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ВСТУП 
 

Європейська кредитна трансферно-накопичувальна система 
(ЄКТС) – це система трансферу і накопичення кредитів, що викорис-
товується 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 успішного 

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, 2016 
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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. Загальна інформація. 
 
1.1. Назва і 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. Опис закладу(зокрема тип і статус). 

КНТЕУ – один із найавторитетніших навчальних закладів 
України, атестований за найвищим IV рівнем акредитації. Його 
історія бере початок від 1946 р. Указом Президента України у 2000 р. 
університету надано статус національного. У 2006 р. КНТЕУ приєд-
нався до Великої хартії університетів. 

Управління діяльністю університету здійснюється на принципах 
автономії і самоврядування, демократизації прийняття рішень. Система 
управління якістю КНТЕУ сертифікована за міжнародними стандартами. 

Університет – лідер у реформуванні вищої освіти України, 
першим у країні здійснив суттєве оновлення змісту освіти, впрова-
дження 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 
обслуговуванням читачів, доступом до повнотекстових електронних 
ресурсів міжнародних баз даних.  

В університеті навчається понад 35 тис. студентів. Функціонують 
6 факультетів: міжнародної торгівлі та права; економіки, менеджменту 
та психології; фінансів та банківської справи; обліку, аудиту та 
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інформаційних систем; ресторанно-готельного та туристичного бізнесу; 
торгівлі та маркетингу. Здійснюється професійна підготовка фахівців 
за 43 бакалаврськими і 47 магістерськими програмами для сфер 
внутрішньої та зовнішньої торгівлі, фінансової системи і права, митної 
служби, антимонопольної діяльності, економіки підприємництва, 
банківської і страхової справи, бухгалтерського обліку, фінансового 
контролю, товарознавства, захисту прав споживачів, ресторанного 
господарства, туризму, готельного господарства, маркетингово-
комунікаційної галузі тощо. Студенти проходять практику на вітчизняних 
та іноземних підприємствах як в Україні, так і за кордоном.  

Серед випускників університету – відомі громадські, політичні 
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 80 відсотків, серед них – заслужені діячі 
науки і техніки, заслужені працівники вищої школи, академіки та 
члени-кореспонденти національних і галузевих академій наук.  

В університеті діють чотири спеціалізовані вчені ради з 
присудження наукових ступенів доктора і кандидата наук. Створено 
систему опанування викладачами сучасних форм і методів навчання, 
постійного підвищення професійної кваліфікації.  

Для забезпечення високого рівня підготовки студентів функціонують: 
Центр європейської освіти, Центр підготовки до ЗНО, Центр навчально-
виробничого тренінгу, Підготовче відділення для іноземців та осіб без 
громадянства, Центр розвитку кар’єри, Центр дистанційного навчання, 
Науково-дослідний фінансовий інститут, Центр трансферу технологій, 
Бізнес-інкубатор, Центр педагогічних та психологічних досліджень, 
Вища школа педагогічної майстерності, Центр управління якістю, 
Центр підготовки навчально-методичних видань, Навчально-виробниче 
об’єднання, юридична клініка «Центр правового захисту», Науково-
технічний центр сертифікації продукції, послуг та систем якості та ін.  

Інститут вищої кваліфікації є структурним підрозділом КНТЕУ, 
що надає освітні послуги, в тому числі, міжнародного рівня з підготовки 
висококваліфікованих фахівців, здатних працювати в економічних 
умовах сьогодення й успішно конкурувати як на вітчизняному, так і 
на міжнародному ринках праці (програми МВА, другої вищої освіти, 
перепідготовки та підвищення кваліфікації). 
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До складу університету, крім базового закладу, входять 6 навчальних 
інститутів, 9 коледжів і 3 вищих комерційних училища, розташованих 
у Києві, Харкові, Вінниці, Чернівцях, Хмельницькому, Ужгороді, 
Коломиї, Бурштині, Житомирі, Одесі.  

Матеріально-технічна база університету відповідає міжнародним 
стандартам щодо забезпечення освітнього процесу комп’ютерною 
технікою, програмним забезпеченням, лабораторним приладдям тощо. 
Для студентства створено сприятливі соціально-побутові умови: 
функціонують 5 гуртожитків, 8 кафетеріїв, 2 їдальні, медпункт, 
пральня. Спортивна база включає 2 закритих сучасних спортивних 
комплекси, футбольне поле із штучним газоном, спортивні майданчики, 
тренажерні та хореографічні зали. Свої творчі здібності та таланти 
студенти мають змогу демонструвати на сцені концерт-холу, зала 
якого налічує 750 місць. 

Члени профспілки університету мають змогу оздоровлюватись 
на базах відпочинку на узбережжі Чорного моря. 

У навчальному закладі надається безкоштовна юридична та 
психологічна допомога, діють численні наукові гуртки та професійні 
клуби. 

Київським національним торговельно-економічним університетом 
укладено угоди про співпрацю з міністерствами, відомствами, організа-
ціями і підприємствами, зокрема з Рахунковою палатою, Національним 
банком України, Міністерством економічного розвитку і торгівлі 
України, Міністерством фінансів України, Міністерством закордонних 
справ України, Державною фіскальною службою України, Державною 
казначейською службою України, Антимонопольним 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: 
Міжнародної асоціації університетів, Університетської агенції 
франкофонії, Міжнародного товариства товарознавців і технологів, 
Асоціації передових університетських вищих шкіл бізнесу, Міжнародної 
асоціації вищих і середніх спеціальних навчальних закладів торгівлі 
та споживчої кооперації, Всесвітньої асоціації рекреації та відпочинку. 
Встановлені та підтримуються творчі зв’язки з понад 100 вищими 
навчальними закладами, міжнародними центрами та установами з більш 
ніж 30 країн світу. Здійснюється обмін викладачами, студентами, 
виконуються міжнародні проекти стосовно інтеграції вищої освіти, 
вдосконалення освітніх програм різних ступенів підготовки та пере-
підготовки спеціалістів. 
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1.3. Академічні органи. 
 

Мазаракі 
Анатолій 
Антонович  
 

Ректор, д.е.н., проф., академік НАПН України, 
заслужений діяч науки і техніки України 

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. 

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., 
дипломатичний радник I класу 

Шаповал 
Леонід 
Геннадійович 

Проректор з адміністративно-господарської 
роботи 

 
1.4. Академічний календар. 

Початок навчальних занять – 1 вересня.  
Завершення навчальних занять – 30 червня.  
Освітній процес здійснюється за семестрами. 
Тривалість семестрів, практичної підготовки, екзаменаційних 

сесій, атестацій, канікул визначається графіком освітнього процесу 
на кожен рік. 
 
1.5. Перелік запропонованих освітніх програм. 
 

Шифр 
та найменування 
галузі знань 

Спеціальність
Спеціалізація 

освітнього ступеня 
«бакалавр» 

Спеціалізація 
освітнього ступеня 

«магістр» 
03 

Гуманітарні науки
035 

Філологія 
Переклад – англійська 

мова 
– 

Економічна 
кібернетика 

Економічна 
кібернетика 
Міжнародна 
економіка 

05 
Соціальні та 
поведінкові 

науки 
 

051 
Економіка 

Міжнародна 
економіка 

 Економіка 
підприємства 
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Продовження таблиці 
Шифр 

та найменування 
галузі знань 

Спеціальність
Спеціалізація 

освітнього ступеня 
«бакалавр» 

Спеціалізація 
освітнього ступеня 

«магістр» 
 Економічна безпека 

підприємства 
Економіка 

підприємства 

 

Фінанси підприємства

Фінансовий 
менеджмент 

053 
Психологія 

Психологія Психологія 

Міжнародний бізнес 
Міжнародна торгівля 

 

056 
Міжнародні 
економічні 
відносини 

Міжнародний маркетинг

Міжнародний 
бізнес 

06 
Журналістика 

061 
Журналістика

Реклама і зв’язки 
з громадськістю 

Реклама 

Облік і оподаткування Облік 
і оподаткування 

Фінансовий контрольФінансовий контроль 
Аудиторська 
діяльність 

071 
Облік 

і оподаткування

Аудиторська діяльність Фінансова аналітика
Державні фінанси 
Банківська справа 

Державні фінанси 

Державна 
казначейська справа 

Банківська справа 

Фінансове 
посередництво 

Фінансове 
посередництво 

072 
Фінанси, 
банківська 
справа та 

страхування 

Страхування Страхування 
Менеджмент 

зовнішньоекономічної 
діяльності 

Менеджмент 
зовнішньо-
економічної 
діяльності 

Менеджмент 
організацій 

Менеджмент 
організацій 

Торговельний 
менеджмент 

Торговельний 
менеджмент 

Менеджмент персоналу Менеджмент 
персоналу 

Готельний і ресто-
ранний менеджмент 

Готельний 
і ресторанний 
менеджмент 

07 
Управління та 
адміністрування 

073 
Менеджмент 

Туристичний 
менеджмент 

Туристичний 
менеджмент 
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Продовження таблиці 
Шифр 

та найменування 
галузі знань 

Спеціальність
Спеціалізація 

освітнього ступеня 
«бакалавр» 

Спеціалізація 
освітнього ступеня 

«магістр» 
Менеджмент 
інвестиційної 
діяльності 

  

Менеджмент 
інноваційної 
діяльності 
Публічне 

управління та 
адміністрування 

074 
Публічне 

управління та 
адміністру-

вання 

Публічне управління 
та адміністрування 

Управління в сфері 
економічної 
конкуренції 

Маркетинг Маркетинг 075 
Маркетинг Рекламний бізнес Рекламний бізнес 

Оптова і роздрібна 
торгівля 

Організація 
оптової та 

роздрібної торгівлі

Товарознавство 
і комерційна логістика

Товарознавство 
і комерційна 
логістика 

Товарознавство 
та організація 

зовнішньої торгівлі 

Товарознавство 
та організація 
зовнішньої 
торгівлі 

Митна справа Митна справа 

 

076 
Підприєм-
ництво, 

торгівля та 
біржова 
діяльність 

Управління 
безпечністю та якістю 

товарів 

Управління 
безпечністю 

та якістю товарів 

Комерційне право Комерційне право 

Фінансове право Фінансове право 

Правове забезпечення 
безпеки 

підприємницької 
діяльності 

Правове 
забезпечення 

безпеки 
підприємницької 

діяльності 

081 
Право 

Цивільне право 
і процес 

Цивільне право 
і процес 

08 
Право 

082 
Міжнародне 

право 
Міжнародне право Міжнародне право 
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Закінчення таблиці 
Шифр 

та найменування 
галузі знань 

Спеціальність
Спеціалізація 

освітнього ступеня 
«бакалавр» 

Спеціалізація 
освітнього ступеня 

«магістр» 
121 

Інженерія 
програмного 
забезпечення 

Інженерія 
програмного 
забезпечення 

– 

12 
Інформаційні 
технології 

122 
Комп’ютерні 
науки та 

інформаційні 
технології 

Комп’ютерні науки 
та інформаційні 

технології 

Комп’ютерні 
науки та 

інформаційні 
технології 

Шифр 
та найменування 
галузі знань 

Спеціальність
Спеціалізація 

освітнього ступеня 
«бакалавр» 

Спеціалізація 
освітнього ступеня 

«магістр» 
18 

Виробництво 
та технології 

181 
Харчові 
технології 

Ресторанні технології Ресторанні 
технології 

Готельна 
і ресторанна 

справа 

241 
Готельно-
ресторанна 
справа 

Готельно-ресторанна 
справа Міжнародний 

готельний бізнес 
Міжнародний 
туристичний 

бізнес 

24 
Сфера 

обслуговування 

242 
Туризм 

Туризм 
Курортна  
справа 

 
1.6. Вимоги щодо прийому, у тому числі мовна політика та процедури 
реєстрації. 

Інформація про вступні випробування та умови зарахування на 
навчання за ступенем «бакалавр», ОКР «спеціаліст» та ступенем 
«магістр» розміщена на сайті Київського національного торговельно-
економічного університету www.knteu.kiev.ua/blog/read/?pid=4936&uk 
 
1.7. Механізми для визнання кредитної мобільності та поперед-
нього навчання (формального, неформального та інформального). 

Визначення кредитної мобільності та попереднього навчання 
здійснюються відповідно до Закону України «Про освіту», Закону 
України «Про вищу освіту», Положення про порядок реалізації права 
на академічну мобільність, Положення про організацію освітнього 
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процесу здобуття першого (бакалаврського) і другого (магістерського) 
рівнів вищої освіти у КНТЕУ, Положення про порядок реалізації 
права на академічну мобільність у КНТЕУ, угод про навчання за 
умовами академічної мобільності.  

В основі визначення кредитної мобільності – такі основні 
документи:  
− каталог курсу;  
− угода про навчання;  
− академічна довідка;  
− сертифікат про навчальну практику.  

За умовами кредитної мобільності студенту перезараховуються 
всі кредити, що він здобув поза місцем основного навчання та які є 
компонентами освітньої програми. 
 
1.8. Політика розподілу кредитів ЄКТС (інституційна кредитна 
рамка). 

Розподіл кредитів ЄКТС ґрунтується на офіційній тривалості 
циклу програми навчання та визначається навчальним планом.  

КНТЕУ розподіляє кредити між навчальними дисциплінами 
самостійно. Кредити розподіляються на всі дисципліни, що вивчає 
студент, виробничу практику, виконання випускних кваліфікаційних 
проектів (робіт), атестацію. Кредити присвоюються тільки після 
закінчення вивчення дисципліни та за умови успішного складання 
одного з видів підсумкового контролю. 
 
1.9. Механізми академічного управління. 

Механізми академічного управління в КНТЕУ визначені: 
– Положенням про організацію освітнього процесу здобуття першого 

(бакалаврського) і другого (магістерського) рівнів вищої освіти 
у КНТЕУ; 

– Положенням про систему оцінювання успішності здобувачів ступенів 
вищої освіти «бакалавр», «магістр» у КНТЕУ; 

– Положенням про індивідуальний навчальний план студента КНТЕУ; 
– Положенням про організацію виконання та захисту курсових робіт 

(проектів) у КНТЕУ; 
– Положенням про проведення практики студентів у КНТЕУ; 
– Положенням про дистанційне навчання у КНТЕУ; 
– Положенням про порядок реалізації права на академічну мобільність 
у КНТЕУ. 
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2. Ресурси та послуги. 
 
2.1. Студентський стіл відділу кадрів. 

У студентському столі відділу кадрів університету зберігаються 
особові справи, документи про освіту, трудові книжки студентів, які 
навчаються в КНТЕУ. Основними завданнями працівників студент-
ського 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. 

 
2.2. Умови розміщення/забезпечення проживання. 

На території студентського містечка є чотири студентських 
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. Ще один гуртожиток 
розташований за адресою вул. Лобачевського, 23. 

У гуртожитках є кімнати на 2, 3, 4, 5, 6 ліжко-місць із сан-
вузлами, 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 встановлені права та обов’язки, 
а також відповідальність сторін за їх дотримання і виконання. 

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

• № 1 – вул. Д. Мілютенка, 8, м. Київ, 02156;  
тел. (044) 531-49-06, (044) 531-49-05; 

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

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

• № 4 – вул. М. Матеюка, 2-а, м. Київ, 02156;  
• № 6 – вул. Лобачевського, 23, м. Київ, 02090;  
тел. (044) 574-15-46, 574-16-83 
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2.3. Харчування. 
В університеті працюють три сучасні їдальні: у корпусах Б, Д 

та Е, де є можливість якісно, збалансовано та недорого харчуватися. 
Зокрема, у кафе-їдальні «Венеція» (корпус Б) представлені страви 
італійської кухні.  

Середня вартість сніданку у їдальні університету становить від 
15 до 20 грн; обіду – від 25 до 35 грн. 

Щодня в усіх навчальних корпусах працюють кафе, де також 
можна придбати страви власного виробництва: основні страви 
(більше 15 видів), гарніри (більше 10 видів), холодні страви (більше 
12 видів), холодні та гарячі напої, свіжі кондитерські вироби та 
десерти, вироблені у власному кондитерському цеху (більше 35 видів). 
У навчальних корпусах, гуртожитках функціонують торговельні авто-
мати з гарячими та холодними напоями, кондитерськими виробами. 

 
2.4. Вартість проживання. 

Вартість проживання в гуртожитку становить 279,00–330,00 грн 
за місяць (залежно від кількості осіб, які проживають у кімнаті).  
 
2.5. Фінансова підтримка для 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. 

До того ж за успіхи у навчанні, участь у науковій, громадській 
та спортивній діяльності студенти можуть заохочуватися цінними 
подарунками та грошовими преміями. 
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З метою підвищення життєвого рівня студентам із малозахищених 
верств населення може надаватися матеріальна допомога. 

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. 

 
2.6. Медичні послуги. 

На території студентського містечка функціонує медичний пункт, 
де працюють дільничний терапевт, медична сестра та 2 фельдшери, 
які здійснюють прийом студентів, профілактичні щеплення, маніпу-
ляційні процедури, проводять санітарно-просвітницьку роботу.  

Медичне обслуговування іноземних громадян, які тимчасово 
перебувають на території України, здійснюється у державних та 
комунальних закладах охорони здоров’я за власні кошти іноземця,  
у тому числі за договорами медичного страхування зі страховиками 
України. 

 
2.7. Страхування. 

Медична допомога надається іноземцям або особам без грома-
дянства відповідно до вимог, установлених законодавством України. 

Надання медичної допомоги іноземним громадянам здійсню-
ється 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. 
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2.8. Умови для студентів з обмеженими можливостями та особли-
вими потребами. 

У КНТЕУ створено сприятливі умови для навчання, комфортного 
перебування та проживання студентів з особливими потребами.  

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

– у навчальному корпусі Д, актовій залі конгрес-центру (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 на 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, які є інвалідами по зору і слуху; 
– студентам, що мають сім’ї з дітьми і в яких обоє з подружжя або 
одна мати (батько) навчаються в університеті на денній формі навчання; 

– студентам, що постійно проживають на території населеного 
пункту, якому надано статус гірського; 

– студентам із числа військовослужбовців, яких прирівнено до інвалідів 
війни; 

– студентам з числа тих, що входили до складу військових формувань, 
які за рішенням відповідних державних органів були направлені 
для виконання миротворчих місій або відряджені до держав, де в 
цей період велися бойові дії. 
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2.9. Навчальне обладнання. 
Бібліотека КНТЕУ є науковим, інформаційно-навчальним, культурно-

освітнім структурним підрозділом з універсальними фондами документів. 
Основна мета діяльності бібліотеки – активне сприяння розробці та 
впровадженню перспективних навчальних технологій, створення умов 
для ефективної наукової роботи та організації освітнього процесу. 
Ректорат університету сприяє заходам щодо розширення інформаційних 
ресурсів у бібліотеці, створення доступності та зручності у користуванні 
книжковим фондом. Протягом 2015 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 1млн 435 тис. друкованих видань з різних галузей знань – 
підручники, навчальні посібники, наукова та довідкова література. 
Щорічне поповнення фонду документів бібліотеки становить близько 
12000 примірників, придбання періодичних видань України та 
зарубіжних країн налічує 200 назв. 

Бібліотека має сучасну матеріально-технічну базу. Встановлено 
95 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. 

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, зал дисертацій 
та авторефератів. 

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

Мультимедійна бібліотека надає інформаційні послуги з усіх 
напрямів навчальної та наукової роботи університету та сприяє 
використанню інтернет-ресурсів як освітнього потенціалу. Для 
користувачів доступний фонд мультимедійних документів навчально-
пізнавального значення на різних носіях (CD та DVD-дисках, 
відеокасетах тощо). Формується повнотекстова база даних електронних 
навчальних посібників і програм, методичних вказівок та праць 
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викладачів КНТЕУ. Також у мультимедійній бібліотеці відкрито 
вільний доступ до веб-сайтів вітчизняних та зарубіжних бібліотек, 
електронних інформаційних ресурсів України та зарубіжних країн, 
міжнародних проектів. Мультимедійна бібліотека обладнана сучасними 
комп’ютерами, під’єднаними до мережі Інтернет.  

Мультимедійна бібліотека надає можливість переглянути та 
скопіювати документи в електронному повнотекстовому вигляді  
(в разі потреби). Обладнана 20 комп’ютерами, пристроями для 
зчитування CD- та DVD-ROM, а також містить базу даних електронних 
навчальних посібників, навчальних програм та інших джерел інформації. 

Мультимедійна бібліотека, крім повнотекстових баз даних з 
Інтернет, укомплектована фондом документів на електронних носіях. 
Мережні локальні ресурси (навчально-методичні видання) складають 
3496 примірників. Документи на змінних носіях – 2244 примірники. 
Мультимедійною бібліотекою щомісяця здійснюється електронне 
інформування структурних підрозділів КНТЕУ щодо нових надходжень 
та текстових баз даних. Бібліотека університету має доступ до електронних 
баз даних документів: 
• АБІС «УФД/Бібліотека».  
• Повнотекстова база інформаційного ресурсу компанії «EBSCO 

PUBLISHING». 
• Повнотекстова база документів «Видавничий дім «Гребєнніков» 

(grebennikov.ru). 
• Російська наукова електронна бібліотека (e-library.ru). 
• База даних економіки та права (Polpred.com). 
• Нормативні акти України – база законодавчих та нормативних актів 
України. 

• Відкриті архіви України (oai.org.ua). 
• «Товарний монітор» – тижневик огляду ринків (видавництва 

«Держзовнішінформ»). 
• Країни світу (Українське національне інформагентство «Укрінформ»). 
• Комплекти навчально-методичного забезпечення КНТЕУ. 
• Видання КНТЕУ: «Вісник КНТЕУ», «Товари та ринки». 
• Фонд аудіо-, відео-, фотоматеріалів КНТЕУ. 

На сайті бібліотеки КНТЕУ можна отримати доступ до електрон-
ного каталогу та персонального електронного формуляра. Перегля-
нути свій електронний формуляр також можливо з «Особистого 
кабінету» на головній сторінці веб-сайта КНТЕУ. 

Формування інформаційної культури користувачів бібліотеки 
(науковців, викладачів, аспірантів, студентів тощо) – важлива частина 
роботи бібліотеки. Діяльність бібліотеки спрямована на інформаційне 
забезпечення користувачів, що полягає у загальнодоступності та 
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оперативності отримання інформації. Для студентів перших курсів 
організовано заняття з основ бібліотечно-бібліографічних знань у 
вигляді лекцій, практичної роботи та екскурсій по бібліотеці. Велику 
увагу приділено набуттю вміння здійснювати пошук документів 
в електронному каталозі бібліотеки. 

Упровадження нових технологій дає змогу значно розширити 
інформаційне забезпечення користувачів бібліотеки, що впливає на 
якість освітнього процесу. Співпраця зі структурними підрозділами 
КНТЕУ (факультетами, кафедрами, науковими та службовими відділами) 
з метою поліпшення використання бібліотечних фондів та інформаційних 
ресурсів, багатоаспектний книжковий фонд, комп’ютерна мережа 
бібліотеки, довідково-інформаційний апарат, бібліотечні інновації, 
впровадження прогресивних технологій, досвідчені професійні кадри, 
вдосконалення організації і нормування праці, сучасний дизайн, 
новітнє технічне обладнання та максимальна автоматизація виробничих 
процесів бібліотеки сприяють успішній роботі та якісному обслуго-
вуванню користувачів. 

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 відділу іноземної літератури: усі читачі – один місяць; 
• абонемент художньої літератури: усі читачі – 21 день. 

Режим роботи бібліотеки: понеділок – п’ятниця 09:00–18:00. 
Завідувач бібліотеки КНТЕУ – Шестопалова Л.С., заступник 

завідувача бібліотеки КНТЕУ – Зубарева В.Г. 
Матеріально-технічна база. Для потреб освітнього процесу всі 

кафедри забезпечено необхідною комп’ютерною технікою, парк якої 
нараховує 1510 ПК, функціонують: 42 комп’ютерні класи, 10 інтерактивних 
комплексів, 25 мультимедійних проекторів, 36 персональних мульти-
медійних комплектів та 6 пересувних мультимедійних засобів (ПК з 
проектором на пепересувнову візку). У 2015 р. оновлено програмне 
забезпечення у 3 комп’ютерних класах, (IKKO, Медок, Електронне 
діловодство), а це 60 одиниць комп’ютерної техніки. 
 
2.10. Організація мобільності за освітніми програмами. 

Згідно з програмами міжнародного співробітництва кращі 
студенти Київського національного торговельно-економічного універ-
ситету 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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2.11. Обов’язкові чи вибіркові «вікна мобільності». 
«Вікно мобільності» (ВМ) – це період, передбачений для міжна-

родної мобільності студентів. Обов’язкові ВМ обмежені термінами 
початку та закінчення семестру (за семестрової мобільності) або нав-
чального року при річній або кількарічній (магістеріум) мобільності. 
Вибіркові ВМ мають місце при транскордонному (дистанційному) 
навчанні, коли періоди такого навчання визначаються закордонним 
партнером залежно від різних факторів. 

