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ВСТУП 
 

Європейська кредитна трансферно-накопичувальна система (ЄКТС) – 
це система трансферу і накопичення кредитів, що використовується в 
Європейському просторі вищої освіти з метою надання, визнання, під-
твердження 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 та адреса. 

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

1.2. 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. універси-
тету надано статус національного. У 2006 р. КНТЕУ приєднався до 
Великої хартії університетів. 

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

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

Створено сучасний бібліотечний комплекс з електронним обслуго-
вуванням читачів, доступом до повнотекстових електронних ресурсів 
міжнародних баз даних.  
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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 
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.  
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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). 

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, органі-
заціями 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, Держав-
ною казначейською службою України, Антимонопольним комітетом 
України, Державною фінансовою інспекцією України, Пенсійним 
фондом України, комерційними банками, торгово-промисловими 
палатами, торговельними мережами, страховими компаніями, реклам-
ними агентствами та іншими установами. 

Університет – член престижних міжнародних організацій: Міжна-
родної асоціації університетів, Університетської агенції франкофонії, 
Міжнародного товариства товарознавців і технологів, Асоціації пере-
дових університетських вищих шкіл бізнесу, Міжнародної асоціації 
вищих і середніх спеціальних навчальних закладів торгівлі та споживчої 



 6

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 перепідготовки 
спеціалістів. 

 
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. 
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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 
Економіка 

підприємства 
Міжнародна 
економіка 

Економічна безпека 
підприємства 

Економіка 
підприємства 

051 
Економіка 

Фінанси підприємства

Фінансовий 
менеджмент 

053 
Психологія Психологія Психологія 

Міжнародний бізнес 
Міжнародна торгівля 

05 
Соціальні та 
поведінкові 

науки 
 

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 контроль
Фінансовий 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 
зовнішньоеконо-
мічної діяльності 

Менеджмент 
організацій 

Менеджмент 
організацій 

07 
Управління та 
адміністрування 

 
 

073 
Менеджмент 

Торговельний 
менеджмент 

Торговельний 
менеджмент 
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Продовження таблиці 
Шифр 

та найменування 
галузі знань 

Спеціальність
Спеціалізація 

освітнього ступеня 
«бакалавр» 

Спеціалізація 
освітнього ступеня 

«магістр» 
Менеджмент 
персоналу 

Менеджмент 
персоналу 

Готельний і ресто-
ранний менеджмент 

Готельний 
і ресторанний 
менеджмент 

Туристичний 
менеджмент 

Туристичний 
менеджмент 
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 підприєм-
ницької діяльності 

08 
Право 

081 
Право 

Цивільне право 
і процес 

Цивільне право 
і процес 
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Закінчення таблиці 
Шифр 

та найменування 
галузі знань 

Спеціальність
Спеціалізація 

освітнього ступеня 
«бакалавр» 

Спеціалізація 
освітнього ступеня 

«магістр» 
 082 

Міжнародне 
право 

Міжнародне право Міжнародне право 

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 

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 https://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, вироб-
лені у власному кондитерському цеху (більше 35 видів). У навчальних 
корпусах, гуртожитках функціонують торговельні автомати 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. 

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

Студентам, які навчаються згідно з угодами, укладеними між 
університетом та фізичними або юридичними особами, стипендія може 
виплачуватися коштом цих осіб, якщо це передбачено умовами угоди. 

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

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

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

У разі необхідності університет сприяє оформленню медичного 
полісу з надання медичної допомоги. 
 
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: 
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– 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 інва-
лідів війни; 

– студентам з числа тих, що входили до складу військових форму-
вань, які за рішенням відповідних державних органів були направ-
лені для виконання миротворчих місій або відряджені до держав, де 
в цей період велися бойові дії. 

 
2.9. Навчальне обладнання. 

Бібліотека КНТЕУ є науковим, інформаційно-навчальним, куль-
турно-освітнім структурним підрозділом з універсальними фондами 
документів. Основна мета діяльності бібліотеки – активне сприяння 
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розробці та впровадженню перспективних навчальних технологій, 
створення умов для ефективної наукової роботи та організації освіт-
нього процесу. Ректорат університету сприяє заходам щодо розши-
рення інформаційних ресурсів у бібліотеці, створення доступності та 
зручності у користуванні книжковим фондом. Протягом 2015 р. 
книжковий фонд бібліотеки поповнено актуальними, сучасними видан-
нями з питань економіки, фінансів, менеджменту, бізнесу, правничих, 
суспільно-політичних, інформаційних систем і технологій, також 
періодичними виданнями, методичними та інформаційними матеріа-
лами, виданнями КНТЕУ (підручниками, посібниками, методичними 
рекомендаціями та вказівками з навчальних дисциплін). Нині 
книжковий фонд містить понад 1 млн 435 тис. друкованих видань з 
різних галузей знань – підручники, навчальні посібники, наукова та 
довідкова література. Щорічне поповнення фонду документів бібліо-
теки 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 доку-
ментів, електронних каталогів, виставок документів. Працює вільний 
Wi-Fi доступ до освітніх ресурсів мережі Інтернет. 

До послуг користувачів бібліотеки – 6 читальних залів, 7 абоне-
ментів, мультимедійна бібліотека, зал іноземної літератури, зал карт-
кових 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 бібліо-
текою впроваджено цифровий підпис (PIN-CODE) в електронний 
формуляр користувача. 

Мультимедійна бібліотека надає інформаційні послуги з усіх 
напрямів навчальної та наукової роботи університету та сприяє вико-
ристанню інтернет-ресурсів як освітнього потенціалу. Для користува-
чів доступний фонд мультимедійних документів навчально-пізнаваль-
ного значення на різних носіях (CD та DVD-дисках, відеокасетах 
тощо). Формується повнотекстова база даних електронних навчаль-
них посібників і програм, методичних вказівок та праць викладачів 
КНТЕУ. Також у мультимедійній бібліотеці відкрито вільний доступ 
до веб-сайтів вітчизняних та зарубіжних бібліотек, електронних 
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інформаційних ресурсів України та зарубіжних країн, міжнародних 
проектів. Мультимедійна бібліотека обладнана сучасними комп’юте-
рами, 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 навчаль-
них 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 надхо-
джень 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 елек-
тронного каталогу та персонального електронного формуляра. Пере-
глянути 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 відді-
лами) з метою поліпшення використання бібліотечних фондів та 
інформаційних ресурсів, багатоаспектний книжковий фонд, комп’ютерна 
мережа бібліотеки, довідково-інформаційний апарат, бібліотечні інно-
вації, впровадження прогресивних технологій, досвідчені професійні 
кадри, вдосконалення організації і нормування праці, сучасний дизайн, 
новітнє технічне обладнання та максимальна автоматизація вироб-
ничих процесів бібліотеки сприяють успішній роботі та якісному 
обслуговуванню 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 інтер-
активних комплексів, 25 мультимедійних проекторів, 36 персональ-
них мультимедійних 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 університету зі 
знанням іноземних мов та за рейтингом КНТЕУ мають змогу здобу-
вати 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 здійснюється 
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 Міністер-
ством освіти Китайської Народної Республіки про співробітництво 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 університе-
том (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 еконо-
міки 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 магістер-
ськими програмами протягом семестру; 

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

– програма обміну студентами з Будапештським економічним універ-
ситетом (Угорщина), яка включає навчання за бакалаврськими 
програмами протягом семестру та проходження практики; 

– програма відбору кандидатів на навчання за магістерськими програ-
мами (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 навчан-
ням на підготовчому відділенні) у вищих навчальних закладах Китай-
ської Народної Республіки.  

Згідно з угодою «Польський Еразмус для України» між Мініс-
терством 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 дого-
ворів про підготовку спеціалістів, угод про співпрацю, двосторонніх 
договорів співдружності, договорів про проходження практики студен-
тів, що створюють умови для реалізації програм практики та забезпе-
чують 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 торго-
вельно-економічного університету, які здобули освіту за освітніми 
ступенями «бакалавр», «молодший бакалавр». 

 
2.16. Навчання на робочому місці. 

Університет сприяє забезпеченню можливостей навчання сту-
дентів 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 універ-
ситеті 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. 
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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 спор-
тивні 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 різно-

манітне. В університеті на громадських засадах діють: 
– рада студентського самоврядування університету, 6 рад студент-
ського самоврядування на факультетах і 5 рад студентського само-
врядування 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», психо-
логічний клуб «Мудрість поколінь», спортивні клуби з футболу, 
баскетболу, волейболу, боротьби тощо, спілка консумеристів «ОСА»; 
студенти беруть участь у роботі юридичної клініки «Центр право-
вого 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 
«Товарознавство і організація зовнішньої торгівлі» 

освітнього ступеня «бакалавр» 
Тип диплому та 
обсяг програми 

Одиничний ступінь, 240 кредитів ЄКТС 

Вищий навчальний 
заклад 

Київський національний торговельно-економічний 
університет 

Акредитаційна 
інституція 

Міністерство освіти і науки України 

Період акредитації Програма акредитована МОН України в 2013 р. 
Рівень програми 1-й рівень 
А Ціль освітньої програми 
 Підготувати висококваліфікованих товарознавців, фахівців з організації 

зовнішньої торгівлі, які здатні реалізувати здобуті знання та вміння в 
майбутній професійній діяльності.  

В Характеристика програми 
Предметна 
область, галузь 
знань 

07 «Управління та адміністрування» 
 

Основний фокус 
програми та 
спеціалізації 

Програма спрямована на здобуття вищої освіти в галузі 
товарознавства, підприємництва і зовнішньої торгівлі 

Орієнтація 
програми 

Програма є академічною, професійною, прикладною 

 

Особливості та 
відмінності 
програми 

Програма спрямована на вирішення конкретних прак-
тичних завдань щодо здійснення зовнішньої торгівлі та 
товарознавчої оцінки товарів. 
Практична підготовка на виробничих чи торговельних 
підприємствах, що здійснюють зовнішньоекономічну 
діяльність 

С Придатність до працевлаштування та подальшого навчання 
 Придатність до 
працевлаштування 

Випускники програми є добре підготовленими та 
можуть обіймати первинні посади, а також посади 
заступників відповідно до професійних назв робіт, які є 
складовими таких класифікаційних угрупувань: 
Товарознавець; 
Організатор з постачання/збуту; 
Інспектор-товарознавець/інспектор торговельний; 
Брокер торговий; 
Дилер (торговий); 
Агент комерційний/торговельний; 
Інспектор з охорони праці та контролю якості продукції 
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Продовження таблиці 
 Подальше 
навчання 

Можливість навчання за програмою другого циклу, магіс-
терські програми галузі знань «Управління і адміністру-
вання» та суміжних 

D Стиль викладання 
Підходи до 
викладання та 
навчання 

Поєднання аудиторної та самостійної роботи з викорис-
танням сучасних освітніх технологій та новітніх методик 
навчання (тренінги, презентації, комп’ютерні дистанційні 
програми, кейси) 

 

Методи 
оцінювання 

Письмові екзамени, заліки, презентації індивідуальної 
роботи, поточний та підсумковий контроль знань, 
державна атестація 

Е Програмні компетентності 
Загальні 1. Здатність до формування світогляду щодо розвитку 

людського буття, суспільства і природи, духовної 
культури. 
2. Здатність працювати з інформацією у тому числі в 
глобальних комп’ютерних мережах. 
3. Здатність здійснювати комунікаційну діяльність. 
4. Уміння працювати в команді, мотивувати людей і 
спрямовувати їх до спільної мети. 
5. Вміння адаптуватися до змін виробничого середовища 

 

Спеціальні 1. Здатність аналізувати стан, тенденції й напрями 
розвитку виробництва товарів у країні та за кордоном; 
2. Здатність оцінювати наявний на ринку асортимент, 
спроможності виробників та джерела постачання. 
3. Здатність здійснювати збір аналітичної вихідної 
інформації та проводити товарознавчу оцінку товарів. 
4. Здатність обґрунтовувати вибір номенклатури показ-
ників для оцінки якості та конкурентоспроможності 
товарів; 
5. Вміння оцінювати інфраструктуру міжнародних 
товарних ринків; 
6. Вміння використовувати інформаційні бази даних для 
оперативних рішень на підприємстві/організації/установі; 
7. Здатність формувати та здійснювати ефективну 
закупівельну діяльність із використанням форм і методів 
міжнародних розрахунків. 
8. Здатність до підготовки документації для здійснення 
зовнішньоторговельних операцій. 
9. Здатність здійснювати контроль за виконанням 
договорів, угод, контрактів. 
10. Здатність здійснювати ефективний менеджмент 
підприємства та персоналу 
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F Програмні результати навчання 
 Випускники повинні знати і розуміти: 

– теорії товарознавства та міжнародної торгівлі; 
– законодавство у сфері технічного регулювання, підприємництва та 
зовнішньої торгівлі; 
– інфраструктуру міжнародних товарних ринків; 
– форми і методи міжнародних розрахунків; 
– чинники формування асортименту та якості товарів; 
– методологію оцінки якості та конкурентоспроможності товарів; 
Випускники будуть здатні: 
– формувати асортимент та логістичні канали поставки товарів;  
– організовувати зовнішньоторговельні операції; 
– використовувати інформаційні бази даних; 
– оцінювати ефективність комерційної діяльності підприємства; 
Випускники будуть вміти:  
– обґрунтовувати критерії оцінки якості та конкурентоспроможності товарів; 
– здійснювати товарознавчу оцінку непродовольчих товарів і харчових
продуктів; 
– пропонувати заходи для підвищення ефективності зовнішньоторговельних 
операцій; 
– приймати логістичні рішення у сфері міжнародного товарного обігу 

 
 
 
4. Освітня програма. 
Керівник проектної групи (гарант освітньої програми) – Глушкова Т.Г., 
канд. техн. наук, доц.  
 

Київський національний торговельно-економічний університет 
Факультет торгівлі та маркетингу 

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА 
Спеціалізація «Товарознавство та організація 

зовнішньої торгівлі» 
Спеціальність 076 «Підприємництво, торгівля та 

біржова діяльність 
Галузь знань 07 «Управління та адміністрування» 
Рівень вищої освіти (РВО) Перший 
Ступінь вищої освіти (СВО) 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 

До КНТЕУ за напрямом «Товарознавство і торговельне підприємництво» 
приймаються особи, які мають повну загальну середню освіту. 

Правила прийому на програму регламентуються Правилами прийому до 
КНТЕУ 
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2 Перелік навчальних дисциплін 

Навчальні дисципліни 
Кількість 
кредитів 
ЄКТС 

Місце  
в логічній 

послідовності 
вивчення 

Нормативного змісту підготовки 
1. Українська мова  
(за професійним спрямуванням) 
2. Іноземна мова  
(за професійним спрямуванням) 
3. Вища та прикладна математика 
4. Економічна інформатика 
5. Фізичні методи дослідження 
6. Хімія 
7.1. Історія України  
7.2. Історія української культури  
7.3. Історія торгівлі 
8. Фізичне виховання 
9. Безпека життєдіяльності 
10.  Правознавство 
11.  Економічна теорія 
12.1. Національні інтереси в світовій 
геополітиці та геоекономіці 
12.2. Основи фізіології та гігієни 
харчування 
12.3. Соціологія 
13. Мікробіологія 
14. Торговельне підприємництао 
15. Матеріалознавство та основи 
технології виробництва товарів 
16. Теоретичні основи товарознавства 
17. Теорія галузевих ринків 
18.1. Сенсорний аналіз 
18.2. Інструментальні методи 
дослідження 
19. Філософія 
20. Стандартизація, метрологія та 
управління якістю 
21. Товарознавство. Біржові товари 
22. Статистика 
23. Товарна номенклатура ЗЕД 
24.1. Підприємницьке право 
24.2. Господарське право 
24.3. Правове регулювання 
зовнішньоекономічної діяльності 
25. Товарознавство. Харчові продукти 

 
 
3 
 

15 
6 

4,5 
4,5 
6 

4,5 
4,5 
4,5 
21 
3 

4,5 
4,5 

 
4,5 

 
4,5 
4,5 
3 

4,5 
 
6 

4,5 
3 
3 
 
3 
3 
 
3 
3 
3 
3 

4,5 
4,5 

 
4,5 
18 

 
 

1 
 

1–2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

1–4 
1 
1 
1 
 
1 
 
1 
1 
2 
2 
 
2 
2 
2 
2 
 
2 
2 
 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
 
2 

3-4 
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26. Товарознавство. Непродовольчі 
товари 
26.1. КР з товарознавства 
27. Зовнішньоекономічна діяльність 
підприємства 
27.1. КР з зовнішньоекономічної 
діяльності підприємства 
28. Організація торгівлі 
29. Економіка торгівлі 
30. Митна справа 
31.1. Світовий ринок товарів та послуг 
31.2. Друга іноземна мова 
32. Військова підготовка 
33. Маркетинг 
34. Комерційна діяльність 
35. Логістика 
36. Економіка біржової торгівлі 
37.1. Товарознавство. Транспортні 
засоби 
37.2. Товарознавство. Цивільна зброя 
37.3. Товарознавство. Квіти 
37.4. Естетика товарів та дизайн 
38. Електронна торгівля 
39. Менеджмент 
40. Бухгалтерський облік 
41. Міжнародні перевезення 
42. Моделювання фінансово-
господарської діяльності підприємства 
43.1 Психологія торгівлі 
43.2. Психологія реклами 
44.1. Безпека товарів та довкілля 
44.2. Безпечність товарів 
44.3. Продовольча безпека 
44.4. Реклама в торгівлі 
44.5. Товарознавство. Культурні 
цінності 
44.6. Товарознавство. Антикваріат 
44.7. Товарознавство. Вироби 
декоративно-ужиткового мистецтва 
45. Охорона праці 
46. Оцінка відповідності 
47. Біржова діяльність 
48. Мерчандайзинг 

Всього 

 
18 
4,5 

 
4,5 

 
4,5 
4,5 
6 
3 
3 
6 

18 
6 
3 
3 
3 
 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
 
3 
3 
 
3 
3 
3 
3 
3 

240 

 
3–4 

3 
 
3 
 
3 
3 
3 
3 
3 
3 

3–4 
3 
3 
3 
3 
 
3 
3 
3 
3 
4 
4 
4 
4 
 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
 
4 
4 
 
4 
4 
4 
4 
4 
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Виробнича практика 
у т.ч. 

13,5 
4,5 
3 
6 

 
2 
3 
4 

Форма проведення атестації здобувачів 
вищої освіти 

Кваліфікаційний іспит 

Частка (у процентному 
співвідношенні) дисциплін 
нормативного змісту підготовки 

60 

 

Очікувані результати навчання  
Компетентності, якими повинен оволодіти бакалавр  

Загальні  1. Здатність до формування світ-
огляду щодо розвитку людського 
буття, суспільства і природи, 
духовної культури. 
2. Здатність здійснювати комуні-
каційну діяльність, уміння працю-
вати у міжнародному середовищі.
3. Здатність діяти з позицій соці-
альної відповідальності, займати 
активну громадянську позицію, 
здатність займати активну життє-
ву позицію та розвивати лідерські 
якості. 
4. Здатність виконувати професійну 
діяльність відповідно до стандар-
тів якості. 
5. Здатність формувати нові ідеї 
(креативність) та адаптуватися до 
нових ситуацій у професійній діяль-
ності, уміння обґрунтовувати управ-
лінські рішення та спроможність 
забезпечувати їх право чинність 

3 
 

Фахові (спеціальні) 1. Здатність організовувати та здійс-
нювати збір аналітичної вихідної 
інформації для проведення іден-
тифікації товарів, здатність здійс-
нювати ідентифікацію товарів вітчиз-
няного та закордонного виробництва. 
2. Здатність аналізувати і визначати 
відповідність показників безпечності 
та якості товарів, тари, послуг 
вимогам вітчизняної та міжнарод-
ної нормативної документації із  
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  застосуванням органолептичних 

та інструментальних методів до-
слідження.  
3. Здатність формувати і здійсню-
вати ефективну закупівельну діяль-
ність при здійсненні зовнішньо-
економічних операцій. 
4. Здатність розробляти заходи 
щодо формування потреб спожи-
вачів та їх поведінки в окремих 
сегментах ринку. 
5. Вміння визначати країну похо-
дження, код товару за УКТЗЕД, 
здійснювати декларування товару. 
6. Здатність визначати критерії 
формування товарного асортименту 
підприємств суб’єктів ЗЕД. 
7. Здатність і вміння ефективно 
реалізовувати цільові критерії 
товарної асортиментної структури.
8. Здатність до втілення заходів, 
спрямованих на забезпечення ефек-
тивності технології торговельних 
процесів. 
9. Здатність до удосконалення 
організації торгівлі та комерцій-
ної діяльності. 
10. Здатність здійснювати контроль 
за виконанням договорів, контрак-
тів, угод ефективно контролювати 
дотримання правил торгівлі, збе-
рігання товарів 
 

 
 
 
5. Інформація про освітні компоненти (дисципліни). 
 
5.1. Назва. Українська мова (за професійним спрямуванням). 
5.2. Тип. Обов’язкова. 
5.3. Рік навчання. 2015/2016. 
5.4. Семестр. І. 
5.5. ПІБ лектора, науковий ступінь, посада. Шашенко С.Ю., канд. 
пед. наук, доц. 
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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 спілку-
вання. 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 у професійному спілкуванні. Науковий стиль і його засоби 
у професійному спілкуванні. 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. – 304 с. 

2. Український правопис / НАН України, Ін-т мовознавства 
ім. О.О. Потебні ; Ін-т укр. мови. – Київ, 2005. – 124 c. 

3. Шевчук С.В. Українське ділове мовлення : навч. посіб. / 
С.В. Шевчук. – Київ : Арій, 2009. – 322 c. 

4. Шевчук С.В. Практикум з українського ділового мовлення : навч. 
посіб. / С.В. Шевчук, О.О. Кабиш. – Київ : Арій, 2009. – 123 c. 

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

5.10. Заплановані навчальні заходи та методи викладання. Лекції, 
практичні заняття, самостійна робота. Інтерактивні методи і техно-
логії викладання. 
5.11. Методи оцінювання. 
– поточний контроль – опитування, тестування, контрольні роботи; 
– підсумковий контроль – залік. 
5.12. Мова навчання та викладання. Українська. 
 
5.1. Назва. Іноземна мова (за професійним спрямуванням). 
5.2. Тип. Обов’язкова. 
5.3. Рік навчання. 2015/2016, 2016/2017. 
5.4. Семестр. I–ІV. 
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5.5. ПІБ лектора, вчений ступінь, посада. Бербенець Л.І., доц.; 
Зощенко Л.А., старш. викл.; Клименко Т.І., викл.; Бєлова В.В., старш. 
викл.; Харченко Г.Є. старш. викл.; Уханова Л.С., старш. викл. 
5.6. Результати навчання. Формування необхідного рівня знань та 
набуття практичних навичок ділового спілкування, читання та пере-
кладу оригінальної іншомовної літератури з фаху, написання анотації / 
реферату / ділового листа, роботи з комерційною документацією. 
Програма курсу розрахована на досягнення РВМ В2. 
5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. Вхідний рівень 
володіння іноземною мовою В1+. 
5.8. Зміст. Курс навчання іноземній мові професійного спрямування 
поділяється на три модулі. 
Модуль 1. Формування тематичного словника економіки і бізнесу. 

Теми загальноекономічного характеру: 
Бізнес та комерційні організації. Організація та персонал. 

Продукт, ринок та ринкові відносини. Фінанси. Облік і аудит. Банки і 
банківська діяльність. Міжнародний бізнес. Засоби ділового спілку-
вання. 
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. 
Англ. Фр. Нім. 
1. Латигіна А.Г. Basic 

English of Economics : 
підручник / А.Г. Лати-
гіна. – Київ : Київ. нац. 
торг.-екон. ун-т, 2003. – 
294 с. 

2. Латигіна А.Г. English of 
International Business and 
Management / А.Г. Лати-
гіна. – Київ : Київ. нац. 
торг.-екон. ун-т, 2005. – 
174 с. 

1. Колечко О.Д. 
Підручник з фран-
цузької мови для 
студентів-
економістів / 
О.Д. Колечко, 
В.Г. Крилова. – 
Київ : КНЕУ, 
1998. – 217 с. 

2. Образ О.Г. 
Французька мова 
для банкірів : 

1. Freyhoff D. 
Marktwirtschaft : 
підручник / 
D. Freyhoff, 
O.V. Beketova, 
N. Yzermann. – K. : 
NOWA KNYHA 
VERLAG, 1999. – 
224 с. 

2. Michailow L. 
Deutsche 
Wirtschaftssprache 
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3. Латигіна А.Г. Mastering 
Business English for 
Customs Experts / 
А.Г. Латигіна, Л.І. Бербе-
нець, Л.А. Зощенко. – 
Київ : Київ. нац. торг.-
екон. ун-т, 2001. – 322 с. 

