 2007. – 
229 с. 

6. Томассен Л. Ритейлизация. Как выжить в эпоху диктата розничных 
сетей, используя силу и власть ритейлеров на благо своего бизнеса / 
Л. Томассен, К. Линколн, Э. Эконис. – М. : Добрая кн., 2010. – 352 с. 

3.12. Методи навчання: тематичні та проблемні лекції, практичні 
заняття з використанням ситуаційних та творчих завдань. 
3.13. Методи оцінювання: 
– поточний контроль (письмове опитування, тестування, перевірка 
ситуаційних та творчих завдань, презентацій, контрольних робіт, 
захист індивідуального проекту); 

– підсумковий контроль – екзамен (письмовий). 
3.14. Мова навчання. Українська. 
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3.1. Назва. Стратегічний маркетинг.  
3.2. Шифр. ВС1. 
3.3. Тип. За вибором. 
3.4. Рік навчання. 2016/2017  
3.5. Семестр. ΙII. 
3.6. Кількість кредитів ЄКTС. 3.  
3.7. ПІБ лектора, науковий ступінь, посада. Ортинська В.В., канд. 
екон. наук, проф.  
3.8. Результати навчання:  
– сформувати стратегічне маркетингове мислення;  
– набути знання та опанувати практичні навички з обґрунтування та 
вибору стратегій маркетингу, здійснення стратегічного аналізу та 
створення програм стратегічного маркетингу.  

3.9. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Маркетинг», 
«Менеджмент», «Аналіз бізнес-процесів в торгівлі», «Менеджмент 
підприємства торгівлі», «Торговельне підприємництво», «Кон’юнктура 
товарного ринку». 
3.10. Зміст. Процеси стратегічного маркетингу та прийняття страте-
гічних рішень. Стратегічний аналіз основних показників розвитку 
ринку галузі. Процес розробки стратегії маркетингу. Розширена концепція 
суперництва на ринку. Стратегічний аналіз ринкових позицій 
підприємств-конкурентів в Україні. Процедура оцінки привабливості 
стратегічної зони діяльності, господарювання. Здійснення SWOT-
аналізу, переваги та складності використання. Види стратегій маркетингу 
стосовно товарів, послуг, ринків. Базові стратегії розвитку. Процес 
управління реалізацією стратегічного маркетингу. Аналіз ризику та 
врахування можливості появи незвичних обставин. Складання бюджету 
стратегічного маркетингу. Координація реалізації стратегії, програм, 
планів маркетингу. Оцінка ефективності стратегії маркетингу. 
3.11. Рекомендовані джерела.  
1. Ламбен Ж.Ж. Стратегический маркетинг. Европейская перспектива : 
пер. с фр. / Ж.Ж. Ламбен. – СПб. : Наука, 1996.  

2. Кревенс Д.В. Стратегический маркетинг : пер. с англ. / 
Д.В. Кревенс. – М. : Вильямс, 2003. 

3. Голубков Е.П. Маркетинг: стратегии, планы, структуры / 
Е.П. Голубков. – М. : Дело, 1995.  

4. Питер Р. Диксон. Управление маркетингом : пер. с англ. / Питер 
Р. Диксон. – М. : БИНОМ, 1998.  

5. Портер М. Конкурентная стратегия, Competitive Strategy: методика 
анализа отраслей и конкурентов : пер. с англ.– 2-е изд. / М. Портер. – 
М. : Альпина Бизнес Букс, 2006. 
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3.12. Методи навчання: поєднання традиційних та нетрадиційних 
методів викладання із використанням інноваційних технологій: лекції 
(тематичні / проблемні); практичні заняття (презентація, робота в 
малих групах). 
3.13. Методи оцінювання: 
– поточний контроль (перевірка підготовленного проекту, ситуаційні 
завдання); 

– підсумковий контроль – екзамен (письмовий). 
3.14. Мова навчання. Українська. 
 