 
2.12. Інформація про види дипломування (спільного, подвійного, 
багатостороннього). 

На сьогодні всі зазначені у п. 2.10 програми реалізуються на 
основі подвійного дипломування, тобто шляхом паралельного або 
послідовного навчання у КНТЕУ та у закордонному ВНЗ-партнері. 
 
2.13. Члени консорціуму/партнерства та їх ролі. 

Університетом укладено договори про співробітництво між 
КНТЕУ та вищими навчальними закладами, в межах яких здійсню-
ється партнерський обмін та навчання студентів.  

 
Університет д’Овернь 
Вища школа менеджменту «Ауденсія» (м. Нант) 
Університет Гренобль Альпи  
Університет Парі-Ест Кретей  
Вища паризька школа комерції (ESCP) 

Франція 

Федерація «Обмін Франція–Україна» 
Великобританія  Університет Центрального Ланкаширу 
Італія  Університет ім. Гульєльмо Марконі 

Краківський економічний університет Польща Познанський університет економіки і бізнесу  
Німеччина Університет м. Бремен 

 
Міжнародні програми і проекти 

 

Еразмус+ КА1 «Проект мобільності». Міжустановча угода з 
Краківським економічним університетом 
«Польський Еразмус для України» між Міністерством освіти і науки 
України та Міністерством науки і вищої освіти Республіки Польща 
Двостороння угода між Міністерством освіти і науки України та 
Міністерством освіти Китайської Народної Республіки про спів-
робітництво в галузі освіти 
Угода про співробітництво між Міністерством освіти і науки 
України та Міністерством освіти і науки Словацької Республіки  
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Підготовлені та надані у 2016 році до конкурсу за програмою 
Еразмус + проекти передбачають створення консорціумів за участю 
закордонних вишів. 
 

Міжнародні договори програми 
 

Університет, що приєднався до Великої хартії університетів, 
успішно співпрацює більш ніж 105-ма вищими навчальними закладами, 
міжнародними освітніми і науковими центрами та установами 
багатьох країн світу, у тому числі Азербайджану, Білорусі, Великобританії, 
Греції, Китаю, Латвії, Литви, Молдови, Польщі, Німеччини, Румунії, 
Угорщини, Франції, Японії та інших країн. 

КНТЕУ 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), що включає навчання за бакалаврськими програмами 
протягом семестру; 

– проект мобільності Еразмус+КАІ міжустановча угода з Краківським 
економічним університетом; 

– програма обміну студентами з Познанським університетом економіки 
і бізнесу (Польща), що включає навчання за бакалаврськими програмами 
протягом семестру та проходження практики; 

– програма обміну студентами з Вищою школою менеджменту 
«Ауденсія», (м. Нант, Франція), яка включає навчання за магіс-
терськими програмами протягом семестру; 

– програма відбору кандидатів на навчання в Університеті д’Овернь 
(Франція);  

– програма обміну студентами з Будапештським економічним 
університетом (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 Гренобль Альпи, Університетом Париж-
Ест Кретей (UPEK), Університетом Центрального Ланкаширу 
(Великобританія), Університетом ім. Гульєльмо Марконі (Італійська 
Республіка), Університетом м. Бремен (Німеччина), Федерацією 
«Обмін Франція–Україна» та іншими з метою навчання за франко- 
та англомовними програмами;  
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– КНТЕУ є членом Університетського агентства франкофонії (AUF), 
яке щорічно надає університету гранти для стажування франкомовних 
викладачів та дослідників, а також студентів, що беруть участь у 
щорічних програмах міжнародної літньої школи. 

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

Згідно з угодою «Польський Еразмус для України» між 
Міністерством освіти і науки України та Міністерством науки і вищої 
освіти Республіки Польща студенти КНТЕУ отримують стипендії для 
навчання у вищих навчальних закладах Польської Республіки.  
 
2.14. Мовні курси. 

Центр європейської освіти КНТЕУ здійснює підготовку з 
англійської та французької мов за програмою інтенсивного навчання, 
що створює умови для досягнення рівнів володіння іноземною мовою 
від А1 до В2 (відповідно до рекомендацій Комітету з питань освіти 
при Раді Європи щодо навчання іноземним мовам). 

Заняття на курсах іноземних мов проводять висококваліфіковані 
викладачі з практичним досвідом викладання. Навчання відбувається 
за модульною системою. Тематику модулів розроблено з урахуванням 
потреб студентів, відповідно до яких викладачі спеціально підбирають 
теми для спілкування, навчальні матеріали, обирають тип завдань та 
види діяльності. 

Контингент слухачів формується на початку навчального року. 
Записатися на програми вивчення іноземної мови можуть студенти та 
випускники усіх факультетів, а також викладачі та співробітники 
КНТЕУ. Вартість навчання залежить від рівня навчальної програми 
та кількості навчальних годин. 

Випускники Центру європейської освіти, які оволоділи іноземною 
мовою рівнів В1–В2, мають можливість здавати екзамен на отримання 
міжнародних мовних сертифікатів (DELF-DАLF, IELTS) і взяти 
участь у різних формах міжнародної академічної мобільності в рамках 
угод про співробітництво з європейськими ВНЗ – партнерами КНТЕУ. 

За додатковою інформацією та для запису на курси іноземних 
мов звертатися до Центру європейської освіти (навчальний корпус Д, 
кімната 229, тел. (044) 531-48-36). 
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2.15. Можливості для проходження практики. 
Для забезпечення практичної підготовки студентів та їх успішного 

працевлаштування університетом встановлено різні форми співробіт-
ництва з організаціями, зокрема з багатьма профільними державними 
установами, фінансовими структурами, установами банківської 
сфери, судовими інституціями, підприємствами сфери торгівлі та 
готельно-ресторанного бізнесу, страхового бізнесу на підставі укладених 
договорів про підготовку спеціалістів, угод про співпрацю, двосторонніх 
договорів співдружності, договорів про проходження практики студентів, 
що створюють умови для реалізації програм практики та забезпечують 
виконання у повному обсязі вимог, передбачених Положенням про 
проведення практики студентів, Порядком організації практики 
студентів за кордоном та Порядком стажування на підприємствах, в 
установах та організаціях студентів Київського національного 
торговельно-економічного університету, які здобули освіту за освітніми 
ступенями «бакалавр», «молодший бакалавр». 

 
2.16. Навчання на робочому місці. 

Університет сприяє забезпеченню можливостей навчання студентів 
на робочому місці, підтримуючи навчальні проекти компаній, які 
містять програми для розвитку ділової грамотності, трудових навичок, 
професійних компетентностей, спрямованих на підвищення фаховості 
випускників. 

Як приклад, майстер-клас з молекулярної кухні на базі H-bar 
Hilton Hotel; програма EY NextGen Academy, спрямована на розвиток 
майбутніх підприємців та топ-менеджерів, наступників сімейного 
бізнесу; сертифікований курс КПМГ з корпоративних фінансів для 
поширення знань у сфері фінансів серед талановитої молоді України. 
Навчальна програма курсу складається з 5 занять з фінансового аналізу, 
оцінки бізнесу компаній, а також розв’язання реальних бізнес-кейсів. 

 
2.17. Умови для занять спортом і відпочинку. 

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 інтелектуальних ігор «Брейн-ринг» та «Своя гра», фестиваль команд 
Ліги КВН КНТЕУ за Кубок Ректора тощо. 



 24

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, фольклорно-інструментальний ансамбль «At libitum», 
команда КВН «Збірна КНТЕУ». 

Створено всі умови для занять фізкультурою та спортом: 
сучасний стадіон із штучним покриттям, спортивний майданчик, дві 
сучасні ігрові зали, тренажерний зал, зал боротьби. Працюють 
спортивні секції з футболу (чоловічого та жіночого), волейболу 
(чоловічого та жіночого), баскетболу, бадмінтону, настільного тенісу, 
атлетичної гімнастики, аеробіки, фітнесу, боді-фітнесу, дзюдо-самбо, 
фізичної реабілітації.  
 
2.18. Студентські організації. 

Громадське життя в КНТЕУ насичене, багатогранне та різноманітне. 
В університеті на громадських засадах діють: 
– рада студентського самоврядування університету, 6 рад студентського 
самоврядування на факультетах і 5 рад студентського самоврядування 
в гуртожитках; 

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

– студентські клуби – «Еко Клуб», «Правничий», «Підприємець», 
«Менеджер», «Кібернетик», «Рекламіст», «Лука Пачоллі», 
«Контролер-аналітик», «Хіміки КНТЕУ», «Клуб кулінарів», «Еверест», 
психологічний клуб «Мудрість поколінь», спортивні клуби з футболу, 
баскетболу, волейболу, боротьби тощо, 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». 
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3. Профіль програми. 
 

Профіль програми «Міжнародний бізнес» 
освітнього ступеня «бакалавр» 

Тип диплома та обсяг 
програми 

Одиничний ступінь, 240 кредитів ЄКТС 

Вищий навчальний 
заклад 

Київський національний торговельно-
економічний університет 

Акретидаційна 
інституція 

Міністерство освіти і науки України  

Період акредитації 2014 рік 
Рівень програми Перший рівень 
А Ціль освітньої програми 
 Підготовка високо компетентних фахівців з міжнародного бізнесу – 

експертів, консультантів, оглядачів у сфері практичної реалізації 
міжнародних економічних відносин у міжнародних компаніях, 
транснаціональних корпораціях, міжнародних фінансово-еконо-
мічних і урядових організаціях; формування теоретичного базису 
знань у студентів для подальшої спеціалізації та профілювання в 
сфері міжнародного бізнесу 

В Характеристика програми 
 Предметна область 

(галузь знань) 
05 Соціальні та поведінкові науки 

 Основний фокус 
програми та 
спеціалізації 

Загальна освіта в галузі міжнародного бізнесу із 
поглибленим вивченням міжнародних бізнес-
операцій, міжнародної безпеки, зовнішньоеконо-
мічних зв’язків України 

 Орієнтація 
програми 

Фундаментальна, прикладна, професійна, акаде-
мічна. Ідентифікація основних тенденцій розвит-
ку міжнародного бізнесу, комплексний аналіз 
міжнародного середовища діяльності компаній, 
управління ризиками при здійсненні міжнарод-
ної діяльності 

 Особливості та 
відмінності 

Поєднання теоретичної підготовки студентів 
з практикою у вітчизняних та міжнародних ком-
паніях, у Центрі тренінгових фірм. Поглиблене 
вивчення двох іноземних мов 

С Придатність до працевлаштування та подальшого навчання 
 Придатність до 

працевлаштування 
Робочі місця у міжнародних компаніях, 
транснаціональних корпораціях, міжнародних 
фінансово-економічних і урядових організаціях 

 Подальше 
навчання 

Магістерські програми у галузі міжнародних 
відносин, міждисциплінарні магістерські 
програми близькі до міжнародних відносин 
(міжнародна економіка, міжнародне право)  
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Продовження таблиці 
D Стиль викладання 

 Підходи до викла-
дання та навчання 

Збалансоване поєднання аудиторної та самостій-
ної роботи на засадах проблемно-орієнтованого 
та інтерактивного навчання з використанням 
сучасних освітніх технологій та методик (лекції-
дискусії, семінарські заняття, практичні заняття 
в малих групах, самостійна робота з інформацій-
ними джерелами, консультації викладачів, дис-
танційне навчання, перекладацька практика) 

 Методи оціню-
вання 

Письмові екзамени, усні презентації, поточний 
контроль (тестування, розв’язання задач та 
ситуаційних вправ, дебати, публічні виступи), 
кваліфікаційний екзамен 

E Програмні компетентності 
 Загальні 

компетентності 
Здатність до аналізу та синтезу на основі логіч-
них аргументів та перевірених фактів. 
Здатність застосовувати знання у практичних 
ситуаціях. 
Навички пошуку, обробки та аналізу інформацій-
но-аналітичних даних з широкого кола проблем 
міжнародних відносин. 
Спроможність формалізувати та розв’язувати 
проблеми, приймати обґрунтовані управлінські 
рішення. 
Здатність реагувати на зміни в міжнародному 
бізнес-середовищі та адаптуватись до них. 
Можливість конструктивної взаємодії з представ-
никами інших бізнес-культур з використанням ІКТ.
Здатність спілкуватися державною та іноземною 
мовою як усно, так і письмово 

 Спеціальні 
компетентності 

Розуміння глобальних економічних процесів 
та основних тенденцій розвитку міжнародного 
бізнесу. 
Знання вітчизняної і зарубіжної практики прове-
дення міжнародних бізнес-операцій. 
Мовна взаємодія та аналіз інформації іноземною 
мовою в рамках професійно-ділової сфери спіл-
кування. 
Аналіз статистичної та фінансової звітності з 
метою визначення конкурентних позицій міжна-
родних бізнес-суб’єктів 
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Продовження таблиці 
E Програмні компетентності 

  Знання типового алгоритму дослідження проце-
сів та явищ у сфері міжнародного бізнесу з вико-
ристанням ІКТ. 
Уміння обґрунтовувати результати поточного та 
перспективного аналізу щодо кон’юнктури світо-
вих ринків. 
Використання інструментів аналізу бізнес-
середовища. 
Організація діяльності суб’єктів міжнародного 
бізнесу в умовах глобалізації та регіоналізації 

F Програмні результати навчання 
 1. Розуміння теоретико-методичних основ реалізації міжнародного 

бізнесу з метою ідентифікації його впливу на розвиток національ-
них економік країн світу. 

2. Формування політичної свідомості та політичної культури, а 
також політичної активності, творчої ініціативи при розв’язання 
сучасних проблем у зовнішній та внутрішній політиці країни з 
врахуванням геополітичної ситуації та глобальних інтеграційних 
тенденцій розвитку системи міжнародного поділу праці. 

3. Можливість аналізувати причинно-наслідкові зв’язки виникнення 
та розвитку суспільно-економічних явищ в конкретних історичних 
умовах, спираючись на отримані знання на основі альтернативних 
поглядів на проблеми. 

4. Здатність дотримуватися активної життєвої та громадянської 
позиції щодо взаємоузгодження суспільних, колективних та 
індивідуальних інтересів. 

5. Уміння використовувати новітні підходи до ведення міжнарод-
ного бізнесу. 

6. Здатність ідентифікувати ризики та проблеми діяльності суб’єктів 
міжнародного бізнесу. 

7. Можливість нести соціальну відповідальність за економічну 
діяльність організації. 

8. Спроможність до ефективної комунікаційної взаємодії у середо-
вищі міжнародного бізнесу, у тому числі засобами сучасних 
інформаційних технологій. 

9. Здатність до засвоєння нових знань, самоменеджменту, самовдос-
коналення. 

10. Уміння орієнтуватися у сучасному бізнес-середовищі з розу-
мінням при здійсненні господарської діяльності законів, законо-
мірностей та принципів розвитку міжнародного бізнесу 

 



 28

Закінчення таблиці 
F Програмні результати навчання 

 11. Спроможність здійснювати діяльність у багатонаціональному 
середовищі, враховувати культурологічні особливості представ-
ників бізнес-кіл різних країн. 

12. Розуміння основних фінансових форм звітності суб’єктів міжна-
родного бізнесу. 

13. Знання іноземних мов, в тому числі понятійно-категоріального 
апарата, для розуміння міжнародних регуляторних та комерційних 
документів. 

14. Розуміння сучасних методик збору та аналізу емпіричної та 
статистичної інформації про зовнішнє та внутрішнє середовище 
міжнародного бізнесу. 

15. Здатність здійснювати комплексний компаративний аналіз 
результативних показників діяльності міжнародного бізнесу. 

16. Знання методів та інструментів стимулювання розвитку міжна-
родного бізнесу та можливість їх генерування з урахуванням 
глобальних тенденцій розвитку економіки. 

17. Уміння підготувати аналітичні звіти щодо результатів діяльності 
міжнародного бізнесу. 

18. Спроможність розробляти індивідуальні проекти та управляти 
командною роботою в межах поставлених цілей і часових 
інтервалів. 

19. Здатність приймати участь в міжнародних програмах науково-
технологічного обміну. 

20. Спроможність обґрунтовувати методи, інструменти та механізми 
інтеграції у глобальні та регіональні ланцюги створення доданої 
вартості 

 
 
4. Освітня програма. 
 

Керівник проектної групи (гарант освітньої програми) – 
Ю.І. Головня, канд. екон. наук, доц. 
 

Київський національний торговельно-економічний університет 
Факультет міжнародної торгівлі та права 
ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА 

Спеціалізація «Міжнародний бізнес» 
Спеціальність 056 «Міжнародні економічні 

відносини» 
Галузь знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» 
Рівень вищої освіти  Перший 
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Продовження таблиці 
Ступінь вищої освіти  Бакалавр 
Загальна кількість кредитів ЄКТС 240 
Термін навчання  3 роки 10 місяців 

Вимоги до рівня освіти осіб, які можуть  
розпочати навчання за освітньо-професійною програмою 

1 

− повна загальна середня освіта; 
− умови прийому на навчання за Програмою регламентуються Пра-
вилами прийому до КНТЕУ 

Перелік навчальних дисциплін 2 

Навчальні дисципліни 
Кількість 
кредитів 
ЄКТС 

Місце в логіч-
ній послідов-
ності вивчення 
навчання) 

1 Економічна інформатика 3 1 
2 Безпека життєдіяльності 3 1 

3 Вища та прикладна  
математика 6 1 

4 Іноземна мова  
(за проф. спрямуванням) 12 1–2 

5 Українська мова  
(за проф. спрямуванням) 3 1 

6 Основи економічної теорії 6 1 
7.1 Історія України 3 1 
7.2 Теорія міжнародних відносин 3 1 
7.3 Етика бізнесу 3 1 
8 Фізичне виховання 21 1–4 
9 Макроекономіка 6 1 

10 Правознавство 3 1 
11 Політологія 3 1 
12 Просторова економіка 4,5 1 

13 Історія економіки та еконо-
мічної думки 3 1 

14.1 Екологія 4,5 1 
14.2 Історія української культури 4,5 1 

15 Міжнародні економічні 
відносини 2 

15.1 КР з міжнародних економіч-
них відносин 

6 
2 

16 Країнознавство 4,5 2 
17 Мікроекономіка 6 2 
18 Статистика 3 2  
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Продовження таблиці 
 

Навчальні дисципліни 
Кількість 
кредитів 
ЄКТС 

Місце в логіч-
ній послідов-
ності вивчення 
навчання) 

19 Національні інтереси в світовій
геополітиці та геоекономіці 3 2 

20.1 Дипломатична та консульська 
служба 4,5 2 

20.2 Соціологія 4,5 2 
20.3 Фінанси, гроші та кредит 4,5 2 
21 Маркетинг 3 2 
22 Філософія 4,5 2 
23 Економіка підприємства 6 2 
24 Зовнішня політика України 3 2 

25.1 Психологія 4,5 2 

25.2 Дипломатичний протокол 
та етикет 4,5 2 

26 Міжнародне економічне 
право 3 3 

27 Іноземна мова спеціальності 21 3-4 
28 Охорона праці 3 3 
29 Менеджмент 3 3 
30 Міжнародна торгівля 3 3 
31 Теорія і практика перекладу 15 3–4 

32 Світовий ринок товарів 
та послуг 3 3 

33.1 Економічний аналіз 6 3 
33.2 Стратегічне управління 6 3 
35 Міжнародний бізнес 3 

35.1 КР з міжнародного бізнесу 4,5 3 

36 Міжнародні відносини 
та світова політика 3 3 

37 Міжнародна статистика 3 3 
38.1 Бухгалтерський облік 3 3 
38.2 Європейська інтеграція 3 3 
39 Друга іноземна мова 9 3 
40 Міжнародні організації 6 4 
41 Міжнародний маркетинг 3 4 

42.1 Міжнародна економічна 
діяльність України 6 4 
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Продовження таблиці 
 

Навчальні дисципліни 
Кількість 
кредитів 
ЄКТС 

Місце в логіч-
ній послідов-
ності вивчення 
навчання) 

42.2 Міжнародні кредитно-розра-
хункові та валютні операції 6 4 

43 Організація зовнішньоторго-
вельних операцій 4 

43.1 КР з організації зовнішньо-
торговельних операцій 

3 
4 

45 Міжнародний менеджмент 3 4 
46 Міжнародне публічне право 3 4 

47.1 Міжнародна безпека 3 4 

47.2 Економіка та організація 
біржової торгівлі 3 4 

 
Виробнича практика, в т. ч. 
Виробнича практика 1 
Виробнича практика 2 

10,5 
4,5 
6 

 
4 
4 

Форма проведення атестації здобува-
чів вищої освіти Кваліфікаційний екзамен 

 

Частка (у процентному співвідно-
шенні) дисциплін нормативного 
змісту підготовки 

75% 

Очікувані результати навчання 
Компетентності, якими повинен оволодіти бакалавр 

3 

Загальні 

Здатність до аналізу та синтезу на основі логічних 
аргументів та перевірених фактів. 
Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.
Навички пошуку, обробки та аналізу інформаційно-
аналітичних даних з широкого кола проблем 
міжнародних відносин. 
Спроможність формалізувати та розв’язувати проблеми, 
приймати обґрунтовані управлінські рішення. 
Здатність реагувати на зміни в міжнародному бізнес-
середовищі та адаптуватись до них. 
Можливість конструктивної взаємодії з представниками 
інших бізнес-культур з використанням ІКТ. 
Здатність спілкуватися державною та іноземною мовою 
як усно, так і письмово 
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Закінчення таблиці 
Очікувані результати навчання 

Компетентності, якими повинен оволодіти бакалавр 
 

Фахові 
(спеціальні) 

Розуміння глобальних економічних процесів та основних 
тенденцій розвитку міжнародного бізнесу. 
Знання вітчизняної і зарубіжної практики проведення 
міжнародних бізнес-операцій. 
Мовна взаємодія та аналіз інформації іноземною мовою 
в рамках професійно-ділової сфери спілкування. 
Аналіз статистичної та фінансової звітності з метою 
визначення конкурентних позицій міжнародних бізнес-
суб’єктів. 
Знання типового алгоритму дослідження процесів та явищ 
у сфері міжнародного бізнесу з використанням ІКТ. 
Уміння обґрунтовувати результати поточного та перс-
пективного аналізу щодо кон’юнктури світових ринків. 
Використання інструментів аналізу бізнес-середовища. 
Організація діяльності суб’єктів міжнародного бізнесу 
в умовах глобалізації та регіоналізації 

 
 
5. Інформація про освітні компоненти (дисципліни). 
 
5.1. Назва. Економічна інформатика. 
5.2. Тип. Обов’язкова. 
5.3. Рік навчання. 2016/2017. 
5.4. Семестр. І. 
5.5. Лектор, науковий ступінь, посада. Цензура М.О., канд. техн. 
наук, доц. 
5.6. Результати навчання. Формування у майбутніх фахівців необ-
хідного рівня інформаційної та комп’ютерної культури, набуття прак-
тичних навичок використання сучасних інформаційних технологій 
при дослідженні міжнародних економічних зв’язків. Засвоєння теоре-
тичних засад інформатики та застосовуваних у цій галузі науки 
ключових понять. 
5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Інформатика». 
5.8. Зміст. Роль і місце економічної інформатики у сучасному сус-
пільстві. Архітектура та принципи функціонування персональних 
комп’ютерів. Програмне забезпечення сучасних інформаційних техно-
логій в економіці та тенденції його розвитку. Формування цілісного 
уявлення про взаємовплив розвитку інформаційних технологій та 
міжнародних економічних відносин. Технологія роботи у середовищі 
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сучасних операційних систем. Технологія обробки текстових доку-
ментів. Технологія створення, редагування та показу презентацій 
засобами програми MS PowerPoint. Технологія створення, редагу-
вання та форматування електронних таблиць і діаграм у середовищі 
MS Excel. Технологія використання апарату математичної обробки та 
аналізу міжнародної статистичної інформації у середовищі MS Excel. 
5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби. 
1. Евсеев Г.А. Windows XP : Полный справочник в вопросах и ответах / 
Г.А. Евсеев, С.В. Симонович. – СПб : Питер, 2007. – 543 с. 

2. Завадський І.О. Microsoft Excel у профільному навчанні : навч. 
посіб. / І.О. Завадський, А.П. Забарна. – Київ : Вид. група BHV, 
2011. – 271 с. 

3. Клецов В.А. Освоение ПК. Краткое руководство / В.А. Клецов. – 
Вильямс, 2007. – 336 с. 

4. Ковтанюк Ю.С. Библия пользователя персонального компьютера 
(ПК) / Ю.С. Ковтанюк. – М. : Диалектика, 2007. – 992 с. 

5. Несен А.В. Microsoft Word 2007: от новичка к профессионалу: с 
компакт-диском / А.В. Несен. – М. : СОЛОН-ПРЕСС, 2007. – 413 с. 

6. Рейнольдс Г. Искусство презентаций: идеи для создания и прове-
дения выдающихся презентаций / Г. Рейнольдс. – 2-е изд., испр. и 
доп. – М. : Вильямс, 2014. – 320 с. 