4. Зощенко Л.А. English of 
Food Science and 
Commercial Activity / 
Л.А. Зощенко. – Київ : 
Київ. нац. торг.-екон.  
ун-т, 2002. – 114с. 

5. Рудешко Є.В. Англійська 
мова комерційної діяль-
ності / Є.В. Рудешко. – 
Київ : Київ. нац. торг.-
екон. ун-т, 2002. – 204 с. 

навч. посіб. / 
О.Г. Образ. – К. : 
Київ. нац. торг.-
екон. ун-т, 2000. 
– 2094с. 

für Russen: 
підручник / 
L. Michailow, 
H. Weber. – М. : 
УРАО, 1998. – 
422 с. 

3. Німецька мова 
економіки, мене-
джменту, бух-
обліку та комер-
ційної діяльності : 
навч. посіб. / 
В.Я. Галаган, 
Л.В. Коваленко, 
Л.А. Міга, 
Н.О. Строкань. – 
Київ : Київ. нац. 
торг.-екон. ун-т, 
2004. – 200 с. 

5.10. Заплановані навчальні заходи та методи викладання. 
Практичні заняття, інтерактивні методи та технології викладання, 
комп’ютерне тестування.  
5.11. Методи оцінювання.  
– поточний контроль (опитування, тестування, контрольні роботи);  
– підсумковий контроль – залік; 
5.12. Мова навчання та викладання. Англійська. 
 
5.1. Назва. Вища та прикладна математика. 
5.2. Тип. Обов’язкова  
5.3. Рік навчання. 2016/2017. 
5.4. Семестр. І. 
5.5. ПІБ лектора, вчений ступінь, посада. Денисенко В.І., канд.  
фіз.-мат. наук, доц.  
5.6. Результати навчання. Задоволення освітніх інтересів особистості 
й розвиток таких компетенцій: формування системи знань з вищої 
математики. 
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. 
Функції однієї змінної. Функції багатьох змінних. Інтегральне числення 
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функції однієї змінної. Диференціальні рівняння. Ряди. Загальна 
постановка задачі лінійного програмування. Приклади моделей ліній-
ного програмування. Торговельна задача. Методи розв’язування задач 
лінійного програмування: графічний, симплекс – метод. Двоїстість у 
лінійному програмуванні. Поняття про двоїстий симплекс – метод. 
Транспортна задача, методи її розв’язування. Основні поняття теорії 
ймовірностей. Випадкові події. Неперервні випадкові величини. 
Смислові характеристики. Основні поняття математичної статистики. 
Статистична оцінка параметрів розподілу. 
5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби.  
1. Шкіль М.І. Вища математика / М.І. Шкіль, Т.В. Колесник. – Київ : 
Либідь, 1994. 

2. Экономико-математические методы и прикладные модели : учеб. 
пособие для вузов / В.В. Федосеев и др. – М. : ЮНИТИ, 1999. – 
364 с. 

2. Варфоломеев В.И. Алгоритмическое моделирование элементов 
экономических систем : практикум / В.И. Варфоломеев. – М. : 
Финансы и статистика, 2000. 

3. Высшая математика для экономистов / Н.Ш. Кремер, Б.А. Путко, 
И.М. Тришин, Н.Н. Фридман. – М. : ЮНИТИ, 2002. – 366 с. 

4. Грищенко В.О. Теорія ймовірностей та математична статистика для 
економістів: навч. посіб. / В.О. Грищенко, А.І. Юхименко. – Київ : 
Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2000. – 302 с. 

5. Білоусова С.В. Математика для економістів. Збірник задач : навч. 
посіб. / С.В. Білоусова, В.О. Борисейко, Ю.А. Гладка [та ін.]. – 
Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2015. – 504 с. 

6. Васильченко І.П. Вища математика для економістів. (спеціальні 
розділи) / І.П. Васильченко. – Київ : Вид. «Кондор», 2012. – 352 с. 

7. Васильченко І.П. Вища математика для економістів. Основні 
розділи / І.П. Васильченко. – Київ : Вид. «Кондор», 2014. – 375 с. 

5.10. Заплановані навчальні заходи та методи викладання. Лекції, 
практичні заняття з використанням інформаційних технологій. 
5.11. Методи оцінювання. 
– поточний контроль (контрольні роботи, опитування); 
– підсумковий контроль – екзамен.  
5.12. Мова навчання та викладання. Українська. 
 
5.1. Назва. Економічна інформатика. 
5.2. Тип. Обов’язкова.  
5.3. Рік навчання. 2016/2017. 
5.4. Семестр. І. 
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5.5. ПІБ лектора, науковий ступінь, посада. Мороз І.О., ст. викл. 
5.6. Результати навчання. Формування знань щодо понять інформація 
та інформаційні процеси; інформаційно-комунікаційних технологій, 
функціонування та правила роботи в операційній системі; пошуку й 
відбору даних в глобальній мережі Internet; використання універсальних 
і спеціалізованих інформаційних технологій та систем в професійній 
діяльності; застосовування набутих знань у практичній діяльності. 
5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Вища математика». 
5.8 Зміст. Предмет, зміст та основні поняття дисципліни. Архітектура 
обчислювальної системи. Системи числення. Мережа інтернет. Влас-
тивості інформації. Класифікація та покоління ЕОМ. Принципи фон-
Неймана. Збереження інформації. Роль інформаційних технологій у 
розвитку сучасного успільства. Поняття інформаційної системи. Місце 
інформаційних систем в управлінні. Класифікація інформаційних 
систем. Структура та склад інформаційної системи. Загальна характе-
ристика програмного забезпечення інформаційних систем. Загальна 
характеристика інформаційного забезпечення інформаційних систем. 
Ознайомлення, огляд та основні характеристика текстових редакторів. 
Призначення та функціональні можливості текстового редактора. 
Інтерфейс користувача MS Word. Форматування тексту. Перевірка 
правопису. Створення таблиць в MS Word. Операції з таблицями. 
Редактор математичних формул. Створення графічних (об’єктів) схем. 
Організаційні діаграми. Програма WordArt. Призначення та функціо-
нальні можливості MS Excel. Основні поняття. Інтерфейс користувача. 
Довідкова система. Робота з файлами (створення збереження, 
відкриття книг). Введення та редагування даних робочого листа. 
Автозаповнення. Форматування комірок. Сортування даних. Засоби 
фільтрації табличних даних. Розширений фільтр. Розрахунок проміж-
них підсумків. Групування даних таблиці. Введення та редагування 
формул. Функції в Excel. Правила синтаксису при запису функцій і 
формул. Створення формул з використанням функцій. Робота з маси-
вами і матрицями. Графічне представлення табличних даних в Excel. 
Налаштування MS Excel. Друк робочих листів. Аналіз даних засобами 
MS Excel. Засоби прогнозування даних. Засоби візуалізації табличних 
даних. Редагування графіків і діаграм. Використання логічних функ-
цій для розв’язку економічних задач. Розв’язок задач, що містять 
декілька умов за допомогою функції «ЕСЛИ». Функції ВПР та ГПР. 
Зведені таблиці. Підбір параметра. Створення макросів. Диспетчер 
сценаріїв. Оптимізація розв’язку економічних задач. Процедура 
«Пошук рішення». 
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Характеристики СУБД Access. Інтерфейс користувача СУБД Access. 
Довідкова система. Об’єкти в СУБД Access. Типи даних в СУБД 
Access. Створення бази даних в середовищі СУБД Access. MS Access. 
Створення та редагування таблиць. MS Access. Типи зв’язків  між 
таблицями. Встановлення зв’язків між таблицями. MS Access. Пошук, 
фільтрація та сортування даних. MS Access. Створення і редагування 
запитів. Запит на вибірку. Умови відбору в запитах. Запити на дода-
вання і видалення даних. Запит з параметром. Розрахунки в запитах. 
Побудовник виразів в MS Access. Групування і сортування даних в 
запитах. Підсумки у запитах. Розрахункові поля у запитах. Перехресні 
запити в MS Access. Звіти в Access. Призначення звітів. Створення 
звітів за допомогою «Мастера Отчетов». Типи звітів в Access. Розрахун-
кові поля у звітах. Структура звіту в Access. Використання підпоряд-
кованих звітів. Створення форм в Access. MS Access. Режими роботи 
з формою. MS Access. Створення форми за допомогою «Мастера 
форм». MS Access. Редагування форми в режимі «Конструктора». MS 
Access. Підпорядковані і зв’язані форми. Створення форми з пара-
метром. Форми – елементи управління. Комп’ютерні мережі. Основні 
поняття. Класифікація комп’ютерних мереж. Технологія клієнт-сервер. 
Базові мережеві топології. Фізичне середовище передачі сигналів. 
Мережеві пристрої. Мережі із складною нерегулярною топологією. 
Об’єднані комп’ютерні мережі. Система доменних імен (DNS). 

Еталонна модель взаємодії відкритих систем (OSI). Основні поняття 
(призначення, визначення протоколів, протоколи із встановленим 
з’єднанням, протоколи без встановлення з’єднання, відкриті системи). 
Рівні взаємодії в еталонній моделі взаємодії відкритих систем. 
Схематичне представлення OSI. Передача повідомлень в OSI. Структура 
простого повідомлення. Призначення рівнів взаємодії в OSI. Сервіси, 
що надаються на кожному з рівнів OSI.  

Поняття електронної презентації. Види і типи електронних 
презентацій. Загальні відомості про MS Power Point. Створення 
презентацій. 
5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби. 
1. Береза А.М. Основи створення інформаційних систем : навч. посіб. / 

А.М. Береза. – Київ : КНЕУ, 2001. – 214 с. 
2. Олифер В.Г. Компьютерные сети. Принципы, технологии, прото-

колы [Текст] : учебник для вузов / В.Г. Олифер, Н.А. Олифер. –  
2-е изд. – СПб. : Питер, 2003. – 864 с. 

3. Microsoft Access 2003 / под ред. В.И. Грушецкого ; пер.с англ. – М. : 
Эком Паблишерз, 2007. – 431 с. 
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4. Дубнов П.Ю. Проектирование баз данных / П.Ю. Дубнов. – М. : 
ДМК, 2000. – 271 с.  

5. Блаттнер П. Использование Microsoft Excel 2002. Спец. изд. / 
П. Блаттнер ; пер.с. англ. – М. : Вильямс, 2002. – 859 с.  

6. Виллетт Э. Office XP. Библия пользователя / Э. Виллетт, 
С. Каммингс ; пер.с англ. – М. : Вильямс, 2002. – 843 с. 

5.10. Заплановані навчальні заходи та методи викладання. Поєд-
нання традиційних і нетрадиційних методів викладання з викорис-
танням інноваційних технологій: 
– лекції (тематична, проблемна); 
– лабораторні заняття (традиційні, робота в малих групах). 
5.11. Методи оцінювання: 
– поточний контроль (опитування та перевірка правильності вико-
наних завдань; тести, контрольна робота); 

– підсумковий контроль (залік). 
5.12. Мова навчання та викладання. Українська. 
 
5.1. Назва. Фізичні методи дослідження. 
5.2. Тип. Обов’язкова  
5.3. Рік навчання. 2016/2017. 
5.4. Семестр. І, ІІ. 
5.5. ПІБ лектора, науковий ступінь, посада. Форостяна Н.П., канд. 
пед. наук, доц. 
5.6. Результати навчання. Формування основ теоретичної та прак-
тичної підготовки у галузі фізика, що забезпечить можливість вико-
ристання фізичних принципів, методів і методик досліджень сиро-
вини, матеріалів, товарів при написанні курсової роботи та наукових 
дослідженях. 
5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Фізика», «Мате-
матика», «Хімія». 
5.8. Зміст. Структурно-механічні властивості товарів та методи їх 
дослідження, в’язкопружні, електростатичні та електродинамічні методи 
дослідження товарів та матеріалів. Оптичні прилади для дослідження 
сировини і матеріалів. Поведінка сировини під дією іонізуючого 
випромінювання. Дозиметрія та контроль радіоактивності товарів. 
Використання оптоелектронних напівпровідникових пристроїв для 
дослідження фізичних властивостей сировини та харчових продуктів.  
5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби. 
1. Кучерук І.М. Загальний курс фізики : [навч. посіб. для студ. вищ. 
техн. і пед. закладів освіти]. У 3 т. Т.2. Електрика і магнетизм / 
І.М. Кучерук, І.Т. Горбачук, П.П. Луцик. – Київ : Техніка, 2001. – 
452 с. 
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2. Шопа Я.І. Електрика та магнетизм. Збірник задач із розв’язками / 
Я.І. Шопа, В.М. Лесівців, Т.М. Демків. – Львів : ЛНУ імені Івана 
Франка, 2010. – 288 с. (гриф МОН України). 

3. Савельев И.В. Курс общей физики в трех томах/ И.В. Савельев. – 
Спб. : Лань , 2008. – Т. 1. Механика. Молекулярная физика – 432 с. 

4. Король А.М. Фізика: Механіка. Молекулярна фізика і термодина-
міка. Електрика і магнетизм. Оптика. Елементи квантової механіки, 
фізики атома, атомного ядра і елементарних частинок : підруч. для 
студ. вищ. техн. навч. закл. / А.М. Король, М.В. Андріяшик. – Київ : 
Центр навч. літ. ; Інкос, 2006. – 344 с. 

5.10. Заплановані навчальні заходи та методи викладання. Лекції; 
лабораторні роботи. 
5.11. Методи оцінювання: 
– поточний контроль (усне опитування, комп’ютерне тестування, 
колоквіуми. самостійна робота); 

– підсумковий контроль (екзамен). 
5.12. Мова навчання та викладання. Українська. 
 
5.1. Назва. Хімія. 
5.2. Тип. Обов’язкова.  
5.3. Рік навчання. 2015/2016. 
5.4. Семестр. І–ІІ. 
5.5. ПІБ лектора, науковий ступінь, посада. Пасальський Б.К., канд. 
хім. наук, доц.; Гончарова І.В., канд. хім. наук, доц. 
5.6. Результати навчання. Формування теоретичних знань з хімії та 
практичних навичок хімічних та фізико-хімічних методів дослідження 
сировини і матеріалів. 
5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. Базові знання та 
навички з фізики рівня повної загальної середньої освіти. 
5.8. Зміст. Основні закони хімії як базис хімічних методів аналізу. 
Залежність властивостей речовин від будови атомів та природи 
хімічних зв’язків. Класифікація неорганічних сполук. Комплексні 
сполуки, їх застосування у методах аналізу. Молекулярно-йонна 
рівновага в розчинах. Окисно-відновні реакції. Хімія неметалів та 
металів. Основи якісного хімічного аналізу. Кількісний аналіз. Особ-
ливості, будова і класифікація органічних сполук. Вуглеводні, спирти 
та феноли. Карбонільні сполуки. Карбонові кислоти. Ліпіди. Гідроксо-
кислоти. Вуглеводи. Аміни та амінокислоти. Білки. Гетероциклічні 
кислоти. Вплив електромагнітного поля на речовину. Оптичні методи 
дослідження. Енергетика хімічних реакцій. Колориметрія. Кінетика 
хімічних реакцій та каталіз. Гетерогенні рівноваги. Екстракція. 
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Колігативні властивості розчинів. Кондуктометричний та потенціомет-
ричний методи дослідження розчинів. Поверхневі явища та адсорбція. 
Хроматографія. Дисперсні системи. Колоїдні розчини, їх отримання, 
властивості, дослідження. Мікрогетерогенні системи. ВМС, їх розчини. 
Гелі та драглі. Напівколоїди. 
5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби. 
1. Чумаков В.А. Хімія та методи дослідження сировини та матеріалів / 
В.А. Чумаков, Ю.І. Геваза, В.Ю. Буряк. – Київ : Київ. нац. торг.-
екон. ун-т, 2003. – 109 с. 

2. Бобровник К.Д. Органічна хімія / К.Д. Бобровник, В.М. Руденко, 
Г.О. Лезенко. – Київ : Перун, 2002. – 214 с. 

3. Малиновський В.В. Неорганічна хімія : навч. посіб. / В.В. Малинов-
ський, П.Г. Нагорний. – Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2003. – 
174 с. 

4. Пасальський Б.К. Хімія та методи дослідження сировини та мате-
ріалів : навч. посіб. – К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2005. – 187 с. 

5.10. Заплановані навчальні заходи та методи викладання. Поєднання 
традиційних та нетрадиційних методів викладання із використанням 
інноваційних технологій: 
– лекції (тематичні, проблемні); 
– лабораторні заняття (виконання індивідуальних лабораторних 
досліджень). 

5.11. Методи оцінювання:  
– поточний контроль (тестування, усне та письмове опитування, 
колоквіуми, перевірка підготовленої курсової роботи); 

– підсумковий контроль – екзамен. 
5.12. Мова навчання та викладання. Українська. 
 
5.1. Назва. Історія України. 
5.2.  Тип. За вибором. 
5.3. Рік навчання. 2015/2016. 
5.4. Семестр. I. 
5.5. ПІБ лектора, науковий ступінь, посада. Бадах Ю.Г., д-р іст. 
наук, проф. 
5.6. Результати навчання. Формування (з позиції історичного досвіду) 
розуміння сутності історичних перетворень, що відбуваються в сучасній 
Україні, а також почуття патріотизму, історично науково обґрунто-
ваної свідомості. 
5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Історія України» 
рівня повної загальної середньої освіти. 
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5.8. Зміст. Періодизація історії України. Історична схема М. Грушев-
ського. Давня історія України. Внутрішні та зовнішні фактори 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. Історія України : навч. посіб. / Ю.Г. Бадах, П.П. Притуляк, 

Л.В. Губицький та ін. – Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2010. – 
547 с. 

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. У 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. – К. : Наук. думка, 2006. – 728 с. 

5.10. Заплановані навчальні заходи та методи викладання. Лекції, 
семінарські заняття з використанням мультимедійних засобів інфор-
маційних технологій. 
5.11. Методи оцінювання: 
– поточний контроль (комп’ютерне тестування, опитування, контрольна 
робота); 

– підсумковий контроль (залік). 
5.12. Мова навчання та викладання. Українська. 
 
5.1. Назва. Історія української культури. 
5.2. За вибором.  
5.3. Рік навчання. 2015/2016. 
5.4. Семестр. І. 
5.5. ПІБ лектора, науковий ступінь, посада. Бадах Ю.Г., д-р іст. 
наук, проф. 
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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 й 
охороняти культурні здобутки України. 
5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. Необхідні знання 
української історії. 
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 у часи 
пробудження української національної свідомості. Українська куль-
тура й духовне життя на початку XX ст. Провідні тенденції розвитку 
сучасної української культури. Модерн і постмодерн. 
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. – К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 
2013. – 627 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. Історія української та зарубіжної культури : навч. посіб. / 
С.М. Клапчук, В.Ф. Остафійчук, Ю.А. Горбань. – 5-те вид., 
переробл. і доповн. – Київ : Знання-Прес, 2004. – 358 с. 

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

5.10. Заплановані навчальні заходи та методи викладання. Лекції, 
семінарські заняття з використанням мультимедійних засобів.  
5.11. Методи оцінювання: 
– поточний контроль (усне опитування, тестування, контрольна робота); 
– підсумковий контроль (залік). 
5.12. Мова навчання та викладання та викладання. Українська. 
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5.1. Назва дисципліни. Історія торгівлі. 
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. У результаті вивчення дисципліни «Історія 
торгівлі» у студентів повинно бути сформовано розуміння еволюції 
торгівельних процесів в глобальних вимірах; механізмів реалізації 
торгівельних інтересів в окремі історичні епохи; основних термінів, 
які вживаються при аналізі торгівлі в світі. 
5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Історія України», 
«Політологія», «Філософія». 
5.8. Зміст. Обмін ресурсами і послугами – одна з головних категорій у 
світовій економіці. Трансформація господарства і торгівлі в світове 
господарство і світову торгівлю. Торгівля і прибуток. Праця і її вплив 
на торгівельну діяльність. Взаємовплив торгівлі і соціальних проблем. 
Реалізація інтересів суспільства, держави через економічну взаємодію 
та торгівельну експансію. 

Особливості людської організації в доісторичний період. 
Суспільний поділ праці та зародження традицій обміну. Розпад 
первісного суспільства і поява перших форм економічної експлуатації 
общинників. Розвиток між общинної спеціалізації у первісному сус-
пільстві. Місце, роль і значення воєн у системі зародження і розвитку 
обміну та торгівлі. Поглиблення процесів обміну та розвиток торго-
вельних відносин із появою держави. Роль технічних і технологічних 
удосконалень у процесі розвитку торгівлі в державах Давнього світу. 
Поглиблення зовнішньоекономічної діяльності в період політичного 
об’єднання Середземномор’я під владою Риму. Особливості розвитку 
та взаємодії внутрішньої, зовнішньої і транзитної торгівлі в Державах 
Близького Сходу та Східного Середземномор’я. Державна регламен-
тація господарського життя і міжнародної торгівлі в епоху Старо-
давнього світу. Торгівля палацових господарств крито-мікенського 
періоду. Зв’язок торгівлі з ремеслом.  

Вплив державної монополії на сировину на торговельні відно-
сини. Уповільнення/припинення торгівлі в гомерівський період під 
впливом натурального господарства. Нова економічна система архаїч-
ного періоду та активізація торгівлі. Становлення зовнішньої торгівлі 
як провідної галузі економіки. Велика грецька колонізація та 
намагання греків поставити під свій контроль торговельні шляхи. 
Морська торгівля. Рабство і работоргівля. Формування торгівлі як 
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самостійної галузі в етруських ранньополітичних державоутвореннях. 
Перші торгові ярмарки. Розвиток та укріплення торговельних стосун-
ків із Грецією. Активізація внутрішньої та зовнішньої торгівлі. 
Переважання імпорту над експортом в період республіки. Розвиток 
транспортних комунікацій. Географія торговельних стосунків римлян. 
Середньовічне місто після занепаду Римської імперії. Центри роз-
витку торгівлі та ремесла в Середньовічній Європі. Цехи і гільдії та їх 
роль у житті торгівлі міста. Причини та передумови Великих геогра-
фічних відкриттів. Формування світового ринку як складової частини 
економіки нового суспільства. Лісабон, Севілья, Антверпен, Амстер-
дам та Лондон - нові центри світової торгівлі. Торгові шляхи через 
Атлантичний, Індійський і Тихий океани. Промислова революція в 
Англії та її наслідки. Вплив «суспільства масового виробництва» на 
ринкові відносини ХІХ ст. Зовнішній капітал та народження «нової 
буржуазії». Кооперативний рух в країнах Західної Європи. Кредитно-
банківська система ХІХ ст. Електротехнічна революція кінця ХІХ – 
початку ХХ ст. Модернізація виробничих, соціальних, політичних, 
економічних, торгівельних процесів. Протистояння капіталістичного 
та соціалістичного укладів: торгівельний фронт як спроба конвергенції. 
Вплив криз перевиробництва на споживання та попит. Значення 
фінансових та банківських структур у подоланні криз. Ойкумена як 
єдине економічне тіло. Зростання ролі інформації та комунікацій. 
Організаційні, управлінські, фінансові складові торгівлі товарами: 
світовий та регіональний виміри. Особливості торгівлі сировиною: 
регіональні та кон’юнктурні. Зв’язок торгівлі сировиною і зовнішньої 
політики. 
5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби. 
1. Бергер П. Социальное конструирование реальности / П. Бергер, 
Т. Лукман . – М., 1995. – 341 с. 

2. Бойко І.І. Парадигмальний погляд на соціальні зміни / І.І. Бойко. – 
Київ : Сталь, 2015. – 239 с. 

3. Бродель Фернан. Матеріальна цивілізація, економіка і капіталізм, 
XV–XVIII ст. – Т. 1. Структури повсякденності: можливе і 
неможливе / Фернан Бродель. – Київ : Основи, 1995. – 543 с. 

4. Бродель Фернан. Матеріальна цивілізація, економіка і капіталізм, 
XV–XVIII ст. – Т. 2. Ігри обміну / Фернан Бродель. – Київ : Основи, 
1997. – 585 с. 

5. Бродель Фернан. Матеріальна цивілізація, економіка і капіталізм, 
XV–XVIII ст. – Т. 3. Час світу / Фернан Бродель. – Київ: Основи, 
1998. – 631 с. 

6. Мазараки А.А. Торговля, деньги, менталитет / А.А. Мазаракі. – 
Київ : Книга, 2006. – 632 с. 
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5.10. Заплановані навчальні заходи та методи навчання. Методи 
організації та здійснення навчально-пізнавальної діяльності: 
1) за джерелом інформації: 
– словесні: лекція (традиційна, проблемна, лекція-прес-конференція) 
іззастосуванням комп’ютерних інформаційних технологій (Power 
Point-презентація), пояснення, розповідь, бесіда; 

– наочні: спостереження, ілюстрація, демонстрація; 
– практичні: вправи; 
2) за логікою передачі і сприймання навчальних матеріалів: індуктивні, 
дедуктивні, аналітичні, синтетичні; 

3) за ступенем самостійності мислення: репродуктивні, пошукові, 
дослідницькі; 

4) за ступенем керування навчальною діяльністю: під керівництвом 
викладача; самостійна робота студентів: з книгою; виконання 
індивідуальних навчальних проектів. 