3.1. Назва. Стратегічний менеджмент.  
3.2. Шифр. ВС1. 
3.3. Тип. За вибором. 
3.4. Рік навчання. 2016/2017. 
3.5. Семестр. ІІІ. 
3.6. Кількість кредитів ЄКТС. 3. 
3.7. ПІБ лектора, науковий ступінь, посада. П’ятницька Г.Т., д-р 
екон. наук, проф.; Підкамінний І.М., канд. екон. наук, доц. 
3.8. Результати навчання. Формування у майбутніх фахівців комплексу 
знань та вмінь щодо прийняття стратегічних рішень в управлінні 
підприємством з урахуванням мінливих та нестабільних факторів 
зовнішнього середовища.  
3.9. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Менеджмент», 
«Економіка підприємства», «Стратегія підприємства». 
3.10. Зміст. Концептуальні засади теорії стратегічного менеджменту. 
Рівні стратегічних рішень та типологія стратегій організації. Етапи 
стратегічного управління та особливості формування стратегії 
організації. Стратегічне планування. Стратегічний аналіз зовнішнього 
середовища організації. Стратегічний потенціал підприємства та 
формування його конкурентних переваг. Портфельні стратегії та 
управління стратегічною позицією організації. Генерування стратегій 
і умови їх реалізації. Стратегічний контроль у процесі стратегічних 
перетворень в організації. Види стратегічного управління. 
3.11. Рекомендовані джерела. 
1. Довгань Л.Є. Стратегічне управління / Л.Є. Довгань, Ю.В. Каракай, 

Л.П. Артеменко. – Київ : Центр навч. літ., 2009. 
2. Осовська Г.В. Стратегічний менеджмент: теорія та практика / 

Г.В. Осовська, О.Л. Фіщук, І.В. Жалінська. – Київ : Кондор, 2003. 
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3. П’ятницька Г.Т. Стратегічне управління : навч. посіб. / Г.Т. П’ят-
ницька, Л.В. Лукашова, Н.В. Ракша ; за ред. Г.Т. П’ятницької. – 
Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2013. – 408 с.  

3.12. Методи навчання. Поєднання традиційних і нетрадиційних 
методів навчання з використанням інноваційних технологій: проблемні 
лекції, метод кейс-стаді, практичні завдання з використанням інфор-
маційних технологій, презентацій, розв’язання розрахунково-
аналітичних задач, самостійна робота студентів. 
3.13. Методи оцінювання: 
– поточний контроль (тестування, перевірка індивідуальних завдань, 
ситуаційних вправ, аналітично-розрахункових та творчих задач, 
захист індивідуальних та групових проектів); 

– підсумковий контроль (письмовий екзамен). 
3.14. Мова навчання. Українська. 
 
3.1. Назва. Правове регулювання безпеки підприємницької діяльності. 
3.2. Шифр. ВС1. 
3.3. Тип. За вибором. 
3.4. Рік навчання. 2016/2017. 
3.5. Семестр. ІІI. 
3.6. Кількість кредитів ЄКТС. 3. 
3.7. ПІБ лектора, науковий ступінь, посада. Крегул Ю.І., канд. 
юрид. наук, зав. каф. 
3.8. Результати навчання: набуття професійних знань з правових 
основ забезпечення безпеки підприємницької діяльності. 
3.9. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Правознавство», 
«Міжнародне технічне регулювання», «Міжнародне право», «Інтелек-
туальна власність». 
3.10. Зміст. Основи правового захисту підприємницької діяльності в 
Україні. Правове регулювання охоронної діяльності. Правове регулю-
вання 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.  
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3.11. Рекомендовані джерела. 
1. Зубок М. Безпека підприємницької діяльності : підручник / 
М. Зубок, Р. Зубок. – Київ : Істина, 2004.  

2. Зубок Н. Безопасность бизнеса в Украине, или как ходить по 
минному полю / Н. Зубок, В. Сацюк. – Київ : ИББУ, 1998. 

3.12. Методи навчання: поєднання традиційних та нетрадиційних 
методів викладання із використанням інноваційних технологій: лекції 
(оглядові, тематичні), семінарські заняття (презентація, дискусія, 
комунікативний метод, робота в малих групах).  
3.13. Методи оцінювання: 
− поточний контроль (тестування, усне опитування); 
− підсумковий контроль – залік. 
3.14. Мова навчання. Українська. 
 