5.10. Заплановані навчальні заходи та методи викладання. Поєд-
нання традиційних та нетрадиційних методів викладання з викорис-
танням інноваційних технологій: 
– лекції (тематичні, проблемні) з використанням мультимедійних 
засобів; 

– лабораторні роботи (традиційні, тренінгові завдання, комп’ютерне 
тестування). 

5.11. Методи оцінювання. 
– поточний контроль (опитування, тестування); 
– підсумковий контроль (екзамен). 
5.12. Мова навчання та викладання. Українська. 
 
5.1. Назва. Безпека життєдіяльності. 
5.2. Тип. Обов’язкова. 
5.3. Рік навчання. 2016/2017. 
5.4. Семестр. І. 
5.5. Лектор, науковий ступінь, посада. Болілий О.С., старш. викл. 
5.6. Результати навчання. Формування вмінь для ідентифікації небез-
пеки, визначення рівня індивідуального та колективного ризику, запо-
бігання небезпечним ситуаціям, їх попередження, зменшення ураження 
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для людини, зменшення інших негативних наслідків надзвичайних ситуа-
цій, надання першої допомоги, формування здорового способу життя. 
5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Основи екології». 
5.8. Зміст. Теоретичні основи безпеки життєдіяльності. Людина в 
структурі системи «Людина – навколишнє середовище». Середовище в 
структурі системи «Людина – навколишнє середовище». Забезпечення 
захисту. Правове забезпечення безпеки життєдіяльності. Глобальна 
безпека. 
5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби. 
1. Запорожець О.І. Безпека життєдіяльності : підручник / О.І. Запорожець, 
Б.Д. Халмурадов, В.І. Применко. – Київ : Центр навч. літ., 2014. 

2. Піскунова Л.Є. Безпека життєдіяльності : підручник / Л.Є. Піскунова, 
В.А. Прилипко, Т.О. Зубок. – Київ : Академія, 2012. 

3. Атаманчук П.С. Безпека життєдіяльності : навч. посіб. / П.С. Атаманчук, 
В.В. Мендерецький, О.П. Панчук, О.Г. Чорна. – Київ : Центр навч. 
літ., 2011. 

4. Мягченко О.П. Безпека життєдіяльності людини та суспільства : 
навч. посіб. / О.П. Мягченко. – Київ : Центр навч. літ., 2010. 

5. Желібо Є.П. Безпека життєдіяльності : підручник / Є.П. Желібо, 
В.В. Зацарний. – Київ : Каравела, 2012. 

5.10. Заплановані навчальні заходи та методи викладання. Лекції, 
практичні заняття. 
5.11. Методи оцінювання. 
– поточний контроль (тести, опитування); 
– підсумковий контроль (залік). 
3.12. Мова навчання та викладання. Українська. 
 
5.1. Назва: Вища та прикладна математика. 
5.2. Тип. Обов’язкова. 
5.3. Рік навчання 2016/2017. 
5.4. Семестр. І. 
5.5. Лектор, науковий ступінь, посада. Ковальчук Т.В., канд. фіз.-
мат. наук, доц. 
5.6. Результати навчання. Формування системи математичних знань, 
необхідних для розв’язування задач у професійній діяльності; розви-
нення аналітичного мислення; напрацювання навичок математичного 
дослідження прикладних проблем. 
5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Математика». 
5.8. Зміст. Матриці й операції над ними. Визначники, їх властивості. 
Системи лінійних рівнянь. Векторна алгебра. Пряма на площині. Границі 
числових послідовностей та функцій. Диференціальне числення функ-
ції однієї змінної. Функції багатьох змінних. Інтегральне числення 
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функції однієї змінної. Диференціальні рівняння. Числові та степеневі 
ряди. Основні поняття і теореми теорії ймовірностей. Дискретні і 
неперервні випадкові величини. Числові характеристики випадкових 
величин. Багатовимірні випадкові величини. Функції випадкових 
величин. Закон великих чисел та центральна гранична теорема. Ста-
тистичне оцінювання параметрів розподілу. Елементи дисперсійного 
аналізу та теорії кореляції. 
5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби. 
1. Гмурман В.Е. Теория вероятностей и математическая статистика / 
В.Е. Гмурман. – М. : Высш. шк., 2004. 

2. Гмурман В.Е. Руководство к решению задач по теории вероятнос-
тей и математической статистике / В.Е. Гмурман. – М. : Высш. шк., 
2003. 

3. Жлуктенко В.І. Теорія ймовірностей і математична статистика / 
В.І. Жлуктенко, С.І. Наконечний. – Київ : КНЕУ. – Ч. 1., 2007. 

4. Жлуктенко В.І. Теорія ймовірностей і математична статистика / 
В.І. Жлуктенко, С.І. Наконечний, С.С. Савіна. – Київ : КНЕУ. – 
Ч. 2., 2007. 

5. Ковальчук Т.В. Вища математика для економістів / Т.В. Ковальчук, 
В.С. Мартиненко. – Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т. – Ч. 1., 2005. 

6. Ковальчук Т.В. Вища математика для економістів / Т.В. Ковальчук, 
В.С. Мартиненко, В.І. Денисенко. – Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т. – 
Ч. 2., 2007. 

5.10. Методи викладання. Лекції, практичні заняття. 
5.11. Методи оцінювання. 
– поточний контроль (оцінювання роботи студентів під час практич-
них занять та їх рівня знань, захист домашніх завдань, тестування); 

– підсумковий контроль (екзамен). 
5.12. Мова навчання та викладання. Українська. 
 
 
5.1. Назва. Іноземна мова (за професійним спрямуванням). 
5.2. Тип. Обов’язкова. 
5.3. Рік навчання. 2016/2017, 2017/2018. 
5.4. Семестр. І–ІV. 
5.5. Лектор, науковий ступінь, посада. Тютченко Е.П., доц.; 
Розум А.П., ст. викл.; Образ О.Г., канд. філол. наук, доц.; Строкань Н.О., 
ст. викл.; Буленок С.М., ст. викл.; Чала Н.М., ст. викл.; Білоус Н.П., 
канд. філол. наук, доц. 
5.6. Результати навчання. Формування необхідного рівня знань та 
набуття практичних навичок спілкування іноземною мовою за профе-
сійним спрямуванням, читання та перекладу оригінальної іншомовної 
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літератури з фаху, написання анотації / реферату. Програма курсу 
розрахована на досягнення РВМ В2. 
5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. Вхідний рівень 
володіння іноземною мовою В1+. 
5.8. Зміст. Курс іноземної мови професійного спрямування поділя-
ється на три модулі. 
Модуль 1. Формування тематичного словника економіки і бізнесу. 
Теми загальноекономічного характеру.  
Модуль 2. Розвиток професійно-орієнтованої комунікативної мовної 
компетенції для ефективного спілкування у сфері економіки. Будується 
на іншомовному фаховому матеріалі, але на більш широкій лексичній 
основі та з урахуванням вузькопрофесійного спрямування. 
Модуль 3. Лексичний мінімум ділових контактів, ділових зустрічей, 
нарад та мовних особливостей ділового листування. Формування 
умінь і навичок ділового листування, ділових контактів. 
5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби. 
1. Латигіна А.Г. Basic English of Economics : підручник / А.Г. Латигіна. – 
Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т. 2013. 

2. Латигіна А.Г. I Major in Economics : підручник / А.Г. Латигіна, 
Н.В. Бессараб. – Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2004. 

3. Зощенко Л.А. Практичний курс з граматики англійської мови / 
Л.А. Зощенко. – Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2010. 

4. Образ О.Г. Французька мова для банкірів : навч. посіб. / О.Г. Образ. – 
Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т. 2000. 

5. Німецька мова з економіки, менеджменту, бухобліку та комерційної 
діяльності : навч. посіб. / В.Я. Галаган, Л.В. Коваленко, Л.А. Міга, 
Н.О. Строкань. – Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2004. 

6. Латигіна А.Г. English of International Business and Management : 
підручник / А.Г. Латигіна. – Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2010. 

5.10. Заплановані навчальні заходи та методи викладання. Прак-
тичні заняття, інтерактивні методи та технології викладання, комп’ю-
терне тестування. 
5.11. Методи оцінювання. 
– поточний контроль (опитування, тестування, контрольні роботи); 
– підсумковий контроль (залік); 
– після завершення вивчення – кваліфікаційний екзамен. 
5.12. Мова навчання та викладання. Англійська, французька, німецька. 
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5.1. Назва. Українська мова (за професійним спрямуванням). 
5.2. Тип. Обов’язкова 
5.3. Рік навчання 2016/2017. 
5.4. Семестр. І. 
5.5. Лектор, науковий ступінь, посада. Гопанчук І.Г., канд. філол. 
наук, доц.; Федорова Л.М., викл. 
5.6. Результати навчання. Підвищення загальномовної підготовки, 
мовної грамотності, комунікативної компетентності студентів, прак-
тичне оволодіння основами офіційно-ділового, наукового стилів, що 
забезпечить професійне спілкування на належному мовному рівні. 
5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Українська мова». 
5.8. Зміст. Державна мова – мова професійного спілкування. Основи 
культури української мови. Норми сучасної української літературної 
мови. Стилі сучасної української літературної мови у професійному 
спілкуванні. Спілкування як інструмент професійної діяльності. Риторика 
і мистецтво презентації. Культура усного фахового спілкування. Форми 
колективного обговорення професійних проблем. Ділові папери як засіб 
писемної професійної комунікації. Документація з кадрово-контрактних 
питань. Довідково-інформаційні та організаційно-розпорядчі документи. 
Етикет службового листування. Українська термінологія в професій-
ному спілкуванні. Науковий стиль і його засоби у професійному спіл-
куванні. Проблеми перекладу і редагування текстів. 
5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби. 
1. Мацюк З. Українська мова професійного спрямування : навч. посіб. / 
З. Мацюк, Н. Станкевич. – Київ : Каравела, 2008. 

2. Український правопис / НАН України, Інститут мовознавства  
ім. О.О. Потебні ; Інститут української мови. – Київ, 2005. 

3. Шевчук С.В. Українське ділове мовлення для : навч. посіб. / 
С.В. Шевчук. – Київ : Арій, 2009. 

4. Шевчук С.В. Практикум з українського ділового мовлення : навч. 
посіб. / С.В. Шевчук, О.О. Кабиш. – Київ : Арій, 2009. 

5. Шевчук С.В. Українська мова за професійним спрямуванням : 
підручник / С.В. Шевчук, І.В. Клименко. – Київ : Аперта, 2011. 

5.10. Заплановані навчальні заходи та методи викладання. Лекції, 
практичні заняття, самостійна робота. Інтерактивні методи і технології 
викладання. 
5.11. Методи оцінювання. 
– поточний контроль (опитування, тестування, контрольні роботи); 
– підсумковий контроль (залік). 
5.12. Мова навчання та викладання. Українська. 
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5.1. Назва. Основи економічної теорії. 
5.2. Тип. Обов’язкова. 
5.3. Рік навчання. 2016/2017. 
5.4. Семестр. І.  
5.5. Лектор, науковий ступінь, посада. Щербакова Т.А., канд. екон. 
наук; Ожелевська Т.С., канд. екон. наук, доц.; Лебедева Л.В., канд. 
екон. наук, доц. 
5.6. Результати навчання. Дисципліна сприяє задоволенню освітніх 
інтересів особистості й розвитку таких компетенцій: формування 
економічної культури мислення та пізнання економічних відносин 
суспільства; формування економічних знань щодо основних концепцій 
та категорій, закономірностей та механізмів функціонування ринкової 
економіки. Комплексне уявлення про функціонування економіки як 
на загальнодержавному рівні, так і на мікрорівні (фірми, підприєм-
ства, домашнього господарства). 
5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Основи економіки». 
5.8. Зміст. Предмет і метод економічної теорії. Економічна система 
суспільства. Відносини власності. Закономірності та особливості 
розвитку перехідних економік. Форми організації суспільного вироб-
ництва та їх еволюція. Ринкова економіка: суть, функції і структура. 
Суб’єкти ринкової економіки. Інфраструктура ринку. Капітал як еко-
номічна категорія і фактор виробництва. Монополія та конкуренція в 
ринковій економіці. Теоретичні аспекти ринкової трансформації еко-
номіки України. Держава та її економічні функції в трансформаційній 
економіці. Економічне відтворення та економічне зростання. Циклічні 
коливання в економіці. Доходи, їх джерела та розподіл. Зайнятість і 
відтворення робочої сили. Інтернаціоналізація господарського життя і 
світовий ринок. Глобалізація світогосподарських зв’язків і загально-
цивілізаційні проблеми людства. 
5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби. 
1. Економічна теорія: Політекономія : підручник / за ред. В.Д. Базиле-
вича. – 8-е вид., переробл. і допонв. – Київ : Знання, 2012. 

2. Вступ до економічної теорії : підручник / за ред. З. Ватаманюка. – 
Л. : Новий світ, 2012. 

3. Економічна теорія. Політекономія : підручник / за ред. В.М. Тарасе-
вича. – Київ : Знання, 2012. 

4. Економічна теорія. Політекономія : навч. посіб. для студ. вищ. 
навч. закл. – 2-ге вид., доповн. та переробл. – Київ : Центр навч. 
літ., 2011. 

5. Основи економічної теорії: Інституціональний підхід : навч. посіб. / 
І.О. Бочан. – Київ : Знання, 2012. 
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5.10. Заплановані навчальні заходи та методи викладання. Поєд-
нання традиційних і нетрадиційних методів викладання з використан-
ням інноваційних технологій: 
– лекції (тематичні, проблемні, оглядові);  
– практичні заняття (дискусії, робота в малих групах, тренінги, моде-
лювання ситуацій). 

5.11. Методи оцінювання. 
– поточний контроль (тестування, усне та письмове опитування, пере-
вірка дайджестів, конспектів, презентацій, ситуаційних завдань); 

– підсумковий контроль (екзамен). 
5.12. Мова навчання та викладання. Українська. 
 
5.1. Назва. Історія України. 
5.2. Тип. За вибором. 
5.3. Рік навчання. 2016/2017. 
5.4. Семестр. І. 
5.5. Лектор, науковий ступінь, посада. Губицький Л.В., канд. іст. 
наук, доц. 
5.6. Результати навчання. Формування (з позиції історичного досвіду) 
розуміння сутності історичних перетворень, що відбуваються в 
сучасній Україні, а також почуття патріотизму, історично науково 
обґрунтованої свідомості. 
5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Історія України». 
5.8. Зміст. Періодизація історії України. Історична схема М. Грушев-
ського. Давня історія України. Внутрішні та зовнішні чинники роз-
витку давньоруської держави. Інкорпорація України-Руси Литвою. 
Захоплення українських земель Польщею. Козацтво в історії України. 
Національно-визвольна боротьба українського народу. Формування 
української держави. Велика руїна. Гетьманщина. Україна під владою 
Російської та Австро-Угорської імперій. Боротьба за відродження 
державності України у 1917–1920 рр. Україна в умовах становлення 
комуністичного режиму. Україна у Другій світовій війні та першому 
повоєнному десятилітті. Обмеження тоталітаризму. Реформи М. Хрущова. 
Діяльність П. Шелеста та В. Щербицького. Реформи М. Горбачова. 
Об’єктивні та суб’єктивні причини розпаду СРСР. Декларація про 
державний суверенітет України. Акт проголошення незалежності. 
Конституційний процес. 
5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби. 
1. Бадах Ю.Г. Історія України : навч. посіб. / Ю.Г. Бадах, П.П. Притуляк, 
Л.В. Губицький, І.О. Кизименко, Н.М. Литвин. – Київ : Київ. нац. 
торг.-екон. ун-т, 2010. – 547 с. 
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2. Бадах Ю.Г. Історія України : практикум : навч. посіб. / Ю.Г. Бадах. – 
Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2011. – 407 с. 

3. Грушевський М.С. Історія України-Руси : в 11 т., 12 кн. / 
М.С. Грушевський. – Київ : Наук. думка, 1991. – Т. 1. – 628 с. 

4. Історія України : Хрестоматія : навч. посіб : у 2 ч. – Київ : 
Альтерпрес, 2004. – Ч. 1. – 573 с.; Ч. 2. – 589 с. 

5. Литвин В.М. Історія України : навч. посіб. / В.М. Литвин, 
В.М. Мордвінцев, А. Слюсарченко – Київ : Наук. Думка, 2006. – 
728 с. 

5.10. Заплановані навчальні заходи та методи викладання. Лекції, 
семінарські заняття з використанням інформаційних технологій. 
5.11. Методи оцінювання. 
– поточний контроль (комп’ютерне тестування, опитування); 
– підсумковий контроль (екзамен). 
5.12. Мова навчання та викладання. Українська. 
 
 
5.1. Назва. Теорія міжнародних відносин. 
5.2. Тип. За вибором. 
5.3. Рік навчання. 2016/2017. 
5.4. Семестр. І. 
5.5. Лектор, науковий ступінь, посада. Ніколаєць К.М., д-р іст. наук, 
проф.; Лебедева Л.В., канд. екон. наук, доц. 
5.6. Результати навчання. Формування світоглядних орієнтацій 
студентів у контексті розбудови української політичної нації в умовах 
глобалізації та наростання загроз з боку глобальних проблем людства. 
5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Економіка», 
«Основи економічної теорії». 
5.8. Зміст. Теорія міжнародних відносин: предмет, об’єкт, методи 
дослідження. Закономірності та структурні особливості міжнародних 
відносин. Історична еволюція міжнародних відносин. Формування та 
розвиток теорій міжнародних відносин. Теорії міжнародного середовища 
та теорії біхевіоризму (модернізму). Явища та процеси у міжнародному 
середовищі. Україна в сучасних міжнародних відносинах. 
5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби.  
1. Мальський М. Теорія міжнародних відносин : підручник / М. Маль-
ський, М. Мацях. – 4-те вид., переробл. і доповн. – Київ : Знання, 
2011. – 406 с. 

2. Міжнародні відносини: Історія. Теорія. Економіка. Право : навч. 
посіб. / за ред. М.З. Мальського, Ю.М. Мороза ; Львів. нац. ун-т  
ім. І. Франка. – Київ : Знання, 2010. – 464 с. 
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3. Міжнародна економіка : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / Ю.Г. Козак, 
Д.Г. Лук’яненко, Ю.В. Макогон та ін. ; за ред. Ю.Г. Козака. –  
3-тє вид. – Київ : Центр навч. л-ри., 2009. – 560 с. 

4. Теория международных отношений : хрестоматия / сост., науч. ред. 
и коммент. П.А. Цыганкова. – М. : Гардараки, 2008. – 597 с. 

5. Теорія міжнародних відносин : термінолог. слов. / за ред. 
М.П. Гетьманчука. – Л. : Тріада плюс, 2011, 2011. – 317 с. 

5.10. Заплановані навчальні заходи та методи викладання. Лекції, 
семінарські заняття з використанням інформаційних технологій.  
5.11. Методи оцінювання. 
– поточний контроль (тестування, опитування);  
– підсумковий контроль (екзамен). 
5.12. Мова навчання та викладання. Українська. 
 
5.1. Назва. Етика бізнесу. 
5.2. Тип. За вибором. 
5.3. Рік навчання. 2016-2017 р. 
5.4. Семестр. І. 
5.5. Лектор, науковий ступінь, посада. Радченко С.Г., доц. 
5.6. Результати навчання. Оволодіння знаннями етичних норм про-
фесійної діяльності та навичками їх використання. 
5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. Знання з дисцип-
лін «Історія української культури», «Психологія». 
5.8. Зміст. Етика бізнесу як навчальна дисципліна. Інтегрування діло-
вої етики в сучасне бізнес-середовище. Корпоративне управління як 
засіб етичного регулювання взаємовідносин в колективі. Етичні 
основи ділових відносин у бізнесі. Діловий етикет як засіб організації 
професійної взаємодії. Стиль і манери ділової людини. Етичні стан-
дарти організації і проведення ділових комунікативних заходів. Етика 
у міжнародних ділових стосунках. 
5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби. 
1. Лихолат С.М. Етика бізнесу : навч. посіб. / С.М. Лихолат, І.Б. Гапій. – 
Київ : Знання, 2013. – 367 с. 

2. Корпоративна соціальна відповідальність: підручник // О. Гирик, 
О. Денис, О. Дубовик та ін.; за заг. ред. Т.С. Смовженко, 
А.Я. Кузнецової. – Київ : УБС НБУ, 2009. – 258 с. 

3. Грядовой Д.И. Социальное управление. Теория, методология, прак-
тика Р.И. Грядовой, В.Я. Кикоть. – Москва : Юнита-Дана, 2012. – 
312 с. 

4. Петрунин Ю.Ю. Этика бизнеса : учебник. – 4-е изд. перед. и доп. / 
Ю.Ю. Петрунин, В.К. Борисов. – Москва : Дело, 2010. – 352 с. 
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5. Радченко С.Г. Етика бізнесу : навч. посіб. / С.Г. Радченко. – 2-е вид., 
переробл. і допов. – Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2014. – 396 с. 

6. Этика бизнеса : учебное пособие для вузов и бизн. школ / под общ. 
ред. П. Кальницкой. – Москва : Межд. форум Лид. Биз. (IBLF), 
2012. – 132 с. 

5.10. Заплановані навчальні заходи та методи викладання. 
Лекції, семінарські, практичні заняття з використанням кейсів, інфор-
маційних технологій. 
5.11. Методи та критерії оцінювання. 
– поточний контроль (опитування, тестування, захист індивідуальних 
проектів); 

– підсумковий контроль (залік). 
5.12. Мова навчання та викладання та викладання. Українська. 
 
5.1. Назва. Фізичне виховання. 
5.2. Тип. Обов’язкова. 
5.3. Рік навчання. 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020. 
5.4. Семестр. І–VІ. 
5.5. ПІБ викладача, науковий ступінь, посада. Короп М.Ю., канд. 
пед. наук, доц. 
5.6. Результати навчання. Надання необхідного обсягу знань, умінь 
та навичок використання засобів фізичної культури і спорту для підтри-
мання та зміцнення здоров’я нині та у майбутній трудовій діяльності. 
5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Фізична культура». 
5.8. Зміст. Історія організації фізичної культури. Наукове обґрунту-
вання фізичного виховання та спортивного тренування. Основи про-
фесійно-прикладної фізичної підготовки. Основи здорового способу 
життя студентів. Організація лікарського контролю та самоконтролю 
в процесі фізичного виховання. Гігієнічні основи фізичної культури 
та спорту. Гімнастика. Атлетична гімнастика. Баскетбол. Волейбол. 
Легка атлетика. Плавання. Рукопашний бій. Спеціальне медичне 
відділення. Настільний теніс. Бадмінтон. Дзюдо. Футбол. Аеробіка. 
Пауерліфтінг. 
5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби. 
1. Фізичне виховання в КНТЕУ : зб. метод. матеріалів. – Київ : Київ. 

нац. торг.-екон. ун-т, 2000. 
5.10. Заплановані навчальні заходи та методи викладання. Прак-
тичні заняття. 
5.11. Методи оцінювання. 
– поточний контроль (тестування); 
– підсумковий контроль (залік). 
5.12. Мова навчання та викладання. Українська. 
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5.1. Назва. Макроекономіка. 
5.2. Тип. Обов’язкова. 
5.3. Рік навчання. 2016/2017. 
5.4. Семестр. ІІ. 
5.5. Лектор, науковий ступінь, посада. Лагутін В.Д., д-р екон. наук, 
зав. кафедри; Уманців Ю.М., д-р екон. наук, проф.; Соколовська І.П., 
канд. екон. наук, доц.; Щербакова Т.А., канд. екон. наук, доц. 
5.6. Результати навчання. Формування макроекономічного мислення 
та розуміння механізму функціонування національної економіки. 
5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Політична еко-
номія», «Основи економічної теорії». 
5.8. Зміст. Предмет, метод та функції макроекономіки. Макроеконо-
мічні показники у системі національних рахунків. Сукупний попит 
та сукупна пропозиція. Національний ринок та його рівновага. Моделі 
макроекономічної рівноваги. Фіскальна політика держави. Монетарна 
політика. Циклічні коливання та економічне зростання. Інфляція як 
макроекономічне явище. Зайнятість і безробіття. Макроекономічна 
політика у відкритій економіці. 
5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби.  
1. Базилевич В.Д. Макроекономіка : підручник / В.Д. Базилевич, 
К.С. Базилевич, Л.О. Баластрик. – Київ : Знання, 2004. 

2. Манків Грегорі Н.М. Макроекономіка / Н.М. Манків Грегорі ; пер. 
з англ. – Київ : Основи, 2000. 

3. Панчишин С. Макроекономіка : навч. посіб. / С. Панчишин. – Київ : 
Либідь, 2001. – 616 с. 

4. Радіонова І.Ф. Макроекономіка : теорія та політика / І.Ф. Радіонова. – 
Київ, 2004. 

5. Савченко А.Г. Макроекономіка : підручник / А.Г. Савченко. – 
Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2005. – 441 с. 