Методи стимулювання інтересу до навчання і мотивації навчально-
пізнавальної діяльності: навчальні дискусії; створення ситуації пізна-
вальної новизни; створення ситуацій зацікавленості (метод цікавих 
аналогій тощо). 
5.11. Методи оцінювання: 
– поточний контроль (відповіді на семінарських заняттях, виконання 
індивідуальних завдань, реферат); 

– підсумковий контроль (залік). 
5.12. Мова навчання та викладанння. Українська. 
 
5.1. Назва. Безпека життєдіяльності. 
5.2. Тип. Обов’язкова. 
5.3. Рік навчання. 2016/2017. 
5.4. Семестр. ІІ. 
5.5. ПІБ лектора, науковий ступінь, посада. Болілий О.С., ст. викл.; 
Шевченко Р.Ю., канд. геогр. наук, доц. 
5.6. Результати навчання. Формування вмінь для ідентифікації 
небезпеки, визначення рівня індивідуального та колективного ризику, 
запобігання небезпечним ситуаціям, їх попередження, зменшення 
ураження для людини, зменшення негативних наслідків надзвичайних 
ситуацій, надання першої допомоги, формування здорового образу 
життя, організація заходів з підвищення стійкості роботи об’єктів 
господарювання. 
5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Основи екології». 
5.8. Зміст. Теоретичні основи безпеки життєдіяльності. Людина у 
структурі системи «Людина – навколишнє середовище». Середовище 
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у структурі системи «Людина – навколишнє середовище». Цивільний 
захист України – основа безпеки у надзвичайних ситуаціях. Правове 
забезпечення безпеки життєдіяльності. Глобальна безпека. 
5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби. 
1. Желібо Є.П. Безпека життєдіяльності : підручник / Є.П. Желібо, 
В.В. Зацарний. – Київ : Каравела, 2012. – 213с. 

2. Безпека життєдіяльності : навч. посіб. / П.С. Атаманчук, 
В.В. Мендерецький, О.П. Панчук, О.Г. Чорна. – Київ : Центр навч. 
л-ри, 2011. – 215 с. 

3. Запорожець О.І. Безпека життєдіяльності : підручник / О.І. Запорожець, 
Б.Д. Халмурадов, В.І. Применко. – Київ : Центр навч. л-ри, 2013. – 
218 с. 

4. Піскунова Л.Є. Безпека життєдіяльності : підручник / Л.Є. Піску-
нова, В.А. Прилипко, Т.О. Зубок. – Київ : Академія, 2012. – 263 с. 

5. Мягченко О.П. Безпека життєдіяльності людини та суспільства : 
навч. посіб. / О.П. Мягченко. – Київ : Центр навч. л-ри, 2010. – 
413 с. 

6. Основи цивільного захисту : навч. посіб. / В.О. Васійчук, 
В.Є. Гончарук, С.І. Качан, С.М. Мохняк. – Львів : Львів. 
політехніка, 2010. – 384 с. 

5.10. Заплановані навчальні заходи та методи викладання. Лекції: 
оглядові, тематичні, проблемні. Практичні заняття: презентації, моде-
лювання ситуацій, дискусії. 
5.11. Методи оцінювання: 
– поточний контроль (тести, опитування, перевірка реферату, звіту, 
задач, ситуаційних завдань); 

– підсумковий контроль – залік.  
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. 
5.5. ПІБ лектора, 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» повної 
загальної середньої освіти.  



 47

5.8. Зміст. Основи теорії держави. Загальне поняття права. Норми 
права. Джерела права. Система права. Реалізації права. Поняття закон-
ності 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 трудо-
вих правовідносин. Припинення трудових правовідносин. Правове 
регулювання робочого часу і часу відпочинку. Трудова дисципліна, 
дисциплінарна 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. Поникаров В.Д. Правоведение : учеб. пособие для самост. изучения 
дисциплины / В.Д. Поникаров, И.В. Ялдин ; Харьков. гос. экон. 
ун-т. – Х. : ИНЖЭК, 2003. – 203 с. 

2. Марчук В.М. Нариси теорії права / В.М. Марчук, Л.В. Ніколаєва. – 
Київ : Істина, 2012. – 259 с. 

3. 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, 2014. – 165 c. 

4. Основи правознавства : навч. посіб. / М.О. Баймуратов, Л.Р. Біла, 
С.В. Ківалов та ін. ; за ред. С.В. Ківалов, М.П. Орзіх. – 8-ме вид., 
переробл. і доповн. ; Одеська нац. юрид. акад. – Одеса : Юрид. л-ра, 
2012. – 210 с. 

5.10. Заплановані навчальні заходи та методи викладання. Поєднання 
традиційних та нетрадиційних методів викладання із використанням 
інноваційних технологій. Лекції (оглядова / тематична / проблемна / 
лекція-консультація / лекція-коференція), семінарські практичні, (тренінг 
/ презентація / дискусія / комунікативний 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. 
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5.1. Назва. Економічна теорія. 
5.2. Тип. Обов’язкова.  
5.3. Рік навчання. 2016/2017. 
5.4. Семестр. IІІ. 
5.5. ПІБ лектора, науковий ступінь, посада. Штундер І.О., канд. 
екон. наук, доц. 
5.6. Результати навчання. Формування економічної культури мис-
лення та пізнання економічних відносин суспільства. 
5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Основи економіки». 
5.8. Зміст. Предмет і метод економічної теорії. Економічна система 
суспільства. Відносини власності. Форми організації суспільного 
виробництва та їх еволюція. Ринкова економіка: суть, структура та 
інфраструктура. Капітал як економічна категорія і фактор вироб-
ництва. Теорія поведінки споживача. Підприємство в умовах ринко-
вого господарювання. Сутність процесу суспільного відтворення. 
Відтворення національного продукту і національного багатства. 
Макроекономічна рівновага та циклічність суспільного виробництва. 
Державне регулювання в умовах ринкової економіки. Закономірності 
розвитку світового господарства. 
5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби. 
1. Економічна теорія. Політекономія : підручник / за ред. В.Д. Бази-
левича. – 8-ме вид., переробл. і доповн. – Київ : Знання, 2012. – 
702 с. 

2. Економічна теорія. Політекономія : підручник / за ред. В.М. Тара-
севича. – К. : Знання, 2012. – 208 с. 

3. Економічна теорія : практикум / за заг. ред. В.Д. Базилевича. – 
Київ : Знання, 2013. – 494 с. 

4. Семененко В.М. Економічна теорія. Політекономія : навч. посіб. / 
В.М. Семененко, Д.І. Коваленко. – 2-ге вид., доповн. та переробл. – 
Київ : Центр навч. л-ри, 2011. – 428 c. 

5. Лагутін В.Д. Макроекономіка : навч. посіб. / В.Д. Лагутін, 
Л.І. Пронкіна. – Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2012. – 268 с. 

6. Політекономія : підручник / за ред. Д.В. Ніколенка. – Київ : Центр 
навч. л-ри, 2009. – 631 с. 

5.10. Заплановані навчальні заходи та методи викладання. Лекції, 
семінарські та практичні заняття. 
5.11. Методи оцінювання: 
– поточний контроль (опитування, тестування); 
– підсумковий контроль (екзамен). 
5.12. Мова навчання та викладання. Українська. 
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5.1. Назва дисципліни. Національні інтереси в світовій геополітиці 
та геоекономіці. 
5.2. Тип. За вибором.  
5.3. Рік навчання. 2016/2017. 
5.4. Семестр. II. 
5.5. ПІБ лектора, науковий ступінь, посада. Губицький Л.В., канд. 
іст. наук, доц. 
5.6. Результати навчання. У результаті вивчення дисципліни 
«Національні інтереси в світовій геополітиці та геоекономіці» у сту-
дентів повинно бути сформовано розуміння національних інтересів 
держав у різних регіонах світу в умовах глобалізації й регіоналізму; 
механізмів реалізації геополітичних та геоекономічних інтересів; 
основних термінів, які вживаються при аналізі геополітичних та 
геоекономічних інтересів у світовій політиці. 
5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Історія України», 
«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. Геополі-
тичні та геоекономічні інтереси в зовнішній політиці Австралії та 
Нової Зеландії. 
5.9. Рекомендовані джерела 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. 
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2. Базив Д.П. Геополитическая стратегия Украины / Д.П. Базив. – Київ : 
Ин-т государства и права Украины, 2000. – 191 с. 

3. Дергачев В.А. Геоэкономика Украины: (теоретические и прикладне 
основы). – 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 орієнта-
ція 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 вико-
ристанням сучасних інтерактивних технологій, круглі столи, конкурси, 
олімпіади. 
5.11.Методи оцінювання: 
– поточний (комп’ютерне тестування, опитування); 
– підсумковий (екзамен). 
5.12. Мова навчання та викладання. Українська. 
 
5.1. Назва. Основи фізіології та гігієни харчування. 
5.2. Тип. За вибором.  
5.3. Рік навчання. 2015/2016. 
5.4. Семестр. ІІ. 
5.5. ПІБ лектора, науковий ступінь, посада. Хробатенко О.В., канд. 
техн. наук, ст. викл. 
5.6. Результати навчання. Формування системи знань щодо сутності 
процесів травлення та асиміляції їжі для раціональної організації 
харчування різних груп населення з урахуванням їх індивідуальних 
потреб у нутрієнтах та енергії. 
5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Теоретичні основи 
товарознавства», «Хімія».  
5.8. Зміст. Харчування та його вплив на здоров’я людини. Будова і 
функції фізіологічних систем, що забезпечують процес травлення та 
засвоєння їжі. Потреби організму в енергії та поживних речовинах. 
Фізіолого-гігієнічне значення нутрієнтів, їх обмін в організмі. 
Взаємозв’язок процесів синтезу (асиміляції) і розпаду (дисиміляції) 
харчових речовин. Наукові основи теорій та концепцій харчування. 
Режим харчування та негативні наслідки його порушення. Показники 
харчового статусу людини. Клінічні прояви гіпо-, авітамінозу та 
білково-енергетичної недостатності. Наукові принципи розробки 
харчових раціонів. Особливості харчування різних груп населення. 
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Особливості харчування людей різних віросповідань. Основні прин-
ципи побудови раціонів харчування при найбільш розповсюджених 
захворюваннях серед населення. Особливості харчування при харчо-
вих алергіях. 
5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби. 
1. Смоляр В.І. Фізіологія і гігієна харчування / В.І Смоляр . – Київ : 
Здоров’я, 2000. – 334 с. 

2. Орлова Н.Я. Біохімія та фізіологія харчування / Н.Я. Орлова. – Київ : 
Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2006. – 281 с. 

3. Орлова Н.Я. Біохімія і фізіологія харчування : лаб. практикум / 
Н.Я. Орлова. – Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2005. – 58 с. 

4. Зубар Н.М. Основи фізіології та гігієни харчування / Н.М. Зубар. – 
Київ : Центр навч. літ., 2010. –336 с. 

5. Зубар Н.М. Фізіологія харчування: Практикум : навч. посіб. / 
Н.М. Зубар, Ю.В. Руль, М.К. Булгакова. – Київ: Київ. нац. торг.-
екон. ун-т, 2001. – 258 с. 

6. Основи раціонального і лікувального харчування : навч. посіб. / 
П.О. Карпенко, С.М. Пересічна, І.М. Грищенко, Н.О. Мельничук ; 
за заг. ред. П.О. Карпенка. – Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 
2011. – 504 с. 

5.10. Заплановані навчальні заходи та методи викладання. Поєднання 
традиційних та нетрадиційних методів викладання із використанням 
інноваційних технологій: 
− лекції (тематичні, проблемні); 
− практичні заняття. 
5.11. Методи оцінювання.  
− поточний контроль (тестування, опитування, перевірка індивіду-
ального завдання); 

− підсумковий контроль – екзамен. 
5.12. Мова навчання та викладання. Українська. 
 
5.1.Назва. Соціологія. 
5.2. Тип. За вибором.  
5.3. Рік навчання. 2016/2017. 
5.4. Семестр. ІІ. 
5.5. Лектор, науковий ступінь, посада. Ванюшина О.Ф., канд. філос. 
наук, доц. 
5.6. Результати навчання. Дисципліна сприяє задоволенню освітніх 
інтересів особистості й розвитку таких компетенцій: формування 
розуміння сутності соціального життя та соціальної структури сус-
пільства, а також  навичок аналізу соціальних явиш та процесів. 
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5.7.Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. Знання з індиві-
дуального розділу «Філософія», «Політологія». 
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 соціо-
логічного дослідження. Опитування, спостереження та аналіз доку-
ментів у соціологічному дослідженні. 
5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси / засоби. 
1. Лукашевич М.П. Соціологія: Базовий курс : підручник / 
М.В. Туленков. – Київ : Каравела, 2011 – 458 с. 

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

3. Соціологія. : підруч. для студ. вищих навч. закл. / за ред. 
В.Г. Городяненка. – 3-тє, вид. переробл., доповн. – 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., стереотип. – 
Львів : Магнолія 2006, 2008. – 278 с. 

6. Ванюшина О.Ф. Соціологія: опорний конспект лекцій / О.Ф. Ваню-
шина. – 123 с. 

5.10. Заплановані навчальні заходи та методи викладання. Поєднання 
традиційних і нетрадиційних методів викладання з використанням 
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 контроль – (тестування з використанням комп’ютерної 
техніки, письмові контрольні роботи, захист міні-проектів); 

– підсумковий контроль – залік. 
5.12. Мова навчання та викладання. Українська. 
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5.1. Назва. Мікробіологія. 
5.2. Тип. Обов’язкова.  
5.3. Рік навчання. 2016/2017. 
5.4. Семестр. ІІІ. 
5.5. ПІБ лектора, науковий ступінь, посада. Рудавська Г.Б., д-р с.-г. 
наук, проф.; Голуб Б.О., канд. техн. наук, доц. 
5.6. Результати навчання. Формування системного підходу до піз-
нання впливу мікробіологічних процесів на формування та зберігання 
споживних властивостей товарів. 
5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Біологія». 
5.8. Зміст. Морфологія та фізіологія мікроорганізмів; екологія мікро-
організмів; мікробіологічні процеси у технології та зберіганні спожив-
них товарів; мікробіологічна безпечність, харчові інфекції та отруєння; 
умови запобігання виникненню дефектів або небезпек мікробіологіч-
ного походження у споживних товарах. 
5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби. 
1. Рудавська Г.Б. Мікробіологія : підручник / Г.Б. Рудавська, 
Л.І. Демкевич. – 2-ге вид., перероб. та допов. – К. : Київ. нац. торг.-
екон. ун-т, 2007. – 406 с. 

2. Рудавська Г.Б. Найважливіші біохімічні процеси, що викликаються 
мікроорганізмами / Г.Б. Рудавська. – Київ : Київ. держ. торг.-екон. 
ун-т, 1991. – 211 с. 

3. Рудавська Г.Б. Мікробіологія : навч. посіб. / Г.Б. Рудавська, 
Б.О. Голуб, В.І. Мандрика. – Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 
2010. – 296 с. 

5.10. Заплановані навчальні заходи та методи викладання. Поєднання 
традиційних та нетрадиційних методів викладання із використанням 
інноваційних технологій: 
– лекції (тематичні); 
– лабораторні заняття (індивідуальні мікробіологічні випробування). 
5.11. Методи оцінювання:  
– поточний контроль (тестування, опитування); 
– підсумковий контроль – екзамен. 
5.12. Мова навчання та викладання. Українська. 
 
5.1. Назва. Торговельне підприємництво. 
5.2. Тип. Обов’язкова.  
5.3. Рік навчання. 2018/2019. 
5.4. Семестр. VІІ. 
5.5. ПІБ. лектора, науковий ступінь, посада. Сиваненко Г.П., канд. 
екон. наук, доц.; Кулік А.В., канд. екон. наук, ст. викл. 
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5.6. Результати навчання. Розуміння теоретичних основ торговель-
ного підприємництва; особливостей підприємницької діяльності в 
оптовій, посередницькій, роздрібній торгівлі та ресторанному госпо-
дарстві; різноманітних видів підприємницьких структур у торгівлі; 
етичних норм та відповідальності підприємців перед різними групами 
суспільства; 

Оволодіння методичним інструментарієм оцінки ефективності 
функціонування підприємницьких структур у торгівлі, розробки 
бізнес-плану підприємства; засвоєння послідовних етапів заснування 
власної справи, порядку державної реєстрації, ліцензування та 
патентування.  

Набуття вміння обґрунтувати ефективні напрями підприємниць-
кої діяльності, оцінити можливості успіху на товарному ринку. 
5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Економічна 
теорія», «Інформаційні системи і технології», «Статистика», «Госпо-
дарське право», «Організація торгівлі». 
5.8. Зміст. Зміст та роль підприємництва та його особливості у сфері 
торгівлі. Умови, чинники і принципи розвитку торговельного підпри-
ємництва. Організаційно-правові форми торговельного підприємництва. 
Утворення суб’єктів торговельного підприємництва. Підприємницька 
діяльність у сфері роздрібної торгівлі. Підприємницька діяльність у 
сфері ресторанного господарства. Підприємницька діяльність у сфері 
оптової торгівлі. Підприємницька діяльність у сфері зовнішньої торгівлі. 
Підприємницька діяльність у сфері торговельної нерухомості. 
Підприємницька діяльність у сфері послуг. Основи бізнес-планування. 
Стратегії торговельного підприємництва. Державне регулювання під-
приємницької діяльності та самоорганізація суб’єктів торговельного 
підприємництва. Етична та соціальна відповідальність торговельного 
підприємництва. 
5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби. 
1. Про підприємництво : Закон України № 698-XII-ВР від 7 лют. 1991 р. 

(зі змін. та допов.). – 267 с. 
2. Виноградська А.М. Технологія комерційного підприємництва : 
навч. посіб. / А.М. Виноградська. – К. : Центр навч. л-ри, 2006. – 
780 с. 

3. Комерційна діяльність : підручник / за ред. В.В. Апопія. – 2-ге вид. 
переробл. і доповн. – К. : Знання, 2008. – 535 с. 

4. Підприємницькі мережі в торгівлі : монографія / Н.О. Голошубова, 
О.О. Кавун, В.М. Торопков та ін. ; за заг. ред. Н.О. Голошубової. – 
К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2014. – 344 с. 
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5. Сизоненко В.О. Сучасне підприємництво : підручник / В.О. Сизо-
ненко. – К. : Знання-Прес, 2008. – 440 с. 

6. Чеберко Е.Ф. Теоретические основы предпринимательской деятель-
ности : макроэкономический аспект : курс лекций / Е.Ф. Чеберко. – 
СПб. : СПбГУП, 2009. – 304 с. 

5.10. Заплановані навчальні заходи та методи викладання. 
Поєднання традиційних і нетрадиційних методів навчання з викорис-
танням інноваційних технологій: 
– лекції (оглядова / тематична / проблемна / із запланованими помилками); 
– практичні заняття (презентація / дискусія / комунікативний метод / 
модерація / моделювання ситуацій / «мозкова атака» / метод кейс-
стаді / робота в малих групах та ін.). 

5.11. Методи оцінювання. 
– поточний контроль (тестування; усне / письмове опитування; пере-
вірка звіту / конспекту / розрахунково-аналітичної роботи / проекту / 
вправи / завдання / ситуаційного завдання та ін.); 

– підсумковий контроль (екзамен). 
5.12. Мова навчання та викладання. Українська. 
 
5.1. Назва. Матеріалознавство та основи технології виробництва товарів. 
5.2. Тип. Обов’язкова.  
5.3. Рік навчання. 2016/2017. 
5.4. Семестр. IІІ. 
5.5. ПІБ лектора, науковий ступінь, посада. Мокроусова О.Р., д-р 
техн. наук, проф.; Коптюх Л.А., д-р техн. наук, проф.; Мостика К.В., 
канд. техн. наук, доц. 
5.6. Результати навчання. Формування системи знань щодо сучас-
ного асортименту сировини і матеріалів, що використовуються у 
виробництві товарів; будови, структури та властивостей матеріалів; 
типів виробництва, їх ознак, переваг та недоліків; видів сировини для 
виробництва харчових продуктів та непродовольчих товарів і методів 
їх підготовки до переробки; складових виробничого та технологіч-
ного процесів, етапів розробки технологічного процесу та техноло-
гічної підготовки виробництва; принципів інтенсифікації технологіч-
них процесів, перспектив їх розвитку та вдосконалення; особливостей 
різних хіміко-технологічних процесів у виробництві непродовольчих 
товарів; методів формування та обробки виробів, способів захисту від 
корозії. 

Набуття студентами навичок характеризувати вплив сировини й 
матеріалів на споживні властивості товарів, досліджувати будову та 
структуру матеріалів; визначати властивості сировини й матеріалів, 
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що використовуються у виробництві товарів, встановлювати та 
прогнозувати залежність між будовою, структурою та властивостями 
матеріалів; визначати вироби, виготовлені різними методами плас-
тичної деформації та лиття; характеризувати сировину, обладнання та 
операції технологічного процесу виготовлення різних груп харчових 
продуктів та непродовольчих товарів. 
5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Фізика», «Хімія», 
«Мікробіологія». 
5.8. Зміст. Матеріалознавство як наука про будову та властивості 
матеріалів. Речовини і матеріали. Класифікація матеріалів. Законо-
мірності формування структури матеріалів. Формування будови та 
властивостей матеріалів. Взаємозв’язок між будовою, структурою та 
властивостями матеріалу. Характеристика властивостей матеріалів. 
Матеріали, які використовуються для виготовлення непродовольчих 
товарів: характеристика структури і властивостей. 

Основи технології. Промисловість та її галузі. Типи виробництв 
та їх ознаки. Сировинна база виробництва. Класифікація сировини. 
Підготовка сировини до переробки. Виробничий і технологічний 
процеси. Складові технологічного процесу. Класифікація технологіч-
ний процесів. Дані для проектування технологічного процесу. Етапи 
розробки технологічного процесу. Хіміко-технологічні процеси у 
виробництві непродовольчих товарів. Міжгалузеві технологічні процеси. 
Основні технологічні процеси в мікроелектроніці. Корозія. Захист від 
корозії та старіння. 

Класифікація процесів харчових виробництв. Основи гідравліки. 
Гідравлічні машини у харчових виробництвах. Гідромеханічні процеси у 
харчових технологіях. Механічні процеси в харчових технологіях. 
Теплові процеси у харчових технологіях. Масообмінні процеси у 
харчових технологіях. Загальні методи обробки харчових продуктів і 
сировини. 
5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби. 
1. Матеріалознавство і технологія матеріалів : підручник / 
Н.В. Мережко, Н.К. Зіміна, С.О. Сіренко, О.І. Сім’ячко. – Київ : 
Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2010. – 387 с. 

2. Збожна О.М. Основи технології : навч. посіб. / О.М. Збожна. –  
2-ге, змін. і доповн. – Тернопіль : Карт-бланш, 2002. – 389 с. 

3. Вербій В.П. Сучасні методи обробки харчових продуктів : навч. 
посіб. / В.П. Вербій. – К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2004. – 217 с. 

4. Тарасенко І.І. Процеси та апарати харчових виробництв : навч. 
посіб. / І.І. Тарасенко. – Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2002. – 
315 с. 
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5.10. Заплановані навчальні заходи та методи викладання. Лекції 
(тематичні), практичні заняття (дослідження структури та властивос-
тей матеріалів, презентація), семінарські заняття. 
5.11. Методи оцінювання: 
– поточний контроль (тестування, опитування, перевірка підготовленої 
презентації, написання курсової роботи); 

– підсумковий контроль – екзамен. 
5.12. Мова навчання та викладання. Українська. 
 