3.1. Назва. Юридична відповідальність в сфері підприємницької діяль-
ності. 
3.2. Шифр. ВС1. 
3.3. Тип. За вибором. 
3.4. Рік навчання. 2016/2017. 
3.5. Семестр. ІІІ. 
3.6. Кількість кредитів ЄКТС. 3. 
3.7. ПІБ лектора, науковий ступінь, посада. Ситніченко О.М., доц. 
3.8. Результати навчання. Поглиблене вивчення питань правової 
відповідальності за економічні правопорушення, ознайомлення з 
питаннями їх кваліфікації, вивчення практики застосування законодавства 
про боротьбу з економічними правопорушеннями, дослідження 
перспектив розвитку законодавства з питань боротьби з правопору-
шеннями у сфері економіки. 
3.9. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Правознавство», 
«Підприємницьке право». 
3.10. Зміст. Загальні проблеми боротьби з економічними правопору-
шеннями у період розбудови ринкової економіки в Україні. 
Правопорушення проти власності. Правопорушення у галузі підпри-
ємницької діяльності. Правопорушення, що посягають на інтереси 
споживачів, а також інтереси внутрішнього ринку України. Право-
порушення у кредитно-фінансовій сфері. Злочини у сфері службової 
діяльності. Проблемні питання боротьби з корупцією. 



 46

3.11. Рекомендовані джерела. 
1. Перепелица А.М. Уголовная ответственность за хозяйственные 
преступления в сфере предпринимательской деятельности: комментарий 
к действующему законодательству / А.М.Перепелица. – Харків : 
Рубикон, 1997. 

2. Гаухман Л.Д. Уголовная ответственность за преступления в сфере 
экономики / Л.Д. Гаухман, С.В. Максимов. – М. : Учеб.-консульт. 
центр «ЮрИнфоР», 1996. 

3. Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України / за 
ред. М.І. Мельника, М.І. Хавронюка. – 6-те вид., переробл. та 
доповн. – Київ : Юрид. думка, 2011.  

4. Кримінальне право України : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / 
Г.М. Анісімов [та ін.] ; за ред. В.В. Сташиса, В.Я. Тація ; Нац. 
юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого. – 6-те вид., переробл. і 
доповн. – Харків : Право, 2012. 

5. Адміністративне право України : академ. курс : підруч. для студ. 
юрид. спец. ВНЗ / В.Б. Авер’янов [та ін.] ; відп. ред. В.Б. Авер’янов ; 
НАН України, Інститут держави і права ім. В.М. Корецького. – 
Київ : Юрид. думка, 2007. 

3.12. Методи навчання. Поєднання традиційних та нетрадиційних 
методів викладання із використанням інноваційних технологій: 
– лекції (оглядова); 
– семінарські, практичні, лабораторні заняття (тренінг / презентація / 
дискусія / робота в малих групах / інше), самостійна робота, 
консультації. 

3.13. Методи оцінювання: 
– поточний контроль (тестування, усне / письмове опитування тощо); 
– підсумковий контроль (залік). 
3.14. Мова навчання. Українська. 

 
 

ПРАКТИКА 
 

Виробнича практика. 
Тривалість: 6 тижнів. Семестр – II. Контроль – залік. 
 
Виробнича переддипломна практика.  
Тривалість: 2 тижня. Семестр – III. Контроль – залік. 
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4. Загальна інформація для студентів. 
 
4.1. Вартість проживання в гуртожитку становить 216,00–292,00 грн 
за місяць (залежно від кількості осіб, які проживають у кімнаті).  
 
4.2. Житло. 

На території студентського містечка є три гуртожитки, розташовані 
за 5 хв ходи від головного навчального корпусу та за 15 хв від станцій 
метро «Лісова» та «Чернігівська». До центру міста (вул. Хрещатик) можна 
доїхати за 30 хв. Поблизу університету – лісопаркова зона та Парк Кіото.  

У гуртожитках є кімнати на 2, 3, 4, 5, 6 місць із санвузлами, 
кухні на кожному поверсі та централізована пральня. 

Студенти з інших міст поселяються до гуртожитків за наявності 
вільних місць на підставі подання факультетів за наказом ректора. 
Між університетом і студентом укладається контракт на право про-
живання студента в гуртожитку, де встановлено права та обов’язки, 
а також відповідальність сторін за їх дотримання і виконання. 

Студенти-іноземці проживають у гуртожитках № 2 і 4. 
Адреси гуртожитків:  

• № 2 – вул. Д. Мілютенка, 6, м. Київ, 02156;  
тел. (044) 531-48-91, (044) 519-37-41, (044) 513-11-82; 

• № 3 – вул. М. Матеюка, 2, м. Київ, 02156;  
тел. (044) 531-49-28, (044) 513-13-32; 

• № 4 – вул. М. Матеюка, 2-а, м. Київ, 02156;  
тел. (044) 531-47-62, (044) 531-47-99. 

 
4.3. Харчування. 