5.10. Заплановані навчальні заходи та методи викладання. Лекції, 
семінарські, практичні заняття з використанням інформаційних 
технологій. 
5.11. Методи оцінювання. 
– поточний контроль (опитування, тестування); 
– підсумковий контроль (екзамен). 
5.12. Мова навчання та викладання. Українська. 
 
5.1. Назва. Правознавство. 
5.2. Тип. Обов’язкова. 
5.3. Рік навчання. 2016/2017. 
5.4. Семестр. ІІ. 
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5.5. Лектор, науковий ступінь, посада. Сорока Л.В., канд. юрид. 
наук, доц. 
5.6. Результати навчання. Формулювання правової культури, що 
включає усвідомлення права як найвищого регулятора відносин між 
громадянами і державою. 
5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Право». 
5.8. Зміст. Основи теорії держави. Загальне поняття права. Норми права. 
Джерела права. Система права. Реалізації права. Поняття законності і 
правопорядку. Правопорушення та юридична відповідальність. Поняття 
цивільного права. Суб’єкти цивільного права. Цивільно-правові угоди 
(правочини). Представництво в цивільному праві. Зобов’язальне право. 
Шлюбно-сімейне законодавство. Поняття та виникнення трудових 
правовідносин. Припинення трудових правовідносин. Правове регулю-
вання робочого часу і часу відпочинку. Трудова дисципліна, дисци-
плінарна та матеріальна відповідальність. Правове регулювання 
трудових спорів. Адміністративний примус та адміністративна відпо-
відальність. Загальне поняття кримінального права та кримінальної 
відповідальності. 
5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби. 
1. Марчук В.М. Нариси теорії права / В.М. Марчук, Л.В. Ніколаєва. – 
Київ : Істина, 2012. 

2. Основи правознавства України : навч. посіб. / Ю.І. Крегул, 
В.І. Орленко, В.І. Батрименко та ін. ; за ред. Ю.І. Крегула. – Київ : 
Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2013. 

5.10. Заплановані навчальні заходи та методи викладання. Поєд-
нання традиційних і нетрадиційних методів викладання із викорис-
танням інноваційних технологій: 
– лекції (оглядова/ тематична / проблемна / лекція-консултація / 
лекція-коференція); 

– семінарські практичні, (тренінг / презентація / дискусія/ комуніка-
тивний метод / імітація) заняття, самостійна робота, консультації. 

5.11. Методи оцінювання. 
– поточний контроль (опитування, письмові роботи, ситуаційні завдання); 
– підсумковий контроль (екзамен). 
5.12. Мова навчання та викладання. Українська. 
 
5.1. Назва. Політологія. 
5.2. Тип. Обов’язкова. 
5.3. Рік навчання. 2017/2018. 
5.4. Семестр. ІІ. 
5.5. Лектор, науковий ступінь, посада. Гусєва Н.Ю., канд. іст. наук, доц. 
5.6. Результати навчання. Формування цілісної, логічної, послідовної 
системи знань про політику як суспільне явище і соціальний феномен. 
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5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Історія України», 
«Філософія», «Соціологія», «Історія сучасного світу», «Історія держави 
і права». 
5.8. Зміст. Політика та наука про політику. Основні етапи розвитку 
політичної думки. Політична влада як інструмент політики. Ресурси і 
види влади. Сутність, специфічні ознаки та особливості політичної 
влади. Політична еліта і політичне лідерство. Політична система 
суспільства. Політичний режим як механізм функціонування політич-
ної системи суспільства. Держава як політичний інститут. Політичні 
партії, громадсько-політичні об’єднання та рухи. Політична культура 
та політичні ідеології. Політичні процеси. Політичні конфлікти: 
сутність, типологія, функції та шляхи їх розв’язання. Вибори і стадії 
виборчого процесу. Світовий політичний процес і міжнародна політика. 
Україна у системі міжнародних політичних відносин та її місце у 
сучасному геополітичному просторі. 
5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби. 
1. Політологія : підруч. для студ. вищ. навч. закл./ за ред. 
Ю.І. Кулагіна, В.І. Полуреза. – Київ : Альтерпрес, 2002. – 612 с. 

2. Політологія : навч.-метод. комплекс / Ф.М. Кирилюк, А.Е. Конвер-
ський та ін. – Київ : Центр навч. літ., 2004. – 697 с. 

3. Політологічний енциклопедичний словник / за ред. Ю.С. Шемшученка, 
В.Д. Бабкіна, В.П. Горбатенка. – Київ : Ґенеза, 2004. – 398 с. 

4. Політологія. Хрестоматія / авт-упорядн. В.Г. Кремень, Ю.І. Кулагін, 
Н.А. Латигіна, В.І. Полурез та ін. – Київ : Альтапрес, 2004. – 827 с. 

5. Політологія : практикум / (Ю.І. Кулагін, В.І. Полурез. – Київ : Київ. 
нац. торг.-екон. ун-т, 2010. – 232 с. 

6. Основи сучасної політології / М.В. Цюрупа, В.С. Ясинська. – Київ : 
Кондор, 2009. – 354 с. 

5.10. Заплановані навчальні заходи та методи викладання. Лекції, 
семінарські заняття з використанням інноваційних технологій. 
5.11. Методи оцінювання. 
– поточний контроль (комп’ютерне тестування, опитування, письмові 
контрольні роботи); 

– підсумковий контроль (екзамен). 
5.12. Мова навчання та викладання. Українська. 
 
5.1. Назва. Просторова економіка. 
5.2. Тип. Обов’язкова. 
5.3. Рік навчання. 2016/2017.  
5.4. Семестр. ІІ.  
5.5. Лектор, науковий ступінь, посада. Головня Ю.І., канд. екон. 
наук, доц. 
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5.6. Результати навчання. Формування у студентів умінь і навичок 
розуміння процесів просторового розвитку регіонів та формування їх 
конкурентних переваг, аналізу соціальних та економічних показників 
розвитку територій, їх динаміки, а також стратегій подальшого функ-
ціонування. 
5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. Знання дисцип-
ліни «Економіка» рівня повної загальної середньої освіти. 
5.8. Зміст. Просторова економіка як наука. Еволюція просторової 
організації господарства. Наукові засади формування просторових 
соціально-економічних систем. Фактори просторового розвитку. Ме-
тоди дослідження просторової економіки. Районоформування та його 
роль у просторовій організації економіки. Регіональна економічна 
політика і розвиток територій. Потенціал просторової економіки: 
сутність та компоненти. Форми просторової організації господарства. 
Економічний простір України та особливості розвитку регіональних 
соціально-економічних систем. Інфраструктурні чинники формування 
геоекономічного простору. Міжрегіональне та транскордонне співро-
бітництво України. 
5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби.  
1. Стадницький Ю.І. Просторова організація соціально-економічного 
розвитку : словник-довідник / Ю.І. Стадницький, І.М. Комарниць-
кий. – Хмельницький : ХНУ, 2009. – 186 с. 

2. Просторовий розвиток регіону: соціально-економічні можливості, 
ризики і перспективи : монографія / НАН України. Інститут 
регіональних досліджень ; за ред. Л.Т. Шевчук. – Львів, 2011. – 
256 с. – (Сер. «Проблеми регіонального розвитку»). 

3. Просторова економіка: концепції, моделі та регіональні аспекти : 
монографія / за ред. П.В. Захарченка, Т.П. Несторенко. – Бердянськ : 
Видавець Ткачук, 2012. 

4. Мезенцев К.В. Регіональний розвиток в Україні: суспільно-просто-
рова нерівність і поляризація : монографія / К.В. Мезенцев, 
Г.П. Підгрушний, Н.І. Мезенцева. – Київ : Прінт Сервіс, 2014. – 132 с. 

5. Региональная экономика и пространственное развитие. В 2 т.: 
учебник для бакалавриата и магистратуры / под общ. ред. 
Л.Э. Лимонова. – М. : Юрайт, 2015. – 928 с. 

5.10. Заплановані навчальні заходи та методи викладання. Лекції, 
семінарські заняття з використанням інформаційних технологій.  
5.11. Методи оцінювання.  
– поточний контроль (комп’ютерне тестування, опитування);  
– підсумковий контроль (екзамен).  
5.12. Мова навчання та викладання. Українська. 
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5.1. Назва. Історія економіки та економічної думки. 
5.2. Тип. Обов’язкова. 
5.3. Рік навчання. 2015/2016. 
5.4. Семестр. ІІ. 
5.5. Лектор, науковий ступінь, посада. Ніколаєць К.М., д-р іст. наук, 
проф.; Романенко В.А., д-р екон. наук, проф.; Хрустальова В.В., канд. 
екон. наук, доц. 
5.6. Результати навчання. Формування історико-економічного мис-
лення, пізнання розвитку вітчизняної економіки та економіки зарубіж-
них країн, формування у студентів комплексного уявлення про 
закономірності еволюційного розвитку економіки різних цивілізацій та 
розуміння тенденцій історичної еволюції економічної думки. 
5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Історія України». 
5.8. Зміст. Господарський розвиток у первісну добу, добу Середньо-
віччя і зародження капіталістичних відносин. Промислова революція 
у розвинутих країнах Західної Європи та США. Господарство України 
в період капіталізму. Розвиток народного господарства країн Західної 
Європи, США, Японії та України у міжвоєнний період та після Другої 
світової війни. Розвиток народного господарства України (до 1990 року). 
Сучасний етап реформування економіки у зарубіжних країнах. Еконо-
мічна думка стародавнього світу та середньовіччя. Меркантилізм. 
Класична політична економія. Еволюція класичної політичної економії. 
Завершення класичної традиції. Економічні аспекти соціалістичних 
учень. Історична школа та соціальний напрям у політичній економії. 
Маржиналізм. Становлення неокласичної традиції в економічній 
теорії. Плюралізм сучасних доктрин економічної науки. Генезис та 
еволюція кейнсіанства. Розвиток неокласичних ідей в XX ст. Неолібе-
ралізм. Інституціоналізм. Основні напрями та видатні представники 
вітчизняної економічної думки (XІX – початок XX ст.). 
5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби. 
1. Історія економіки та економічної думки : навч. посіб. для студ. ВНЗ / 
за ред. В.М. Ковальчука, В.М. Назаровича, М.І. Сарая. – Київ : 
Знання, 2008. 

2. Історія економіки та економічної думки : навч. посіб. / за ред. 
С.В. Степаненка. – Київ : КНЕУ, 2010. 

3. Історія економіки та економічної думки : навч. посіб. для студ. вищ. 
навч. закл. / О.Ю. Амосов, В.В. Калюжний, В.Л. Міненко, 
В.О. Сивоконь, Н.В. Статівка ; за ред. О.Ю. Амосова. – Х. : 
Магістр, 2009. 

4. Хикс Д. Теория экономической истории / Д. Хикс. – М. : Вопр. 
экономики, 2003. 
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5.10. Заплановані навчальні заходи та методи викладання. Лекції, 
семінарські, заняття з використанням інноваційних технологій. 
5.11. Методи оцінювання. 
– поточний контроль (комп’ютерне тестування, опитування); 
– підсумковий контроль (залік). 
5.12. Мова навчання та викладання. Українська. 
 
5.1.  Назва. Екологія. 
5.2. Тип. За вибором. 
5.3. Рік навчання. 2015/2016. 
5.4. Семестр. ІІ. 
5.5. Лектор, науковий ступінь, посада. Бохан А.В., канд. екон. наук, 
доц. 
5.6. Результати навчання. Формування системного розуміння еколо-
гічних процесів і явищ, які набувають особливих форм прояву та 
значення в розвитку суспільства; володіння культурою екологічного 
мислення, екологічного світогляду та знання екологічних законів; 
розуміння визначальних принципів і концептуальних підходів щодо 
оцінювання природних ресурсів і потенціалу їх використання; уміння 
визначити еволюційні закономірності та суперечності взаємодії 
суспільства і природи. 
5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Біологія», 
«Природознавство», «Анатомія та фізіологія людини». 
5.8. Зміст. Біосфера, ноосфера та екологічні закони розвитку. Науково-
технічний прогрес і природокористування. Система екологічного 
управління. Екологічне законодавство та нормативно-правове регулю-
вання. Техногенне навантаження та екопсихологічна збалансованість 
розвитку суспільства. Екологізація економіки в контексті психологіч-
них аспектів реалізації. Екологічна психологія та підприємництво. 
Екологічна безпека людства за умов глобалізації. Міжнародна еколо-
гічна діяльність і співробітництво. 
5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби. 
1. Бохан А.В. Екологія : опорний конспект / А.В. Бохан. – Київ : К, 

2012. – 148 с. 
2. Бохан А.В. Екологічна безпека в умовах глобалізації / Економічна 
безпека України в умовах глобалізаційних викликів : монографія / 
А.В. Бохан ; за заг. ред. А.А. Мазаракі. – Київ : Київ. нац. торг.-
екон. ун-т, 2010. – С. 631–659. 

3. Грицик В. Екологія довкілля. Охорона природи : навч. посіб. для 
вищ. навч. закл. / В. Грицик, Ю. Канарський, Я. Бедрій. – Київ : 
Кондор, 2009. – 292 с. 
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4. Заверуха Н.М. Основи екології : навч. посіб. / Н.М. Заверуха, 
В.В. Серебряков, Ю.А. Скиба. – 2-е вид. – Київ : Каравела, 2011. – 
304 с. 

5. Івашура А.А. Еколого-економічна та історична оцінка взаємовідно-
син людини і довкілля / А.А. Івашура, Л.Е. Добрунова. – Харків : 
ХНЕУ, 2011. – 151 с. 

6. Крисаченко В.С. Екологічна культура: теорія і практика : навч. 
посіб. / В.С. Крисаченко. – 2-ге вид., доповн. – Київ : МП Леся, 
2009. – 364 с. 

5.10. Заплановані навчальні заходи та методи викладання. Поєд-
нання традиційних і нетрадиційних методів викладання з викорис-
танням інноваційних технологій:  
– лекції (оглядові, тематичні, проблемні);  
– практичні заняття (презентації, дискусії, робота в малих групах, 
моделювання ситуацій). 

5.11. Методи оцінювання: 
– поточний контроль (тестування, усне та письмове опитування, 
перевірка ситуаційних завдань); 

– підсумковий контроль (залік). 
5.12. Мова викладання. Українська. 
 
5.1. Назва. Історія української культури. 
5.2. Тип. За вибором.  
5.3. Рік навчання. 2016/2017. 
5.4. Семестр. ІІ. 
5.5. Лектор, науковий ступінь, посада. Губицький Л.В., канд. іст. 
наук, доц. 
5.6. Результати навчання. Формування системи знань про законо-
мірності національного історико-культурного процесу, про основні 
досягнення вітчизняної культури, засвоєння загальнолюдських та 
національних культурних цінностей, збагачення духовного світу, 
формування моральних і естетичних потреб та здатності зберігати і 
охороняти культурні здобутки України. 
5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Історія України». 
5.8. Зміст. Історія української культури як навчальна дисципліна. 
Витоки української культури. Культура Київської Русі. Культурні 
процеси за литовсько-польської доби. Українська культура доби 
козацько-гетьманської держави. Українське бароко. Культура в час 
пробудження української національної свідомості. Українська культура 
й духовне життя на початку XX ст. Провідні тенденції розвитку 
сучасної української культури. Модерн і постмодерн. 
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5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби. 
1. Історія української культури : навч. посіб. / Ю.І. Кулагін, Ю.Г. Бадах, 
Н.А. Латигіна та ін. – Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2013. – 62 с. 

2. Українська культура в європейському контексті / Ю. Богуцький, 
В. Андрущенко, Ж. Безверщук, Л. Новохатько. – Київ : Знання, 
2007. – 679 с. 

3. Горовий А.В. Перший іконописець Київської Русі – Аліпій / 
А.В. Горовий. – Київ : Наш час, 2008. – 140 с. 

4. Кравич Д. Українське мистецтво / Д. Кравич, В. Овсійчук, 
С. Черепанова. – Л. : Світ, 2004. – Т. 2. – 67 с. 

5. Клапчук С.М. Історія української та зарубіжної культури : навч. 
посіб. / С.М. Клапчук, В.Ф. Остафійчук, Ю.А. Горбань. – 5-е вид., 
переробл. і доповн. – Київ : Знання-Прес, 2004. – 358 с. 

6. Наливайко Д. Українське барокко / Д. Наливайко, Д. Горбачов. – 
Х. : Акта, 2004. – Т. 1. – 636 с. 

5.10. Заплановані навчальні заходи та методи викладання. Лекції, 
семінарські заняття з використанням інформаційної техніки. 
5.11. Методи оцінювання. 
– поточний контроль (усне опитування, тестування); 
– підсумковий контроль (екзамен письмовий). 
5.12. Мова навчання та викладання. Українська. 
 
 
5.1. Назва. Міжнародні економічні відносини. 
5.2. Тип. Обов’язкова. 
5.3. Рік навчання. 2017/2018. 
5.4. Семестр. ІІІ–ІV. 
5.5. Лектор, науковий ступінь, посада. Юхименко В.В., д-р екон. наук, 
проф.; Тронько В.В., канд. екон. наук, доц. 
5.6. Результати навчання. Формування цілісної уяви про процеси, які 
характеризують міжнародний рівень взаємодії національних економік; 
уміння визначати показники обсягів, динаміки, результативності та 
ефективності міжнародних торговельних, інвестиційних, валютно-
фінансових відносин на різних рівнях господарювання; засвоєння 
методичних підходів до оцінювання поточного стану та прогнозу-
вання тенденцій розвитку основних форм МЕВ; володіння методи-
ками проведення порівняльного аналізу щодо загроз та переваг для 
вітчизняних підприємств при виході на різні сегменти міжнародних 
товарних, фінансових, валютних ринків. 
5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Макроекономі-
ка», «Просторова економіка». 
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5.8. Зміст. Міжнародні економічні відносини у системі світового 
господарства і проблеми їх розвитку. Середовище формування міжна-
родних економічних відносин. Міжнародний поділ праці. Міжнародна 
економічна інтеграція, міжнародні економічні організації у багатосто-
ронньому економічному співробітництві й регулюванні міжнародних 
економічних відносин. Міжнародна інвестиційна діяльність і виробниче 
співробітництво. Міжнародні науково-технічні відносини. Міжнародна 
міграція робочої сили. Світова валютна система і міжнародні валютно-
фінансові відносини. Міжнародні валютно-кредитні відносини. 
Міжнародна торгівля як головна форма міжнародних економічних 
відносин. Міжнародні економічні відносини у сфері послуг. Проблеми 
інтеграції України до світогосподарських зв’язків. Економічна єдність 
світу і глобальні проблеми світового господарства і міжнародних 
економічних відносин. 
5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби. 
1. Школа І.М. Міжнародні економічні відносини : підруч. для студ. 
вищ. навч. закл. / І.М. Школа, В.М. Козменко, О.В. Бабінська ; 
Чернівець. торг.-екон. ін-т Київ. нац. торг.-екон. ун-ту. – 2-ге вид., 
переробл. і доповн. – Чернівці : Книги-ХХІ, 2007. – 544 с. 

2. Козик В.В. Міжнародні економічні відносини : навч. посіб. / 
В.В. Козик, Л.А. Панкова, Н.Б. Даниленко. – 7-е вид. – Київ : 
Знання, 2008. – 406 с. 

3. Філіпенко А.С. Міжнародні економічні відносини: теорія : підруч. 
для студ. екон. спец. вищ. навч. закл. / А.С. Філіпенко. – Київ : 
Либідь, 2008. – 408 c. 

4. Цимбалістий В.Ф. Теорія міжнародних відносин : навч. посіб. / 
В.Ф. Цимбалістий. – 3-тє вид., доповн. та виправл. – Л. : Новий 
Світ-2000, 2009. – 357 с. 

5.10. Заплановані навчальні заходи та методи викладання. Проб-
лемні та тематичні лекції, семінарські заняття з використанням 
презентацій, дискусії, кейсів, роботи в малих групах тощо. 
5.11. Методи оцінювання. 
– поточний контроль (усні та письмові опитування, тестування, 
перевірка презентацій, групових проектів, конспектів, ситуаційних 
завдань та задач); 

– підсумковий контроль (залік, екзамен); 
– захист курсової роботи. 
5.12. Мова навчання та викладання. Українська. 
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5.1. Назва. Країнознавство.  
5.2. Тип. Обов’язкова.  
5.3. Рік навчання. 2017/2018.  
5.4. Семестр. ІІІ. 
5.5. Лектор, науковий ступінь, посада. Головня Ю.І., канд. екон. 
наук, доц.  
5.6. Результати навчання. Формування у студентів умінь і навичок 
щодо комплексного підходу до вивчення країн і регіонів світу, розу-
міння тенденцій світового розвитку і закономірностей формування 
сучасної політичної карти світу, уявлення про цивілізаційний підхід 
до вивчення країн, розуміння глобальних і регіональних тенденцій 
світового розвитку. 
5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Географія», 
«Історія України», «Політологія», «Соціологія», «Теорія та історія 
держави і права», «Логіка», «Іноземна мова». 
5.8. Зміст. Теоретичні основи країнознавства. Історія країнознавчих 
досліджень. Методика країнознавчих досліджень. Глобальні цивіліза-
ційні структури. Просторово-територіальна організація держав та 
формування політичної карти світу. Підходи до географічної типо-
логії країн світу. Природні умови та ресурси як потенціал розвитку 
країни. Демографічні особливості країнознавчих досліджень. Культуро-
сфера у країнознавчих дослідженнях. Перспективи країнознавчих 
досліджень в умовах глобалізаційних процесів. Країнознавча характе-
ристика країн Європи. Країнознавча характеристика країн СНД та Грузії. 
Країнознавча характеристика країн Азії. Країнознавча характеристика 
країн Африки. Країнознавча характеристика країн Америки. Країно-
знавча характеристика країн Австралії та Океанії. 
5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби.  
1. Країнознавство : навч. посіб. / Я.Б. Турчин; Л.О. Дорош, 
О.Н. Горбач. – Л. : Вид-во Львів. політехніки, 2012. – 276 с. 

2. Мальська М.П. Країнознавство : підручник / М.П. Мальська, 
Н.В. Антонюк, Ю.С. Занько, Н.М. Ганич. – Київ : Центр навч. літ., 
2012. – 528 с. 

3. Ровенчак І.І. Географічне країнознавство : навч.-метод. посіб. для студ. 
напряму підготовки 6.040104 – географія / І.І. Ровенчак, О.І. Мамчур. – 
Л. : ЛНУ ім. Івана Франка, 2012. – 106 с. 

4. Країнознавство. Країни пострадянського простору, Європи і Північної 
Америки : навч. посіб. / М.С. Дорошко, Р.А. Кривонос, В.П. Крижа-
нівський, Н.Ф. Сербіна. – Київ : Київ. ун-т, 2012. – 335 с. 

5. Орлова Т.В. Сучасна політична історія країн світу : навч. посіб. / 
Т.В. Орлова. – Київ : Знання, 2013. – 677 с. 
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5.10. Заплановані навчальні заходи та методи викладання. Лекції, 
семінарські заняття з використанням інформаційних технологій.  
5.11. Методи оцінювання.  
– поточний контроль (комп’ютерне тестування, опитування, підготовка 
презентацій);  

– підсумковий контроль (екзамен).  
5.12. Мова навчання та викладання. Українська. 
 
5.1. Назва. Мікроекономіка. 
5.2. Тип. Обов’язкова. 
5.3. Рік навчання. 2017/2018. 
5.4. Семестр. IІІ. 
5.5. Лектор, науковий ступінь, посада. Вертелєва О.В., канд. фіз.-мат. 
наук, доц.; Ожелевська Т.С., канд. екон. наук, доц. 
5.6. Результати навчання. Формування навичок мікроекономічного 
дослідження поведінки та взаємодії окремих суб’єктів ринку; ринкових 
структур; особливостей функціонування окремих економічних суб’єктів. 
5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Основи еконо-
мічної теорії», «Макроекономіка». 
5.8. Зміст. Вступ до мікроекономіки. Предмет та метод. Корисність 
економічного блага. Економічний вибір. Аналіз поведінки споживача. 
Попит та пропозиція. Теорія еластичності. Теорія граничних продуктів 
та мікроекономічна модель підприємства. Витрати виробництва. Ринок 
досконалої конкуренції. Монопольний ринок. Ринок монополістичної 
конкуренції. Олігополістична структура ринку. Утворення похідного 
попиту. Ринок праці. Ринок капіталу. Економічна ефективність та 
добробут. Держава в мікроекономічній теорії: зовнішні ефекти та 
громадські блага. 
5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби. 
1. Ястремський О. Основи мікроекономіки / О. Ястремський, О. Гри-
ценко. – 2-ге вид., доповн. «Модельно-комп’ютерним додатком» на 
лазер. диску. – Київ : Знання, 2007. 

2. Мікроекономіка : підручник / за ред. В.Д. Базилевича. – 2-ге вид., 
переробл. і доповн. – Київ : Знання, 2008. – 679 с.  

3. Мікроекономіка : практикум : навч. посіб. /за ред. В.Д. Базилевича. – 
2-ге вид., переробл. і доповн. – Київ : Знання, 2010. – 491 с. 