5.1. Назва. Теоретичні основи товарознавства. 
5.2. Тип. Обов’язкова.  
5.3. Рік навчання. 2016/2017. 
5.4. Семестр. ІІІ. 
5.5. ПІБ лектора, науковий ступінь, посада. Романенко О.В., канд. 
техн. наук, доц.; Михайлова Г.М., канд. техн. наук, доц. 
5.6. Результати навчання. Формування знань про об’єкт і предмет 
товарознавства, історію розвитку товарознавства та його роль у 
забезпеченні потреб людини й економічної безпечності держави, сут-
ність основних категорій товарознавства; класифікацію властивостей 
товарів, чинники формування і збереження властивостей товарів; 
хімічний склад і фізичні властивості харчових продуктів, їх значення 
для енергетичної, біологічної цінності, якості і здатності до збері-
гання товарів; класифікацію і сутність методів дослідження власти-
востей та оцінки якості товарів; оптимальні режими зберігання окре-
мих груп товарів, які запобігають виникненню втрат якості і кількості 
товарів під час товароруху; основи консервування харчових продук-
тів, сутність окремих методів консервування; наукові принципи і 
методи класифікації харчових продуктів і непродовольчих товарів; 
методи кодування товарів та вимоги до маркування; наукові підходи 
до формування торговельного асортименту товарів. 
5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Фізика», «Хімія», 
«Матеріалознавство та основи технології виробництва товарів», 
«Мікробіологія», «Біохімія та фізіологія харчування». 
5.8. Зміст. Вивчення теоретичних основ формування потреб і спожи-
вання товарів, споживних і товарних властивостей товарів, основних 
категорій і понять (якість, показники якості, асортимент та ін.), 
методів дослідження властивостей та оцінки якості товарів, системи 
товаропросування: основ зберігання, транспортування та реалізації, 
основ консервування харчових продуктів, класифікації і кодування 
товарів, а також вивчення кодів і засобів інформації про товари. 
5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби. 
1. ДСТУ 3993–2000. Товарознавство. Терміни та визначення. – К. : 
Держспоживстандарт України, 2000. – 28 с. 
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2. Теоретичні основи товарознавства / Ю.Т. Жук, В.А. Жук, 
В.В. Гаврилишин та ін. – Львів : Компакт ЛВ, 2009. – 480 с. 

3. Орлова Н.Я. Теоретичні основи товарознавства. Продовольчі 
товари : практикум / Н.Я. Орлова. – Київ : Київ. нац. торг.-екон.  
ун-т, 2008. – 145 с. 

5.10. Заплановані навчальні заходи та методи викладання. Поєднання 
традиційних та нетрадиційних методів викладання із використанням 
інноваційних технологій: 
– лекції (тематичні); 
– лабораторні заняття (лабораторні дослідження показників якості 
продуктів, структури та властивостей матеріалів, презентація, 
семінари). 

5.11. Методи оцінювання: 
– поточний контроль (тестування, опитування, перевірка виконаного 
індивідуального завдання, контрольна робота); 

– підсумковий контроль – екзамен. 
5.12. Мова навчання та викладання. Українська. 
 
5.1. Назва. Теорія галузевих ринків. 
5.2. Тип. За вибором.  
5.3. Рік навчання. 2017/2018. 
5.4. Семестр. IІІ. 
5.5. ПІБ лектора, науковий ступінь, посада. Міняйло О.І., канд. 
екон. наук, доц. 
5.6. Результати навчання. Засвоєння понятійно-категоріального апарату 
за обраними спеціальностями. Оволодіння студентами ґрунтовними 
теоретико-методологічними знаннями, пізнання економічних процесів і 
явищ, вивчення економічних законів та механізму їх дій, законо-
мірностей, рушійних сил розвитку суспільного виробництва.  
5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Історія економіки 
та економічної думки». 
5.8. Зміст. Соціально-економічні відносини між людьми у процесі 
виробництва, обміну, розподілу і споживання різноманітних товарів і 
послуг. Економічні відносини, господарчі механізми і діяльність 
людей, спрямована на ефективне господарювання в умовах обмеже-
них економічних і природних ресурсів, особливості ринкових пере-
творень економіки України й сучасних процесів інтернаціоналізації та 
глобалізації економічного життя людства. 
5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби.  
1. Економічна теорія: політична економія : підручник / С.І. Юрій, 
І.В. Буян, Р.М. Березюк та ін. ; за заг. ред. С.І. Юрія. – Київ : 
Кондор, 2009. – 600 с.  
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2. Політична економія : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / Ю.В. Ніко-
ленко, В.Я. Бобров, Л.С. Лісогор та ін. ; за заг. ред. Ю.В. Ніколенка. – 
Київ : Центр навч. л-ри, 2009. – 632 с. 

3. Ніколенко Ю.В. Політична економія : підручник / Ю.В. Ніколенко. – 
1 електрон. опт. диск (CD-ROM). – 2009. – 387 с. 

4. Ходжаян А.О. Політична економія : навч.-метод. посіб. для самост. 
вивч. / А.О. Ходжаян. – Київ : Кондор, 2009. – 304 с. 

5. Економічна теорія: політична економія. Навчальні форми контролю 
та презентації : навч. посіб. / С.І. Юрій, В.В. Козюк, К.З. Возьний та 
ін. ; за ред. С.І. Юрія, В.В. Козюка. – Київ : Кондор, 2012. – 265 с. 

6. Мочерний С.В. Політична економія : навч. посіб. для студ. вищ. 
навч. закл. / С.В. Мочерний, Я.С. Мочерна. – 2-ге вид., випр. та 
допов. – Київ : Знання-Прес, 2007. – 684 с. 

5.10. Заплановані навчальні заходи та методи викладання. Поєд-
нання традиційних та сучасних методів викладання із використанням 
інноваційних технологій. 
5.11. Методи оцінювання: 
– поточний контроль (тестування, усне та письмове опитування, 
перевірка дайджестів, конспектів, презентацій, інформаційно-
аналітичні доповіді); 

– підсумковий контроль (екзамен). 
5.12. Мова навчання та викладання. Українська. 
5.1. Назва. Сенсорний аналіз. 
5.2. Тип. За вибором.  
5.3. Рік навчання. 2017/2018. 
5.4. Семестр. III. 
5.5. ПІБ лектора, науковий ступінь, посада. Сидоренко О.В., д-р 
техн. наук, проф. 
5.6. Результати навчання. Формування системи знань про: термі-
нологію сенсорного аналізу відповідно до міжнародних стандартів; 
психофізіологічні основи сенсорного аналізу; основні види факторів, 
що впливають на вразливість відчуттів людини; методологію та 
методи сенсорного аналізу; організацію проведення органолептичної 
оцінки; застосування методів статистичної обробки даних сенсорної 
оцінки; особливості проведення сенсорної оцінки окремих груп 
споживчих товарів; інструментальні методи дослідження товарів; 
основні принципи роботи сучасного обладнання.  

Набуття практичних навичок щодо перевірки сенсорної чутли-
вості дегустаторів; організації роботи дегустаційної комісії; визначення 
критеріїв вибору методів сенсорного аналізу; застосування методо-
логії та методів сенсорного аналізу; проведення статистичної обробки 
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результатів сенсорної оцінки; здійснення сенсорної оцінки окремих 
груп споживчих товарів; застосування основних принципів роботи 
сучасного обладнання у практичній діяльності товарознавців. 
5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Вища та 
прикладна математика», «Хімія», «Фізика». 
5.8. Зміст. Вивчення термінології сенсорного аналізу відповідно до 
міжнародних стандартів. Психофізіологічні основи сенсорного аналізу. 
Основні види відчуттів людини та фактори, що впливають на їхню 
вразливість. Формування сенсорної пам’яті студентів. Перевірка 
чутливості студентів щодо сприйняття різних відчуттів і визначення 
факторів її підвищення. Систематика методів сенсорного аналізу. 
Розуміння критеріїв вибору методів для дослідження. Сутність та 
особливості застосування методів сенсорного аналізу. Організація 
проведення органолептичної оцінки. Застосування методів статистич-
ної обробки даних сенсорної оцінки. Вивчення особливостей прове-
дення сенсорної оцінки окремих груп споживчих товарів. 
5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби. 
1. Жук В.А. Сенсорний аналіз / В.А. Жук. – Київ : Укоопосвіта, 

1999. – 366 с. 
2. Сидоренко О.В. Сенсорний аналіз : лабораторний практикум з 
дисципліни / О.В. Сидоренко. – Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 
2011. – 87 с. 

3. Ємченко І.В. Сенсорний аналіз: Практикум : навч. посіб. / І.В. Ємченко, 
А.О. Троякова, А.П. Батутіна. – Львів : Афіша, 2009. –72 с. 

5.10. Заплановані навчальні заходи та методи викладання. 
Поєднання традиційних та нетрадиційних методів викладання із 
використанням інноваційних технологій: 
– лекції (тематичні, проблемні, конференції); 
– лабораторні заняття (дискусія, імітація, робота у малих групах, 
виконання індивідуальних лабораторних досліджень). 

5.11. Методи оцінювання: 
– поточний контроль (тестування, усне та письмове опитування, 
контрольні роботи, ситуаційні завдання, наукові доповіді);  

– підсумковий контроль – екзамен. 
5.12. Мова навчання та викладання. Українська. 
 
5.1. Назва. Інструментальні методи дослідження. 
5.2. Тип. За вибором.  
5.3. Рік навчання. 2017/2018. 
5.4. Семестр. ІІІ. 
5.5. Лектор, науковий ступінь, посада. Пасальський Б.К., канд. хім. 
наук, доц.; Гончарова І.В., канд. хім. наук, доц. 
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5.6. Результати навчання. Формування системи знань про інстру-
ментальні методи дослідження товарів; основні принципи роботи 
сучасного обладнання. 
Набуття практичних навичок щодо застосування основних принципів 
роботи сучасного обладнання в практичній діяльності товарознавців. 
5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Вища та прик-
ладна математика», «Хімія», «Фізичні методи дослідження», «Біохімія і 
фізіологія харчування». 
5.8. Зміст. Розуміння критеріїв вибору методів для дослідження. 
Значення для товарознавців інструментальних методів аналізу. Інстру-
ментальні методи аналізу, як складова частина аналітичної хімії. 
Теоретичні основи і класифікація інструментальних методів. Аналі-
тичний сигнал, як прояв хімічних та фізичних властивостей об’єктів 
аналізу. Інтенсивні та екстенсивні властивості речовин. Фотометричні 
методи дослідження товарів. Рефрактометричний метод аналізу. Елект-
рохімічні методи дослідження товарів. Кондуктометричний метод 
аналізу. Потенціометричний, кулонометричний та полярографічний 
методи дослідження товарів. Хроматографічні і спектральні методи 
дослідження товарів. Інфрачервона та ультрафіолетова спектроскопія. 
Атомна спектроскопія. Люмінесцентний та рентгеноструктурний аналіз. 
5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби. 
1. Душейко В.А. Фізико-хімічні методи дослідження сировини і 
матеріалів : навч. посіб. / В.А. Душейко. – Київ : Київ. нац. торг.-
екон. ун-т, 2003. – 307 с. 

2. Пасальський Б.К. Хімія та методи дослідження сировини та 
матеріалів : навч. посіб. / за ред. А.А. Мазаракі. – Київ: Київ. нац. 
торг.-екон. ун-т, 2005. – 217 с. 

3. Пасальський Б.К. Теоретичні основи товарознавства. Інструментальні 
методи дослідження: Методичні рекомендації до лабораторних 
занять / Б.К. Пасальський, І.В. Гончарова, Ю.І. Геваза. – Київ : 
Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2011. – 211 с. 

5.10. Заплановані навчальні заходи та методи викладання. Поєднання 
традиційних та нетрадиційних методів викладання із використанням 
інноваційних технологій: 
– лекції (тематичні, проблемні, конференції); 
– лабораторні заняття (дискусія, імітація, робота у малих групах, 
виконання індивідуальних лабораторних досліджень). 

5.11. Методи оцінювання.  
– поточний контроль – опитування, контрольна робота; 
– підсумковий контроль – залік. 
5.12. Мова навчання та викладання. Українська. 
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5.1. Назва. Філософія. 
5.2. Тип. Обовязкова.  
5.3. Рік навчання. 2017/2018. 
5.4. Семестр. ІV. 
5.5. ПІБ лектора, науковий ступінь, посада. Ожеван М.О., 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. Знання та навички 
з психології, історії України, історії української культури. 
5.8. Зміст. Філософія як універсальний тип знань. Онтологія. Філо-
софське розуміння світу. Філософська антропологія. Філософія людини. 
Філософія свідомості. Гносеологія. Філософія пізнання. Діалектика – 
всезагальна 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. – 863 с. 

2. Філософія економіки : учеб. пособие для высш. учеб. зав. / отв. ред. 
С.В. Синяков. – Київ : Альтепрес, 2002. – 782 с. 

3. Философия : хрестоматия [для студ. всех спец. и форм обучения] / 
Ю.И. Потоцкая, И.В. Тарасенко, В.А. Черненко. – Харків : ХНЭУ, 
2005. – 256 с. 

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

5. Велика бібліотека філософських текстів російською мовою. – 
Режим доступу : http:www.philosophy.ru 

6. Бібліотека факультету філософії Київського національного універ-
ситету ім. Т. Шевченка. – Режим доступу : http:www.philosci.univ. 
kiev.ua 

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 письмовий). 
5.12. Мова навчання та викладання. Українська. 
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5.1. Назва. Стандартизація, метрологія та управління якістю. 
5.2. Тип. Обовязкова. 
5.3. Рік навчання. 2017/2018. 
5.4. Семестр. ІV. 
5.5. ПІБ лектора, науковий ступінь, посада. Метельська Н.С., канд. 
техн. наук, доц.; Осієвська В.В., канд. техн. наук, доц. 
5.6. Результати навчання. Формування у студентів системного 
мислення та комплексу знань з сучасної стандартизації, метрології та 
управління якістю, опанування науково-методичних джерел націо-
нальної стандартизації та державної метрологічної системи України, 
нормативного та законодавчого забезпечення виробництва та сфери 
торговельно-економічного обігу продукції, теорії якості та осново-
положних принципів побудови і функціонування систем управління 
якістю. 
5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Вища та 
прикладна математика», «Теоретичні основи товарознавства». 
5.8. Зміст. Терміни, визначення, поняття щодо стандартизації, метро-
логії та управління якості товарів, мету, основні принципи, методи, 
форми та об’єкти стандартизації. Суть та головні складові сучасної 
стандартизації, метрологічної діяльності, принципи впровадження і 
функціонування системи управління якістю. Види нормативних доку-
ментів. Основні положення щодо застосування стандартів і технічних 
умов, захисту інтересів споживачів і держави з питань безпечності та 
якості продукції (товарів) для життя, здоров’я та майна громадян, 
охорони навколишнього природного середовища. Світова практика 
розвитку сфер стандартизації, метрології та управління якістю, проб-
леми імплементації норм міжнародного технічного законодавства у 
національну систему технічного регулювання. 

Основи теорії вимірювань, забезпечення єдності вимірювань. 
Метрологічне забезпечення якості продукції. Основні принципи 
управління якістю та елементи систем якості. Оцінка нормативних 
документів з точки зору вимог соціально-економічного прогресу і 
споживачів, формулювання пропозицій щодо їх вдосконалення. 
Каталоги та покажчики НД. Фактори, що впливають на якість 
вимірювань, визначення похибок вимірювань. 
5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби. 
1. Кириченко Л.С. Основи стандартизації, метрології, управління 
якістю : підручник / Л.С. Кириченко, Н.В. Мережко. – Київ : Київ. 
нац. торг.-екон. ун-т, 2010. – 355 с. 

2. Величко О.М. Основи стандартизації : навч. посіб. / О.М. Величко. – 
Київ : КРОК, 2010. – 346 с. 

3. Метрологія, стандартизація, сертифікація : підруч. для студ. вищ. 
навч. закл. / за заг. ред. О.І. Момота. – Київ : КРОК, 2011. – 301 с. 
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5.10. Заплановані навчальні заходи та методи викладання. 
Поєднання традиційних та нетрадиційних методів викладання із 
використанням інноваційних технологій: 
– лекції (тематичні, проблемні); 
– практичні заняття (робота у малих групах, виконання індивідуаль-
них завдань). 

5.11. Методи оцінювання. 
– поточний контроль (тестування, усне та письмове опитування); 
– підсумковий контроль – екзамен. 
5.12. Мова навчання та викладання. Українська. 
 
5.1. Назва. Товарознавство. Біржові товари. 
5.2. Тип. Обов’язкова.  
5.3. Рік навчання. 2017/2018. 
5.4. Семестр. ІV. 
5.5. ПІБ лектора, науковий ступінь, посада. Мережко Н.В., д-р 
техн. наук, проф.; Осика В.А., канд. техн. наук, доц. 
5.6. Результати навчання. Формування системи знань і вмінь щодо 
класифікації, групової номенклатури, асортименту, якості та оцінки 
властивостей біржових товарів. 
5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Теоретичні основи 
товарознавства», «Матеріалознавство та технологія виробництва 
товарів». 
5.8. Зміст. Класифікація і групова номенклатура біржових товарів 
провідних товарних бірж світу. Особливості вимог до біржових 
товарів, які реалізуються товарними біржами України. Товарознавчі 
особливості кількісних характеристик біржових товарів. Характерні 
ознаки речовинних біржових товарів: масовий характер виробництва і 
споживання, стандартизованість, збереженість, транспортабельність, 
незалежність якісних характеристик товару від конкретного спожи-
вача, змінюваність цін під впливом різних факторів. Товарознавча 
характеристика асортименту основних груп біржових товарів: сільсько-
господарська сировина, лісові товари та продукція їх переробки: 
зернові, насіння олійних культур та продукти його переробки, жива 
худоба, м’ясо тварин, харчові товари, текстильні товари, пиломате-
ріали та фанера, натуральний каучук. Промислова сировина: нафта-
сирець та продукти її переробки, кольорові та коштовні метали. 



 65

5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби. 
1. Беднарчук М.С. Біржові товари / М.С. Беднарчук, І.С. Полікарпов. – 
Львів : Вид-во. «Львів. комерц. акад.», 2004. – 280 с. 

2. Красовський Є.В. Товарознавство сировини, матеріалів та засобів 
виробництва : підручник / Є.В. Красовський. – Київ : Київ. нац. 
торг.-екон. ун-т, 2007. – 187 с. 

3. Колтунов В.А. Товарознавство сировини, матеріалів та засобів 
виробництва : підручник / В.А. Колтунов, Л.Ф. Скалецька. – Київ : 
Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2005. – 203 с. 

5.10. Заплановані навчальні заходи та методи викладання. 
Поєднання традиційних та нетрадиційних методів викладання із 
використанням інноваційних технологій:  
– лекції (тематичні, проблемні); 
– лабораторні заняття (робота у малих групах). 
5.11. Методи оцінювання. 
– поточний контроль (тестування, усне та письмове опитування); 
– підсумковий контроль – екзамен. 
3.14. Мова навчання та викладання. Українська. 
 
5.1. Назва. Статистика. 
5.2. Тип. Обов’язкова.  
5.3. Рік навчання. 2017/2018. 
5.4. Семестр. ІV. 
5.5. ПІБ лектора, науковий ступінь, посада. Чорний А.Ю., канд. 
екон. наук, доц.  
5.6. Результати навчання. Формування теоретичних знань та прак-
тичних навичок статистичної оцінки економічних явищ і процесів 
суспільного життя, оволодіння методами статистичного аналізу. 
Формування вмінь: проводити статистичні дослідження, обчислювати 
узагальнюючі показники, будувати статистичні таблиці, графіки, 
виявляти закономірності та тенденції розвитку досліджуваних явищ. 
5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Вища та прик-
ладна математика». 
5.8. Зміст. Методологічні засади статистики. Організація статистики в 
Україні. Статистичні спостереження. Зведення та групування статис-
тичних даних. Узагальнюючі статистичні показники та загальні прин-
ципи їх застосування: абсолютні і відносні величини; середні величини. 
Ряди розподілу та їх аналіз. Аналіз тенденцій розвитку. Індексний 
метод аналізу. Вибіркові спостереження. Статистичні методи вимірю-
вання взаємозв’язків. 
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5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби. 
1. Горкавий В.К. Статистика : навч. посіб. / В.К. Горкавий. – 2-ге вид., 
перероб. і допов. – Київ : Алерта, 2012. – 608 с. 

2. Єріна А.М. Теорія статистики : практикум / А.М. Єріна. – 5-те вид., 
стер. – Київ : Знання, 2006. – 255 с. 

3. Попов І.І. Статистика : практикум / І.І. Попов. – Київ : Київ. нац. 
торг.-екон. ун-т, 2011. – 105 с. 

5.10. Заплановані навчальні заходи та методи викладання. Лекції, 
практичні заняття, самостійна робота. 
5.11. Методи оцінювання: 
– поточний контроль (тестування, опитування); 
– підсумковий контроль (екзамен). 
5.12. Мова навчання та викладання. Українська.  
 
5.1. Назва. Товарна номенклатура ЗЕД. 
5.2. Тип. Обов’язкова.  
5.3. Рік навчання. 2017/2018. 
5.4. Семестр. ІV. 
5.5. ПІБ лектора, науковий ступінь, посада. Караваєв Т.А., канд. 
техн. наук, доц. 
5.6. Результати навчання. Формування системи теоретичних знань і 
практичних вмінь визначення коду товару згідно з Українською 
класифікацією товарів зовнішньоекономічної діяльності (УКТЗЕД). 
5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Хімія та методи 
дослідження сировини і матеріалів», «Теоретичні основи товарознав-
ства», «Товарознавство». 
5.8. Зміст. Історія розвитку міжнародних товарних класифікацій. 
Гармонізована система опису і кодування товарів як основа митно-
тарифного регулювання. Правила інтерпретації, структура та загальні 
основи користування УКТЗЕД. Класифікація та основи кодування 
товарів продовольчої групи. Характеристика товарних груп, що вхо-
дять до 1–4 Розділів. Особливості кодування промислових товарів, що 
входять до 5–9 Розділів. Характеристика паперових і текстильних 
товарів, аксесуарів для одягу. Особливості кодування виробів з дорого-
цінних і недорогоцінних металів, каміння; перли, біжутерія, монети; 
прилади, машини та інше промислове устаткування та обладнання. 
Особливості кодування транспортних засобів, приладів різного при-
значення, зброї і боєприпасів. Класифікація предметів колекціону-
вання та антикваріату. 
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5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби. 
1. Про митний тариф України : Закон України від 19.09.2013 № 584-VII. – 
Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/584-18.  

2. Про затвердження Пояснень до Української класифікації товарів 
зовнішньоекономічної діяльності : Наказ Міндоходів від 14.01.2014 
№ 15. – Режим доступу : http://minrd.gov.ua/zakonodavstvo/mitne-
zakonodavstvo/nakazi/62995.html. 

3. Класифікація товарів – інструмент регулювання зовнішньоеконо-
мічної діяльності : навч. посіб / за заг. ред. А.В. Макаренка. – 
Хмельницький : ІНТРАДА, 2009. – 321 с. 

5.10. Заплановані навчальні заходи та методи викладання. 
Поєднання традиційних та нетрадиційних методів викладання із 
використанням інноваційних технологій: 
– лекції (тематичні, проблемні); 
– практичні заняття (вирішення ситуаційних завдань). 
5.11. Методи оцінювання:  
– поточний контроль (тестування, усне та письмове опитування, 
перевірка вирішених ситуаційних завдань); 

– підсумковий контроль – залік. 
5.12. Мова навчання та викладання. Українська. 
 
5.1. Назва. Підприємницьке право. 
5.2. Тип. За вибором. 
5.3. Рік навчання. 2017/2018. 
5.4. Семестр. ІV. 
5.5. ПІБ лектора, науковий ступінь, посада. Пальчук П.М., канд. 
юрид. наук, доц.; Дорош О.М., ст. викл. 
5.6. Результати навчання. Формування у фахівців неюридичних 
спеціальностей системи правових знань, безпосередньо пов’язаних з 
їх професійною підготовкою. Повинні вміти: орієнтуватися у чинному 
законодавстві яке регулює пидпріємніцьку дияльність, правильно 
тлумачити чинне законодавство і застосовувати його на практиці. 
5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Цивільне 
право», «Конституційне право», «Адміністративне право і процес». 
5.8. Зміст. Поняття, структура та джерела підпріємніцького права. 
Поняття та види підприємницької діяльності. Суб’єкти підпріємніць-
кої діяльності. Легітимація підприємницької діяльності. Припинення 
юридичних осіб та підприємницької діяльності громадян. Правовий 
режим майна суб’єктів підприємницької діяльності. Загальні поло-
ження договірного права. Договори про передачу майна у власність. 
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Договори про передачу майна в користування. Договори про вико-
нання робіт. Договори про надання послуг. Зобов’язання про сумісну 
діяльність. Договори про створення юридичної особи. Право промис-
лової власності. Антимонопольне регулювання підприємницької 
діяльності. Захист від недобросовісної конкуренції. Правові основи 
захисту прав споживачів в Україні. Правові основи оподаткування 
підприємств та фінансового контролю. Правове регулювання зовніш-
ньоекономічної діяльності підприємств. Захист прав і законних 
інтересів суб’єктів підприємницької діяльності. 
5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби. 
1. Науково-практичний коментар Господарського кодексу України / 
О.А. Беляневич, О.М. Вінник, В.С. Щербина та ін. ; за заг. ред. 
Г.Л. Знаменського, В.С. Щербини. – 3-тє вид., перероб. і допов. – 
Київ : Юрінком Інтер, 2012. – 188 с. 

2. Щербина В.С. Господарське право : підручник / В.С. Щербина. –  
6-те вид., перероб. і допов. – Київ : Юрінком Інтер, 2013. – 495 с. 