В університеті працюють дві їдальні (у головному корпусі та 
корпусі Д), кафе у кожному з навчальних корпусів. У корпусі А також 
працює кафе з авторською кухнею. 

Вартість харчування у студентській їдальні: 
сніданок – 15,00–20,00 грн, обід – 25,00–35,00 грн, вечеря – 

20,00–25,00 грн. 
 
4.4. Медичне забезпечення. 

На території студентського містечка працює медичний пункт, 
в якому приймають дільничний терапевт, медична сестра та фельдшер, 
які здійснюють профілактичні щеплення, маніпуляційні процедури, 
проводять санітарно-просвітницьку роботу. 
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Медичне обслуговування іноземних громадян, які тимчасово 
перебувають на території України, здійснюється у державних та кому-
нальних закладах охорони здоров’я за власні кошти іноземця, у тому числі 
за договорами медичного страхування зі страховиками України. 

 
4.5. Можливості для студентів з особливими потребами. 

В університеті створено сприятливі умови для навчання, ком-
фортного перебування та проживання студентів з особливими потребами. 

Забезпечено доступ студентів з особливими потребами, зокрема 
тих, які пересуваються на візках, до приміщень вищого навчального 
закладу, гуртожитків: 
− навчальний корпус А обладнаний підйомною платформою та ліфтом 
для осіб з обмеженими фізичними можливостями; 

− у навчальному корпусі Д, актовій залі (корпус В), гуртожитках № 2, 
4 є пандуси для заїзду візків; 

− у гуртожитках № 2, 4 спеціально обладнані кімнати для осіб з обме-
женими фізичними можливостями (туалет та ванна зі спеціальними 
поручнями); 

− сходові майданчики обладнані поручнями; 
− в університеті кнопки виклику ліфта, світлові вимикачі розміщені 
на рівні доступу сидячої людини. 

Студенти з особливими потребами регулярно отримують 
матеріальну допомогу від ректорату, для забезпечення їх соціальної 
адаптації надається психологічна підтримка практичних психологів. 

Для окремих категорій студентів на підставі нормативно-правових 
актів щодо отримання державних пільг і гарантій нараховуються 
соціальні стипендії. Вони призначаються: 
− студентам з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 
піклування, а також студентам, які в період навчання у віці від 
18 до 23 років залишилися без батьків; 

− студентам з числа осіб, яким згідно із Законом України «Про статус 
і соціальний захист громадян, що постраждали внаслідок Чорно-
бильської катастрофи», гарантуються пільги при призначенні 
стипендії; 

− студентам з малозабезпечених сімей (у разі отримання відповідної 
державної допомоги згідно із законодавством); 

− студентам, які є дітьми-інвалідами й інвалідами І–ІІІ груп; 
− студентам, що мають сім’ї з дітьми і в яких обоє з подружжя 
або одна мати (батько) навчаються в університеті на денній 
формі навчання. 
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4.6. Страхування. 
Медична допомога надається іноземцям або особам без грома-

дянства відповідно до вимог, установлених законодавством України. 
Надання медичної допомоги іноземним громадянам здійснюється 

відповідно до Порядку надання медичної допомоги іноземцям та 
особам без громадянства, які тимчасово перебувають на території 
України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 
22 червня 2011 р. № 667 та ст. 44 Закону України «Про страхування». 

Іноземці та особи без громадянства можуть звернутися по 
медичну допомогу, в тому числі екстрену, до будь-якого державного 
або комунального закладу охорони здоров’я. 

Оплата вартості медичної допомоги, в тому числі екстреної, 
здійснюється іноземцем або особою без громадянства у разі відсутності 
в них договорів страхування та страховиком-резидентом за наявності 
в іноземця відповідного договору страхування. 

У разі необхідності університет сприяє оформленню медичного 
полісу з надання медичної допомоги. 
 
4.7. Фінансове забезпечення студентів. 

Студентам денної форми навчання, які навчаються коштом 
державного замовлення, за результатами навчання та виявленою 
при цьому успішністю призначаються академічні стипендії один 
раз на семестр. 

Розмір стипендії встановлює Кабінет Міністрів України. Всі 
студенти першого року навчання у першому семестрі отримують 
академічну стипендію у мінімальному розмірі. 

Студентам пільгових категорій (сиротам, інвалідам, студентам, 
що мають дітей, студентам з малозабезпечених сімей, постраждалим 
від аварії на ЧАЕС) призначаються соціальні стипендії. 