4. Козак Ю.Г. Міжнародна мікроекономіка : навч. посіб. / Ю.Г. Козак, 
Ю.М. Пахомов, Н.С. Логвинова. – Київ : Центр навч. літ., 2012. – 368 с. 

5. Макконнелл К.Р. Аналітична економія. Принципи, проблеми і 
політика / К.Р. Макконнелл, С.Л. Брю. – Ч. 2. Мікроекономіка. – 
Л. : Просвіта, 1999. 
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5.10. Заплановані навчальні заходи та методи викладання. Лекції, 
семінарські, практичні заняття з використанням інформаційних 
технологій. 
5.11. Методи оцінювання. 
– поточний контроль (опитування, тестування); 
– підсумковий контроль (екзамен); 
5.12. Мова навчання та викладання. Українська. 
 
5.1. Назва. Статистика. 
5.2. Тип. Обов’язкова. 
5.3. Рік навчання. 2017/2018. 
5.4. Семестр. ІІІ. 
5.5. Лектор, науковий ступінь, посада. Чорний А.Ю., канд. екон. наук, 
доц.; Головач Н.А., канд. екон. наук, доц.; Антонюк О.А., ст. викл. 
5.6. Результати навчання. Формування теоретичних знань та практич-
них навичок статистичного оцінювання економічних явищ і процесів 
суспільного життя, оволодіння методами статистичного аналізу. 
Формування вмінь: проводити статистичні дослідження, обчислю-
вати узагальнюючі показники, будувати статистичні таблиці, графіки, 
виявляти закономірності та тенденції розвитку досліджуваних явищ. 
5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Математика для 
економістів». 
5.8. Зміст. Методологічні засади статистики. Організація статистики в 
Україні. Статистичні спостереження. Зведення та групування 
статистичних даних. Узагальнюючі статистичні показники та загальні 
принципи їх застосування: абсолютні й відносні величини; середні 
величини. Ряди розподілу та їх аналіз. Аналіз тенденцій розвитку. 
Індексний метод аналізу. Вибіркові спостереження. Статистичні методи 
вимірювання взаємозв’язків. 
5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби. 
1. Єріна А.М. Статистика : підручник / А.М.Єріна, З.О. Пальян. – 
Київ : КНЕУ, 2011. 

2. Горкавий В.К. Статистика : навч. посіб. /В.К. Горкавий вид. –  
2-ге вид., переробл. і доповн. – Київ : Алерта, 2012. – 608 с. 

3. Попов І.І. Теорія статистики. Практикум : навч. посіб. / І.І. Попов. – 
Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2006. 

4. Попов І.І. Статистика. Практикум / І.І. Попов. – Київ : Київ. нац. 
торг.-екон. ун-т, 2011. 

5.10. Заплановані навчальні заходи та методи викладання. Лекції, 
практичні заняття, самостійна робота. 
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5.11. Методи оцінювання. 
– поточний контроль (тестування, опитування); 
– підсумковий контроль (екзамен). 
5.12. Мова навчання та викладання. Українська. 
 
5.1. Назва дисципліни. Національні інтереси в світовій геополітиці 
та геоекономіці. 
5.2. Тип. Обов’язкова. 
5.3. Рік навчання. 2016-2017 р. 
5.4. Семестр. IIІ. 
5.5. Лектор, науковий ступінь, посада. Губицький Л.В., канд. іст. 
наук, доц. 
5.6. Результати навчання. У результаті вивчення дисципліни «На-
ціональні інтереси в світовій геополітиці та геоекономіці» у студентів 
повинно бути сформовано розуміння національних інтересів держав у 
різних регіонах світу в умовах глобалізації й регіоналізму; механізмів 
реалізації геополітичних та геоекономічних інтересів; основних тер-
мінів, які вживаються при аналізі геополітичних та геоекономічних 
інтересів у світовій політиці. 
5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни: «Історія України», 
«Політологія», «Філософія». 
5.8. Зміст. Предмет, об’єкт та завдання курсу «Національні інтереси в 
світовій геополітиці та геоекономіці». Методологічна основа курсу. 
Періодизація і структура курсу. Основні наукові ґеополітичні кате-
горії і поняття. Ґеополітичне положення країни: сутність, властивості, 
значення. Історіографія до курсу «Національні інтереси в світовій 
геополітиці та геоекономіці». Концептуальні засади формування 
геополітичних інтересів держав. Геополітичні та геоекономічні 
інтереси у відносинах держав Європейського Союзу. Геополітичні та 
геоекономічні інтереси в зовнішній політиці Російської Федерації. 
Геополітичні та геоекономічні інтереси в зовнішній політиці України. 
Геополітичні та геоекономічні інтереси у відносинах держав Півден-
ного Кавказу. Геополітичні та геоекономічні інтереси у відносинах 
держав Центральної Азії. Геополітичні та геоекономічні інтереси в 
зовнішній політиці держав Східної, Південно-Східної та Південної 
Азії. Геополітичні та геоекономічні інтереси у відносинах близько-
східних держав. Геополітичні та геоекономічні інтереси в зовнішній 
політиці держав Латинської Америки, США і Канади. Геополітичні та 
геоекономічні інтереси в зовнішній політиці держав Африки. Геопо-
літичні та геоекономічні інтереси в зовнішній політиці Австралії та 
Нової Зеландії. 
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5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби та 
інші навчальні ресурси/засоби. 
1. Бабурин С.Н. Мир империй: Территория государства и мировой 
порядок / С.Н. Бабурин. – СПб. : Изд-во Р. Асланова «Юрид. центр 
Пресс», 2005. – 769 с. 

2. Базив Д.П. Геополитическая стратегия Украины / Д.П. Базив. – 
Київ : Институт государства и права Украины, 2000. – 191 с. 

3. Дергачев В.А. Геоэкономика Украины: (теоретические и приклад-
ные основы) / В.А. Дергачев. – Одесса : ИПРЭЭИ НАНУ, 2002. – 
244 с. 

4. Дергачев В.А. Геоэкономика / В.А. Дергачев. – Київ : Вира-Р, 2002. – 
510 с. 

5. Дорошко М.С. Геополітичне середовище та геополітична орієнтація 
країн СНД / М.С. Дорошко. – Київ : Центр навч. літ., 2011. – 204 с. 

6. Мадіссон В.В. Сучасна українська геополітика / В.В. Мадіссон. – 
Київ : Либідь, 2003. – 174 с. 

5.10. Заплановані навчальні заходи та методи викладання. 
Лекції з використанням мультимедійних засобів, семінарські заняття з 
використанням сучасних інтерактивних технологій, круглі столи, 
конкурси, олімпіади. 
5.11. Методи оцінювання. 
– поточний контроль (комп’ютерне тестування, опитування); 
– підсумковий контроль (залік). 
5.12. Мова навчання та викладання та викладання. Українська. 
 
5.1. Назва. Дипломатична та консульська служба. 
5.2. Тип. За вибором.  
5.3. Рік навчання. 2017/2018.  
5.4. Семестр. ІІІ.  
5.5. Лектор, науковий ступінь, посада. В.В. Тронько, канд. екон. 
наук, доц. 
5.6. Результати навчання. Формування професійних якостей дипло-
матичного службовця з урахуванням світового розвитку і функціону-
вання дипломатичної служби у своїй країні та за кордоном. 
5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. Дипломатичний 
протокол та етикет. 
5.8. Зміст. Мета курсу «Дипломатична і консульська служба» полягає 
в ознайомленні студентів із засадами, принципами і структурою дип-
ломатичної і консульської служби, досвідом провідних країн світу в 
роботі відповідних підрозділів системи міжнародного спілкування. 
Завдання курсу «Дипломатична і консульська служба»: формування у 
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студентів практичних навичок і вмінь розв’язання політико-управлінсь-
ких, організаційно-правових, інформаційно-аналітичних, кадрових та 
інших завдань у межах професійного забезпечення діяльності органів 
державної влади у реалізації зовнішньополітичних інтересів держави; 
вивчення вітчизняного та зарубіжного досвіду організації і функціо-
нування дипломатичної служби, адаптації кращого світового досвіду 
до умов сучасної України. 
5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби та 
інші навчальні ресурси/засоби: 
1. Балабанов К.В. Дипломатична та консульська служба : підруч. для 
студ. вищ. навч закл. / К.В. Балабанов, М.В. Трофименко. – 
Донецьк : Ноулідж, 2013. – 431 с. 

2. Дж. Вуд. Дипломатический церемониал и протокол / Вуд Дж., 
Серре Ж. – М., 2003. 

3. Ги Каррон де Каррьер. Экономическая дипломатия. Дипломат и 
рынок / Ги Каррон де Каррьер. – М., 2003. 

4. Гуменюк Б.І. Дипломатична служба: правове регулювання : навч. 
посіб. / Б.І. Гуменюк – Київ : Либідь, 2007. – 224 с. 

5. Панов А.В. Дипломатична і консульська служба : навч. посіб. – 
Ужгород : Ліра, 2010. – 112 с. 

5.10. Заплановані навчальні заходи та методи викладання. Лекції, 
семінари, з використанням кейсів, розв’язання ситуаційних завдань, 
робота в малих групах. 
5.11. Методи оцінювання. 
– поточний контроль (опитування, тестування); 
– підсумковий контроль (залік). 
5.12. Мова навчання та викладання та викладання. Українська. 
 
 
5.1. Назва. Соціологія. 
5.2. Тип. За вибором. 
5.3. Рік навчання. 2017/2018. 
5.4. Семестр. ІІІ. 
5.5. Лектор, науковий ступінь, посада. Ванюшина О.Ф., канд. філ. 
наук, доц. 
5.6. Результати навчання. Дисципліна сприяє задоволенню освітніх 
інтересів особистості й розвитку таких компетенцій: формування ро-
зуміння сутності соціального життя та соціальної структури суспільс-
тва, а також навичок аналізу соціальних явиш та процесів. 
5.7.Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. Знання з індиві-
дуального розділу «Філософія», «Політологія». 
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5.8. Зміст. Соціологія як наука. Становлення і розвиток зарубіжної 
соціології. Історія становлення та розвитку соціології в Україні. 
Суспільство: сутність, типи, тенденції розвитку. Соціальна структура 
і соціальна стратифікація. Соціальна взаємодія, соціальні відносини 
та соціальний контроль. Соціальні інститути суспільства. Особистість 
в системі соціальних зв’язків. Економічна соціологія як наука. 
Людина в сфері економічних відносин. Програмування та організація 
соціологічного дослідження. Опитування, спостереження та аналіз 
документів у соціологічному дослідженні. 
5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби та 
інші навчальні ресурси / засоби: 
1. Лукашевич М.П. Соціологія: Базовий курс : підручник / 
М.П. Лукашевич, М.В. Туленков. – Київ : Каравела, 2011. – 458 с. 

2. Сірий Є.В. Соціологія: загальна теорія, історія розвитку, спеціальні 
та галузеві теорії : навч. посіб. / Є.В. Сірий. – Київ : Атіка, 2009. – 492 с. 

3. Соціологія : підручник для студ. вищ. навч. закл. – вид. 3-є, пере-
робл., допов. / за ред. В.Г. Городяненка. – Київ : Академія, 2006. – 
544 с. 

4. Соціологія : навч. посіб. / за ред. С.О. Макеєва. – Київ : Знання, 
2006. – 372 с. 

5. Соціологія : підручник / за ред. В.М. Пічі. – 3-тє вид., стереот. – 
Львів : Магнолія 2006, 2008. – 278 с. 

6. Ванюшина О.Ф. Соціологія: опорний конспект лекцій. 
5.10. Заплановані навчальні заходи та методи викладання. Поєд-
нання традиційних і нетрадиційних методів викладання з використан-
ням інноваційних технологій: 
– лекції (оглядові, тематичні, проблемні, лекції-конференції, лекції-
дискусії); 

– практичні заняття (тренінги, презентації, дискусії, робота в малих 
групах, моделювання ситуацій). 

5.11. Методи оцінювання.  
– поточний (тестування з використанням комп’ютерної техніки, 
письмові контрольні роботи, захист міні-проектів);  

– підсумковий (залік). 
3.15. Мова навчання та викладання та викладання.Українська. 
 
5.1. Назва. Фінанси гроші та кредит 
5.2. Тип. За вибором. 
5.3. Рік навчання. 2017/2018.  
5.4. Семестр. ІІІ.  
5.5. ПІБ лекторів, науковий ступінь, посада. Тарасюк М.В. докт. 
екон. наук, проф. 
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5.6. Результати навчання. Вільна орієнтація в теоретичних та прак-
тичних проблемах грошово-кредитного характеру; вміння аналізувати 
поточну ситуацію на вітчизняному та зарубіжному грошово-кредит-
ному ринку; навички прогнозування майбутнього розвитку грошово-
кредитних відносин; вміння обирати оптимальні шляхи вирішення 
конкретних виробничих завдань монетарного характеру тощо. 
5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Економічна 
теорія», «Макроекономіка», «Мікроекономіка», «Історія економічних 
знань» тощо. 
5.8. Зміст. Природа грошей. Грошовий оборот та грошові потоки. Гро-
шовий ринок. Грошова система. Інфляція та грошові реформи. Ринок 
цінних паперів. Сутність кредиту та кредитний механізм. Кредитна 
система. Центральний банк та його роль в економіці. Комерційні 
банки як основна ланка кредитної систем. Спеціалізовані кредитно-
фінансові установи. Гроші та кредит у системі міжнародних відносин. 
5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби та 
інші навчальні ресурси/засоби. 
1. Бусов В.И. Оценка стоимости предприятия (бизнеса) : учеб. для 
бакалавров / В.И. Бусов, О.А. Землянский, А.П. Поляков ; под ред. 
В.И. Бусова. – М. : Юрайт, 2013. – 430 с. 

2. Горелая Н.В. Организация кредитования в коммерческом банке : 
учеб. пособие / Н.В. Горелая. – М. : Форум : ИНФРА-М, 2012. – 207 с. 

3. Колпакова Г.М. Финансы, денежное обращение и кредит : учеб. 
пособие для бакалавров / Г.М. Колпакова. – 4-е изд., перераб. и доп. – 
М. : Юрайт, 2012. – 538 с. 

4. Роль кредита и модернизация деятельности банков в сфере креди-
тования: монография / под ред. О.И. Лаврушина. – М. : КНОРУС, 
2012. – 267 с. 

5. Управление финансами. Финансы предприятий : учебник / под ред. 
А.А. Володина. – 2-е изд. – М. : ИНФРА-М, 2012. – 509 с. 

6. Шапкин А.С. Экономические и финансовые риски: оценка, управ-
ление, портфель инвестиций : учеб. пособие / А.С. Шапкин, 
В.А. Шапкин. – 9-е изд. – М. : Дашков и К, 2013. – 543 с. 

5.10. Заплановані навчальні заходи та методи викладання. Лекції, 
практичні заняття, самостійна робота студентів, консультації. 
5.11. Методи оцінювання. 
– поточний контроль – наприкінці кожного практичного заняття за 
підсумками роботи студента через проведення контрольних робіт, 
рішення тестів та задач, усне опитування за проблемними питан-
нями, індивідуальні співбесіди, самоперевірка виконаних завдань, 
захист дослідницьких робіт; 

– підсумковий контроль (залік). 
5.12. Мова навчання та викладання та викладання. Українська. 
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5.1. Назва. Маркетинг. 
5.2. Тип. Обов’язкова. 
5.3. Рік навчання. 2017/2018. 
5.4. Семестр. ІV. 
5.5. Лектор, науковий ступінь, посада. Яцишина Л.К., канд. техн. наук, 
доц. 
5.6. Результати навчання. Формування у студентів сучасної системи 
поглядів, спеціальних знань та вмінь у галузі маркетингу, набуття 
практичних навичок маркетингової діяльності, які дали б можливість 
використовувати методологію та інструментарій маркетингу у майбутній 
діяльності щодо ефективного досягнення стратегічних та оперативних 
цілей підприємства. 
5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Економічна 
інформатика»,»Мікроекономіка», «Макроекономіка», «Психологія», 
«Правознавство». 
5.8. Зміст. Сутність та зміст маркетингу. Основні поняття маркетингу. 
Маркетингове середовище, його структура, фактори формування. Мар-
кетингове поняття ринку та його основні  характеристики. Сегмен-
тація ринку: сутність, ознаки, та стратегії сегментації. Поведінка спо-
живачів: та її моделювання. Товар у системі маркетингу. Класифікація 
та систематизація товарів. Життєвий цикл товару. Конкурентоспро-
можність товарів на ринку. Система маркетингових комунікацій. Роз-
робка програми рекламної діяльності. Харакетиристика та особливості 
застосування основних та синтетичних засобів комунікацій. Визна-
чення інтегрованих маркетингових комунікацій в місцях продажу, 
прийоми та інструменти. Принципи проведення та основні напрями 
маркетингових досліджень ринку. Підсистема планування та організа-
ції маркетингової діяльністю. Контроль маркетингової діяльності.  
5.9. Рекомендовані джерела ті інші навчальні ресурси/засоби. 
1. Балабанова Л.В. Маркетинг : підручник. – вид. 3-тє, переробл. і 
допов. – Київ : КНЕУ, 2011. – 543 с. 

2. Корж М.В. Маркетинг : навч. посіб. для студ.в вищ. навч. закл. – 
К. : Центр навч. літ., 2008. – 344 с. 

3. Гаркавенко С.С. Маркетинг : підручник для студ. екон. спец. вищ. 
навч. закл. – 7-е вид. – Київ : Лiбра, 2010. – 717 с. 

4. Маркетинг : підручник для студ. вищ. навч. закл. / В. Руделіус, 
О.М. Азарян, Н.О. Бабенко, Е.Н. Берковіць ; ред.-упор. : О.І. Сидоренко, 
Л.С. Макарова. – 3-є укр. вид. – Київ : Консорціум із удосконалення 
менеджмент-освіти в Україні, 2008. – 648 с. 

5. Портал про маркетинг та рекламу: www.reklamaster.com 
6. Marketing Media Review: mmr.ua 
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5.10. Заплановані начальні заходи та методи викладання. Лекції: 
оглядова, тематична, проблемна, лекція-консультація. Практичні за-
няття (презентація, дискусія, комунікативний метод, модерація, «моз-
кова атака», метод Кейс-стаді, робота в малих групах, інше). 
5.11. Методи оцінювання. 
– поточний контроль (тестування; усне, письмове опитування; пере-
вірка та обговорення підготовленого реферату, дайджесту, звіту, 
презентації, задачі, ситуаційні завдання тощо); 

– підсумковий контроль (залік). 
5.12. Мова навчання та викладання. Українська. 
 
5.1. Назва. Філософія. 
5.2. Тип. Обов’язкова. 
5.3. Рік навчання. 2017/2018. 
5.4. Семестр. IV. 
5.5. Лектор, науковий ступінь, посада. Грубов В.М., д-р філос. наук, 
проф. 
5.6. Результати навчання. Формування філософської культури мис-
лення та пізнання навколишнього світу та самого себе, навичок 
застосування філософської методології. 
5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Психологія». 
5.8. Зміст. Філософія як універсальний тип знань. Онтологія. Філо-
софське розуміння світу. Філософська антропологія. Філософія людини. 
Філософія свідомості. Гносеологія. Філософія пізнання. Діалектика – 
загальна теорія розвитку. Філософія суспільства. Філософія економіки. 
Філософія моралі. Філософія релігії. Філософія культури. Філософія 
цивілізації. 
5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби. 
1. Всемирная философия. ХХ век / авт.-сост. А.А. Андриевский. – 
Минск : Харвест, 2004. 

2. Философия экономики : учеб. пособие для высш. учеб. завед. /  
отв. ред. С.В. Синяков. – Киев : Альтерпрес, 2002. 

3. Хрестоматия по учебной дисциплине «Философия» для студентов 
всех специальностей всех форм обучения / Ю.И. Потоцкая, И.В. Тара-
сенко, В.А. Черненко. – Х. : ХНЭУ, 2005. – 256 с. 

4. Філософія. Хрестоматія : навч. посіб. – Київ : Київ. нац. торг.-екон. 
ун-т, 2010. – 160 с. 

5.10. Заплановані навчальні заходи та методи викладання. Лекції, 
семінарські, практичні заняття з використанням інформаційних 
технологій. 
5.11. Методи оцінювання. 
– поточний контроль (опитування, колоквіуми, тестування); 
– підсумковий контроль (екзамен). 
5.12. Мова навчання та викладання. Українська. 
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5.1. Назва. Економіка підприємства. 
5.2. Тип. Обов’язкова. 
5.3. Рік навчання. 2017/2018. 
5.4. Семестр. ІV. 
5.5. Лектор, науковий ступінь, посада. Чаюн І.О., канд. екон. наук, 
доц.; Богославець Г.М., канд. екон. наук, доц.; Кондратюк О.І., канд. 
екон. наук, доц. 
5.6. Результати навчання. Формування сучасного економічного мислен-
ня і системи спеціальних знань у галузі аналізу господарсько-вироб-
ничої діяльності підприємства, обґрунтування економічної стратегії 
розвитку підприємства і тактики її здійснення, оцінювання рівня конку-
рентоспроможності підприємства на ринку, методів розрахунку основних 
показників фінансово-господарської діяльності з урахуванням чинників 
зовнішнього та внутрішнього середовища функціонування підприємства. 
5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Макроекономіка», 
«Мікроекономіка», «Статистика», «Фінанси», «Бухгалтерський облік», 
«Економічний аналіз», «Ціноутворення». 
5.8. Зміст. Засади підприємства. Види підприємств, їх організаційно-
правові форми. Зовнішнє середовище господарювання підприємства. 
Товарна та цінова політика підприємства. Прогнозування і плану-
вання діяльності підприємства. Обґрунтування виробничої програми 
підприємства. Персонал підприємства, продуктивність та оплата праці. 
Інтелектуальний капітал. Основний капітал. Оборотний капітал. Інвес-
тиції. Інноваційна діяльність. Техніко-технологічна база та виробнича 
потужність підприємства. Системи забезпечення конкурентоспромож-
ності продукції. Витрати підприємства. Оцінювання ефективності 
інноваційно-інвестиційної діяльності.Сучасні моделі розвитку підприємств. 
5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби. 
1. Економіка підприємства : підручник / І.О. Чаюн, Г.М. Богославець, 
Л.Л. Стасюк, І.О. Бондар. – Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2005. 

2. Економіка підприємства : опорн. консп. лекцій / Н.М. Гуляєва, 
Г.М. Богославець, І.О. Чаюн, Л.Л. Стасюк. – Київ : Київ. нац. торг.-
екон. ун-т, 2007. 

3. Фінанси підприємства : підручник / Л.О. Лігоненко, Н.М. Гуляєва, 
Н.А. Гринюк та ін. – Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2006. 

4. Економіка підприємства : підручник / за заг. ред. Г.О. Швиданенко. – 
Київ : КНЕУ, 2009. 

5.10. Заплановані навчальні заходи та методи викладання. Поєднання 
традиційних і нетрадиційних методів навчання з використанням інно-
ваційних технологій: 
− лекції (оглядова / тематична / проблемна / бінарна / дуальна / лекція 
із запланованими помилками); 
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− семінарські / практичні / лабораторні заняття (тренінг / презентація / 
дискусія / комунікативний метод / модерація / «мозкова атака» / 
тренажерні завдання / метод кейс-стаді / робота в малих групах та ін.). 

5.11. Методи оцінювання. 
− поточний контроль (тестування; усне / письмове опитування; перевірка 
реферату / огляду / конспекту / презентації / розрахунково-графічної 
роботи / проекту / вправи / завдання / ситуаційного завдання та ін.); 

− підсумковий контроль (екзамен). 
5.12. Мова навчання та викладання. Українська. 
 
 
5.1. Назва. Зовнішня політика України. 
5.2. Тип. Обов’язкова. 
5.3. Рік навчання. 2017/2018. 
5.4. Семестр. ІV. 
5.5. Лектор, науковий ступінь, посада. Дугінець Г.В., канд. екон. 
наук, доц.; Ладиченко К.І., канд. екон. наук, доц. 
5.6. Результати навчання. Здобуття знань щодо цілісного уявлення 
про напрями, принципи та зміст зовнішньої політики України на 
різних етапах її розвитку. 
5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Міжнародні 
економічні відносини», «Міжнародні відносини та світова політика», 
«Історія України», «Основи економічної теорії». 
5.8. Зміст. Зовнішня політика України як об’єкт дослідження. Істо-
ричні етапи формування зовнішньої політики України. Інституційний 
механізм реалізації зовнішньої політики. Основні напрями стратегіч-
ного партнерства України. Європейський Союз та країни Західної 
Європи у зовнішній політиці України. Національні інтереси України 
на пострадянському просторі. Відносини України з країнами Азії, Африки 
та Латинської Америки. Проблеми безпеки у зовнішній політиці 
України. Економічний вимір зовнішньо-політичної діяльності України. 
Участь України у діяльності ООН та її спеціалізованих установ. 
5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби. 
1. Борисенко О.П. Зовнішньоекономічна політика держави: концепція, 
стратегія, механізми реалізації : монографія / О.П. Борисенко ; Нац. 
акад. держ. упр. при Президентові України. – Донецьк : Юго-
Восток, 2012. – 402 с. 