3. Сущук-Слюсаренко З.І. Господарське право : навч. посіб. / 
З.І. Сущук-Слюсаренко – Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2013. – 
150 с. 

4. Щербина В.С. Господарське право : підручник / В.С. Щербина. – 
Київ : Юрінком Інтер, 2013. – 540 с. 

5. Лебідь В.І. Господарське право: навчальний посібник / В.І. Лебідь, 
Н.О. Можаровська, Л.Л. Нескороджена. – 2-ге вид., допов. і перероб. – 
Київ : Алеута, 2014. – 416 с. 

5.10. Заплановані навчальні заходи та методи викладання. 
Поєднання традиційних і нетрадиційних методів викладання із вико-
ристанням інноваційних технологій: лекції (оглядова / тематична / 
проблемна / лекція-консультація / лекція-конференція / бінарна / дуальна / 
лекція із заздалегідь запланованими помилками); семінарські / 
практичні / лабораторні заняття (тренінг / презентація / дискусія / 
комунікативний метод / імітація / симуляція / модерація / моделю-
вання ситуацій / «мозкова атака» / метод кейс-стаді / робота в малих 
групах / інше). 
5.11. Методи оцінювання: 
– поточний контроль (тестування; усне / письмове опитування / 
дайджесту / огляду / звіту / конспекту / презентації / ситуаційного 
завдання тощо); 

– підсумковий – екзамен. 
5.12. Мова навчання та викладання. Українська. 
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5.1. Назва. Господарське право. 
5.2. Тип. За вибором. 
5.3. Рік навчання. 2019/2020. 
5.4. Семестр. VII–VIII. 
5.5. ПІБ лектора, науковий ступінь, посада. Микитенко Л.А., канд. 
юрид. наук, доц. 
5.6. Результати навчання. Вивчення дисципліни передбачає підго-
товку, в результаті якої студенти повинні: застосовувати чинне госпо-
дарське законодавство; визначати цілі, завдання, принципи, інстру-
ментарії господарського права; складати проекти господарських дого-
ворів; вирішувати господарські спори; складати висновки і надавати 
пропозиції щодо правомірності накладання цивільної та господар-
ської відповідальності; взаємодіяти з державними органами, що 
здійснюють нагляд за дотриманням господарського законодавства; 
орієнтуватися у чинному господарському законодавстві; вміти правильно 
тлумачити чинне законодавство і застосовувати його на практиці. 
5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Цивільне право», 
«Конституційне право», «Адміністративне право і процес». 
5.8. Зміст. Поняття, структура та джерела господарського права. 
Поняття та види підприємницької діяльності. Суб’єкти господарської 
діяльності. Легітимація підприємницької діяльності. Припинення 
юридичних осіб та підприємницької діяльності громадян. Правовий 
режим майна суб’єктів підприємницької діяльності. Загальні поло-
ження договірного права. Договори про передачу майна у власність. 
Договори про передачу майна в користування. Договори про вико-
нання робіт. Договори про надання послуг. Зобов’язання про сумісну 
діяльність. Договори про створення юридичної особи. Державне регу-
лювання підприємницької діяльності. Антимонопольне регулювання 
підприємницької діяльності. Захист від недобросовісної конкуренції. 
Правові основи оподаткування підприємств та фінансового контролю. 
Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності підприємств. 
Захист прав та законних інтересів суб’єктів підприємницької діяльності. 
5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби. 
1. Харитонова О.І. Господарський кодекс України : наук.-практ. 
коментар / О.І. Харитонова. – Xарків : Одіссей, 2007. – 831 с. 

2. Вінник О.М. Господарське право : навч. посіб. для студ. вищ. навч. 
закл. / О.М. Вінник. – 2-ге вид., змін. та доповн. – Київ : Правова 
єдність, 2008. – 776 с. 

3. Підприємницьке право в схемах: загальна частина : навч. посіб. / 
С.І. Бевз ; за заг. ред. С.І. Бевз. – Київ : Гранмна, 2012. – 292 с. 
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4. Господарське право : підручник / Д.В. Задихайло, В.М. Пашков, 
Р.П. Бойчук та ін. ; за заг. ред. Д.В. Задихайло, В.М. Пашкова. – 
Харків : Право, 2012. – 696 с. 

5. Косак В.М. Науково-практичний коментар Господарського кодексу 
України / В.М. Косак. – Київ : Правова єдність, 2010. – 672 с.  

6. Луць В.В. Корпоративне право України : навч. посіб. / В.В. Луць. – 
Київ : Юрінком Інтер, 2010. – 380 с. 

5.10. Заплановані навчальні заходи та методи викладання. Поєд-
нання традиційних та нетрадиційних методів викладання з викорис-
танням інноваційних технологій: 
– лекції (оглядова); 
– семінарські заняття (презентація / дискусія / комунікативний метод / 
моделювання ситуацій / ін.).  

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

− підсумковий контроль – залік. 
5.12. Мова навчання та викладання. Українська. 
 
5.1. Назва. Правове регулювання ЗЕД. 
5.2. Тип. За вибором. 
5.3. Рік навчання. 2017/2018. 
5.4. Семестр. I. 
5.5. ПІБ лектора, науковий ступінь, посада. Гончаренко О.М., канд. 
юрид. наук, доц. 
5.6. Результати навчання. Формування вмінь та практичних навичок 
щодо правових засад регулювання і здійснення зовнішньоекономічної 
діяльності, основних міжнародних договорів у сфері правового регу-
лювання ЗЕД, умов та вимог до здійснення зовнішньоекономічної 
діяльності, відповідальність за правопорушення у зовнішньоекономіч-
ній сфері, основних положень Угоди про асоціацію між Україною та 
Європейським Союзом. 
5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Міжнародне 
публічне право», «Міжнародне приватне право», «Митне право». 
5.8. Зміст. Правові засади і напрями правового регулювання зовніш-
ньоекономічної діяльності (ЗЕД). Державне регулювання ЗЕД. 
Умови здійснення ЗЕД. Зовнішньоекономічні договори (контракти) та 
право, що до них застосовується. Договір міжнародної купівлі-продажу 
товарів. Окремі види договорів (контрактів) у зовнішньоекономічних 
відносинах. Правове регулювання транспортних операцій у ЗЕД. 
Відповідальність у ЗЕД. Захист прав і законних інтересів суб’єктів ЗЕД. 
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5.9. Рекомендовані джерела та інші навяальні ресурси/засоби. 
1. Лютіков П.С. Правове регулювання зовнішньоекономічної діяль-
ності: навч. посіб. / П.С. Лютіков, М.О. Германюк ; Держ. вищ. 
навч. закл. «Запоріз. нац. ун-т» М-ва освіти і науки, молоді та 
спорту України. – Запоріжжя : Запоріз. нац. ун-т, 2012. – 225 с. 

2. Рабінович А.В. Правове регулювання зовнішньоекономічної діяль-
ності : навч. посіб. / А.В. Рабінович ; Укоопспілка, Львів. комерц. 
акад. – Львів : Вид-во «Львів. комерц. акад.», 2014. – 232 с. 

3. Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності : навч. 
посіб. / за заг. ред. В.Ф. Усенка ; Нац. ун-т держ. податкової служби 
України. – Ірпінь, 2012. – 298 с. 

4. Юшина С.І. Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності 
навч. посіб. (практикум) : для студ. вищ. навч. закл. / С.І. Юшина ; 
Київ. ун-т права НАН України. – Київ : Вид-во Європ. ун-ту, 2010. – 
88 с. 

5.10. Заплановані навчальні заходи та методи викладання. Поєднання 
традиційних і нетрадиційних 
методів викладання із використанням інноваційних технологій: 
– лекції (оглядова); 
– семінарські, практичні, лабораторні заняття (тренінг / презентація / 
дискусія / імітація, робота в малих групах / інше), самостійна 
робота, консультації, реферати, презентації, вирішення ситуативних 
завдань. 

5.11. Методи оцінювання: 
– поточний контроль (тестування, усне / письмове опитування тощо); 
– підсумковий контроль – екзамен письмовий. 
5.12. Мова навчання та викладання. Українська. 
 
5.1. Назва. Товарознавство. Харчові продукти. 
5.2. Тип. Обов’язкова. 
5.3. Рік навчання. 2017/2018, 2018/2019. 
5.4. Семестр. V–VІІІ. 
5.5. ПІБ лектора, науковий ступінь, посада. Рудавська Г.Б., д-р с.-г. 
наук, проф.; Сидоренко О.В., д-р техн. наук, проф.; Осика В.А., канд. 
техн. наук, доц.; Мостика К.В., канд. техн. наук, доц.; Вежлівцева 
С.П., канд. техн. наук, доц.; Ващенко В.В., канд. техн. наук, доц.; 
Павлюченко Ю.П., канд. техн. наук, доц.; Бондаренко Є.В., канд. 
техн. наук, доц. 
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5.6. Результати навчання. Формування системи спеціальних теоре-
тичних знань щодо асортименту, харчової цінності та якості харчових 
продуктів у процесі їх виробництва і товаропросування, набуття 
навичок оцінки їх якості. 
5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Хімія», «Фізика», 
«Технічне регулювання. Основи стандартизації, метрології та управ-
ління якістю», «Матеріалознавство та основи технології виробництва 
товарів», «Мікробіологія», «Теоретичні основи товарознавства». 
5.8. Зміст. Роль та значення окремих груп харчових продуктів у 
харчуванні людини, їх характеристика. Хімічний склад та харчова 
цінність. Класифікація. Асортимент. Вимоги до якості. Пакування. 
Маркування. Умови зберігання. 
5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби. 
1. Орлова Н.Я. Товарознавство продовольчих товарів. Фрукти, ягоди, 
овочі, гриби та продукти їхньої переробки : підручник / Н.Я. Орлова, 
П.Х. Пономарьов. – Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2008. – 360 с. 

2. Салухіна Н.Г. Товарознавство зерноборошняних товарів : підруч-
ник / Н.Г. Салухіна, А.А. Самойленко, В.В. Ващенко. – Київ : Київ. 
нац. торг.-екон. ун-т, 2002. – 387 с. 

3. Кириченко Л.С. Крохмаль, цукор, мед і кондитерські вироби : 
підручник / Л.С. Кириченко. – Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 
2006.  

4. Романенко О.Л. Товарознавство смакових товарів : підручник / 
О.Л. Романенко. – Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2012. – 560 с. 

5. Тищенко Є.В. Товарознавство харчових жирів : підручник / 
Є.В. Тищенко, П.Х. Пономарьов. – 2-ге вид., допов. і перероб. – К. : 
Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2005. – 533 с. 

6. Рудавська Г.Б. Товарознавство молочних та яєчних товарів : 
підручник / Г.Б. Рудавська, Є.В. Тищенко. – Київ : Київ. нац. торг.-
екон. ун-т, 2005. – 649 с. 

7. Сирохман І.В. Товарознавство м’яса і м’ясних товарів : підручник / 
І.В. Сирохман, Т.М. Раситюк. – Київ : Центр навч. л-ри, 2009. – 
378 с. 

5.10. Заплановані навчальні заходи та методи викладання. Лекції 
(тематичні), лабораторні заняття (лабораторні дослідження, робота у 
малих групах). 
5.11. Методи оцінювання: 
– поточний контроль (тестування, усне та письмове опитування, 
перевірка ситуаційного завдання); 

– підсумковий контроль – екзамен. 
5.12. Мова навчання та викладання. Українська. 
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5.1. Назва. Товарознавство. Непродовольчі товари. 
5.2. Тип. Обов’язкова. 
5.3. Рік навчання. 2017/2018, 2018/2019. 
5.4. Семестр. V–VІІІ. 
5.5. ПІБ лектора, науковий ступінь, посада. Мокроусова О.Р., д-р 
техн. наук, проф.; Глушкова Т.Г., канд. техн. наук, доц.; Коломієць Т.М., 
канд. техн. наук, доц.; Черняк Л.В., канд. техн. наук, доц.; Михайлова Г.М., 
канд. техн. наук, доц.; Караваєв Т.А., канд. техн. наук, доц.; Михайлов С.В., 
канд. техн. наук, старш. викл. 
5.6. Результати навчання. Формування у студентів знань про кате-
горії, поняття, терміни, визначення і класифікації, що стосуються 
конкретних груп товарів; фактори формування асортименту, власти-
востей і якості товарів у сфері виробництва, нормативно-технічні 
документи, методи випробувань і контролю якості, правила користу-
вання товарами й умови їх зберігання, вимоги до маркування; 
асортимент товарів, їхні види і різновиди, конструктивні особливості, 
ознаки класифікації, класифікаційні групи, кодування товарів. 

Набуття студентами навичок та умінь аналізувати й оцінювати 
умови сфери споживання конкретних груп товарів, фактори форму-
вання вимог споживачів до асортименту і рівня якості; прогнозувати 
оцінку товарів споживання; виявляти, визначати й оцінювати ознаки, 
властивості і показники якості матеріалів та виробів, безпеку, надій-
ність та ефективність споживання; обґрунтовувати ціну відповідно до 
споживчої цінності товарів, прогнозувати їхню конкурентоспромож-
ність; користуватися нормативно-технічними документами, формувати 
оптимальну структуру торговельного асортименту товарів, аналізу-
вати її динаміку за ознаками і властивостями, що впливають на рівень 
задоволення потреб і попиту споживачів; кодувати товари для обробки 
інформації на ЕОМ; консультувати покупців з питань вибору товарів, 
раціонального їхнього використання, правил користування і догляду, 
умов досягнення ефективності споживання.  
5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Фізика», «Хімія», 
«Матеріалознавство та основи технології виробництва товарів», 
«Теоретичні основи товарознавства», «Основи стандартизації, метро-
логії та управління якістю». 
5.8. Зміст. Стан і перспективи розвитку виробництва та споживання 
непродовольчих товарів; сировина, її склад та властивості; основи 
виробництва та технологічні особливості окремих груп непродо-
вольчих товарів, закономірності формування їх якості та споживних 
властивостей; принципи класифікації та асортимент непродовольчих 
товарів; умови зберігання і транспортування непродовольчих товарів, 
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фактори, що впливають на зміну якості під час зберігання, транс-
портування та реалізації непродовольчих товарів; вимоги до якості та 
методи оцінки якості непродовольчих товарів. 
5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби. 
1. Пугачевський Г.Ф. Товарознавство непродовольчих товарів. Ч. І. 

Текстильне товарознавство : підруч. для студ. товарознав. спец. 
вищ. навч. закл. / Г.Ф. Пугачевський, Б.Д. Семак. – Київ : 
Укоопосвіта, 1999. – 596 с. 

2. Зіміна Н.К. Товарознавство трикотажних товарів : підручник / 
Н.К. Зіміна, Н.О. Дзюбак, Л.В. Черняк. – Київ : Київ. нац. торг.-
екон. ун-т, 2002. – 257 с. 

3. Кушнір М.К. Товарознавство непродовольчих товарів. Ч. ІІІ. Товаро-
знавство взуттєвих товарів : підруч. для студ. товарознав. спец. 
вищ. навч. закл. / М.К. Кушнір, Н.П. Тихонова. – Київ : 
Укоопосвіта, 2001. – 380 с. 

4. Товарознавство господарських товарів : підруч. для студ. товаро-
знав. спец. вищ. навч. закл. / Н.К. Кисляк, Т.М. Коломієць, 
В.М. Кравченко, С.О. Сіренко. – Київ : Книга, 2004. – Т. 11. – 323 с. 

5. Глушкова Т.Г. Товари культурно-побутового призначення : підруч-
ник / Т.Г. Глушкова. – К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2010. – 400 с. 

6. Михайлов В.І. Товарознавство електропобутових товарів : підруч-
ник / В.І. Михайлов. – Київ : Київ. держ. торг.-екон. ун-т, 1999. – 
201 с. 

5.10. Заплановані навчальні заходи та методи викладання. 
Поєднання традиційних та нетрадиційних методів викладання із 
використанням інноваційних технологій: 
– лекції (тематичні); 
– лабораторні заняття (лабораторні дослідження, робота у малих 
групах). 

5.11. Методи оцінювання: 
– поточний контроль (тестування, усне / письмове опитування, пере-
вірка підготовленого ситуаційного завдання, реферату, курсової 
роботи); 

– підсумковий контроль – екзамен. 
5.12. Мова навчання та викладання. Українська. 
 
5.1. Назва. Зовнішньоекономічна діяльність підприємства. 
5.2. Тип. Обов’язкова. 
5.3. Рік навчання. 2017/2018. 
5.4. Семестр. V. 
5.5. ПІБ лектора, науковий ступінь, посада. Дьяченко О.В., канд. 
екон. наук, доц.; Донченко О.О., канд. екон. наук, доц. 
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5.6. Результати навчання. Формування цілісної уяви про процеси у 
сфері ЗЕД; оволодіння культурою сучасного економічного мислення; 
оволодіння методологічними підходами щодо аналізу та оцінки 
ефективності зовнішньоекономічної діяльності; формування у студен-
тів умінь і навичок використання здобутих знань у практиці здійс-
нення зовнішньоекономічної діяльності; засвоєння механізму здійс-
нення зовнішньоекономічної діяльності; уміння застосовувати емпі-
ричні та статистичні дані, інформаційні бази даних для аналізу стану 
світового економічного середовища з метою вибору стратегії виходу 
підприємства на зовнішні ринки; оволодіння методиками проведення 
аналізу щодо вибору найоптимальніших для підприємств умов спів-
праці з іноземним контрагентом; формування комплексного підходу 
до розуміння механізму проходження товарів і транспортних засобів 
через митний кордон України; формування практичних навичок скла-
дання тексту зовнішньоекономічного контракту згідно з діючою 
нормативно-правовою базою. 
5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Основи еконо-
мічної теорії», «Мікроекономіка», «Макроекономіка», «Міжнародні 
економічні відносини», «Економіка і фінанси підприємства». 
5.8. Зміст. Зовнішньоекономічна діяльність. Предмет, зміст та завдання 
дисципліни. Основні напрями і показники розвитку ЗЕД в Україні. 
Система регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні. 
Митно-тарифне регулювання зовнішньоекономічної діяльності. Загально-
державні податки у сфері ЗЕД. Нетарифне регулювання зовнішньо-
економічної діяльності. Валютне регулювання зовнішньоекономічної 
діяльності в Україні. Міжнародні розрахунки і банківське обслуго-
вування зовнішньоекономічної діяльності. Форми виходу підприємств 
на зовнішні ринки. Ціноутворення в ЗЕД підприємства. Структура і 
зміст зовнішньоекономічних контрактів. Торговельно-посередницька 
діяльність на зовнішньому ринку. Зустрічна торгівля у зовнішньо-
економічній діяльності. Економічний аналіз зовнішньоекономічної 
діяльності підприємств. Ризики у зовнішньоекономічній діяльності та 
їх страхування. Транспортне обслуговування зовнішньоекономічної 
діяльності. Зовнішньоекономічна діяльність підприємств на території 
вільних економічних зон. 
5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби. 
1. Митне регулювання зовнішньоекономічної діяльності : підручник / 
А.А. Мазаракі, Т.М. Мельник, О.В. Дьяченко та ін. ; за наук. ред. 
А.А. Мазаракі. – Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2015. – 560 с. 

2. Рум’янцев А.П. Зовнішньоекономічна діяльність : навч. посіб. / 
А.П. Рум’янцев, Н.С. Рум’янцева. – 2-ге вид., перероб. та допов. – 
Київ : Центр навч. л-ри, 2012. – 296 с. 



 76

3. Торгова Л.В. Основи зовнішньоекономічної діяльності : навч.-
метод. посіб. / Л.В. Торгова, О.В. Хитра. – Львів : Новий Світ-2000, 
2011. – 512 с. 

4. Митна справа : посібник-практикум / О.Є. Кузьмін, О.Г. Мельник, 
О.Ю. Григор’єв та ін. ; за заг. ред. О.Є. Кузьміна. – Київ : Каравела, 
2014. – 232 с. 

5. Гурін В.М. Зовнішньоекономічна діяльність. Сучасна економіка та 
міжнародні валютні відносини : навч. посіб. для студ. ВНЗ / 
В.М. Гурін, В.О. Тімофєєв. – 2-ге вид., перероб. і допов. – Харків : 
Компанія СМІТ, 2013. – 265 с. 

6. Зовнішньоекономічна діяльність підприємства : підруч. для студ. 
ВНЗ / В.О. Новак, Т.Л. Мостенська, М.Г. Луцький та ін. ; Нац. 
авіац. ун-т; Нац. ун-т харч. технологій. – Київ : Кондор, 2012. – 
493 c. 

5.10. Заплановані навчальні заходи та методи викладання. Лекції, 
семінарські заняття. 
5.11. Методи оцінювання. 
– поточний контроль (опитування, колоквіуми, тестування); 
– підсумковий контроль (залік). 
5.12. Мова навчання та викладання. Українська. 
 
5.1. Назва. Організація торгівлі. 
5.2. Тип. Обов’язкова. 
5.3. Рік навчання. 2017/2018. 
5.4. Семестр. V. 
5.5. ПІБ лектора, науковий ступінь, посада. Кавун О.О., канд. екон. 
наук, доц. 
5.6. Результати навчання. Формування спеціальних теоретичних 
знань з питань організації торгівлі, творче оволодіння ними та набуття 
навичок їх практичного використання на підприємствах торгівлі в 
сучасних умовах господарювання. 
5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Право», 
«Статистика», «Товарознавство (непродовольчі товари)». 
5.8. Зміст. Роздрібні торговельні об’єкти: їх класифікація та види. 
Визначальні фактори розвитку роздрібної торговельної мережі. Критерії 
та показники оцінки стану розвитку роздрібної торговельної мережі. 
Типи магазинів та їхніх об’єднань. Методичні підходи щодо визна-
чення потреби у торговельних об’єктах та їх розміщення. Організація 
процесу продажу товарів і обслуговування покупців у магазинах. 
Позамагазинні форми та особливості організації роздрібного продажу 
товарів на ринках, у дрібнороздрібних торговельних об’єктах, через 
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мережу Інтернет, підприємства посилкової торгівлі, пошту та інші 
канали продажу на замовлення покупців. Види посередників оптової 
торгівлі, їхні функції та послуги, що надаються оптовим покупцям. 
Організація товаропостачання роздрібної торговельної мережі. 
Складська мережа: класифікація, види та типи складів. Методичні 
підходи щодо визначення потреби у складах та їх розміщення. 
Організація технологічних процесів і праці на складах. Упаковка 
товарів та операції з нею. 
5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби. 
1. Берман Б. Розничная торговля: стратегический подход / Б. Берман, 
Дж. Эванс ; пер. с англ. – М. : Вильямс, 2003. – 1184 с. 

2. Голошубова Н.О. Організація торгівлі : підруч. для студ. вищ. навч. 
закл. / Н.О. Голошубова. – 2-ге вид., перероб. та допов. – Київ : 
Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2012. – 680 с. 

3. Голошубова Н.О. Організація і технологія торгівлі спожитковими 
товарами : навч. посіб. / Н.О. Голошубова. – 2-ге вид., перероб. та 
допов. – Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2015. – 274 с. 

4. Голошубова Н.О. Оптова торгівля: організація та технологія : навч. 
посіб. / Н.О. Голошубова, В.М. Торопков. – Київ : Київ. нац. торг.-
екон. ун-т, 2005. – 265 с. 

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

6. Копич І.М. Внутрішня торгівля України: проблеми і перспективи 
розвитку : монографія / І.М. Копич, О.О. Нестуля та ін. ; за ред. 
В.В. Апопія, П.Ю. Балабана. – Львів : Новий Світ – 2000, 2014. – 
565 с. 