За особливі успіхи у навчанні, участь у науковій та громадській 
роботі студентам університету можуть призначатися персональні 
академічні стипендії КНТЕУ та іменні академічні стипендії Президента 
України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, Київського 
міського голови. 

Також за успіхи у навчанні, участь у науковій, громадській та 
спортивній діяльності студенти можуть заохочуватися цінними пода-
рунками та грошовими преміями. 

З метою підвищення життєвого рівня студентам із малозахи-
щених верств населення може надаватися матеріальна допомога. 
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Призначення і виплата стипендії студентам, які є іноземними 
громадянами та особами без громадянства, здійснюється відповідно 
до міжнародних договорів України та актів Кабінету Міністрів 
України. 

Студентам, які навчаються згідно з угодами, укладеними між 
університетом та фізичними або юридичними особами, стипендія може 
виплачуватися коштом цих осіб, якщо це передбачено умовами 
угоди. 
 
4.8. Відділ кадрів (студентський стіл). 

У студентському столі відділу кадрів зберігаються особові справи, 
документи про освіту, трудові книжки студентів, які навчаються в 
університеті. Основними завданнями працівників студентського 
столу є: 
1) своєчасне внесення поточних змін в особові справи; 
2) зберігання документів у належному стані; 
3) надання інформації за письмовими запитами будь-яких інстанцій; 
4) надання студентам інформації, роз’яснення щодо Кодексу законів 

про працю України; 
5) надання ксерокопіювальних послуг студентам. 
 
4.9. Умови для навчання. 

Ректорат університету сприяє розширенню інформаційних ресурсів 
у бібліотеці, створенню доступності та зручності у користуванні 
книжковим фондом. Протягом 2014 р. книжковий фонд бібліотеки 
поповнено актуальними, сучасними виданнями з питань економіки, 
фінансів, менеджменту, бізнесу, правничих, суспільно-політичних, 
інформаційних систем і технологій, також періодичними виданнями, 
методичними та інформаційними матеріалами, виданнями КНТЕУ 
(підручниками, посібниками, методичними рекомендаціями та 
вказівками з навчальних дисциплін). Нині книжковий фонд містить 
понад 1,4 млн друкованих видань з різних галузей знань – 
підручники, навчальні посібники, наукова та довідкова література. 
Щорічне поповнення фонду документів бібліотеки складає близько 
15 000 примірників. Придбання періодичних видань України та 
зарубіжних країн становить 274 назви. 

Бібліотека має сучасну матеріально-технічну базу. Встановлено 
97 комп’ютерів та 3 потужні сервери, створено необхідні умови для 
ефективного обслуговування користувачів, організації фондів 
документів, електронних каталогів, виставок документів. Працює 
вільний Wi-Fi доступ до освітніх ресурсів мережі Інтернет. 
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До послуг користувачів бібліотеки – 6 читальних залів, 
7 абонементів, мультимедійна бібліотека, зал іноземної літератури, 
зал карткових та електронних каталогів, зал нових надходжень 
літератури, МБА, спеціальні сектори – сектор методичних видань 
КНТЕУ, сектор дисертацій та авторефератів. 

Усі процеси роботи у бібліотеці автоматизовані: комплектування 
фонду документів, наукова обробка документів, видача документів корис-
тувачам, пошук наявності документів в електронних каталогах тощо (АІБС 
«УФД/Бібліотека»). Для запису та користування бібліотекою впроваджено 
цифровий підпис (PIN-CODE) в електронний формуляр користувача. 

До послуг користувачів – доступ (за допомогою мережі Інтернет) до 
фондів вітчизняних і зарубіжних бібліотек та електронних баз даних: 

Повнотекстова і реферативна база науково-технічних, економічних 
та довідкових даних компанії EBSCO PUBLISHING. 

Повнотекстова база даних з питань економіки та права 
(Polpred.com) – зовнішньоекономічні показники країн світу. 

Електронна бібліотека Видавничий Дім «Гребєнніков» – повно-
текстові статті з питань маркетингу, менеджменту, фінансів та персоналу. 

Російська наукова електронна бібліотека (e-library.ru), де 
представлено повнотекстові російські фахові економічні журнали. 