2. Борисова О.В. Зовнішня політика України : навч. посіб. / 
О.В. Борисова ; Держ. закл. «Луган. нац. ун-т ім. Т. Шевченка». – 
Луганськ : ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка», 2010. – 319 с. 
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3. Горбач О. Історія і теорія зовнішньої політики : навч. посіб. / 
О. Горбач. – Л. : Львів. держ. ін-т новіт. технологій та упр. ім. 
В. Чорновола, 2010. – 142 с. 

4. Дорошко М.С. Геополітичні інтереси та зовнішня політика держав 
пострадянського простору : навч. посіб. для студ. напряму «Міжнарод-
ні відносини» / М.С. Дорошко. – Київ : Ніка-Центр, 2011. – 226 с. 

5.10. Заплановані навчальні заходи та методи викладання. Проб-
лемні лекції, практичні завдання з використанням ситуаційних вправ 
та логічних задач, тренінги. 
5.11. Методи оцінювання. 
– поточний контроль (усне опитування, перевірка індивідуальних 
завдань, колоквіум, тестування); 

– підсумковий контроль (залік). 
5.12. Мова навчання та викладання. Українська. 
 
5.1. Назва. Психологія. 
5.2. Тип. За вибором.  
5.3. Рік навчання. 2017/2018.  
5.4. Семестр. ІV.  
5.5. Лектор, науковий ступінь, посада. Корольчук М.С., д-р психол. 
наук, зав. каф.; Лагутіна Т.М., канд. пед. наук, доц.; Ржевський Г.М., канд. 
психол. наук, доц.; Вербицька Л.Ф., канд. психол. наук, доц. 
5.6. Результати навчання. Знати психологічну характеристику психіч-
них пізнавальних процесів, властивостей, станів та утворень; основні 
закономірності функціонування психічних пізнавальних процесів; законо-
мірності формування і розвитку особистості; чинники формування особис-
тості; концепції особистості; психологічні концепції теорії діяльності 
та її основні компоненти. 
Уміти застосовувати категоріальний апарат психології в системі 
професійного навчання і практичної діяльності; враховувати основні 
психічні, соціально-психологічні та психофізіологічні прояви особис-
тості; сприймати науково обґрунтовану психологічну інтерпретацію 
структурних елементів психіки особистості; усвідомлювати свою психічну 
сферу; аналізувати різноманітні види діяльності; пізнавати рівень розвитку 
психічних пізнавальних процесів в особистості. 
5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Біологія» за 
шкільною програмою. 
5.8. Зміст. Методи психологічних досліджень. Індивід. Особистість, її 
структура. Психіка, її функції. Нервова система, мозок, психіка та 
поведінка людини. Когнітивна підструктура людини. Пізнавальні процеси, 
їх індивідуальні особливості, методи діагностики рівня розвитку, 
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методи підвищення ефективності. Сенсорно-перцептивний рівень 
пізнання. Інтелект, творчі здібності та креативність. Емоції, почуття, 
стани; механізми їх виникнення, форми переживання, вираження. 
Засоби регуляції емоційних станів. Особистість: сутність, структура. 
Психологічні теорії особистості.Я-концепція як психологічний феномен. 
Спрямованість особистості. Темперамент. Характер. Здібності. Діяльність 
та її структура. Особистість як суб’єкт діяльності. Мета і мотиви 
діяльності. Міжособистісні стосунки в групі.  
5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби. 
1. Корольчук М.С. Психологія: схеми, опорні конспекти, методики / 
М.С. Корольчук, В.М. Крайнюк, В.А. Марченко. – Київ : Ніка-
Центр, 2005. 

2. Психология: учеб. для гуманитарных вузов / под общ. ред. 
В.Н. Дружинина. – СПб. : Питер, 2004. 

3. Статінова Н.П. Основи психології та педагогіки : навч. посіб. / 
Н.П. Статінова, Г.П. Сень. – Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2003. 

5.10. Заплановані навчальні заходи та методи викладання. Поєд-
нання традиційних і нетрадиційних методів викладання з викорис-
танням інноваційних технологій: 
– лекції (оглядові, тематичні, проблемні, лекції-конференції, лекції-
дискусії); 

– практичні заняття (тренінги, презентації, дискусії, робота в малих 
групах, моделювання ситуацій, кейс-стаді). 

5.11. Методи оцінювання.  
– поточний контроль (тестування усне / письмове опитування; пере-
вірка підготовленого есе / дайджесту / огляду / звіту / конспекту / 
презентації / задачі / ситуаційні завдання тощо); 

– підсумковий контроль (залік). 
5.12. Мова навчання та викладання. Українська. 
 
5.1. Назва. Дипломатичний протокол та етикет. 
5.2. Тип. За вибором. 
5.3. Рік навчання. 2018/2019. 
5.4. Семестр. ІV. 
5.5. Лектор, науковий ступінь, посада. Радченко С.Г., доц. 
5.6. Результати навчання. Оволодіння знаннями етичних норм профе-
сійної діяльності та навичками їх використання. 
5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Етика бізнесу», 
«Філософія», «Історія української культури», «Психологія». 
5.8. Зміст. Основи дипломатії і міжнародних ділових стосунків. 
Основні засади дипломатичної служби. Дипломатичне листування. 
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Офіційні візити. Ділові зустрічі. Міжнародна ввічливість. Дипломатичні 
прийоми. Специфіка норм дипломатичного протоколу в зарубіжних 
країнах. Дипломатичний етикет. 
5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби. 
1. Данильчук Л.А. Основы имиджа и этикета : учеб. пособие / 
Л.А. Данильчук. – Киев : Кондор, 2004. – 234 с. 

2. Афанасьєв И. Деловой етикет / И. Афанасьєв. – Киев : Альтерпрес, 
1998. – 320 с. 

3. Кузин Ф.А. Совеременный имидж делового человека, бізнесмена, 
політика / Ф.А. Кузин. – М. : Ось-89, 2002. – 512 с. 

4. Моханов Г.А. Мелочи создают совершенство. Деловой и светский 
этикет. Благоприятный персональный имидж / Г.А. Моханов. – 
Киев : Альтерпрес, 2001. – 474 с. 

5. Радченко С.Г. Етика бізнесу. Практикум : навч. посіб. / 
С.Г. Радченко. – Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2006. – 192 с. 

6. Діловий етикет: моральні цінності і культура поведінки бізнесмена : 
навч. посіб. – Київ : Центр навч. літ., 2004. – 232 с. 

5.10. Заплановані навчальні заходи та методи викладання. Лекції, 
семінарські, практичні заняття з використанням інформаційних 
технологій. 
5.11. Методи оцінювання. 
– поточний контроль (опитування, колоквіуми, тестування); 
– підсумковий контроль (залік). 
5.12. Мова навчання та викладання. Українська. 
 
5.1. Назва. Міжнародне економічне право. 
5.2. Тип. Обов’язкова. 
5.3. Рік навчання. 2017/2018. 
5.4. Семестр. V. 
5.5. Лектор, науковий ступінь, посада. Гончаренко О.М., канд. 
юрид. наук, доц. 
5.6. Результати навчання. Студенти повинні знати:основні поняття 
та складові системи міжнародного економічного права;міжнародні 
джерела в сфері економічних відносин;чинне законодавство України 
у сфері міжнародного економічного права;об’єкти та суб’єкти міжна-
родного економічного права; уміти визначати: складові міжнародної 
системи регулювання міжнародних економічних правовідносин; наяв-
ність порушення прав. 
5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Правознавство». 
5.8. Зміст. Генезис міжнародного економічного права. Поняття міжна-
родногоекономічного права. Суб’єкти та дестинатори міжнародного 
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економічного права. Організаційно-правові форми міжнародного еко-
номічного співробітництва. Міжнародна торгівля товарами та послу-
гами. Уніфікація і гармонізація міжнародного торгового права. 
Міжнароднемайнове право. Міжнародне право інтелектуальної власності. 
Міжнародне інвестиційне право. Правовий статус ТНК. Регулювання 
міжнародних податкових відносин. Поняття порушення та обмеження 
міжнародних торговельно-економічних відносин. 
5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби.  
1. Бєлоглавек О. Міжнародне контрактне право / О. Бєлоглавек. – 
Київ : Таксон, 2000. 

2. Богуславский М.М. Международное частное право : учебник / 
М.М. Богуславский. – М. : Юрист, 1999. 

3. Вельяминов Г.М. Международное экономическое право и процесс : 
учебник / Г.М. Вельяминов. – М. : Волтерс Клувер, 2004. 

4. Опришко В.Ф. Міжнародне економічне право : підручник / 
В.Ф. Опришко. – 2-ге вид., переробл. і допов. – Київ : КНЕУ, 2003. 

5. Понікаров В.Д. Міжнародне економічне право : опор. конспект 
лекцій / В.Д. Понікаров, М.І. Коновалов. – Х. : ХДЕУ, 2003. 

5.10. Заплановані навчальні заходи та методи викладання. Поєднан-
ня традиційних та нетрадиційних методів викладання із використан-
ням інноваційних технологій: 
– лекції (оглядова); 
– семінарські заняття (презентація / дискусія / комунікативний метод 
моделювання ситуацій / інше). 

5.11. Методи оцінювання.  
− поточний контроль (тестування, усне / письмове опитування, 
комплексна контрольна робота тощо); 

– підсумковий контроль (екзамен). 
5.12. Мова навчання та викладання. Українська. 
 
 
5.1. Назва. Іноземна мова спеціальності. 
5.2. Тип. Обов’язкова. 
5.3. Рік навчання. 2018/2019, 2019/2020. 
5.4. Семестр. V–VIІI. 
5.5. Лектор, науковий ступінь, посада. Латигіна А.Г., канд. філол. 
наук, зав. кафедри; Тютченко Е.П., доц., Розум А.П., ст. викл.; 
Буленок Л.Г., ст. викл.; Уханова Л.С., ст. викл.; Чала Н.М., ст. викл.; 
Білоус Н.П., канд. філол. наук, доц.; Образ О.Г., доц., канд. філол. 
наук; Галаган В.Я., ст. викл.; Строкань Н.О., ст. викл. 
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5.6. Результати навчання. Формування необхідного рівня знань та 
набуття практичних навичок спілкування іноземною мовою за профе-
сійним спрямуванням, читання та перекладу оригінальної іншомовної 
літератури з фаху, написання анотації / реферату. Програма курсу 
розрахована на досягнення РВМ В2. 
5.7.Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. Вхідний рівень 
володіння іноземною мовою В1+. 
5.8. Зміст. Курс іноземної мови професійного спрямування поділя-
ється на три модулі.  
Модуль 1. Формування тематичного словника економіки і бізнесу. 
Теми загальноекономічного характеру. 
Модуль 2. Розвиток професійно-орієнтованої комунікативної мовної 
компетенції для ефективного спілкування у сфері економіки. Будується 
на іншомовному фаховому матеріалі, але на більш широкій лексичній 
основі та з урахуванням вузькопрофесійного спрямування. 
Модуль 3. Лексичний мінімум ділових контактів, ділових зустрічей, 
нарад та мовні особливості ділового листування. Формування умінь і 
навичок ділового листування, ділових контактів.  
5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби. 
1. Латигіна А.Г. Basic English of Economics : підручник / А.Г. Латигіна. – 
Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2013. 

2. Зощенко Л.А. Практичний курс з граматики англійської мови / 
Л.А. Зощенко. – Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2010. 

3. Латигіна А.Г. English in the World of International Business (Англій-
ська мова в світі міжнародного бізнесу) : підручник / А.Г. Латигіна. – 
Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2009. 

4. Образ О.Г. Французька мова для банкірів : навч. посіб. / О.Г. Образ. – 
Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2000. 

5. Німецька мова економіки, менеджменту, бухобліку та комерційної 
діяльності : навч. посіб. / В.Я. Галаган, Л.В. Коваленко, Л.А. Міга, 
Н.О. Строкань. – Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2004. 

5.10. Заплановані навчальні заходи та методи викладання. Прак-
тичні заняття, інтерактивні методи та технології викладання, 
комп’ютерне тестування.  
5.11. Методи оцінювання.  
– поточний контроль (опитування, тестування, контрольні роботи);  
– підсумковий контроль (залік); 
– після завершення вивчення – кваліфікаційний екзамен.  
5.12. Мова навчання та викладання. Англійська, французька, 
німецька. 
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5.1. Назва. Охорона праці. 
5.2. Тип. Обов’язкова. 
5.3. Рік навчання. 2018/2019. 
5.4. Семестр. V. 
5.5. Лектор, науковий ступінь, посада. Расулов Р.А., канд. техн. 
наук, зав. кафедри. 
5.6. Результати навчання. Формування вмінь щодо створення безпеч-
них умов праці для збереження здоров’я та матеріальних цінностей. 
Організація практичної роботи на виробництві з урахуванням вимог, 
що забезпечують виконання законодавчих положень і вимог нормативно-
технічної документації, безпеку технологічних процесів експлуатації 
устаткування, пожежну профілактику. 
5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Основи екології», 
«Безпека життєдіяльності». 
5.8. Зміст. Законодавча та нормативна база з питань охорони праці. 
Державний нагляд і громадський контроль за охороною праці. Розслі-
дування та облік нещасних випадків, професійних захворювань. 
Основи фізіології, гігієни праці та виробничої санітарії. Безпека при 
виконанні вантажно-розвантажувальних робіт та застосуванні підйомно-
транспортної техніки. Електронебезпека. Пожежна безпека. Оцінювання 
об’єктів щодо їх вибухонебезпеки. Концептуальні засади забезпечення 
пожежної безпеки об’єкта. Евакуація людей. Засоби гасіння та виявлення 
пожеж. 
5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби. 
1. Івах Р.М. Основи охорони праці / Р.М. Івах, Я.І. Бедрій. – Київ : 
Кондор, 2011. 

2. Гогіташвілі Г.Г. Основи охорони праці : навч. посіб. / Г.Г. Гогіташвілі, 
В.М. Лапін. – 2-ге вид. – Л. : Новий світ, 2005.  

3. Гандзюк М.П. Основи охорони праці : навч. посіб. / М.П. Гандзюк, 
Є.П. Желібо, М.О. Халімовський. – Київ : Каравела, 2005. 

4. Безпека праці: ергономічні та естетичні основи / С.О. Апостолюк, 
В.С. Джигирей, А.С. Апостолюк, І.А. Соколовський. – Київ, 2007. 

5. Грищук М.В. Основи охорони праці / М.В. Грищук. – Київ, 2007. 
6. Сало Я.М. Організація обслуговування населення на підприємствах 
ресторанного сервісу. Ресторанна справа / Я.М. Сало. – 2007. 

5.10. Заплановані навчальні заходи та методи викладання. Лекції, 
практичні заняття. 
5.11. Методи оцінювання. 
– поточний контроль (опитування, тестування); 
– підсумковий контроль (залік). 
5.12. Мова навчання та викладання. Українська. 
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5.1. Назва. Менеджмент. 
5.2. Тип. Обов’язкова. 
5.3. Рік навчання. 2017/2018. 
5.4. Семестр. V. 
5.5. Лектор, науковий ступінь, посада. Совершенна І.О., канд. техн. 
наук, доц., Сичова Н.В., канд. екон. наук, доц. 
5.6. Результати навчання. Задоволення освітніх інтересів особис-
тості й розвиток таких компетенцій: формування у майбутніх фахівців 
сучасного управлінського мислення та системи спеціальних знань у 
галузі менеджменту, розуміння концептуальних основ системного 
управління організаціями. 
5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Політологія», 
«Основі економічної теорії», «Правознавство». 
5.8. Зміст. Цілі та завдання менеджменту. Управлінські відносини як 
предмет менеджменту. Менеджмент як мистецтво управління. Зако-
ни, закономірності та принципи менеджменту. Класифікація принци-
пів менеджменту. Історія розвитку менеджменту. Організації як 
об’єкти управління. Внутрішнє та зовнішнє середовище організації. 
Культура організації. Функції та технологія менеджменту. Класифіка-
ція функцій менеджменту. Управлінські цикли. Планування як функція 
менеджменту. Організаційна діяльність як загальна функція 
менеджменту. Типи організаційних структур управління та їх форму-
вання. Мотивування як функція менеджменту. Контролювання як 
загальна функція менеджменту. Управлінські рішення та технологія 
їх прийняття. Інформація і комунікація в менеджменті. Керівництво 
та лідерство. Відповідальність та етика у менеджменті. Організаційні 
зміни та ефективність менеджменту. 
5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби.  
1. Кузьмін О.Є. Основи менеджменту : підручник / О. Є. Кузьмін, 
О. Г. Мельник. – 2-ге вид., випр. та допов. – Київ : Академвидав, 
2007. – 464 с. 

2. Мазаракі А.А. Менеджмент: електронний підручник / А.А. Маза-
ракі, Г.Є. Мошек, С.І. Бай та ін. ; за заг. ред. А.А. Мазаракі. – Київ : 
Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2012. – 420 с. 

3. Мартиненко М.М. Основи менеджменту: підручник для студ. вищ. 
навч. закл. / М.М. Мартиненко. – Київ : Каравела, 2005. – 494 с. 

4. Основи менеджменту : підручник / А.А. Мазаракі та ін. – Харків : 
Фоліо, 2013. – 1120 с. 

5. Осовська Г.В. Основи менеджменту : підручник для студ. вищ. 
навч. закл. / Г.В. Осовська, О.А. Осовський. – 3-тє вид., перероб., 
допов. – Київ : Кондор, 2008. – 664 с. 
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5.10. Заплановані навчальні заходи та методи викладання. Поєд-
нання традиційних і нетрадиційних методів викладання з використан-
ням інноваційних технологій: лекції (оглядові, тематичні, проблемні); 
практичні заняття (презентації, дискусії, робота в малих групах, кейс-
стаді, рольові та ділові ігри, практичні вправи). 
5.11. Методи оцінювання:  
– поточний контроль (тестування; усне / письмове опитування; пере-
вірка підготовленої доповіді / дайджесту / огляду / звіту / конспекту/ 
презентації / вправи / задачі / ситуаційного завдання тощо); 

– підсумковий контроль (залік). 
5.12. Мова навчання та викладання. Українська. 
 
5.1. Назва. Міжнародна торгівля. 
5.2. Тип. Обов’язкова. 
5.3. Рік навчання. 2018/2019. 
5.4. Семестр. V. 
5.5. Лектор, науковий ступінь, посада. Олейніков Ю.О., канд. екон. 
наук, доц. 
5.6. Результати навчання. Формування у студентів умінь і навичок 
щодо ефективного використання здобутих знань для самостійного 
аналізу процесів та явищ міжнародної торгівлі; засвоєння методичних 
підходів до оцінювання стану та тенденцій розвитку світової торгівлі, 
що дозволяє використовувати емпіричний та статистичний аналіз 
зовнішнього міжнародного середовища для обґрунтування стратегій 
зовнішньоекономічної діяльності на макро- та мегарівні в перебігу 
залучення підприємств-суб’єктів ЗЕД у міжнародний торговельний 
обмін; формування комплексного підходу до розуміння механізмів 
включення України в міжнародний поділ праці та кооперацію через 
механізм міжнародної торгівлі. 
5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Основи ЗЕД», 
«Міжнародні економічні відносини», «Економічна теорія», «Мікро-
економіка». 
5.8. 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. 
5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби. 
1. Крилова Н.В. Міжнародна торгівля : навч. посіб. для студ. вищ. 
навч. закл. / Н.В. Крилова. – Київ : Знання, 2008. – 365 с. 

2. Савельєв Є.В. Міжнародна економіка : підручник / Є.В. Савельєв. – 
3-є вид., переробл. і доповн. – Київ : Знання, 2008. – 622 с. 
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3. Дахно І.І. Міжнародна торгівля : навч. посіб. для студ. вищ. навч. 
закл. / І.І. Дахно. – 2-ге вид., доповн. – Київ : Центр навч. літ., 
2007. – 292 с. 

4. Заблоцька Р.О. Система інституційного регулювання світової торгівлі 
послугами : монографія / Р.О. Заблоцька. – Київ : Київ. ун-т, 2008. – 
368 с. 

5.10. Заплановані навчальні заходи та методи викладання. Лекції, 
семінарські заняття. 
5.11. Методи оцінювання. 
– поточний контроль (опитування, колоквіуми, тестування); 
– підсумковий контроль (екзамен). 
5.12. Мова навчання та викладання. Українська. 
 
 
5.1. Назва. Теорія і практика перекладу. 
5.2. Тип. Обов’язкова. 
5.3. Рік навчання. 2018/2019, 2019/2020. 
5.4. Семестр. V, VI, VII. 
5.5. Лектор, науковий ступінь, посада. Латигіна А.Г., канд. філол. наук, 
зав. кафедри; Тютченко Е.П., доц.; Розум А.П., ст. викл.; Буленок С.М., 
старш. викл.; Уханова Л.С., ст. викл.; Чала Н.М., ст. викл.; 
Білоус Н.П., канд. філол. наук, доц. 
5.6. Результати навчання. Метою дисципліни є прищеплення навичок 
та умінь щодо письмового та усного перекладу з іноземної мови на 
рідну мову та з рідної мови на іноземну мову в обсязі, необхідному 
для того, щоб перекладати письмово офіційні документи міжнародно-
дипломатичного та юридичного змісту, газетно-інформаційні та 
науково-популярні тексти; перекладати усно на слух виступи та 
бесіди послідовно (за скороченим записом) з іноземної мови на рідну 
мову і навпаки; анотувати та реферувати тексти іноземною мовою 
загальної та спеціальної тематики. 
5.7.Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. Знання іноземної 
мови (за проф. спрямуванням).  
5.8. Зміст. 
ІІІ курс V семестр. Теоретичні засади перекладознавства та способи 
перекладу власних назв. Граматичні проблеми перекладу. 
ІІІ курс VІ семестр. Практичний аспект застосування. Практичний 
аспект застосування трансформацій на граматичному рівні. 
ІV курс VІІ семестр. Основні лексико-граматичні та семантико-
стилістичні труднощі перекладу. 
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5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби. 
1. Англо-український словник термінів і понять з державного управ-
ління = English-Ukrainian Lexicon of Terms and Concepts in Public 
Administration / Г. Райт та ін. – Київ, 2006. 

2. Англо-український словник / Є.І. Гороть, Л.М. Коцюк, Л.К. Малімон, 
А.Б. Павлюк. – Вінниця : Нова Книга, 2006. – 1700 с. 

3. Новий російсько-український словник-довідник юридичної, банків-
ської, фінансової, бухгалтерської та економічної сфери / ред. 
С.Я. Єрмоленко, Л.О. Пустовіт. – Київ, 2008. 

4. Longman dictionary of contemporary English. The living dictionary. 
New edition (DVD-ROM). – Harlow, Edinbourg Gate: Pearson Education 
Limited, 2011. 

5.10. Заплановані навчальні заходи та методи викладання. Прак-
тичні заняття, інтерактивні методи та технології викладання, комп’ю-
терне тестування.  
5.11. Методи оцінювання.  
– поточний контроль (усне фронтальне або індивідуальне опитування, 
написання та обговорення рефератів, повідомлень, індивідуальна і 
колективна перевірка письмових та усних перекладів, фрагментів 
перекладу); 

– підсумковий контроль (V семестр – залік, VI семестр – залік, 
VII семестр – екзамен). 

5.12. Мова навчання та викладання. Англійська.  
 
5.1. Назва. Світовий ринок товарів та послуг. 
5.2. Тип. Обов’язкова. 
5.3. Рік навчання. 2018/2019. 
5.4. Семестр. V. 
5.5. Лектор, науковий ступінь, посада. Бохан А.В., канд. екон. наук, 
доц. 
5.6. Результати навчання. Знання основних принципів і закономірності 
функціонування світового ринку з урахуванням взаємодії чинників і 
законів їх формування, еволюції структурних змін і моделей розвитку. 
Уміння здійснювати аналітичну інтерпретацію сучасних тенденцій на 
світовому ринку в контексті розкриття причинно-наслідкових зв’язків 
між складовими його елементами. Визначення пріоритетів напрямів 
розвитку високотехнологічного експортного потенціалу України та 
зміни структури імпортної орієнтації. 
5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Основи еконо-
мічної теорії», «Міжнародна торгівля», «Міжнародні економічні 
відносини». 
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5.8. Зміст. Теоретичні засади розвитку світового ринку. Інфраструк-
тура та інституційне середовище світового ринку. Міжнародні товарні 
номенклатури. Кон’юнктура та ціноутворення на світовому ринку. 
Конкуренція та монополізація на світовому ринку. Товарна структура 
світового ринку. Світовий ринок послуг. Світовий ринок транспортно-
логістичних послуг. Світовий ринок рекреаційно-туристичних послуг. 
Світовий ринок інформаційно-комунікаційних послуг. Світовий ринок 
інноваційних товарів і послуг. Інтеграція України до світового ринку в 
контексті глобалізації, регіоналізації та екологізації. 
5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби. 
1. Світовий ринок товарів та послуг : підручник / А.А. Мазаракі, 
Т.М. Мельник, А.В. Бохан, Л.П. Кудирко та ін. / за заг. ред. 
А.А. Мазаракі. – Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2015. – 708 с. 