5.10. Заплановані навчальні заходи та методи викладання. Лекції 
(оглядові / тематичні / проблемні); семінарські, практичні заняття 
(вирішення ситуаційних і розрахунково-аналітичних задач, презен-
тація, дискусія, «мозкова атака»). 
5.11. Методи оцінювання. 
– поточний контроль – розрахунково-аналітична робота над проектом 
з розробкою рекомендацій за індивідуальним варіантом; тестування; 
розв’язування кросвордів; перевірка підготовленого реферату; усне 
та письмове опитування; 

– підсумковий контроль – екзамен. 
5.12. Мова навчання та викладання. Українська. 
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5.1. Назва. Економіка торгівлі. 
5.2. Тип. Обов’язкова. 
5.3. Рік навчання. 2016/2017. 
5.4. Семестр. IV. 
5.5. ПІБ лектора, науковий ступінь, посада. Височин І.В., д-р екон. 
наук, зав. кафедри; Новікова Н.М., канд. екон. наук, ст. викл. 
5.6. Результати навчання. Формування економічного мислення, 
комплексного розуміння проблем управління фінансово-господарською 
діяльністю торговельного підприємства та навичок їх практичного 
розв’язання. 
5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Основи еконо-
мічної теорії», «Макроекономіка», «Мікроекономіка», «Гроші та кредит», 
«Фінанси», «Економіка та фінанси підприємства», «Теорія економічного 
аналізу», «Комерційне право» на рівні повної загальної середньої 
освіти. 
5.8. Зміст. Природа торгівлі як сфери обігу та виду економічної 
діяльності. Економічна характеристика різних форм торгівлі. Ринок 
споживчих товарів та послуг, роль торгівлі в забезпеченні його 
розвитку. Типологія суб’єктів торговельної діяльності. Торговельне 
підприємство як основний суб’єкт здійснення торговельної діяль-
ності. Управління обсягом та асортиментною структурою обороту 
торговельного підприємства. Управління товарними запасами торго-
вельного підприємства. Управління товарним забезпеченням обороту 
торговельного підприємства. Управління трудовими ресурсами торго-
вельного підприємства. Управління формуванням і розвитком мате-
ріально-технічних ресурсів торговельного підприємства. Управління 
поточними витратами торговельного підприємства. Управління дохо-
дами торговельного підприємства. Управління фінансовим результа-
том торговельного підприємства. Управління податковою політикою 
торговельного підприємства. Управління активами торговельного 
підприємства. Управління капіталом торговельного підприємства. 
Управління грошовими потоками торговельного підприємства.  
5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби. 
1. Мазаракі А.А. Економіка торговельного підприємства : підруч. для 
вузів / А.А. Мазаракі, Л.О. Лігоненко, Н.М. Ушакова ; за ред. 
Н.М. Ушакової. – Київ : Хрещатик, 1999. – 265 с. 

2. Лігоненко Л.О. Економіка торговельного підприємства: методика 
розв’язання практичних завдань : навч. посіб. / Л.О. Лігоненко, 
І.В. Височин. – Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2010. – 456 с.  

3. Сысоева С.В. Категорийный менеджмент. Курс управления ассор-
тиментом в рознице / С.В. Сысоева, Е.А. Бузукова. – СПб. : Питер, 
2008. – 135 с. 
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4. Бланк И.А. Управление торговым предприятием / И.А. Бланк. – М. : 
Тандем. – ЭКМОС, 2006. – 215 с. 

5. Соломатин А.Н. Экономика, анализ и планирование на предприя-
тии торговли : учебник / А.Н. Соломатин. – СПб. : Питер, 2009. – 
560 с. 

6. Иванов Г.Г. Экономика торгового предприятия : учеб. пособие / 
Г.Г. Иванов, С.С. Шипилова. – М. : РЭА им. Г.В. Плеханова, 2008. – 
148 с. 

5.10. Заплановані навчальні заходи та методи викладання. 
Поєднання традиційних і нетрадиційних методів навчання з викорис-
танням інноваційних технологій: 
– лекції (оглядова / тематична / проблемна / із запланованими помил-
ками); 

– семінарські / практичні / лабораторні заняття (тренінг / презентація / 
дискусія / комунікативний метод / модерація / моделювання ситуа-
цій / «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 курсової / звіту / конспекту / розрахунково-графічної роботи / 
проекту / вправи / завдання / ситуаційного завдання та ін.); 

– підсумковий контроль (екзамен). 
5.12. Мова навчання та викладання. Українська. 
 

5.1. Назва. Митна справа. 
5.2. Тип. Обов’язкова. 
5.3. Рік навчання. 2017/2018. 
5.4. Семестр. V–VI. 
5.5. ПІБ лектора, науковий ступінь, посада. Караваєв Т.А., канд. 
техн. наук, доц. 
5.6. Результати навчання. Формування системи знань щодо основ-
них термінів і поняття у сфері державної митної справи України; ролі 
і місця митної справи в економічному розвитку України; організації 
та форм митного контролю; сутності та застосування митних режи-
мів; мети та порядку здійснення митного контролю й оформлення 
товарів і транспортних засобів комерційного призначення, що нале-
жать підприємствам і громадянам, при їх переміщенні через митний 
кордон України; поняття декларування та обов’язки декларанта; форми 
митних декларацій та інших документів, умов і порядку їх застосу-
вання при митному контролі та оформленні товарів і транспортних 
засобів комерційного призначення, що переміщуються через митний 
кордон України. 
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Набуття студентами навичок визначати загальний порядок мит-
ного контролю та оформлення товарів і транспортних засобів комер-
ційного призначення, що належать підприємствам і громадянам, із 
застосуванням відповідної митної декларації; заповнювати митну 
документацію. 
5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Історія митної 
діяльності», «Нормативно-правове регулювання митної справи», 
«Правознавство». 
5.8. Зміст. Поняття та сутність митного контролю. Організація мит-
ного контролю. Порядок і способи здійснення митного контролю. 
Поняття та порядок митного оформлення. Мета, місце і час здійснення 
митного оформлення товарів і транспортних засобів комерційного 
призначення, що переміщуються через митний кордон України. Взаємо-
дія митних органів України з іншими контролюючими органами і 
службами під час здійснення митного та митного оформлення товарів. 
Порядок ввезення (пересилання) в Україну, митного оформлення й 
оподаткування особистих речей, товарів несупроводжуваного багажу, 
що належать громадянам. Порядок переміщення через митний кордон 
України валютних цінностей. Митний контроль та оформлення товарів 
у міжнародних поштових та експрес відправленнях. Порядок ство-
рення та функціонування митних складів, складів тимчасового 
зберігання, складів митних органів. Поняття та види митних режимів. 
Особливості застосування митних режимів. Поняття та форми декла-
рування. Форми митних декларацій та документів, які використо-
вуються при митному контролі та оформленні товарів, що переміщу-
ються підприємствами. Заповнення декларацій на бланку єдиного 
адміністративного документа.  
5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби. 
1. Митний кодекс України : Закон України від 13.03.2012 № 4495-VI 

(зі змінами). 
2. Про зовнішньоекономічну діяльність : Закон України від 16.04.1991 
№ 959-XII (зі змінами). 

3. Про затвердження Порядку справляння митних платежiв при вве-
зеннi на митну територію України товарiв громадянами : Наказ  
М-ва фінансів України від 22.05.2012 №581. 

5.10.Методи навчання. Поєднання традиційних та нетрадиційних 
методів викладання із використанням інноваційних технологій: 
– лекції (тематичні, проблемні); 
– практичні заняття (дискусія, робота у групах, заповнення митних 
декларацій, вирішення ситуаційних завдань). 
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5.11. Методи оцінювання.  
– поточний контроль (тестування, письмове опитування, перевірка 
заповнення документації, ситуаційних задач, індивідуального завдання, 
перевірка підготовленої курсової роботи); 

– підсумковий контроль – екзамен. 
5.12. Мова навчання та викладання. Українська. 
 
5.1. Назва. Світовий ринок товарів та послуг. 
5.2. Тип. За вибором. 
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. Формування теоретичних вмінь та 
практичних навичок щодо основних принципів і закономірності 
функціонування світового ринку з урахуванням взаємодії чинників і 
законів їх формування, еволюції структурних змін і моделей розвиту; 
володіння навичками виявлення та систематизації структурних змін у 
моделях розвитку світового ринку товарів та послуг; уміння здійс-
нювати аналітичну інтерпретацію сучасних тенденцій на світовому 
ринку в контексті розкриття причинно-наслідкових зв’язків між 
складовими його елементами; знання специфіки прояву процесів 
спеціалізації, кооперування та інтеграції на світовому ринку за умов 
траснаціоналізації економіки; використання методів дослідження 
кон’юнктури світового ринку та здійснення аналізу інтегрованих 
показників економічного моніторингу; уміння визначати основні 
детермінанти інтенсивності впливу глобалізації, регіоналізації та 
екологізації на розвиток світового ринку; розуміння нових законо-
мірностей формування геополітичної структури експортно-імпортних 
потоків, виникнення нової конфігурації «центрів сили» та специфіки 
функціонування аутсайдерів на світовому ринку; визначення пріори-
тетів напрямів розвитку високотехнологічного експортного потенціалу 
України та зміни структури імпортної орієнтації. 
5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Політична еко-
номія», «Регіональна економіка», «Світова економіка», «Міжнародна 
торгівля», «Міжнародні економічні відносини». 
5.8. Зміст. Предмет, зміст і завдання дисципліни. Теоретико-методо-
логічні засади розвитку світового ринку. Інфраструктура та інститу-
ціональне середовище світового ринку. Товарна структура світового 
ринку. Міжнародні товарні номенклатури. Кон’юнктура на світовому 
ринку. Ціноутворення на світовому ринку. Конкуренція на світовому 
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ринку та монополізація. Світовий ринок паливно-енергетичних товарів. 
Світовий ринок руд і металів. Світовий ринок хімічних товарів. 
Світовий ринок лісових товарів. Світовий ринок машин і обладнання. 
Світовий ринок побутової електротехніки тривалого користування. 
Світовий ринок товарів легкої промисловості. Світовий ринок продо-
вольчих товарів. 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 : опорн. конспект / А.В. Бохан. – 
Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2012. – 170 с. 

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

3. Світовий ринок товарів та послуг : підручник [Електронний ресурс] 
Ч. 1–2 / за заг. ред. А.А. Мазаракі. – Київ : Київ. нац. торг.-екон.  
ун-т, 2008. – 122 с. 

4. Світовий ринок товарів та послуг : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / 
за заг. ред. А.А. Мазаракі, Т.М. Мельник. – Київ : Київ. нац. торг.-
екон. ун-т, 2015. – 720 с. 

5. Структурна переорієнтація зовнішньої торгівлі у системі факторів 
економічного зростання : монографія / А.А. Мазаракі, Т.М. Мельник, 
А.В. Бохан та ін. ; за заг. ред. А.А. Мазаракі. – Київ : Київ. нац. 
торг.-екон. ун-т, 2011. – 652 с. 

6. Регуляторна політика у сфері зовнішньої торгівлі : монографія / 
А.А. Мазаракі, Т.М. Мельник. – Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 
2010. – 470 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 (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. 
5.4. Семестр. V–VI. 
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5.5. ПІБ лектора, вчений ступінь, посада. Коваленко Л.В., ст. викл. 
5.6. Результати навчання. Навчити студентів іншомовному між 
культурному спілкуванню в типових комунікативних сферах та 
ситуаціях, релевантних для студентського контингенту, і в межах 
передбаченої програмою тематики. Досягнення цієї мети забезпечу-
ється формуванням і розвитком у студентів міжкультурної комуніка-
тивної компетенції. 
5.7. Необхідні 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 харчування. Хобі. Само-
презентація. 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. Сім’я. Родинні стосунки. Вік. Сім’я і подружжя в 
Німеччині. Значення іноземних мов. Система освіти в Німеччині. 
Робочий день. В вихідні дні. Хобі. Квартира, дім, житло, інтер’єри, 
новосілля, знімання квартири. Одяг і його роль в житті людини, 
обговорення моди та смаків. Свята, запрошення в гості. В гостях. 
Здоров’я ,хвороби і їх симптоми. У лікаря. Здоровий спосіб життя. 
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. – 175 с. 

5.10. Заплановані навчальні заходи та методи викладання. Практичні 
заняття, інтерактивні методи та технології викладання, комп’ютерне 
тестування. 
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. 
5.4. Семестр. V–VI. 
5.5. ПІБ лектора, вчений ступінь, посада. Образ О.Г., канд. філол. 
наук. 
5.6. Результати навчання. Формування вмінь та навчок (французька 
мова) в іншомовному міжкультурному спілкуванні в типових комуні-
кативних сферах та ситуаціях, релевантних для студентського 
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контингенту, і в межах передбаченої програмою тематики. Досягнення 
цієї мети забезпечується формуванням і розвитком у студентів 
міжкультурної комунікативної компетенції. 
5.7. Необхідні обов’язкові попередні навчальні дисципліни. Нульовий 
рівень підготовки. 
5.8. Зміст. Курс іноземної мови професійного спрямування поділяється 
на два модулі. 

Модуль І. Вузівський вступний курс іноземної мови. Теми загаль-
ного характеру об’єднані у змістовні модулі. 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. Теми 
за фахом об’єднані в у змістовні модулі. Підприємство. 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 як 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. – 87 с. 

3. Н.Є. Буцикіна. 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. – 45 с. 

5.10. Заплановані навчальні заходи та методи викладання. Практичні 
заняття, інтерактивні методи та технології викладання, комп’ютерне 
тестування. 
5.11 Методи оцінювання: 
– поточний контроль (опитування, тестування, контрольні роботи); 
– підсумковий контроль – залік. 
5.12. Мова навчання та викладання. Французька. 
 
5.1. Назва. Маркетинг. 
5.2. Тип. Обов’язкова. 
5.3. Рік навчання. 2017/2018. 
5.4. Семестр. VI. 
5.5. ПІБ лектора, науковий ступінь, посада. Ткаченко Н.Б., канд. 
екон. 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 
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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», «Політекономія», «Мікроекономіка», «Макроекономіка», 
«Психологія», «Правознавство». 
5.8. Зміст. Сутність та зміст маркетингу як сучасної філософії бізнесу, 
самостійного виду підприємницької діяльності та функції управління 
підприємством. Формування термінології, наукової думки та основ-
них підходів щодо розуміння сутності маркетингу. Маркетингове 
середовище, його структура, фактори формування. Маркетингове 
поняття ринку та його основні характеристики. Сегментація ринку: 
сутність, ознаки, процес. Стратегії сегментації. Поведінка споживачів: 
характеристики типів споживачів, моделювання споживчої поведінки. 
Товар у системі маркетингу. Класифікація та систематизація товарів. 
Життєвий цикл товару. Конкурентоспроможність товарів на ринку. 
Товарна марка, упаковка, сервіс у системі маркетингу. Ціна та цінова 
політика в системі маркетингу. Управління маркетинговою діяльністю. 
Основні рівні управління маркетингом. Підсистема інформаційного 
забезпечення маркетингової діяльності. Структура процесу маркетин-
гових досліджень. Принципи проведення маркетингових досліджень. 
Основні напрями маркетингового дослідження ринку. Підсистема 
планування та організації маркетингової діяльністю. Контроль 
маркетингової діяльності. 
5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби. 
1. Балабанова Л.В. Маркетинг : підручник / Л.В. Балабанова. –  

3-тє вид., перероб. і допов. – Київ : КНЕУ, 2011. – 543 с. – (Школа 
маркетингового менеджменту).  

2. Корж М.В. Маркетинг : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / 
М.В. Корж. – Київ : Центр навч. л-ри, 2008. – 344 с.  

3. Гаркавенко С.С. Маркетинг : підручник [для студ. екон. спец. вищ. 
навч. закл.] / С.С. Гаркавенко. – 7-ме 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-тє укр. вид. – Київ : Консорціум із удоскон. 
менеджмент-освіти в Україні, 2008. – 648 с. 

5. Ромат Е.В. Реклама в системе маркетинга : учеб. издание / 
Е.В. Ромат. – Київ : Студцентр, 2008. – 605 с. 

6. Котлер Ф. Маркетинг менеджмент / Ф. Котлер, К. Келлер. – СПб. : 
Питер, 2012. – 816 с. 
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5.10. Заплановані навчальні заходи та методи викладання. Лекції: 
оглядова, тематична, проблемна, лекція-консультація. Практичні заняття 
(презентація, дискусія, комунікативний метод, модерація, «мозкова 
атака», метод кейс-стаді, робота в малих групах та ін.). 
5.11. Методи оцінювання. 
– поточний контроль (тестування; усне, письмове опитування; пере-
вірка підготовленого реферату, дайджесту, звіту, презентації, задачі, 
ситуаційні завдання тощо); 

– підсумковий контроль – залік. 
5.12. Мова навчання та викладання. Українська. 
 
5.1. Назва: Комерційна діяльність. 
5.2. Тип. Обов’язкова. 
5.3 Рік навчання. 2018/2019. 
5.4 Семестр. VII. 
5.5. ПІБ лектора, науковий ступінь, посада. Пархаєва Н.В., канд. 
техн. наук, доц.; Бегларашвілі О.П., канд. екон. наук, доц. 
5.6. Результати навчання. Формування вмінь та навичок щодо 
суб’єктів комерційної діяльності та окремих структурних підрозділів, 
що проводять комерційну роботу; товарного асортименту підприєм-
ствами роздрібної та оптової торгівлі та підвищення рівня його 
ефективності; кон’юнктури товарного ринку та його окремих сегмен-
тів; формування комерційних зв’язків та взаємодії суб’єктів господа-
рювання; особливостей і перспектив розвитку електронної комерції; 
оптової закупівлі товарів торговельним підприємством, оцінювання 
ефективності та визначення шляхів її підвищення; роздрібного 
продажу товарів торговельним підприємством та сервісного обслуго-
вування покупців; видів комерційного ризику, його оцінювання та 
методів мінімізації. 
5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Організація 
торгівлі», «Економіка торгівлі», «Маркетинг», «Менеджмент і адміні-
стрування». 
5.8. Зміст. Сутність, суб’єкти, об’єкти та функції комерційної діяль-
ності. Поняття комерційної діяльності підприємства. Роль комерції у 
розвитку економічних процесів та суспільстві. Принципи, цілі та 
завдання комерційної діяльності підприємства. Особливості комер-
ційних процесів та операцій. Основні елементи (функції) управління 
комерційною діяльністю підприємства торгівлі. Класифікація суб’єк-
тів комерційної діяльності. Основні вимоги до об’єктів комерційної 
діяльності. Формування товарного асортименту підприємства торгівлі. 
Фактори, що впливають на формування товарного асортименту 
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підприємства торгівлі. Завдання вивчення попиту на товари. Форму-
вання споживчого попиту. Основні етапи та принципи формування 
товарного асортименту. Показники, що характеризують товарний 
асортимент торговельного підприємства. Поняття категорійного 
менеджменту. Етапи управління категоріями. Методи оптимізації 
товарного асортименту. Схема оптимізаційного методу підбору асор-
тименту. Показники оцінки ефективності управління товарним асор-
тиментом. Складові комерційного успіху товару на ринку. Кон’юнк-
тура товарного ринку. Поняття та основні елементи товарного ринку. 
Конкуренція на ринку споживчих товарів. Сутність кон’юнктури 
товарного ринку. Фактори, що впливають на кон’юнктуру товарного 
ринку. Показники, що характеризують кон’юнктуру товарного ринку. 
Цілі та завдання вибору товарного ринку та його сегментів для 
підприємства торгівлі. Критерії сегментації товарного ринку. Порів-
няльний аналіз сегментів товарних ринків. Сутність та види аналізу 
цін на товари та послуги. Формування комерційних зв’язків та 
взаємодія суб’єктів господарювання. Система комерційних зв’язків 
оптових покупців з товаровиробниками та виробниками сільсько-
господарської продукції. Суть і функції господарського договору. 
Взаємодія суб’єктів господарювання на принципах маркетингу 
партнерських взаємовідносин. Поняття квазіінтеграції. Оцінювання 
ефективності взаємодії суб’єктів господарювання на товарному ринку. 
Інформаційне забезпечення процесу взаємодії суб’єктів господарювання.  

Структура безпеки систем інформаційного забезпечення взаємо-
дії суб’єктів господарювання. Оптова закупівля товарів підприємства 
торгівлі. Роль оптових закупівель у діяльності підприємства. Етапи 
закупівельної роботи. Планування закупівель товарів. Формування  
джерел закупівлі. Основні етапи та критерії вибору постачальника. 
Закупівельні стратегії. Методи закупівлі. Переваги та умови застосу-
вання прямих закупівель товарів у виробників. Закупівля товарів на 
ярмарках і виставках. Закупівля товарів на біржах. Сутність, види та 
оцінка комерційних зв’язків із закупівлі товарів. Обґрунтування 
обсягу та структури закупівель товарів. Контроль та оперативне 
управління закупівельною діяльністю підприємства торгівлі. Елект-
ронна комерція. Основні організаційні аспекти електронної комерції. 
Інструментарій електронної комерції на базі глобальної мережі 
Internet. Основні елементи та модель електронної комерції. Сфери та 
основні принципи ведення електронної комерції. Характеристика 
основних форм та проектів електронної комерції: електронних мага-
зинів, електронних аукціонів, електронних торговельних майданчиків. 
Електронні платежі. Трансакції в Інтернеті. Вимоги до платіжних 
систем. Цифрові гроші. Специфіка надання окремих видів послуг. 
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Концепція віртуального підприємства. Засоби активізації продажу 
товарів підприємством торгівлі. Стратегії роздрібного продажу товарів. 
Ефективність методів роздрібного продажу товарів. Засоби активі-
зації продажу товарів. Сервіс як необхідний компонент торговельного 
обслуговування споживачів. Стандарти сервісного обслуговування. 
Вибір варіанта організації системи сервісу. Цінове стимулювання 
продажу товарів. Розробка програми лояльності для формування та 
підтримки відносин зі споживачами. Сезонні розпродажі товарів. 
Планування та організація проведення промо-акцій на підприємстві 
роздрібної торгівлі. Ефективність комерційної діяльності підприємства 
торгівлі. Поняття ефективності комерційної діяльності підприємства 
торгівлі. Показники оцінки результативності та ефективності комер-
ційної діяльності підприємства торгівлі за функціональними напрямами. 
Показники, що характеризують ефективність діяльності підприємства 
торгівлі за елементами ресурсів. Інтегральний показник економічної 
ефективності господарської діяльності підприємства. Фактори та 
умови забезпечення зростання ефективності функціонування суб’єкта 
комерційної діяльності. Комерційний ризик. Сутність, види та власти-
вості комерційного ризику. Фактори комерційного ризику. Суб’єкти 
та об’єкти ризику. Види ризиків у комерційній діяльності підприєм-
ства. Принципи управління комерційним ризиком. Фактори комерцій-
ного ризику. Стратегія управління комерційним ризиком. Методи 
аналізу комерційних ризиків. Процес ідентифікації комерційного 
ризику. Моніторинг комерційного ризику. Способи зниження ступеня 
комерційного ризику. Види та основні форми страхування комерцій-
них ризиків. 
5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби. 
1. Комерційна діяльність : підручник / П.Ю. Балабан, М.П. Балабан, 
Т.Л. Мітяєва та ін. ; за ред. П.Ю. Балабана. – Харків : Світ Книг, 
2015. – 452 с. 

2. Виноградська А.М. Комерційна діяльність торговельного підприєм-
ства : навч. посіб. / А.М. Виноградська. – Київ : Київ. нац. торг.-
екон. ун-т, 2008. – 278 с. 

3. Комерційна діяльність: підручник / за ред. В.В. Апопія. – 2-ге вид., 
перероб. і допов. – Київ : Знання, 2008. – 535 с. 

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

5. Панкратов Ф.Г. Коммерческая деятельность / Ф.Г. Панкратов. –  
11-е изд. – М. : Дашков и К°, 2008. – 500 с. 

6. Товарознавство і торговельне підприємництво : навч. посіб. / за ред. 
А.А. Мазаракі. – Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2014. – 652 с. 
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5.10. Заплановані навчальні заходи та методи викладання. 
Проблемні лекції, семінарські та практичні заняття з використанням 
активних методів навчання. 
5.11. Методи оцінювання: 
– поточний контроль (письмове опитування, тестування, обговорення 
наукових доповідей та реферативних повідомлень студентів, 
перевірка виконання творчих завдань і ситуаційних вправ); 

– підсумковий контроль – екзамен. 
5.12. Мова навчання та викладання. Українська. 
 

5.1. Назва. Логістика. 
5.2. Тип. Обов’язкова. 
5.3. Рік навчання. 2017/2018. 
5.4. Семестр. VI. 
5.5. ПІБ лектора, науковий ступінь, посада. Торопков В.М., канд. 
екон. наук, доц. 
5.6. Результати навчання. Формування вмінь та набуття навичок 
щодо  розробки стратегії управління закупівельною та збутовою 
логістикою підприємства; засвоєння особливостей організації та 
управління перевезенням та складуванням товарів; оволодіння мето-
дичними підходами до управління товарними запасами та форму-
вання системи логістичного сервісу; вміння ефективно застосовувати 
інструментарій логістики та оптимізувати логістичні рішення. 
5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Вища та прик-
ладна математика», «Інформаційні системи та технології», «Економічна 
теорія», «Статистика», «Економіка торгівлі», «Організація торгівлі», 
«Маркетинг».  
5.8. Зміст. Поняття і сутність логістики. Передумови, фактори та 
етапи розвитку логістики. Цілі та завдання логістики. Засади сучасної 
концепції логістики. Логістика як сфера компетенцій, що пов’язує 
підприємство зі споживачами та постачальниками і сприяє підви-
щенню конкурентоспроможності. Об’єкти логістичного управління та 
логістична діяльність. Закупівельна логістика. Вибір постачальників 
товарів. Організація дистрибуції готової продукції. Логістичні канали 
та логістичні ланцюги. Розподільчі центри та їх розміщення. Місце, 
роль та види матеріальних запасів. Управління товарними запасами 
підприємства. Склад як інтегрована складова частина в логістичному 
ланцюгу. Логістичний процес на складі. Логістичні рішення при 
оптимізації складської підсистеми. Сучасні системи перевезення товарів. 
Вибір оптимального перевізника товарів. Основні логістичні рішення 
при транспортуванні різних товарів. Формування підсистеми логіс-
тичного сервісу. Моделювання та оптимізація рівня логістичного сервісу. 
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5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби. 
1. Крикавський Є.В. Логістика. Основи теорії : підручник / 
Є.В. Крикавський. – 2-ге вид., допов. і перероб. – Львів : Львів. 
політехніка ; Інтелект-Захід, 2006. – 456 с. 