Законодавча електронна база «Нормативні акти України». 
Відкриті архіви України (oai.org.ua) – депозитарій наукових 

статей, монографій з різних питань. 
Країни світу (Українське національне інформагентство 

«Укрінформ»). 
«Товарний монітор» – аналітичний тижневик огляду товарних 

ринків України та світу (видавництво «Держзовнішінформ). 
Енциклопедії та словники з різних галузей знань, географічні карти. 
Матеріали для вивчення іноземних мов (англійської, німецької, 

грецької, французької, іспанської, італійської, японської). 
Електронна колекція мультимедійної бібліотеки налічує понад 

1700 назв видань на електронних носіях: 
Видання КНТЕУ: «Вісник КНТЕУ», «Товари та ринки». 
Фонд аудіо-, відео-, фотоматеріалів КНТЕУ. 
Комплекти навчально-методичного забезпечення КНТЕУ, розроблені 

викладачами університету для студентів усіх факультетів. 
Підручники за тематикою: маркетинг, менеджмент, реклама, управ-

ління персоналом, товарознавство, фінанси, інформатика тощо. 
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На сайті бібліотеки КНТЕУ можна отримати доступ до елек-
тронного каталогу та персонального електронного формуляра. 
Переглянути свій електронний формуляр також можливо з «Особистого 
кабінету» на головній сторінці веб-сайта КНТЕУ. 

Для студентів перших курсів організовуються заняття з основ 
бібліотечно-бібліографічних знань у вигляді лекцій, практичної роботи та 
екскурсій до бібліотеки. Велику увагу приділено набуттю вмінь 
здійснювати пошук документів в електронному каталозі бібліотеки. 

Упровадження нових технологій дає змогу значно розширити 
інформаційне забезпечення користувачів бібліотеки, що впливає 
на якість освітнього процесу. 

 
Умови користування послугами бібліотеки: 

− Абонемент наукової літератури: професорсько-викладацький склад, 
науковці – один навчальний рік, студенти – один місяць. 

− Абонемент навчальної літератури: професорсько-викладацький 
склад, науковці – один навчальний рік, студенти – семестр; 

− Абонемент художньої літератури: усі читачі – 21 день. 
 
Режим роботи бібліотеки: 
понеділок – п’ятниця – 09:00 – 18:00. 
 
Матеріально-технічна база. Для потреб навчального процесу 

всі кафедри забезпечено необхідною комп’ютерною технікою, парк 
якої нараховує 1500 персональних комп’ютерів, функціонують: 
42 комп’ютерні класи, 10 інтерактивних комплексів, 20 мультиме-
дійних проекторів, 34 персональні мультимедійні комплекти та 
6 пересувних мультимедійних засобів (ПК з проектором на пересувному 
візку). У 2014 р. парк комп’ютерної техніки оновлено 25 моноблоками 
та системою відеоконференції LiveSize. 
 
4.10. Міжнародні програми. 

Університет, що приєднався до Великої хартії університетів, успішно 
співпрацює більш ніж 100-ма вищими навчальними закладами, міжна-
родними освітніми і науковими центрами та установами багатьох країн 
світу, у тому числі Азербайджану, Австрії, Білорусі, Великобританії, 
Греції, Грузії, Іспанії, Китаю, Латвії, Литви, Молдови, Польщі, Німеччини, 
Португалії, Росії, Румунії, США, Угорщини, Франції, Японії та 
інших країн. 
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Університет бере участь у розробці і реалізації низки 
міжнародних проектів і програм для студентів, основними з яких є: 
− програма обміну студентами з Краківським економічним універси-
тетом (Польща), яка включає навчання за бакалаврськими програ-
мами протягом семестру; 

− програма обміну студентами з Познанським економічним універси-
тетом (Польща), яка включає навчання за бакалаврськими програ-
мами протягом семестру та проходження практики; 

− програма обміну студентами з Вищою школою менеджменту 
«Ауденсія», м. Нант, Франція, яка включає навчання за магістер-
ськими програмами протягом семестру; 

− програма обміну студентами з Будапештським економічним 
інститутом (Угорщина), яка включає навчання за бакалаврськими 
програмами протягом семестру та проходження практики; 

− програма відбору кандидатів на навчання за магістерськими 
програмами (франко-, англо- та іспаномовними) у Вищій паризькій 
школі комерції (ESCP EUROPE ) у Парижі, Лондоні та Мадриді; 

− спільні освітні програми в рамках угод з вищими навчальними 
закладами: Університетом П’єра Мендеса-Франса, Гренобль, 
Університетом Париж-Ест Кретей Валь де Марн (UPEK), Універ-
ситетом Центрального Ланкаширу, Великобританія, Університетом 
ім. Гульєльмо Марконі (Італійська Республіка) та іншими з метою 
навчання за франко- та англомовними програмами; 

− КНТЕУ є членом Університетського агентства франкофонії (AUF), 
яке щорічно надає університету гранти для стажування франкомовних 
викладачів та дослідників, а також студентів, які беруть участь 
у щорічних програмах міжнародної літньої школи. 