2. Світовий ринок товарів та послуг : опорний консп. / А.В. Бохан. – 
Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2012. – 170 с. 

3. Світовий ринок товарів та послуг : метод. реком. для самос. роботи 
студ. / А.В. Бохан. – Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2014. – 72 с. 

4. Світовий ринок товарів та послуг : зб. тест. завд. / А.В. Бохан. – 
Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2013. – 42 с. 

5. Філіпенко А.С. Теорія міжнародної економічної політики : навч. 
посіб. / А.С. Філіпенко. – Київ : Академвидав, 2013. – 216 с. 

6. Оболенцева Л.В. Кон’юнктурні дослідження галузевого ринку : 
підручник / Л.В. Оболенцева. – Х. : ХНАМГ, 2010. – 249 с. 

7. Інфраструктура товарного ринку: теоретичні засади : підручник / за 
ред. О.О. Шубіна. – Київ : Знання, 2009. – 379 с. 

5.10. Заплановані навчальні заходи та методи викладання. Лекції, 
практичні заняття. 
5.11. Методи оцінювання. 
– поточний контроль (опитування, тестування, дайджест, моніторинг 
ринків); 

– підсумковий контроль (екзамен). 
5.12. Мова навчання та викладання. Українська. 
 
 
5.1. Назва. Економічний аналіз. 
5.2. Тип. За вибором. 
5.3. Рік навчання. 2018/2019. 
5.4. Семестр. V. 
5.5. Лектор, науковий ступінь, посада. Гоцуляк В.Д., канд. екон. 
наук, доц. 
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5.6. Результати навчання. Здобуття теоретичних знань та практич-
них навичок оцінювання, діагностики та пошуку можливостей 
досягнення позитивних змін у розвитку суб’єктів господарювання чи 
інших економічних об’єктів та їх структурних підрозділів, необхідних 
для оперативного моніторингу, пошуку варіантів найефективніших 
управлінських рішень, поєднання стратегії і тактики стійкого еконо-
мічного розвитку, забезпечення інтеграції національних, корпоративних 
та особистих інтересів учасників економічних процесів. 
5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. 
«Політична економія», «Статистика», «Економіко-математичне моде-
лювання», «Бухгалтерський облік», «Економіка підприємства». 
5.8. Зміст. Економічний аналіз і його місце в системі наукових знань. 
Предмет, об’єкти, функції та завдання економічного аналізу. Метод 
економічного аналізу і його характеристики. Моделювання фактор-
них систем в аналізі економічних явищ та процесів. Економіко-
логічні (традиційні) методи та прийоми економічного аналізу. Еконо-
міко-математичні методи в економічному аналізі. Основи організації 
економічного аналізу. Види економічного аналізу. Методика комп-
лексного економічного аналізу та її структурні елементи. Інструмен-
тарій параметрального аналізу результатів виробничої діяльності. 
Методичні прийоми аналізу ресурсів суб’єкта господарювання. Мето-
дичні прийоми аналізу витрат діяльності суб’єкта господарювання. 
Реалізація функцій аналізу при дослідженні фінансового стану і 
фінансових результатів діяльності підприємства. 
5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби. 
1. Швиданенко Є.В. Економічний аналіз : підручник / Є.В. Швиданенк. – 
Київ : Знання, 2011. 

2. Мних Є.В. Економічний аналіз : підручник / Є.В. Мних. – Київ : 
Знання, 2011. 

3. Бутко А.Д. Теорія економічного аналізу : підручник / А.Д. Бутко. – 
Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2007. 

4. Савицька Г.В. Економічний аналіз діяльності підприємства : навч. 
посіб. / Г.В. Савицька. – 3-тє вид., випр. і доп. – Київ : Знання, 2007. 

5. Черниш С.С. Економічний аналіз : навч. посіб. для студ. вищ. навч. 
закл. / С.С. Черниш. – Київ : Центр навч. літ., 2010. 

6. Івахненко В.М. Теорія економічного аналізу : навч. посіб. / 
В.М. Івахненко. – Київ : Слово, 2010. 

5.10. Заплановані навчальні заходи та методи викладання. Поєд-
нання традиційних та нетрадиційних методів викладання з викорис-
танням інноваційних технологій: 
– лекції (тематичні, проблемні); 
– семінарські/практичні/лабораторні заняття. 
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5.11. Методи оцінювання. 
– поточний контроль (тестування; усне та письмове опитування); 
– підсумковий контроль (залік). 
5.12. Мова навчання та викладання. Українська. 
 
 
5.1. Назва. Стратегічне управління 
5.2. Тип. За вибором. 
5.3. Рік навчання. 2018/2019.  
5.4. Семестр. V.  
5.5. Лектор, науковий ступінь, посада. П’ятницька Г.Т., д-р екон. 
наук, проф., Підкамінний І.М., канд. екон. наук, доц. 
5.6. Результати навчання. Оволодіння сучасними теоретичними осно-
вами та практичними навичками управління стратегічною діяльністю 
організації. 
5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Економіка під-
приємства», «Маркетинг», «Менеджмент». 
5.8. Зміст. Сутність та концептуальні засади стратегічного менеджмен-
ту. Базові складові стратегічного менеджменту підприємства та 
наукові підходи до формування стратегій. Стратегічна діагностика 
зовнішнього середовища підприємства. Стратегічний потенціал і кон-
курентні переваги підприємства. Визначення конкурентоспромож-
ності в процесі стратегічного менеджменту підприємства. Управління 
стратегічною позицією підприємства. Генерування стратегічних 
альтернатив та умови їх реалізації. Оцінювання ефективності стратегії 
та стратегічні зміни на підприємстві. Види стратегічного менеджменту 
підприємства. 
5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби.  
1. Ігнатьєва І.А. Стратегічний менеджмент : підручник / І.А.Ігнатьєва. – 
Київ : Каравела, 2008. – 480 с. 

2. Міщенко А.П. Стратегічне управління : навч. посіб. для студ. вищ. 
навч. закл. / А.П. Міщенко. – Київ : Центр навч. літ., 2004. – 336 с. 

3. Нємцов В.Д. Стратегічний менеджмент : навч. посіб. / В.Д. Нємцов, 
Л.Є. Довгань. – Київ: ТОВ «УВПК Екс об», 2002. – 560 с. 

4. Осовська Г.В. Стратегічний менеджмент: теорія та практика : навч. 
посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Г.В. Осовська, О.Л. Іщук, 
І.В. Жалінська. – Київ : Кондор; 2003. – 194 с. 

5. 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. 
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5.10. Заплановані навчальні заходи та методи викладання. Поєд-
нання традиційних та нетрадиційних методів навчання із викорис-
танням інноваційних технологій: лекції (тематичні, проблемні); 
практичні заняття (робота у малих групах, проведення досліджень); 
індивідуальні завдання; самостійна робота студентів. 
5.11. Методи оцінювання.  
− поточний контроль (тестування, усне/письмове опитування);  
− підсумковий контроль (залік). 
5.12. Мова навчання та викладання. Українська. 
 
5.1. Назва. Міжнародний бізнес. 
5.2. Тип. Обов’язкова. 
5.3. Рік навчання. 2018/2019. 
5.4. Семестр. VІ. 
5.5. Лектор, науковий ступінь, посада. Мельник Т.М., д-р екон. наук, 
зав. кафедри; Дугінець Г.В., канд. екон. наук, доц. 
5.6. Результати навчання. Набуття студентами сучасного економіч-
ного мислення і спеціальних знань щодо функціональної та інститу-
ціональної структури міжнародного бізнесу, його закономірностей, 
тенденцій і проблем розвитку в умовах глобалізаційних процесів. 
5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Основи еконо-
мічної теорії», «Філософія», «Міжнародні економічні відносини», 
«Теорія міжнародних відносин», «Міжнародні відносини та світова 
політика». 
5.8. Зміст. Предмет, значення і завдання дисципліни «Міжнародний 
бізнес». Теорії і філософія міжнародного бізнесу. Середовище міжна-
родного бізнесу. Організаційно-правові форми міжнародного бізнесу. 
Транснаціональні корпорації у міжнародному бізнесі. Малі та середні 
підприємства у сфері міжнародного бізнесу. Стратегії виходу компаній 
на зовнішні ринки. Управління людськими ресурсами, етика та соці-
альна відповідальність у міжнародному бізнесі. Національні моделі 
міжнародного бізнесу. 
5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби. 
1. Вергун В.А. Міжнародне корпоративне управління : навч. посіб. / 
В.А. Вергун, О.І. Ступницький, В.В. Якубовський. – Київ : Київ. 
ун-т, 2012. – 360 с. 

2. Гіл Чарлз В.Л. Міжнародний бізнес: Конкуренція на глобальному 
ринку : пер. з англ. / Чарз В.Л. Гіл. – Київ : Основи, 2001. – 856 с. 

3. Макогон Ю.В. Международный менеджмент : курс лекций / 
Ю.В. Макогон, Т.В. Орехова. – Донецк : Дон НУ, 2003. – 277 с. 
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4. Мазаракі А.А. Міжнародний маркетинг : підручник / А.А. Мазаракі, 
Т.І. Чаюн. – Київ : Київ. держ. торг.-екон. ун-т, 2002. – 306 с. 

5. Міжнародний бізнес / за заг. ред. В.А. Вергуна. – Київ : Київ. ун-т, 
2009. – 720 с. 

5.10. Заплановані навчальні заходи та методи викладання. Поєд-
нання традиційних і нетрадиційних методів навчання із викорис-
танням інноваційних технологій: 
– лекції (оглядова / тематична / проблемна / лекція із заздалегідь 
запланованими помилками); 

– семінарські / практичні / презентація/ дискусія / «мозкова атака» / 
тренажерні завдання /  

5.11. Методи оцінювання. 
– поточний контроль (тестування; усне/ письмове опитування); 
– підсумковий контроль (екзамен). 
– захист курсової роботи. 
5.12. Мова навчання та викладання. Українська. 
 
5.1. Назва. Міжнародні відносини та світова політика. 
5.2. Тип. Обов’язкова. 
5.3. Рік навчання. 2018/2019. 
5.4. Семестр. VІ. 
5.5. Лектор, науковий ступінь, посада. Кам`янецька О.В., канд. 
екон. наук, доц. 
5.6. Результати навчання. Формування у студентів умінь і навичок 
щодо ефективного використання набутих знань для самостійного 
аналізу процесів та явищ в міжнародних відносинах та світовій полі-
тиці; вміння порівнювати міжнародні процеси на різних етапах істо-
ричного розвитку та виявляти закономірності та феномени, характер-
ні для певної епохи; розуміння студентами основних закономірностей 
розвитку міжнародних відносин під впливом політичних та соціально-
економічних змін у міжнародному середовищіта обґрунтування сце-
наріїв можливостей та загроз у подальшому розвитку країн; засвоєння 
історичного досвіду, передумов та наслідків прийняття політичних 
рішень урядів певних країн та їх вплив на подальшу зміну в перероз-
поділі балансу сил між країнами; розуміння логіки розвитку світового 
політичного процесу, навиків аналізу причинно-наслідкових зв’язків 
між подіями і явищами на основі знання процесів історичного 
розвитку міжнародних відносин. 
5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Теорія міжна-
родних відносин», «Історія економіки та економічної думки», «Націо-
нальні інтереси в світовій геополітиці та геоекономіці», «Зовнішня 



 79

політика України», «Міжнародні економічні відносини», «Міжна-
родне економічне право». 
5.8. Зміст. Міжнародні відносини на передодні та в роки Першої 
світової війни. Створення Версальсько-Вашингтонської системи між-
народних відносин. Міжнародні відносини  і зовнішня політика 
України та Радянської Росії в період громадянської війни та іноземної 
інтервенції (1918–1922). Світова економічна криза та розвиток міжна-
родних відносин в 30-ті роки Причини  краху Версальської системи. 
Передумови розпалу та початок Другої світової війни. Вступ СРСР та 
США у Другу світову війну. Ситуація на Близькому, Середньому 
Сході та в Латинській Америці в роки війни. Закінчення Другої 
світової війни в Європі: військово-політичні та соціально-економічні 
підсумки. Створення засад Ялтинсько-Потсдамської системи міжна-
родних відносин. Початок холодної війни та становлення біполярної 
структури міжнародних відносин. Процес деколонізації в світі. Полі-
тика детанту (розрядки) та стабілізація міжнародної системи. Еконо-
мічна криза 1973 р. та криза політики розрядки. Кінець біполярного 
світу і пошук нового світового порядку (1985–2014 рр.). Місце 
України у сучасній конфігурації міжнародної системи. 
5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби. 
1. Міжнародні відносини та світова політика / кер. авт. колективу 
В.Ю. Крушинський; за ред. В.А. Манжоли. – Київ : Київ. ун-т,  
2010. – 863 с. 

2. Міжнародні відносини: Історія. Теорія. Економіка. Право : навч. 
посіб. / за ред. М.З. Мальського, Ю.М. Мороза. – Київ : Знання, 
2010. – 463 с. 

3. Системная история международных отношений в четырех томах. 
События и документы. 1918–2003. События. – М., 2003. – Т. 3. 

4. Україна і світ: прагення змін : монографія / М. Антонович, 
Н. Висоцька, С. Курбатов та ін. – Київ, 2010. – 448 с. 

5. Головченко В.І. Нова історія Азії та Африки: колоніальний Схід 
(кінець ХІХ – друга третина ХХ ст.). – Київ : Либідь, 2010. – 520 с. 

6. Мировая политика и международные отношения : учеб. пособие 
для студ. вузов / под ред. С.А. Ланцова, В.А. Ачкасова. – СПб. : 
Питер, 2014. – 448 с. 

5.10 Заплановані  навчальні заходи та методи викладання: лекції, 
практичні заняття. 
5.11. Методи оцінювання. 
– поточний контроль (опитування, тестування, дайджест); 
– підсумковий  контроль (екзамен). 
5.12. Мова навчання та викладання. Українська. 
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5.1. Назва. Міжнародна статистика. 
5.2. Тип. Обов’язкова. 
5.3. Рік навчання. 2018/2019.  
5.4. Семестр. VІ.  
5.5. Лектор, науковий ступінь, посада. Михайлов В.С., д-р екон. 
наук, проф. 
5.6. Результати навчання. Формування системних знань і навичок 
щодо практичного використання різноманітної та багатоаспектної 
інформації, що характеризує світову економіку та соціум, вміння 
грамотно інтерпретувати та аналізувати зібрані дані. 
5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Статистика», 
«Макроекономіка». 
5.8. Зміст. Предмет, метод та історія виникнення міжнародної статис-
тики. Сучасна глобальна система міжнародної статистичної діяльності. 
Міжнародні класифікації та реєстри. Міжнародна система національ-
них рахунків. Міжнародна статистика національного багатства та 
капітальних вкладень. Міжнародна промислова статистика та 
статистика регіонального розвитку. Статистика міжнародної торгівлі. 
Міжнародна статистика фінансів. Міжнародна статистика населення 
та його життєвого рівня. Міжнародна статистика праці. Методоло-
гічні засади проведення міжнародних зіставлень. Організація та види 
спільних міжнародних спостережень. 
5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби.  
1. Моторин Р.М. Міжнародна економічна статистика: підручник / 
Р.М. Моторин. – Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2004. – 324 с. 

2. Лугінін О.Є. Статистика національної економіки та світового 
господарства : підручник / О.Є. Лугінін, С.В. Фомішин. – Київ : 
Центр навч. літ., 2006. – 502 с. 

3. Удотова Л.Ф. Соціальна статистика : підручник / Л.Ф. Удотова. – 
Київ : КНЕУ, 2002. – 376 с. 

5.10. Заплановані навчальні заходи та методи викладання. Лекції, 
практичні заняття, самостійна робота. 
5.11. Методи оцінювання. 
– поточний контроль (тестування, опитування); 
– підсумковий контроль (залік). 
5.12. Мова навчання та викладання. Українська. 
 
 
5.1. Назва. Бухгалтерський облік. 
5.2. Тип. За вибором. 
5.3. Рік навчання. 2017/2018. 
5.4. Семестр. VІ.  
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5.5. Лектор, науковий ступінь, посада. Ігнатенко Т.В., канд. екон. 
наук, ст. викл. 
5.6. Результати навчання. Теоретична та практична підготовка для 
розв’язання конкретних завдань з бухгалтерського обліку і формування 
інформаційної бази на прикладі зовнішньоекономічної діяльності, 
здобуття знань і формування навичок документального оформлення 
операцій зовнішньоекономічної діяльності, ведення синтетичного та 
аналітичного обліку з узагальнення даних бухгалтерського обліку. 
5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Мікроекономіка», 
«Зовнішньоекономчна діяльність». 
5.8. Зміст. Сутність бухгалтерського обліку та аудиту. Предмет та 
об’єкти бухгалтерського обліку. Бухгалтерський баланс як елемент 
методу бухгалтерського обліку. Рахунки та подвійний запис як елементи 
методу бухгалтерського обліку. Вартісне вимірювання об’єктів обліку. 
Бухгалтерський облік операцій із іноземною валютою. Бухгалтерський 
облік розрахункових операцій у зовнішньоекономічній сфері. Бухгал-
терський облік розрахунків за податками й обов’язковими платежами 
у сфері зовнішньоекономічної діяльності. Бухгалтерський облік імпорту 
товарів та послуг. Бухгалтерський облік експорту товарів та послуг. 
Облік витрат, доходів та фінансових результатів. Фінансова звітність 
підприємства. 
5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби. 
1. Плиса В.Й. Бухгалтерський облік : навч. посіб. для студ. вищ. навч. 
закл. / В.Й. Плиса, З.П. Плиса. – Київ : Каравела, 2011. 

2. Лишиленко О.В. Бухгалтерський облік : підручник / О.В. Лишиленко. – 
3-тє вид., переробл. та допов. – Київ : Центр навч. літ., 2009. 

3. Маслак О.О. Облік, аналіз та аудит зовнішньоекономічної діяль-
ності : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / О.О. Маслак. – Київ : 
Каравела, 2011. 

4. Бакурова О.А. Облік зовнішньоекономічної діяльності : навч. посіб. 
для студ. вищ. навч. закл. / О.А. Бакурова. – Київ : Київ. нац. торг.-
екон. ун-т, 2007. 

5.10. Заплановані навчальні заходи та методи викладання. Поєд-
нання традиційних і нетрадиційних методів викладання з викорис-
танням інноваційних технологій: 
– лекції (тематичні, проблемні); 
– практичні (традиційні, з моделюванням ситуацій). 
5.11. Методи оцінювання. 
– поточний контроль (тестування; усне та письмове опитування); 
– підсумковий контроль (залік). 
5.12. Мова навчання та викладання. Українська. 
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5.1. Назва. Європейська інтеграція. 
5.2. Тип. За вибором. 
5.3. Рік навчання. 2018/2019. 
5.4. Семестр. VI. 
5.5. Лектор, науковий ступінь, посада. Іксарова Н.О., канд. екон. 
наук, доц. 
5.6. Результати навчання. Формування у студентів умінь і навичок 
щодо ефективного використання здобутих знань для самостійного 
аналізу процесів та явищ регіональної економічної інтеграції; засво-
єння системних знань щодо основних принципів та напрямів форму-
вання внутрішнього єдиного ринку ЄС, його зовнішньоторговельної 
політики, механізмів прийняття рішень, інституційного та правового 
забезпечення реалізації єдиних політик у сфері інновацій, енергетики, 
транспорту тощо з метою їх імплементації у регіональні та національну 
стратегії європейської інтеграції. 
5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Зовнішня політика 
України», «Міжнародні економічні відносини», «Міжнародні організації». 
5.8. Зміст. Процес європейської інтеграції, його чинники та етапи 
розвитку. Цілі, принципи та особливості функціонування ЄС. Історія 
створення ЄС. Нова інституційна модель Євросоюзу. Інституції Євро-
союзу. Допоміжні органи ЄС. Повноваження та головування в Раді ЄС, 
процедури ухвалення рішень, механізми співпраці. Зовнішньоторго-
вельна політика Європейського Союзу та механізми її формування. 
Регулювання конкуренції на спільному ринку країн ЄС. Принципи 
розробки та реалізації регіональної політики ЄС. Напрями іннова-
ційного 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. 
5.19. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби. 
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 сучас-
ності : 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. 
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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 Лиссабон-
ского договора с комментариями. – М. : ИНФРА-М, 2010. – 698 с. 

5.10. Заплановані навчальні заходи та методи викладання. Тема-
тичні та проблемні лекції, практичні заняття у формі дискусії, 
презентації проектів у малих групах тощо. 
5.11. Методи оцінювання. 
– поточний контроль (опитування, тестування); 
– підсумковий контроль (залік). 
5.12. Мова навчання та викладання. Українська. 
 
 
5.1. Назва. Друга іноземна мова (німецька). 
5.2. Тип. За вибором. 
5.3. Рік навчання. 2018/2019, 2019/2020. 
5.4. Семестр. VI–VII. 
5.5. Лектор, науковий ступінь, посада. Коваленко Л.В., ст. викл.; 
Мойсієнко О.Б., викл.; Фінік Є.О., викл.  
5.6. Результати навчання. Навчити студентів іншомовному між 
культурному спілкуванню в типових комунікативних сферах та ситуа-
ціях, релевантних для студентського контингенту, і в межах перед-
баченої програмою тематики. Досягнення цієї мети забезпечується 
формуванням і розвитком у студентів міжкультурної комунікативної 
компетенції. 
5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. Нульовий рівень 
підготовки. 
5.8. Зміст. Модуль І. Вузівський вступний курс іноземної мови. Теми 
загального характеру об’єднані у змістовні модулі. 
Знайомство. Урок німецької мови. Сім’я. В гостях. Продукти харчу-
вання. Хобі. Самопрезентація. Професія. Адреса. 
Модуль 2. Основний курс німецької мови як другої іноземної. Теми з 
основного курсу німецької мови як другої іноземної об’єднані у 
змістовні модулі. 
5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби. 
1. Бориско Н.Ф. Самоучитель немецкого языка : в 2 т. / Н.Ф. Бориско. – 
К. : Логос. – М. : Рольф, 2000. 

5.10. Заплановані навчальні заходи та методи викладання. Прак-
тичні заняття, інтерактивні методи та технології викладання, 
комп’ютерне тестування.  
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5.11. Методи оцінювання. 
– поточний контроль (опитування, тестування, контрольні роботи);  
– підсумковий контроль (залік). 
5.12. Мова навчання та викладання. Німецька. 
 
 
5.1. Назва. Друга іноземна мова (французька). 
5.2. Тип. За вибором. 
5.3. Рік навчання. 2018/2019, 2019/2020. 
5.4. Семестр. VI–VII. 
5.5. Лектор, науковий ступінь, посада. Образ О.Г., канд. філол. 
наук, доц. 
5.6. Результати навчання. Мета дисципліни «Друга іноземна мова» 
(французька мова) – навчити студентів іншомовному міжкультурному 
спілкуванню в типових комунікативних сферах та ситуаціях, реле-
вантних для студентського контингенту, і в межах передбаченої 
програмою тематики. Досягнення цієї мети забезпечується формуван-
ням і розвитком у студентів міжкультурної комунікативної компетенції. 
5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. Нульовий рівень 
підготовки. 
5.8. Зміст. Курс іноземної мови професійного спрямування поді-
ляється на два модулі. 
Модуль 1. Вузівський вступний курс іноземної мови. Презентація особи. 
Професії. Зовнішність та характер людини. Орієнтування в місті. 
Робочий день. Навчання. Університет. Студентське життя. Житло. 
Модуль 2. Основний курс французької мови як другої іноземної. Підп-
риємство. Гроші. Магазини і покупки. Подорожі. На митниці. Київ. 
Париж. Україна. Франція. 
5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби. 
1. Буцикіна Н.Є. Французька мова к друга іноземна : навч. посіб. / 
Н.Є. Буцикіна. – Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2006. – 204 с. 

2. Матвишин В.Г. Бізнес-курс французского языка / В.Г. Матвишин, 
В.П. Ховхун. – Київ : Логос, 1999. 

3. Буцикіна Н.Є. Методичні рекомендації з розвитку усного мовлення 
та читання для студентів, що вивчають французьку мову як другу 
іноземну / Н.Є. Буцикіна. – Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2005. 

5.10. Заплановані навчальні заходи та методи викладання. Прак-
тичні заняття, інтерактивні методи та технології викладання, комп’ю-
терне тестування.  
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5.11. Методи оцінювання.  
– поточний контроль (опитування, тестування, контрольні роботи);  
– підсумковий контроль (залік). 
5.12. Мова навчання та викладання. Французька. 
 