2. Крикавський Є.В. Логістика: компендіум і практикум : навч. посіб. / 
Є.В. Крикавський, Н.І. Чухрай, Н.В. Чорнописька. – Київ : Кондор, 
2009. – 340 с.  

3. Кальченко А.Г. Логістика : навч. посіб. / А.Г. Кальченко, 
В.В. Кривещенко. – Київ : КНЕУ, 2008. – 472 с. 

4. Кристофер М. Логистика и управление цепочками поставок / 
М. Кристофер. – СПб. : Питер, 2005. – 316 с. 

5. Сумець А.М. Логистика : Теория, ситуации, практические задания : 
учеб. пособие / А.М. Сумець. – Київ : Хай-Тек Пресс, 2008. – 320 с.  

5.10. Заплановані навчальні заходи та методи викладання. Лекції, 
семінарські та практичні заняття з використанням активних методів 
навчання.  
5.11. Методи оцінювання: 
– поточний контроль (усне та письмове опитування, тестування, 
перевірка рефератів, співбесіди, контроль розв’язання творчих задач 
та ситуаційних вправ); 

– підсумковий контроль (екзамен). 
5.12. Мова навчання та викладання. Українська. 
 
5.1. Назва. Економіка біржової торгівлі. 
5.2. Тип. Обов’язкова. 
5.3. Рік навчання. 2017/2018. 
5.4. Семестр. VІ. 
5.5. Лектор, науковий ступінь, посада. Трубей О.М., канд. екон. 
наук, доц. 
5.6. Результати навчання. Отримання теоретичних знань та прак-
тичних навичок економічної діяльності у сфері біржової торгівлі, на 
підставі вивчення законодавчих норм та практики діяльності бірж в 
Україні та в країнах з розвинутою ринковою економікою. 
Здобуття спеціальних економічних знань з організаційно-правових 
засад створення та функціонування товарних бірж, обґрунтування 
асортиментної і цінової політики на товарній біржі, укладання біржо-
вих угод та операцій, прогнозування біржової кон’юнктури, здійснення 
фінансового менеджменту в брокерській діяльності. 
5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Основи підпри-
ємництва», «Політекономія», «Економіка підприємства», «Маркетинг», 
«Ціноутворення». 
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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. Види біржових угод та 
операцій. Особливості функціонування ф’ючерсного ринку та ринку 
опціонів. Біржовий товар і формування товарної спеціалізації брокер-
ських контор. Формування та котирування цін на товарній біржі. 
Дослідження та прогнозування стану кон’юнктури біржового ринку. 
Система розрахунків за біржовими угодами. Організація посередниць-
кої діяльності на біржовому ринку. Засади фінансового менеджменту 
у посередницькій діяльності на біржовому ринку. Оцінювання ефек-
тивності посередницької діяльності на біржовому ринку. 
5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби. 
1. Скотнікова М.М. Економіка та організація біржової торгівлі : опор. 
конспект лекцій / М.М. Скотнікова, О.М. Трубей. – Київ : Київ. нац. 
торг.-екон. ун-т, 2013. – 65 с. 

2. Бевз О.П. Економіко-організаційні основи біржової торгівлі : навч. 
посіб. / О.П. Бевз, М.М. Скотнікова, Т.Б. Кушнір. – Київ : Київ. нац. 
торг.-екон. ун-т, 2005. – Ч. 1. – 167 с. 

3. Бевз О.П. Економіко-організаційні основи біржової торгівлі : навч. 
посіб. / О.П. Бевз, М.М. Скотнікова, Т.Б. Кушнір. – Київ : Київ. нац. 
торг.-екон. ун-т, 2006. – Ч. 2. – 176 с. 

4. Основи біржової діяльності : посіб. для студ. вищ. навч. закл. / 
М.О. Солодкий, С.А. Стасіневич, Т.Ю. Андронович. – Київ : ВЦ 
НУБіП України, 2013. – 113 с. 

5.10. Заплановані навчальні заходи та методи навчання. Поєднання 
традиційних і нетрадиційних методів навчання з використанням 
інноваційних технологій: 
– лекції (оглядова / тематична / проблемна / лекція-консультація / 
лекція-конференція); 

– семінарські / практичні (тренінг / презентація / дискусія / комуніка-
тивний метод / моделювання ситуацій / «мозкова атака» / трена-
жерні завдання / метод кейс-стаді / робота в малих групах та ін.). 

5.11. Методи  оцінювання. 
– поточний контроль (тестування; усне / письмове опитування; 
перевірка підготовленого есе / реферату / дайджесту / звіту / 
конспекту /презентації / вправи / завдання / ситуаційного завдання 
та ін.); 

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



 92

5.1. Назва. Товарознавство. Транспортні засоби. 
5.2. Тип. За вибором. 
5.3. Рік навчання. 2018/2019. 
5.4. Семестр. VIІ. 
5.5. ПІБ лектора, науковий ступінь, посада. Караваєв Т.А., канд. 
техн. наук, доц. 
5.6. Результати навчання. Формування знань про будову, конструк-
тивні особливості основних вузлів й агрегатів, елементів і систем 
комфорту та безпечності, асортимент, принципи оцінювання техніч-
ного стану й ідентифікації транспортних засобів.  
5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Хімія та методи 
дослідження сировини і матеріалів», «Фізика та методи дослідження 
сировини і матеріалів», «Матеріалознавство», «Теоретичні основи 
товарознавства», «Товарознавство».  
5.8. Зміст. Класифікація і типологія транспортних засобів. Загальна 
характеристика та класифікація автотранспортних засобів. Європей-
ська система класифікації легкових автомобілів за класами, об’ємом 
двигуна тощо. Типологія легкових автомобілів за типом кузова. 
Будова автотранспортних засобів, товарознавча характеристика 
основних систем, вузлів та агрегатів, їх вплив на безпечність і 
технічний стан. Двигуни автотранспортних засобів. Характеристика 
двигунів внутрішнього згорання та електричних. Гібридні силові 
агрегати. Товарознавча характеристика асортименту автомобілів, що 
реалізуються на ринку України. Безпечність і технічний стан авто-
транспортних засобів. Системи активної та пасивної безпечності. 
Показники екологічної безпечності автомобілів. Товарознавча оцінка 
технічного стану транспортного засобу. Особливості ідентифікації 
автотранспортних засобів. Загальна характеристика і класифікація 
залізничного транспорту. Класифікація та характеристика асортименту 
водних і повітряних транспортних засобів.  
5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби. 
1. Про транспорт : Закон України від 10.11.1994 № 232/94-ВР 

(зі змінами). – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/ 
232/94-ВР. 

2. Про автомобільний транспорт : Закон України від 05.04.2001 
№ 2344-III (зі змінами). – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/ 
laws/show/2344-14. 

3. Про затвердження Методики товарознавчої експертизи та оцінки 
колісних транспортних засобів : Наказ М-ва юстиції України та Фонду 
держ. майна України від 24.11.2003 № 142/5/2092 (зі змінами). – 
Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1074-03 
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4. ДСТУ 3649:2010. Колісні транспортні засоби. Вимоги щодо безпеч-
ності технічного стану та методи контролювання; введ. 2010 – 12 – 
28. – Київ : Держспоживстандарт України, 2010. – 32 с.  

5.10. Заплановані навчальні заходи та методи викладання. Поєднання 
традиційних та нетрадиційних методів викладання із використанням 
інноваційних технологій: 
– лекції (тематичні, проблемні); 
– лабораторні заняття (робота в малих групах, моделювання ситуацій). 
5.11. Методи оцінювання. 
– поточний контроль (тестування, усне / письмове опитування); 
– підсумковий контроль – залік. 
5.12. Мова навчання та викладання. Українська. 
 
5.1. Назва. Товарознавство. Цивільна зброя. 
5.2. Тип. За вибором. 
5.3. Рік навчання. 2018/2019. 
5.4. Семестр. VIІ. 
5.5. ПІБ лектора, науковий ступінь, посада. Мережко Н.В., д-р 
техн. наук, зав. кафедри. 
5.6. Результати навчання. Формування вмінь та навичок щодо 
конструювання, виготовлення, користування та володіння зброєю; 
методологію визначення криміналістичних ознак; механізми право-
вого регулювання і державного контролю ринку зброї в Україні. 
5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Фізика і методи 
дослідження сировини і матеріалів», «Товарна номенклатура ЗЕД», 
«Основи митної справи», «Товарознавство. Непродовольчі товари». 
5.8. Зміст. Нормативно-правове регулювання ринку зброї в Україні. 
Асортимент і класифікація всіх видів зброї. Клинкова і метальна 
зброя. Бойова вогнепальна зброя. Мисливська вогнепальна зброя. 
Боєприпаси для вогнепальної зброї. Пневматична зброя і боєприпаси 
до неї. Експертиза властивостей мисливської, пневматичної та холод-
ної зброї. 
5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби. 
1. Михайлов В.І. Товарознавство зброї : навч. посіб. / В.І. Михайлов. – 
Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2007. – 178 с. 

2. Малов О. Охотничье холодное оружие / О. Малов. – М. : Аквариум, 
2005. – 211 с. 

3. Трофимов В.Н. Комбинированные охотничьи и спортивные гладко-
ствольные ружья : справочник / В.Н. Трофимов. – М. : ИД Ручень-
киных, 2005. – 275 с. 
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4. Трофимов В.Н. Пули для пневматического оружия / В.Н. Трофимов. – 
М. : ИД Рученькиных, 2005. – 134 с. 

5. Пістолети та револьвери, призначені для відстрілу патронів, 
споряджених метальними снарядами «несмертельної» дії, та набої 
до них: судово-балістичний довідник / А.В. Іщенко, О.В. Грищенко, 
І.В. Ігнатьєв, В.В. Назаров. – Київ : ВАРТА, 2005. – 113 с. 

6. Руденко Ф.А. Оружие и боеприпасы / Ф.А. Руденко, В.Ю. Семашко. – 
М. : Астрель АСТ, 2003. – 181 с. 

5.10. Заплановані навчальні заходи та методи викладання. Поєднання 
традиційних та нетрадиційних методів викладання із використанням 
інноваційних технологій: 
– лекції (тематичні); 
– лабораторні заняття (презентація, ситуаційні завдання). 
5.11. Методи оцінювання.  
– поточний контроль (тестування, усне та письмове опитування, пере-
вірка вирішеного ситуаційного завдання); 

– підсумковий контроль – залік. 
5.12. Мова навчання та викладання. Українська. 
 
5.1. Назва. Товарознавство. Квіти. 
5.2. Тип. За вибором. 
5.3. Рік навчання. 2018/2019. 
5.4. Семестр. VIІ. 
5.5. Лектор, науковий ступінь, посада. Ясинська Н.С., канд. техн. 
наук, доц. 
5.6. Результати навчання. Формування цілісної системи знань і 
умінь щодо анатомічних і морфологічних ознак квітів і декоративної 
зелені, визначення чинників, які впливають на споживні властивості 
готової продукції, принципів та методів дослідження якості квітів і 
декоративної зелені. Засвоїти класифікацію квіткових і декоративно-
листяних рослин, рослин відкритого та закритого ґрунту, горщикових 
рослин. Визначити особливості становлення і розвитку флористичних 
підприємств на вітчизняному ринку квітникарства. Усвідомити особ-
ливості проведення зовнішніх операцій торгівлі квітами та декоратив-
ною зеленню. 
5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Товарознавство», 
«Технічне регулювання. Основи стандартизації, метрології та управ-
ління якістю», «Експертиза товарів», «Експертиза послуг»  
5.8. Зміст. Вивчення анатомічних і морфологічних ознак квітів і 
декоративної зелені, визначення чинників, які впливають на споживні 
властивості готової продукції – живих зрізаних квітів, горщикової 
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продукції, букетів і композицій з сухого рослинного матеріалу. 
Товарознавча оцінка квітів, їх пакування і зберігання. Вивчення 
основних хвороб і шкідників квіткової продукції та способи запобі-
гання та боротьби з ними. Визначення потреб ринку конкретного 
населеного пункту у флористичних товарах та послугах. Зовнішньо-
торговельні операції з квітами та декоративною зеленню. 
5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби. 
1. Бунін Д.О. Квітникарство: Довідник / Д.О. Бунін. – Львів : Знання, 

2000. – 125с. 
2. Гордиенко А.С. Товароведение цветов : учеб. пособ. / А.С. Гордиенко. – 

2-е изд. – Донецьк : Изд. «Ноулидж», 2010. – 244 с. 
3. Голодюк Г.І. Товарознавство квітів : підручник / Г.І. Голодюк, 
І.О. Дудла, І.В. Соломаха. – Чергінів : ЧДТУ, 2011. – 208 с. 

4. Соломаха І.В. Особливості становлення і розвитку флористичних 
підприємств на вітчизняному ринку продукції квітникарства : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 
08.00.04 «Економіка та управління підприємствами» І.В. Соломаха. – 
Чернігів, 2013. – 20 с. 

5.10. Заплановані навчальні заходи та методи викладання. Поєднання 
традиційних та нетрадиційних методів викладання із використанням 
інноваційних технологій: 
− лекції (тематичні, проблемні); 
− лабораторні заняття (виконання індивідуальних завдань). 
5.11. Методи оцінювання.  
− поточний контроль (тестування, усне та письмове опитування); 
− підсумковий контроль – залік. 
5.12. Мова навчання та викладання.Українська. 
 
5.1. Назва. Естетика товарів та дизайн. 
5.2. Тип. За вибором. 
5.3. Рік навчання. 2018/2019. 
5.4. Семестр. VI. 
5.5. ПІБ лектора, науковий ступінь, посада. Черняк Л.В., канд. 
техн. наук, доц. 
5.6. Результати навчання. Формування системи спеціальних теоре-
тичних знань щодо основних тенденцій розвитку художніх стилів, 
дизайну, композиції, аналізу та оцінки естетичних властивостей 
товарів. 
5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Історія української 
культури». 
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5.8. Зміст. Основи естетики: поняття, становлення та розвиток, 
категорії естетики, художні стилі світової культури та мода. Система 
художнього конструювання товарів (дизайн), його роль в утворенні 
промислових виробів та предметного середовища. Поняття про форму 
товару як про об’єкт дизайну; характеристика первинних елементів 
форми виробів (геометричний вигляд, величина, маса, текстура, 
фактура, декор, колір). Композиція товарів: прийоми та засоби 
композиції. Естетичні властивості товарів: комплексні та одиничні 
показники; види та методи оцінки естетичних властивостей. 
5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби. 
1. Черняк Л.В. Естетика товарів та дизайн : навч. посіб. / Л.В. Черняк, 

Ю.М. Яценко. – Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2006. – 190 с. 
2. Шумега С.С. Дизайн. Історія зародження та розвитку дизайну. 

Історія дизайну меблів та інтер’єра : навч. посіб. / С.С. Шумера. – 
Київ : Центр навч. л-ри, 2004. – 280 с. 

3. Иванова В.Я. Основы эстетики потребительских товаров : учеб. 
пособие / В.Я. Иванова. – М. : Дашков и К, 2004. – 211 с. 

4. Лаврентьев А.Н. История дизайна : учеб. пособие / А.Н. Лаврен-
тьєв. – М. : Гардарики, 2006. – 245 с. 

5.10. Заплановані навчальні заходи та методи викладання. 
Поєднання традиційних та нетрадиційних методів викладання із 
використанням інноваційних технологій: 
– лекції (тематичні); 
– практичні заняття (презентація, дискусія, індивідуальні завдання). 

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

– підсумковий контроль – залік. 
5.12. Мова навчання та викладання. Українська.  
 
5.1. Назва. Електронна торгівля. 
5.2. Тип. Обовязкова. 
5.3.  Рік навчання. 2019/2020. 
5.4. Семестр. VII. 
5.5. ПІБ лектора, науковий ступінь, посада. Пархаєва Н.В., канд. 
техн. наук, доц. 
5.6. Результати навчання. Формування вмінь та навичок щодо 
організації та ведення бізнесу на новій технологічній основі в умовах 
Інтернет-середовища; характеристики ринку електронної торгівлі, 
його особливостей і специфіки конкурентного середовища; сучасних 
напрямків розвитку технологій та основних інструментів електронної 
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торгівлі; видів і характеристик торговельних систем в Інтернет-
середовищі; забезпечення безпеки економічних відносин в умовах 
Інтернет-торгівлі; застосування інструментів внутрішньої та зовніш-
ньої реклами в умовах Інтернет; організації бізнесу у віртуальних 
умовах з позицій зміни інфраструктури торговельної компанії, її 
комунікаційної основи та системи керування персоналом. 
5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Організація 
торгівлі», «Економіка торгівлі», «Маркетинг». 
5.8. Зміст. Електронна торгівля в системі ринкових відносин. Основні 
поняття, організаційні аспекти, принципи раціональної організації 
бізнесу в Інтернет-середовищі. Специфіка ведення бізнесу в умовах 
Інтернет-економіки. Фактори, що впливають на розвиток електронної 
торгівлі. Специфіка конкурентного середовища на ринку електронної 
торгівлі. Веб-сайт як основа електронної торгівлі. Класифікація, 
моделі веб-сайтів. Етапи розробки веб-сайту. Первісне просування та 
системна підтримка сайту. Оцінка ефективності веб-сайту торговель-
ної фірми. Реклама в Інтернет. Цінові моделі розміщення реклами. 
Інструменти інтернет-реклами. Торговельні системи в Інтернет-сере-
довищі. Класифікація торговельних Інтернет-систем. Інтернет-магазин. 
Інтернет-площадки. Інтернет-аукціони. Електронні платежі. Трансакції 
в Інтернет. Вимоги до платіжних систем. Цифрові гроші. Специфіка 
надання окремих видів послуг. Концепція віртуального підприємства. 
Безпека в системах електронної торгівлі. Безпечна інформація та її 
властивості. Стандарти забезпечення безпеки інформації та безпеки 
електронної комерції. 
5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби. 
1. Блюмин, А.М. Мировые информационные ресурсы : учеб. пособие / 
А.М. Блюмин, Н.А. Феоктистов. – М. : Дашков и К, 2011. – 296 с. 

2. Грехов А.М. Електронний бізнес (Е-комерція): навч. посіб. / 
А.М. Грехов. – Київ : Кондор, 2008. – 302 с. 

3. Кобелев, О.А. Электронная коммерция: учебное пособие / 
О.А. Кобелев. – 3-е изд., перераб. и доп. – М. : Дашков и К, 2010. – 
684 с. 

4. Плескач В.Л. Електронна комерція : підручник / В.Л. Плескач, 
Т.Г. Затонацька. – Київ : Знання, 2007. – 535 с. 

5. Пономаренко Л.А. Електронна комерція : підручник / Л.А. Понома-
ренко, В.О. Філатов ; за ред. А.А. Мазаракі. – Київ : Київ. нац. 
торг.-екон. ун-т, 2002. – 443 с. 

6. Тардаскіна Т.М. Електронна комерція : навч. посіб. / Т.М. Тардаскіна, 
Є.М. Стрельчук, Ю.В. Терешко. – Одеса : ОНАЗ ім. О.С. Попова, 
2011. – 244 с. 
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5.10. Заплановані навчальні заходи та методи викладання: 
проблемні лекції, семінарські та практичні заняття з використанням 
активних методів навчання. 
5.11. Методи оцінювання. 
– поточний контроль (письмове опитування, тестування, обговорення 
наукових доповідей та реферативних повідомлень студентів, 
перевірка виконання творчих завдань і ситуаційних вправ); 

– підсумковий контроль – екзамен. 
5.12. Мова навчання та викладання. Українська. 
 
5.1. Назва. Менеджмент. 
5.2. Тип. Обовязкова. 
5.3.  Рік навчання. 2019/2020. 
5.4. Семестр. VII. 
5.5. ПІБ лектора, науковий ступінь, посада. Мошек Г.Є., канд. екон. 
наук, проф.; Ціпуринда В.С., канд. екон. наук, доц.; Сичова Н.В., канд. 
екон. наук, доц.; Совершенна І.О., канд. техн. 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», 
«Економічна теорія», «Право». 
5.8. Зміст. Цілі, завдання та сутність менеджменту. Закони, законо-
мірності та принципи менеджменту. Історія розвитку менеджменту. 
Функції та технологія менеджменту. Процес управління як сукупність 
взаємопов’язаних і взаємодіючих функцій. Планування як функція 
менеджменту. Організування як загальна функція менеджменту. Типи 
організаційних структур управління та їх формування. Мотивування 
як функція менеджменту. Контролювання та регулювання як загальні 
функції менеджменту. Управлінські рішення та технологія їх прий-
няття. 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. Менеджмент : електрон. підруч. / за заг. ред. А.А. Мазаракі. – Київ : 
Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2012. – 420 с. 

2. Основи менеджменту : підручник / А.А. Мазаракі та ін. – Харків : 
Фоліо, 2013. – 1120 с. 
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5.10. Заплановані навчальні заходи та методи викладання. 
Поєднання традиційних і нетрадиційних методів викладання з 
використанням 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. Бухгалтерський облік. 
5.2. Тип. Обовязкова. 
5.3. Рік навчання. 2019/2020. 
5.4. Семестр. VІІ. 
5.5. ПІБ лектора, науковий ступінь, посада. Блакита Г.В., д-р екон. 
наук, проф. 
5.6. Результати навчання. Набуття знань і навичок, що дають мож-
ливість розуміти методологію збору, обробки та аналізу інформації 
про господарську діяльність торговельних підприємств; визначати 
(оцінювати) результати фінансово-економічної діяльності підприєм-
ства, опрацьовувати дані фінансової звітності та приймати рішення на 
їх основі; приймати рішення на підставі отриманої звітної інформації 
за результатами аудиту діяльності інформації. До завдань вивчення 
дисципліни належать: вивчення основ бухгалтерського обліку й аудиту 
та їх сучасної парадигми в системі управління торговельним підпри-
ємством; набуття навичок документального відображення господар-
ських операцій і процесів торговельних підприємств; оволодіння 
практичними навичками формування системи облікових даних для 
прийняття управлінських рішень, налагодження ефективної обліково-
контрольної системи управління; опанування теоретичних основ аудиту, 
ознайомлення з документуванням аудиторських процедур та структу-
рою аудиторських звітів; ознайомлення з методикою аудиту об’єктів 
обліку та фінансової звітності торговельних підприємств. 
5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Економічна теорія», 
«Статистика», «Інформаційні системи і технології», «Економіка 
ресторанів». 
5.8. Зміст. Сутність обліку і аудиту. Місце обліку та аудиту в управ-
лінні підприємствами. Мета та завдання обліку і аудиту. Види обліку 
на підприємстві. Користувачі облікової інформації. Функцій обліку. 



 100

Аудит в системі господарського контролю. Користувачі результатів 
аудиту. Основні функції аудиту. Види аудиторських послуг. Правове 
регулювання бухгалтерського обліку і аудиту в Україні. Предмет 
бухгалтерського обліку. Об’єкти бухгалтерського обліку. Методичні 
прийоми бухгалтерського обліку. Організація бухгалтерського обліку 
на підприємстві. Облік основних господарських процесів діяльності 
підприємства. Внутрішній аудит (контроль). Зовнішній аудит діяль-
ності підприємств. Узагальнення результатів аудиту. Зміст аудиторсь-
кого висновку (звіту незалежного аудитора). Фінансова звітність 
підприємств та її аудит. 
5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби. 
1. Немченко В.В. Аудит. Основи державного, незалежного професій-
ного та внутрішнього аудиту : підручник / В.В. Немченко ; за ред. 
В.В. Немченко. – Київ : ЦНЛ, 2012. – 540 с. 

2. Ткаченко Н.М. Бухгалтерський фінансовий облік, оподаткування і 
звітність : навч. посіб. / Н.М. Ткаченко. – Київ : Алерта, 2011. – 976 с. 

3. Сопко В.В. Бухгалтерський облік в управлінні підприємством : 
навч. посіб. / В.В. Сопко ; Київ. нац. економ. ун-т ім. Вадима 
Гетьмана. – Київ : КНЕУ, 2006. – 526 с. 

4. Білоусько В.С. Теорія бухгалтерського обліку : навч. посіб. / 
В.С. Білоусько, М.І. Беленкова. – Київ : Кондор, 2007. – 423 с. 