Відповідно до угод між Міністерством освіти і науки України  
і Міністерством освіти КНР у галузі освіти студенти КНТЕУ 
отримують стипендії для навчання за освітнім ступенем (з річним 
навчанням на підготовчому відділенні) у вищих навчальних закладах 
Китайської Народної Республіки. 

 
4.11. Практична інформація щодо мобільності студентів. 

Згідно з програмами міжнародного співробітництва кращі студенти 
Київського національного торговельно-економічного університету  
зі знанням іноземних мов та за рейтингом КНТЕУ мають змогу 
здобувати освіту за кордоном відповідно до індикації та умов, 
викладених у таблиці. 
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4.12. Мовні курси. 
На курсах іноземних мов здійснюється підготовка студентів 

КНТЕУ за програмою, яка створює умови для досягнення рівнів 
володіння мовою від А1 до С2 (відповідно до рекомендацій Комітету 
з питань освіти при Раді Європи щодо навчання іноземним мовам). 

Навчання на курсах відбувається за модульною системою. 
Тематика модулів розробляється з урахуванням потреб студентів, 
відповідно до яких викладачі спеціально підбирають теми для спілку-
вання, навчальні матеріали, обирають тип завдань та види діяльності. 

Модулі курсів зосереджені на характерних щодо конкретної 
спеціалізації вміннях, ситуаціях та функціях для задоволення особливих 
потреб студентів, як наприклад: 
Вивчення іноземної мови для студентів першого року навчання, які не 
мають рівня знань, необхідного для подальшого навчання 
в КНТЕУ. 

Вивчення базової граматики іноземної мови. 
Підготовка до складання вступного випробування в магістеріум. 

Заняття на курсах іноземних мов проводять висококваліфіковані 
викладачі кафедри сучасних європейських мов. 

Навчання на курсах іноземних мов при кафедрі сучасних 
європейських мов – платне. 

Контингент слухачів формується відповідно до наповнення груп 
протягом навчального року. 

Тривалість навчального курсу – 2 або 3 місяці. 
За додатковою інформацією та для запису на курси іноземних 

мов звертатися до кімнати А-214, тел. (044)531-48-79. 
 

4.13. Умови для занять спортом. 
В університеті створено належні умови для заняття фізичною 

культурою і спортом. Спортивно-масова та оздоровча робота прово-
диться на спортивній базі університету, до якої входять літній 
спортивний комплекс (футбольне поле, бігові доріжки, міні-футбольний, 
волейбольний та баскетбольний майданчики), ігрові манежі, зали: 
фітнесу, для груп фізичної реабілітації. 

Заняття з фізичного виховання студентів університету здійсню-
ються на секційних засадах за різними напрямами: футбол, баскетбол, 
волейбол, настільний теніс, бадмінтон, спортивна аеробіка, фітнес, 
атлетична гімнастика, дзюдо, самбо, плавання, боді-фітнес, загальна 
фізична підготовка, фізична реабілітація. 
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У збірних командах університету беруть участь майже 350 сту-
дентів, у тому числі 4 майстри спорту міжнародного класу, 39 майстрів 
спорту. Щороку проводиться Спартакіада університету з 13 видів 
спорту. Студенти, беруть участь у міських, всеукраїнських та між-
народних змаганнях. 

У КНТЕУ функціонують: сучасний стадіон із штучним покриттям, 
дві ігрові зали, тренажерний зал, зал боротьби. Працюють спортивні 
секції з футболу (чоловічого та жіночого), волейболу, баскетболу, 
бадмінтону, настільного тенісу, атлетичної гімнастики, аеробіки, 
фітнесу, боді-фітнесу, дзюдо-самбо. 

 
4.14. Позауніверситетська діяльність та дозвілля. 

Важливим напрямом організаційно-виховної роботи в університеті 
є участь студентів у традиційних заходах: День університету, День 
знань та посвята першокурсників у студенти, Міжнародний день 
студента, Дебют першокурсника, Міс КНТЕУ, Дні факультетів, Дні 
донора, День туризму, студентський фестиваль «Барбекю», чемпіонат 
з брейн-рингу, фестиваль команд Ліги КВН КНТЕУ за Кубок Ректора 
тощо. 