5.1. Назва. Міжнародні організації. 
5.2. Тип. Обов’язкова. 
5.3. Рік навчання. 2019/2020. 
5.4. Семестр. VІІ. 
5.5. Лектор, науковий ступінь, посада. Юхименко В.В., д-р екон. 
наук, проф. 
5.6. Результати навчання. Формування у студентів цілісної уяви про 
специфіку діяльності міжнародних організацій; засвоєння категоріаль-
ного апарата, що обумовлює створення і функціонування міжнарод-
них організацій; розуміння цілей, завдань та функцій міжнародних 
організацій в регулюванні світогосподарських зв’язків і міжнародних 
відносин, їх механізму, норм і правил діяльності; набуття практичних 
навичок аналізу діяльності різних міжнародних організацій, їх впливу 
на розвиток певних галузей міжнародних відносин, політику окремих 
держав; уміння шляхом аналізу визначити вигоди й можливі втрати 
від участі країни в тих або інших міжнародних організаціях; форму-
вання комплексного підходу до розуміння механізмів включення 
України в міжнародні організації. 
5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Макроекономі-
ка», «Світовий ринок товарів та послуг», «Міжнародна економіка», 
«Міжнародні економічні відносини». 
5.8. Зміст. Міжнародні організації, їх роль та функції в регулюванні 
світогосподарських зв’язків. Механізм функціонування міжнародних 
організацій. Міжнародні організації системи Організації Об’єднаних 
Націй (ООН). Система міжнародних валютно-фінансових організацій. 
Міжнародні регіональні валютно-фінансові організації. Міждержавні 
організації загальної компетенції та багатосторонні міждержавні 
організації з регулювання світових товарних ринків та ринків послуг. 
Міжнародні організації з регулювання світової торгівлі. Міжнародні 
організації у сфері стандартизації та сертифікації продукції. Міжна-
родні неурядові організації. Регіональні інтеграційні угруповання. 
Діяльність України в міжнародних організаціях. 
5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби та 
інші навчальні ресурси/засоби. 
1. Міжнародна економіка : підручник / у 2 ч.; за наук. ред. 
А.А. Мазаракі. – Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2014. – Ч.І. – 633 с. 
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2. Міжнародна економіка : підручник / у 2 ч. ; за наук. ред. 
А.А. Мазаракі. – Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2014. – Ч. 2. – 
384 с. 

3. Козак Ю.Г. Міжнародні економічні відносини : навч. посіб. / 
Ю.Г. Козак. – Київ : Центр навч. літ., 2012. – 400 с. 

4. Міжнародні організації. Кредитно-модудьний курс : навч. посіб. 
для студ. вищ. навч. закл. / авт.: В.В. Ковалевський, Ю.Г. Козак, 
С.Н. Лебедєва та ін. ; за ред.: Ю.Г. Козака, В.В. Ковалевського, 
Н.С. Логвінової. – 3-тє вид., переробл. та допов. – Київ : Центр 
навч. літ., 2011. – 342 с. 

5. Мокій А.І. Міжнародні організації : навч. посіб. / А.І. Мокій, 
Т.П. Яхно, І.Г. Бабець. – Київ : Центр навч. літ., 2011. – 280 с. 

5.10. Заплановані навчальні заходи та методи викладання. Лекції, 
семінарські заняття з використанням презентацій, дискусії, роботи в 
малих групах, захисту індивідуальних і групових проектів. 
5.11. Методи оцінювання. 
– поточний контроль (опитування, тестування, перевірка презентацій, 
доповідей, індивідуальних та групових проектів); 

– підсумковий контроль (залік, екзамен). 
5.12. Мова навчання та викладання та викладання. Українська. 
 
5.1. Назва. Міжнародний маркетинг. 
5.2. Тип. Обов’язкова. 
5.3. Рік навчання. 2019/2020. 
5.4. Семестр. VIІ. 
5.5. Лектор, науковий ступінь, посада. Кудирко Л.П., канд. екон. 
наук, проф. 
5.6. Результати навчання. Характеристика стану міжнародного 
маркетингового середовища та оцінювання його привабливості для 
здійснення зовнішньоекономічної діяльності; формування у студентів 
цілісного уявлення про специфіку забезпечення міжнародної марке-
тингової діяльності; створення підґрунтя для використання здобутих 
теоретичних знань у практичній діяльності. 
5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Міжнародні 
економічні відносини», «Міжнародна торгівля». 
5.8. Зміст. Міжнародний маркетинг: загальний огляд. Міжнародне 
середовище: економічний аспект. Соціально-культурне середовище 
міжнародного маркетингу. Міжнародне політико-правове середовище. 
Міжнародні маркетингові дослідження. Сегментація світового ринку. 
Вибір зарубіжних ринків. Моделі виходу фірми на зовнішній ринок. 
Міжнародний маркетинговий комплекс: товарна політика. Міжнародні 
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канали розподілу. Міжнародні маркетингові комунікації. Міжнародна 
цінова політика. 
5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби. 
1. Багиев Г.Л. Международный маркетинг / Г.Л. Багиев, Н.К. Моисеева, 
С.В. Никифорова. – СПб. : Питер, 2009. – 512 с. 

2. Карпова С.В. Международный маркетинг для студентов вузов : 
учебник / С.В. Карпова. – М. : Феникс, 2010. – 192 с. 

3. Мазилкина Е.М. Маркетинговые коммуникации : учеб.-практ. посо-
бие / Е.М. Мазилкина. – М. : Дашков и К, 2008. – 256 с. 

4. Ростовский Ю.М. Внешнеэкономическая деятельность / Ю.М. Ростов-
ский, В.Ю. Гречков. – М. : Магистр, 2008 – 592 с. 

5. Маркетинг: підручник / за ред. А.О. Старостіної. – Київ : Знання, 
2009. – 1071 с. 

5.10. Заплановані навчальні заходи та методи викладання. Лекції, 
семінарські заняття з використанням кейсів, розв’язання задач, робота 
в малих групах, захист індивідуальних проектів. 
5.11. Методи оцінювання. 
– поточний контроль (опитування, тестування, розв’язання задач); 
– підсумковий контроль (екзамен). 
5.12. Мова навчання та викладання. Українська.  
 
 
5.1. Назва. Міжнародна економічна діяльність України. 
5.2. Тип. За вибором. 
5.3. Рік навчання. 2019/2020. 
5.4. Семестр. VІI. 
5.5. Лектор, науковий ступінь, посада. Юхименко В.В., д-р екон. 
наук, проф.; Зубко О.В., канд. екон. наук, ст. викл. 
5.6. Результати навчання. Формування у студентів умінь і навичок 
щодо ефективного використання здобутих знань для самостійного 
аналізу процесів та явищ міжнародної економічної діяльності 
України; володіння новітніми підходами щодо збирання та аналізу 
інформації з метою вибору та дослідження закордонних ринків; 
оцінювання кон’юнктури зарубіжного ринку; планування стратегії 
виходу на зовнішні ринки, обґрунтування її вибору; засвоєння методів 
визначення митної вартості; методологічних підходів до вибору 
міжнародних ринків, способів виходу на них; порядку розроблення та 
укладання міжнародних контрактів;формування цілісної уявлення про 
визначення ціни, умов та форм розрахунків у зовнішньоторговель-
ному контракті; сучасних методів та інструментів регулювання 
зовнішньоекономічної діяльності. 
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5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Основи еконо-
мічної теорії», «Просторова економіка», «Макроекономіка», «Міжна-
родні економічні відносини». 
5.8. Зміст. Сутність і особливості міжнародної економічної діяль-
ності, її суб’єкти та види. Експорт та імпорт товарів у системі між-
народної економічної діяльності України. Особливості міжнародної 
торгівлі послугами в Україні. Регулювання міжнародної економічної 
діяльності України. Валютне регулювання при здійсненні міжнарод-
ної економічної діяльності. Кредитно-розрахункові операції при 
здійсненні МЕД. Форми виходу підприємств на зовнішні ринки. 
Міжнародний контракт купівлі-продажу. Економічна ефективність 
міжнародної економічної діяльності. Іноземне інвестування в системі 
МЕД. Міжнародний трансфер технологій та інноваційна політика в 
системі пріоритетів міжнародної економічної діяльності. Глобальний 
контекст міжнародного економічного співробітництва. 
5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби.  
1. Багрова І.В. Міжнародна економічна діяльність України : навч. 
посіб. для студ. вищ. навч. закл. / І.В. Багрова, О.О. Гетьман, 
В.Є. Власюк. – Київ : Центр навч. літ., 2012. – 382 с. 

2. Кухарська Н.О. Міжнародна економічна діяльність України : навч. 
посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Н.О. Кухарська, С.К. Харічков. – 
Х. : Одіссей, 2007. – 456 с. 

3. Новицький В.Є. Міжнародна економічна діяльність України : 
підручник / В.Є. Новицький. – Київ, 2003. – 948 с. 

5.10. Заплановані навчальні заходи та методи викладання. Лекції, 
семінарські заняття з використанням кейсів, робота в малих групах, 
захист індивідуальних проектів. 
5.11. Методи оцінювання.  
– поточний контроль (опитування, тестування); 
– підсумковий контроль (екзамен). 
5.12. Мова навчання та викладання. Українська. 
 
 
5.1. Назва. Міжнародні кредитно-розрахункові та валютні операції. 
5.2. Тип. За вибором. 
5.3. Рік навчання. 2019/2020. 
5.4. Семестр. VII. 
5.5. Лектор, науковий ступінь, посада. Аванесова І.А., канд. екон. 
наук, доц. 
5.6. Результати навчання. Набуття теоретичних і практичних навичок 
у сфері міжнародних кредитно-розрахункових та валютних операцій. 
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5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Макроеконо-
міка», «Мікроекономіка», «Статистика». 
5.8. Зміст. Кредитно-розрахункові операції зовнішньоекономічної 
діяльності. Методи кредитування зовнішнього сектору економіки, 
проведення розрахунків по експортно–імпортних операціях, відкриття 
і ведення валютних рахунків в Україні, ризики та методи хеджування 
при здійсненні міжнародних кредитно-розрахункових і валютних 
операцій. Валютні операції. Економічна сутність та технологія прове-
дення валютних операцій, що застосовуються в міжнародній 
практиці. Здійснення валютних розрахунків з урахуванням валютного 
законодавства України. 
5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби. 
1. Аванесова І.А. Міжнародні кредитно-розрахункові та валютні опе-
рації: пограма та робоча програма / І.А. Аванесова. – Київ : Київ. 
нац. торг.-екон. ун-т, 2013. – 22 c. 

2. Аванесова І.А. Міжнародні кредитно-розрахункові та валютні опе-
рації : опор. консп. лекцій / І.А. Аванесова. – Київ : Київ. нац. торг.-
екон. ун-т, 2014. – 91 с. 

3. Аванесова І.А. Фінансові послуги : навч. посіб. / І.А. Аванесова. – 
Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2007. – 364 с. 

5.10. Заплановані навчальні заходи та методи викладання. Лекції, 
практичні заняття, самостійна робота. 
5.11. Методи оцінювання. 
- поточний контроль (проведення контрольних робіт, рішення тестів 
та задач, усне опитування за проблемними питаннями, індиві-
дуальні співбесіди, самоперевірки виконаних завдань, захисту 
дослідницьких робіт); 

- підсумковий контроль (екзамен). 
5.12. Мова навчання та викладання. Українська. 
 
5.1. Назва. Організація зовнішньоторговельних операцій. 
5.2. Тип. Обов’язкова. 
5.3. Рік навчання. 2019/2020. 
5.4. Семестр. VIІI. 
5.5. Лектор, науковий ступінь, посада. Мельник Т.М., д-р екон. 
наук, зав. каф. 
5.6. Результати навчання. Формування у студентів цілісного уявлен-
ня про специфіку здійснення зовнішньоторговельних операцій; зас-
воєння студентами категоріального апарату, що використовується при 
укладанні та реалізації зовнішньоторговельних контрактів; вивчення 
особливостей здійснення різноманітних зовнішньоторговельних угод; 
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набуття навичок роботи із зовнішньоторговельними контрактами та 
супровідною документацією; створення підґрунтя для використання 
здобутих теоретичних знань у практичній діяльності. 
5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Основи еконо-
мічної теорії», «Мікроекономіка», «Макроекономіка», «Міжнародні 
економічні відносини», «Міжнародна торгівля». 
5.8. Зміст. Організація зовнішньоторговельних операцій (ОЗТО). 
Встановлення цін у зовнішньоторговельних контрактах. Валютно-
фінансові умови зовнішньоторговельних операцій. Зустрічна торгівля 
як особливий вид зовнішньоторговельних операцій. Посередницька 
ланка у зовнішньоторговельних операціях. Організація і техніка 
операцій на міжнародних товарних біржах. Організація міжнародних 
товарних аукціонів. Міжнародні торги як особливий вид зовнішньо-
торговельних операцій. Особливості організації зовнішньоторговель-
них операцій із сировиною. Операції з торгівлі ліцензіями й інші 
комерційні форми передання технологій. Інжинірингові послуги як 
об’єкт зовнішньоторговельних операцій. Організація операцій з між-
народного співробітництва промислових об’єктів. Лізинг у зовнішньо-
торговельних операціях. Операції з міжнародного туризму. 
5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби. 
1. Крилова Н.В. Управління міжнародними торговельними опера-
ціями : навч. посіб. / Н.В. Крилова. – Київ : МАУП, 2008. 

2. Ценина Т.Т. Организация и техника внешнеторговых операций : 
учеб. пособ. / Т.Т. Ценина. – СПб., 2009. 

3. Родыгина Н.Ю. Организация и техника внешнеторговых операций / 
Н.Ю. Родыгина. – М., 2008. 

5.10. Заплановані навчальні заходи та методи викладання. Лекції, 
семінарські заняття, робота в малих групах, захист індивідуальних 
проектів. 
5.11. Методи оцінювання. 
– поточний контроль (опитування, колоквіуми, тестування); 
– підсумковий контроль (екзамен); 
– захист курсової роботи. 
5.12. Мова навчання та викладання. Українська. 
 
5.1. Назва. Міжнародний менеджмент. 
5.2. Тип. Обов’язкова.  
5.3. Рік навчання. 2019/2020. 
5.4. Семестр. VIІІ. 
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5.5. Лектор, науковий ступінь, посада. Гринюк Н.А., канд. юрид. 
наук, доц. 
5.6. Результати навчання. Задоволення освітніх інтересів особис-
тості й розвиток таких компетенцій: формування у майбутніх фахівців 
сучасного управлінського мислення та системи спеціальних знань у 
галузі менеджменту, розуміння концептуальних основ системного 
управління міжнародним бізнесом. 
5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Основи еконо-
мічної теорія», «Міжнародні економічні відносини», «Міжнародний 
бізнес», «Міжнародна торгівля», «Організація експортно-імпортних 
операцій». 
5.8. Зміст. Закони, закономірності та принципи менеджменту. Класи-
фікація принципів менеджменту. Організації як об’єкти управління. 
Загальні риси організації. Організація як відкрита динаміка системи. 
Внутрішнє та зовнішнє середовище організації. Культура організації. 
Функції та технологія менеджменту. Класифікація функцій менедж-
менту. Процес управління як сукупність взаємопов’язаних і взаємо-
діючих функцій. Управлінські цикли. Планування як функція менедж-
менту. Організаційна діяльність як загальна функція менеджменту. 
Типи організаційних структур управління та їх формування. Мотиву-
вання як функція менеджменту. Контролювання як загальна функція 
менеджменту. Управлінські рішення та технологія їх прийняття. 
Інформація і комунікація в менеджменті. Керівництво та лідерство. 
Відповідальність та етика у менеджменті. Організаційні зміни та 
ефективність менеджменту. 
5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби. 
1. Кузьмін О.Є. Основи менеджменту : підручник / О.Є. Кузьмін, 
О.Г. Мельник. – 2-ге вид., виправл. та доповн. – Київ : 
Академвидав, 2007. – 464 с. 

2. Менеджмент : електронний підручник / А.А. Мазаракі, Г.Є. Мошек, 
С.І. Бай та ін. ;за заг.ред. А.А. Мазаракі. – Київ : Київ. нац. торг.-
екон. ун-т, 2012. – 420 с. 

3. Основи менеджменту : підручник / А.А. Мазаракі та ін. – Х. : 
Фоліо, 2013. – 1120 с. 

4. Международный менеджмент : учеб. для вузов / под ред. 
С.Э. Пивоварова, Д.И. Баркана, Л.С. Тарасевича, А.Й. Мойзеля. – 
СПб. : Питер, 2000. 

5. Міжнародний менеджмент : навч. посіб. / І.О. Піддубний, І.Е. Аста-
хова, Л.М. Бондаренко та ін. ; за заг. ред. І.О. Піддубного. – Х., 
2006. 
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5.10. Заплановані навчальні заходи та методи викладання. Поєд-
нання традиційних і нетрадиційних методів викладання з викорис-
танням інноваційних технологій:  
– лекції (оглядові, тематичні, проблемні);  
– практичні заняття (презентації, дискусії, робота в малих групах, 
кейс-стаді, рольові та ділові ігри, практичні вправи). 

5.11. Методи оцінювання: 
– поточний контроль (тестування; усне / письмове опитування; пере-
вірка підготовленої доповіді / дайджесту / огляду / звіту / конспекту 
/ презентації / вправи / задачі / ситуаційного завдання тощо); 

– підсумковий контроль (екзамен). 
5.12. Мова навчання та викладання. Українська. 
 
 
5.1. Назва. Міжнародне публічне право. 
5.2. Тип. Обов’язкова. 
5.3. Рік навчання. 2019/2020. 
5.4. Семестр. VIIІ. 
5.5. Лектор, науковий ступінь, посада. Батрименко В.І., канд. іст. 
наук, доц. 
5.6. Результати навчання. Здобуття студентами знань щодо основ-
них понять, категорій, інститутів та галузей міжнародного публічного 
права крізь призму їх застосування в Україні.  
5.7. Зміст. Поняття, предмет регулювання та джерела міжнародного 
права. Суб’єкти міжнародного права. Визнання та правонаступництво 
в міжнародному праві. Право міжнародних договорів та право зов-
нішніх зносин. Міжнародне гуманітарне право та право міжнародних 
організацій. Міжнародне морське, повітряне і космічне право. Міжна-
родне співробітництво в боротьбі зі злочинністю та міжнародно-
правові засоби вирішення міжнародних спорів і конфліктів. 
5.8. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби.  
1. Батрименко В.І. Міжнародне право : навч. посіб. / В.І. Батрименко. – 
Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2013. 

2. Буткевич В.Г. Міжнародне право. Основні галузі : підручник / 
В.Г. Буткевич, В.В. Мицик, О.В. Задорожній. – Київ : Либідь, 2002. 

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

4. Дмитрієв А.І. Міжнародне публічне право: практикум / А.І. Дмитрієв, 
А.С. Мацько, В.І. Муравйов. – Київ : Юрінком Інтер, 2001. 
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5. Теліпко В.Е. Міжнародне публічне право : навч. посіб. / 
В.Е. Теліпко, А.С. Овчаренко ; за заг. ред. В.Е. Теліпко. – Київ : 
Центр навч. літ., 2010. 

6. Тимченко Л.Д. Міжнародне право : підручник / Л.Д. Тимченко, 
В.П. Кононенко. – Київ : Знання, 2012. 

5.9. Заплановані навчальні заходи та методи викладання. Поєд-
нання традиційних і нетрадиційних методів викладання із викорис-
танням інноваційних технологій: 
– лекції (оглядова / тематична / проблемна / лекція-консультація / 
лекція-конференція); 

– семінарські, практичні, (тренінг / презентація / дискусія / комуніка-
тивний метод / імітація), самостійна робота, консультації. 

5.10. Методи оцінювання.  
– поточний (опитування, письмові роботи, тестування); 
– підсумковий (залік). 
5.11. Мова навчання та викладання. Українська. 
 
 
5.1. Назва. Міжнародна безпека. 
5.2. Тип. За вибором. 
5.3. Рік навчання. 2019/2020. 
5.4. Семестр. VIII. 
5.5. Лектор, науковий ступінь, посада. Іксарова Н.О., канд. екон. 
наук, доц. 
5.6. Результати навчання. Формування сучасного економічного 
мислення та системи знань щодо сутності поняття безпека, еволюції 
та трансформації безпеки в контексті розвитку міжнародних відносин, 
а також чинників, що впливають на цю трансформацію. 
5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Макроеконо-
міка», «Міжнародні економічні відносини». 
5.8. Зміст. Сутність та еволюція міжнародної безпеки. Сучасна пара-
дигма міжнародної безпеки та її складові. Нормативно-правові засади 
забезпечення міжнародної безпеки. Інституційні засади забезпечення 
міжнародної безпеки. Економічна безпека та її роль в розвитку 
світового господарства та МЕВ. Міжнародна продовольча безпека та 
напрями її забезпечення. Україна в системі забезпечення регіональної 
та міжнародної безпеки. 
5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби. 
1. Шлемко В.Т. Економічна безпека України: сутність і напрями 
забезпечення : монографія / В.Т. Шлемко, І.Ф. Бінько. – Київ : 
НІСД, 2007. – 144 с. 
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2. Малик Я.Й. Економічна безпека України: внутрішні та зовнішні 
чинники : навч. посіб. / Я.Й. Малик, С.Д. Гелей, М.Д. Лесечко. – 
Л. : Видав. центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2012. – 256 с. 

3. Глобалізація і безпека розвитку : монографія / О.Г. Білорус, 
Д.Г. Лук’яненко та ін.; керівник авт. колективу і наук. ред. 
О.Г. Білорус. – Київ : Київ. нац. екон. ун-т, 2012. – 789 с. 

5.10. Заплановані навчальні заходи та методи викладання. Лекції, 
семінарські заняття з використанням інформаційних технологій. 
5.11. Методи оцінювання. 
– поточний контроль (комп’ютерне тестування, опитування); 
– підсумковий контроль (залік). 
5.12. Мова навчання та викладання. Українська. 
 
 
5.1. Назва. Економіка та організація біржової торгівлі. 
5.2. Тип. За вибором. 
5.3. Рік навчання. 2019/2020. 
5.4. Семестр. VІІІ. 
5.5. Лектор, науковий ступінь, посада. Трубей О.М., канд. екон. 
наук, доц. 
5.6. Результати навчання. Здобуття спеціальних економічних знань 
з організаційно-правових засад створення та функціонування товар-
них бірж, обґрунтування асортиментної і цінової політики на товарній 
біржі, укладання біржових угод та операцій, прогнозування біржової 
кон’юнктури, здійснення фінансового менеджменту в брокерській 
діяльності. 
5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Економіка 
підприємства». 
5.8. Зміст. Економіко-організаційні основи біржової торгівлі. Еконо-
мічна роль бірж та основні тенденції розвитку на сучасному етапі. 
Організація, управління та регулювання діяльності товарної біржі. 
Організація і проведення біржових торгів. Організація посередниць-
кої діяльності на біржовому ринку. Види біржових угод та операцій. 
Біржовий товар і формування товарної спеціалізації брокерських кон-
тор. Формування та котирування цін на товарній біржі. Дослідження 
та прогнозування стану кон’юнктури біржового ринку. Система 
розрахунків за біржовими угодами. Засади фінансового менеджменту 
у посередницькій діяльності на біржовому ринку. Оцінювання 
ефективності посередницької діяльності на біржовому ринку. 
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5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби. 
1. Бевз О.П. Економіка та організація біржової торгівлі : опор. консп. 
лекцій / О.П. Бевз, М.М. Скотнікова, О.М. Трубей. – Київ : Київ. 
нац. торг.-екон. ун-т, 2011. 

2. Бевз О.П. Економіко-організаційні основи біржової торгівлі : навч. 
посіб. : Ч. 1 / О.П. Бевз, М.М. Скотнікова, Т.Б. Кушнір. – Київ : 
Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2005. 

3. Економіко-організаційні основи біржової торгівлі : навч. посіб. : 
Ч. 2. Брокерська діяльність. – Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 
2006. 

4. Дудяк Р.П. Організація біржової діяльності. Основи теорії і практи-
кум : навч. посіб. / Р.П. Дудяк, С.Я. Бугіль. – Л. : Новий світ-2000, 
2003. 

5.10. Заплановані навчальні заходи та методи викладання. Поєд-
нання традиційних і нетрадиційних методів навчання з використан-
ням інноваційних технологій: 
– лекції (оглядова / тематична / проблемна / лекція-консультація / 
лекція-конференція / із запланованими помилками); 

– семінарські / практичні / лабораторні заняття (тренінг / презентація / 
дискусія / комунікативний метод / моделювання ситуацій / «мозкова 
атака» / тренажерні завдання / метод кейс-стаді / робота в малих 
групах та ін.). 

5.11. Методи оцінювання. 
− поточний контроль (тестування; усне / письмове опитування; пере-
вірка підготовленого есе / звіту / конспекту / презентації / 
розрахунково-графічної роботи / проекту / вправи / завдання / 
ситуаційного завдання та ін.); 

− підсумковий контроль (залік). 
5.12. Мова навчання та викладання. Українська. 
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