В університеті працює культурно-мистецький центр, в якому 
діють творчі аматорські колективи: народний студентський камерний 
академічний хор, студія сучасного танцю «Light», студія вокалу 
та сучасної музики, студія інструментальної музики, команда КВН 
«Збірна КНТЕУ». 

 
4.15. Студентські організації. 

Громадське життя КНТЕУ насичене, багатогранне та різнома-
нітне. В університеті на громадських засадах діють: 
− рада студентського самоврядування університету, 5 рад студентського 
самоврядування на факультетах і 3 ради студентського самовряду-
вання в гуртожитках; 

− наукове товариство студентів, аспірантів, докторантів та молодих 
вчених; 

− студентські клуби – «Еко Клуб», «Правничий», «Підприємець», 
«Менеджер», «Кібернетик», «Рекламіст», «Лука Пачоллі», «Еверест», 
спортивний клуб «Меркурій», спілка консумеристів «ОСА»; студенти 
беруть участь у роботі юридичної клініки «Центр правового захисту»; 

− всеукраїнський рух «Молодь за права споживачів». 
Інформація щодо навчання студентів, дозвілля, занять спортом 

розміщується в газеті «Університет і час», студентському журналі 
«Кіото, 19», на сайті університету (http://www.knteu.kiev.ua), офіційній 
сторінці КНТЕУ в соціальній мережі «ВКонтакті» (https://vk.com/knteu) 
та студентському телебаченні «КНТЕУ-TV». 



 59

ЗМІСТ 
 

ВСТУП ...................................................................................................... 2 
 

1. Інформація про заклад ...................................................................... 3 
1.1. Назва ВНЗ та адреса ...................................................................... 3 
1.2. Академічний календар .................................................................. 3 
1.3. Адміністрація закладу ................................................................... 3 
1.4. Загальний опис закладу ................................................................ 4 
1.5. Перелік програм, які пропонує заклад ......................................... 6 
1.6. Загальні вимоги до зарахування 

(процедури та умови зарахування) ............................................ 11 
1.7. Основні університетські правила ............................................... 11 
1.8. Присвоєння кредитів ЄКТС на основі навчального 

навантаження, необхідного для досягнення 
очікуваних результатів навчання ............................................... 11 

1.9. Інформація про консультативну допомогу студентам ............. 11 
1.10. Координатори ЄКТС від університету .................................... 12 

 

2. Інформація про ступеневі програми. Загальний опис ................. 13 
2.1. Кваліфікація, що присвоюється ................................................. 13 
2.2. Вимоги та положення до кваліфікації ....................................... 13 
2.3. Ключові результати навчання 

(освітні і професійні цілі) ........................................................... 13 
2.4. Доступ до подальшого навчання ................................................ 13 
2.5. Діаграма структури програми навчання в кредитах 

ЄКТС ............................................................................................ 14 
2.6. Кінцеве екзаменування ............................................................... 15 
2.7. Вимоги до екзаменування та оцінювання ................................. 15 
2.8. Координатори ЄКТС від факультету ......................................... 15 

 

3. Опис дисциплін ................................................................................. 15 
 

Практика (назва, семестр, тривалість та форма контролю) .............. 46 
 

4. Загальна інформація для студентів .............................................. 47 
4.1. Вартість проживання ................................................................... 47 
4.2. Житло ........................................................................................... 47 
4.3. Харчування .................................................................................. 47 



 60

4.4. Медичне забезпечення ................................................................ 47 
4.5. Можливості для студентів з особливими потребами ............... 48 
4.6. Страхування ................................................................................. 49 
4.7. Фінансове забезпечення студентів ............................................. 49 
4.8. Відділ кадрів (студентський стіл) .............................................. 50 
4.9. Умови для навчання ..................................................................... 50 
4.10. Міжнародні програми ............................................................... 52 
4.11. Практична інформація щодо мобільності студентів .............. 53 
4.12. Мовні курси ............................................................................... 57 
4.13. Умови для занять спортом ........................................................ 57 
4.14. Позауніверситетська діяльність та дозвілля ........................... 58 
4.15. Студентські організації ............................................................. 58 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ЦПНМВ КНТЕУ. Зам. 75–12–16 