5. Нападовська Л.В. Бухгалтерський облік у торгівлі та ресторанному 
господарстві : навч. посіб. / Л.В. Нападовська ; за заг. ред. 
Л.В. Нападовської. – Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2012. – 395 с. 

6. Кулаковська Л.П. Організація і методика аудиту : підручник / 
Л.П. Кулаковська, Піча Ю.В. – Київ : Каравела, 2012. – 544 с. 

7. Білуха М.Т. Фінансовий контроль: теорія, ревізія, аудит : підручник / 
М.Т. Білуха, Т.В. Микитенко. – Київ :Укр. акад. оригінал. ідей. – 
2005. – 888 с. 

8. Никонович М.О. Організація і методика аудиту : навч. посіб. / 
М.О. Никонович, К.О. Редько, О.А. Юр’єва / за ред. Є.В.Мниха. – 
К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2006. – 471 с. 

5.10. Заплановані навчальні заходи та методи викладання. Поєднання 
традиційних та нетрадиційних методів викладання з використанням 
інноваційних технологій: 
– лекції (тематичні, проблемні), з використанням засобів візуалізації 

(LitePro); 
– практичні заняття (традиційні, з моделюванням ситуацій). 
5.11. Методи оцінювання: 
– поточний контроль – тестування, усне та письмове опитування; 
– підсумковий контроль – екзамен письмовий. 
5.12. Мова навчання та викладання. Українська. 
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5.1. Назва. Міжнародні перевезення. 
5.2. Тип. Обовязкова. 
5.3.  Рік навчання. 2019/2020. 
5.4. Семестр. VII. 
5.5. ПІБ лектора, науковий ступінь, посада. Донченко О.О., канд. 
екон. наук, доц. 
5.6. Результати навчання. Формування вмінь та навичок щодо 
осмислення ролі транспортного обслуговування як чинника підвищення 
ефективності міжнародних торговельних операцій з дотриманням 
комерційно-правових угод; набуття умінь вибору раціональних 
напрямів перевезення, видів транспорту, кваліфікованої організації 
транспортного процесу; знання основних принципів формування 
транспортно-технічної системи і головні транспортні документи, що 
забезпечують міжнародні перевезення; оволодіння знаннями щодо 
ліцензування, страхування на транспорті, методики визначення цін за 
транспортне обслуговування; набуття умінь і практичних навичок на 
основі здобутих знань з метою оптимального використання транзит-
ного потенціалу України. 
5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Міжнародна 
економіка», «Менеджмент», «Міжнародна економічна діяльність 
України». 
5.8. Зміст. Транспортний фактор у зовнішній торгівлі. Операції, що 
формують транспортну складову у ціні товару. Транспортні умови 
контрактів купівлі-продажу. Транспортні особливості базисних умов 
поставки. Організація перевезень та визначення їх ефективності за 
видами транспорту: автомобільний, залізничний, водний, повітряний. 
Особливості організації міжнародних перевезень трубопровідним 
транспортом. Контейнерна транспортно-технологічна система. Транс-
портне страхування у зовнішньоекономічній діяльності. Транзитні 
перевезення. Загальні принципи ціноутворення і формування тарифів 
на зовнішньоторговельні перевезення. Фінансування транспортних 
перевезень. Транспортно-експедиційні операції. 
5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби. 
1. Донченко О.О. Міжнародні перевезення : опор. конспект лекцій / 
О.О. Донченко, Л.П. Покотилюк. – Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 
2012. – 141 с. 

2. Вомин В.В. Логистические ловушки и решения в договорах / 
В.В. Вомин. – М. : Дашков и Ко, 2008. – 161 с. 

3. Горев А.Э. Грузовые автомобильные перевозки / А.Э. Горев. – М. : 
Академия, 2008. – 174 с. 
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4. Ефимова Е.Г. Транспорт в мировом хозяйстве / Е.Г. Ефимова. – М. : 
АНКИЛ, 2007. – 88 с. 

5. Пунь В.П. Збірник ексклюзивних інформаційно-аналітичних мате-
ріалів з ефективності перевезень вантажів автомобільним 
транспортом у міжнародному сполученні / В.П. Пунь. – Київ : 
Державтотранс НДІпроект, 2008. – 105 с. 

6. Цветов Ю.М. Основы организации транспортного обеспечения 
внешнеторговых связей Украины / Ю.М. Цветов. – К. : ИКТП-
Центр, 2008. – 235 с. 

5.10. Заплановані навчальні заходи та методи викладання. Лекції, 
семінарські заняття. 
5.11. Методи оцінювання: 
– поточний контроль (опитування, презентації, розв’язання задач, 
тестування); 

– підсумковий контроль (залік). 
5.12. Мова навчання та викладання. Українська. 
 
5.1. Назва. Моделювання фінансово-господарської діяльності підпри-
ємства.  
5.2. Тип. Обовязкова. 
5.3.  Рік навчання. 2019/2020. 
5.4. Семестр. VII. 
5.5. ПІБ лектора, науковий ступінь, посада. Павлюченко Ю.П., канд. 
техн. наук, доц.; Черняк Л.В., канд. техн. наук, доц.; Волобуєв М.І., 
канд. мат. наук, доц.; Ткаченко Н.Б., канд. екон. наук, доц.; 
Зябченкова Г.В., старш. викл.; Лаптєва В.В., канд. екон. наук, ст. викл.; 
Мельник В.В., канд. екон. наук, старш. викл.; Камінський С.І. канд. 
екон. наук, старш. викл.; Губар С.І., асист.; Литвин С.М., асист.; 
Суслова Т.О., асист.; Шостак І.В., асист. 
5.6. Результати навчання. Набуття практичних навичок: започатку-
вання бізнесу, проходження процедури державної реєстрації підпри-
ємства; формування кадрової політики і стратегії, набору та відбору 
кадрів, мотивації та розвитку персоналу; формування бази даних 
комерційного характеру про постачальників та здійснення аналізу 
ефективності комерційних угод, розробки маркетингової товарної 
політики та формування маркетингової комунікаційної політики 
підприємства; організації, аналізу, планування асортименту товарів та 
забезпечення їх якості, управління асортиментом та якістю харчових 
продуктів та непродовольчих товарів у процесі товаропросування; 
проведення інформаційно-аналітичної і діагностичної роботи щодо 
аналізу та планування результатів діяльності підприємства, оцінки 
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ефективності його функціонування на ринку; організації обліку госпо-
дарських операцій підприємства, зведеного обліку та складання звіт-
ності на базі програмного продукту «1С: Підприємство»; створення 
зовнішньоекономічного відділу підприємства, проведення процедури 
підготовки та підписання контрактів, організації здійснення зовніш-
ньоторговельних операцій та аналізу їх ефективності; роботи з 
комп’ютерною програмою «Бізнес-Курс: Корпорація Плюс», моделю-
вання управлінські рішення щодо здійснення господарсько-фінан-
сової діяльності та оцінювання їх наслідків.  
5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Товарознавство. 
Харчові продукти», «Товарознавство. Непродовольчі товари», «Економіка 
торгівлі», «Облік і аудит», «Організація торгівлі», «Зовнішньоеконо-
мічна діяльність підприємства», «Маркетинг», «Менеджмент». 
5.8. Зміст. Проведення реєстрації та перереєстрації підприємства. 
Управління персоналом у системі менеджменту підприємств торгівлі, 
розробка кадрової політики і стратегії підприємства. Мотивація та 
розвиток персоналу, оцінка ефективності управління персоналом. 
Формування бази даних для здійснення комерційних угод. Моделю-
вання процесу закупівлі товарів на підприємстві. Розробка маркетин-
гової товарної політики підприємства. Формування маркетингової 
комунікаційної політики підприємства. Моделювання асортиментної 
політики підприємства торгівлі та управління якістю товарів у про-
цесі товаропросування. Аналіз та планування результатів діяльності 
підприємства. Оцінка ефективності фінансово-господарської діяль-
ності підприємства. Організація та моделювання обліку господар-
ських операцій підприємства в «1С: Підприємство». Створення 
зовнішньоекономічного відділу та підготовка до підписання контракту. 
Моделювання здійснення зовнішньоторговельних операцій та аналіз 
їх ефективності. Використання комп’ютерної програми «Бізнес-Курс: 
Корпорація Плюс» для моделювання управлінських рішень щодо 
здійснення господарсько-фінансової діяльності та оцінки їх наслідків.  
5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби.  
1. Мазаракі А.А. Економіка торговельного підприємства : підручник 
для студ. вищ. навч. закл. / А.А. Мазаракі, Л.О. Лігоненко, 
Н.М. Ушакова ; за ред. Н.М. Ушакової. – Київ : Хрещатик, 1999. – 
800 с. 

2. Нападовська Л.В. Бухгалтерський облік у торгівлі та ресторанному 
господарстві : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / 
Л.В. Нападовська, А.В. Алексєєва, О.А. Бакурова та ін. ; за заг. ред. 
Л.В. Нападовської. – Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2012. – 
394 с. 
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3. Голошубова Н.О. Організація торгівлі : підруч. для студ. вищ. навч. 
закл. / Н.О. Голошубова. – 2-ге вид. – К. : Київ. нац. торг.-екон. 
ун-т, 2011. – 608 с. 

4. Ортинська В.В. Маркетингові дослідження : підручник / 
В.В. Ортинська, О.М. Мельникович. – 2-ге вид., допов. – Київ : 
Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2015. – 435 с. 

5. Палеха Ю.І. Менеджмент персоналу : навч. посіб. для студ. вищ. 
навч. закл. / Ю.І. Палеха. – Київ : Ліра-К, 2010. – 338с. 

6. Організація зовнішньоторговельних операцій : опор. конспект 
лекцій / Т.М. Мельник, Л.П. Кудирко. – Київ : Київ. нац. торг.-
екон. ун-т, 2014. – 218 с. 

5.10. Заплановані навчальні заходи та методи викладання. 
Лабораторні заняття у малих групах, які передбачають послідовне 
відпрацювання навичок практичної діяльності у підрозділах імітацій-
ного підприємства роздрібної торгівлі ТОВ «Гермес», а саме у: 
торговому відділі, організаційному відділі, відділі персоналу, відділі 
закупівлі, відділі маркетингу та продаж, планово-економічному відділі, 
бухгалтерії, відділі стратегічного планування, зовнішньоекономічному 
відділі.  
5.11. Методи оцінювання: 
– поточний контроль (ситуаційні завдання); 
– підсумковий контроль – залік. 
5.12. Мова навчання та викладання. Українська.  
 
5.1. Назва. Психологія торгівлі. 
5.2. Тип. Обовязкова. 
5.3.  Рік навчання. 2019/2020. 
5.3. Семестр. VII. 
5.5. Лектор, науковий ступінь, посада. Маслюк А.М., канд. психол. 
наук, доц. 
5.6. Результати навчання. Вивчення психологічного потенціалу 
бізнесмена, методів та засобів реалізації його ділового успіху. 
5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Психологія», 
«Психологія управління та конфліктологія». 
5.8. Зміст. Психологія бізнесу як новий напрям у науці. Психологічні 
особливості торгівлі. Психологічні проблеми керівника бізнесу. Роль 
психолога в побудові організації, підборі та оцінці персоналу. 
Консультативна робота психолога з питань організації праці підпри-
ємця та підвищення ефективності його діяльності. Психологічні 
особливості успішної діяльності. Психологічні чинники організації 
успішності ділових переговорів. Психотехнології в бізнесі. 
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5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби. 
1. Іпатов Е.Ф. Психологія управління в бізнесі / Е.Ф. Іпатов, 
К.М. Левківський, В.В. Павловський. – Х. ; К. : НМЦВО, 2012. – 
320 с. 

2. Леонов Н.И. Психология делового общения / Н.И. Леонов. – М. ; 
Воронеж : Изд. Моск. психолого-социального ин-т ; МОДЭК, 
2011. – 216 с. 

3. Лэйхифф Дж. М. Бизнес-коммуникации / Дж. М. Лэйхифф,  
Дж. М. Пенроуз. – СПб. : Питер, 2011. – 688 с. 

4. Пачковський Ю.Ф. Психологія підприємництва / Ю.Ф. Пачковський. – 
Львів : Афіша, 2001. – 276 с. 

5. Самоукин А.И. Экономика и психология бизнеса / А.И. Самоукин, 
Н.В. Самоукина. – Дубна : Фенікс, 2001. – 160 с. 

6. Томилов В.В. Культура предпринимательства / В.В. Томилов. – 
СПб. : Питер, 2000. – 173 с. 

5.10. Заплановані навчальні заходи та методи навчання. Поєднання 
традиційних і нетрадиційних методів викладання з використанням 
інноваційних технологій: 
− лекції (оглядові, тематичні, проблемні, лекції-конференції, лекції-

дискусії); 
− практичні заняття (тренінги, презентації, дискусії, робота в малих 

групах, моделювання ситуацій). 
5.12. Мова навчання та викладання. Українська. 
 
5.1. Назва. Психологія реклами. 
5.2. Тип. За вибором. 
5.3. Рік навчання. 2019/2020. 
5.4. Семестр. VII. 
5.6. ПІБ лектора, науковий ступінь, посада. Зазимко О.В., канд. 
психол. наук, доц.; Полунін О.В., д-р психол. наук, ст. наук. співроб. 
5.7. Результати навчання. Формування вмінь та практичних навичок 
щодо загальнотеоретичних проблем психології реклами; психологіч-
них аспектів комунікації між рекламістами та споживачами; психо-
логічних особливостей застосування різних видів реклами і рекламної 
діяльності; ролі мотиваційних установок та стереотипів у рекламній 
практиці; особливостей психологічного впливу рекламної продукції 
на формування рекламних образів; соціокультурних проблем психо-
логічних впливів в рекламі. Уміння застосовувати знання у 
дослідженні мотивації споживача; визначенні психологічного типу 
споживача і його споживацьких мотивів; доцільному застосуванні у 
рекламних продуктах прийомів та технік психологічного впливу; 
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розробці реклами з врахуванням особливостей її розміщення в ЗМК; 
визначенні психологічної ефективності рекламної комунікації. 
Формування суджень щодо антиципації психологічних наслідків 
впливу рекламного продукту у певному соціокультурному просторі; 
оцінки психологічної ефективності та безпеки рекламного продукту; 
організації рекламної діяльності з використанням надбань сугестив-
ного підходу та підходу з «опредмечуванням» потреб. 
5.8. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Загальна психо-
логія», «Соціальна психологія». 
5.9. Зміст. Становлення методологічних традицій психології реклам-
ної діяльності. Поняття і види рекламної інформації, бар’єри її 
розповсюдження. Самореклама і самопрезентація як вид рекламної 
діяльності. Психологія мотивації в рекламі. Роль психічних процесів у 
формуванні рекламних образів. Засоби психологічного впливу у рекламі. 
Психологічні особливості рекламного впливу масових комунікацій. 
Психологічна ефективність та безпека реклами. Методи активізації 
пошуку творчих ідей. Формування системи культурних норм і 
цінностей в рекламній діяльності. 
5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби. 
1. Гуревич П.С. Психология рекламы : учебник [для студ. вузов] / 
П.С. Гуревич. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. – 271 с.  

2. Краско Т.И. Психология рекламы / Т.И. Краско ; под ред. Е.В. Ромата. – 
Х. : Студцентр, 2012. – 216 с. (Б-ка журн. «Маркетинг и реклама»). 

3. Лебедев-Любимов А.Н. Психология рекламы / А.Н. Лебедев-Любимов. – 
СПб. : Питер, 2007. – 384 с : ил. – (Сер. «Мастера психологии»). 

4. Мокшанцев Р.И. Психология рекламы : учеб. пособие / Р.И. Мокшанцев ; 
М.В. Удальцова (науч. ред.). – М. : ИНФРА-М, Новосибирск : Сиб. 
соглашение, 2012. – 232 с. – (Высшее образование). 

5. Лебедев-Любимов А. Психология рекламы / А. Лебедев-Любимов. – 
СПб. : Питер, 2012. – 368 с. 

5.10. Заплановані навчальні заходи та методи викладання. Поєднання 
традиційних і нетрадиційних методів викладання з використанням 
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 та критерії оцінювання: 
– поточний контроль (тестування усне / письмове опитування; 
перевірка підготовленого есе / тощо); 

– підсумковий контроль – залік. 
5.12. Мова навчання та викладання.Українська. 
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5.1. Назва. Безпека товарів та довкілля. 
5.2. Тип. За вибором. 
5.3. Рік навчання. 2018/2019. 
54. Семестр. VIІ. 
5.5. ПІБ лектора, науковий ступінь, посада. Мокроусова О.Р., д-р 
техн. наук, проф.; Бондаренко Є.В., канд. техн. наук, доц. 
5.6. Результати навчання. Формування системи знань щодо показ-
ників безпечності та екологічності харчових продуктів та непродо-
вольчих товарів на різних етапах їх життєвого циклу. 
5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Хімія», «Мікро-
біологія», «Теоретичні основи товарознавства», «Товарознавство», 
«Безпека життєдіяльності». 
5.8. Зміст. Законодавчо-нормативне забезпечення безпечності харчо-
вих продуктів та непродовольчих товарів. Система органів контролю 
за безпечністю товарів. Вплив антропогенних і технологічних 
факторів на довкілля, проблеми забруднення і виснаження флори та 
фауни, погіршення якості продовольчих ресурсів. Класифікація галу-
зей виробництва товарів широкого вжитку за ступенем шкідливого 
впливу на навколишнє середовище. Екологічний контроль. Система 
екологічної інформації. Відповідальність за виробництво та реалізацію 
небезпечних товарів та негативний вплив на навколишнє середовище. 
Показники безпечності харчових продуктів і непродовольчих товарів. 
Чинники, які впливають на показники безпечності товарів у процесі їх 
виробництва. Вплив на людину небезпечних товарів при їх спожи-
ванні та експлуатації. 

Показники екологічних властивостей непродовольчих товарів та 
чинники, які їх формують. Негативний вплив виробництва різних 
груп непродовольчих товарів на довкілля. Вплив різних груп непродо-
вольчих товарів на навколишнє середовище під час їх експлуатації. 
Екологічні проблеми утилізації непродовольчих товарів. Методи 
послаблення шкідливої дії забруднень на живі організми. Вирішення 
проблем використання вторинних ресурсів. Перспективні напрями 
використання відходів споживання, переробки і захоронення високо-
токсичних і радіоактивних відходів. Міжнародна торгівля відходами.  
5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби. 
1. Димань Т.М. Безпека продовольчої сировини і харчових продуктів : 
підручник / Т.М. Димань, Т.Г. Мазур. – Київ : Академія, 2011. – 
520 с. 

2. Некос А.Н. Экология и проблемы безопасности товаров народного 
потребления : учеб. пособие / А.Н. Некос, В.М. Дудурич ; под общ. 
ред. А.Н. Некоса. – Харків : ХНУ им. В. Н. Каразина, 2007. – 380 с. 



 108

3. Основи екології і безпека товарів народного споживання. Розд. 
Безпека товарів народного споживання : тексти лекцій з курсу / 
Я.П. Скоробогатий, В.О. Василенко, Н.М. Думашівська. – Львів : 
Львів. комерц. акад., 2011. – 60 с.  

4. Домарецкий В.А. Екологія харчових продуктів / В.А. Домарецкий, 
Т.П. Златєв. – Київ : Урожай, 1993. – 265 с. 

5. Шкарупа В.Ф. Основи екології та безпеки товарів народного 
споживання : підручник / В.Ф. Шкарупа. – Київ : Київ. нац. торг.-
екон. ун-т, 2002. – 315 с. 

5.10. Заплановані навчальні заходи та методи викладання. 
Поєднання традиційних та нетрадиційних методів викладання із 
використанням інноваційних технологій: 
– лекції (тематичні, проблемні); 
– практичні заняття (дискусія).  
5.11. Методи оцінювання: 
– поточний контроль (тестування, усне та письмове опитування, 
перевірка виконаних індивідуальних завдань); 

– підсумковий контроль – залік. 
5.12. Мова навчання та викладання. Українська. 
 
5.1. Назва. Безпечність товарів. 
5.2. Тип. За вибором. 
5.3. Рік навчання. 2018/2019. 
5.4. Семестр. VIІ. 
5.5. ПІБ лектора, науковий ступінь, посада. Бондаренко Є.В, канд. 
техн. наук, доц.; Мокроусова О.Р., д-р техн. наук, проф. 
5.6. Результати навчання. Формування знань щодо хімічних та 
біологічних процесів і закономірностей розробки, оцінювання, 
прогнозування критеріїв безпечності споживних товарів, знань щодо 
виникнення та динаміки небезпечних чинників у сировині і готовій 
продукції; знань щодо джерел, динаміки та фізіології впливу 
харчових алергенів на організм людини, механізму застосування, 
розповсюдження та небезпеки для людини генетично модифікованих 
організмів, знань щодо засад харчової токсикології, набуття навичок 
оцінювання ризиків та прогнозування безпечності споживних товарів 
упродовж виробництва та проходження каналами розповсюдження. 
5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Мікробіологія», 
«Теоретичні основи товарознавства», «Товарознавство». 
5.8. Зміст. Вітчизняна та зарубіжна практика нормативного регулю-
вання безпечності товарів. Загальні закономірності формування та 
динаміки критеріїв біологічного, хімічного, фізичного походження 
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безпечності харчових продуктів. Природа та особливості контролю-
вання небезпек, пов’язаних з харчовими алергенами і генетично 
модифікованими організмами. Роль харчових добавок у формуванні 
безпечності харчових продуктів. Міграція шкідливих речовин з 
паковальних матеріалів та тари та її вплив на безпечність харчових 
продуктів. Особливості формування та подальша динаміка небезпеч-
них чинників, характерних для окремих груп харчових продуктів 
рослинного та тваринного походження. Загальні підходи до оціню-
вання небезпек та характеристика основних з них, пов’язаних з 
експлуатацією і застосуванням основних груп непродовольчих 
споживних товарів.  
5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби. 
1. Донченко Л.В. Безопасность пищевой продукции / Л.В. Донченко. – 
М. : Пищепромиздат, 2001. – 528 с. 

2. Позняковский В.М. Гигиенические основы питания, безопасность и 
экспертиза продовольственных товаров / В.М. Позняковский. – 
Новосибир. ун-т, 2005. – 521 с.  

5.10. Заплановані навчальні заходи та методи викладання. 
Поєднання традиційних та нетрадиційних методів викладання із 
використанням інноваційних технологій: 
– лекції (тематичні, проблемні); 
– лабораторні заняття (проведення досліджень).  
5.11. Методи оцінювання. 
– поточний контроль (тестування, усне та письмове опитування, 
перевірка виконаних індивідуальних завдань); 

– підсумковий контроль – залік. 
5.12. Мова навчання та викладання. Українська. 
 
5.1. Назва. Продовольча безпека. 
5.2. Тип. За вибором. 
5.3. Рік навчання. 2017/2018. 
5.4. Семестр. V. 
5.5. ПІБ лектора, науковий ступінь, посада. Хробатенко О.В., канд. 
техн. наук, асист. 
5.6. Результати навчання. Формування знань щодо оцінки ризиків 
продовольчої безпеки на національному і регіональному рівні, оціню-
вання та інтерпретації індикаторів продовольчої безпеки з метою 
вдосконалення продовольчої безпеки населення й безпечності 
харчових продуктів і продовольчої сировини. 
5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Основи товаро-
знавства», «Основи екології споживних товарів», «Фізіологія та 
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біохімія харчування», «Розміщення продуктивних сил», «Світовий 
ринок товарів та послуг». 
5.8. Зміст. Засади формування й оцінювання продовольчої безпеки. 
Інституційна інфраструктура та нормативне регулювання продоволь-
чої безпеки. Особливості формування світового ринку продовольства 
в аспекті підтримання продовольчої безпеки. Роль агропромислового 
комплексу та харчової промисловості у формуванні продовольчої 
безпеки. Екологічні аспекти формування продовольчої безпеки. 
Соціально-демографічні чинники формування продовольчої безпеки. 
5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби. 
1. Балабанов В.С. Продовольственная безопасность / В.С. Балабанов, 
Е.Н. Борисенко. – М. : Экономика, 2002. – 544 с. 

2. Димань Т.М. Безпека продовольчої сировини і харчових продуктів : 
підруч. для студ. вищ. навч. закл. / Т.М. Димань, Т.Г. Мазур. – 
Київ : Академія, 2011. – 517 с. 

3. Донченко Л.В. Безопасность пищевой продукции / Л.В. Донченко, 
В.Д. Надыкта. – М. : Пищепромиздат, 2001. – 528 с. 

4. Власов В.І. Глобальна продовольча безпека / В.І. Власов. – Київ : 
ІАЕ, 2001. – 506 с. 

5.10. Заплановані навчальні заходи та методи викладання. 
Поєднання традиційних та нетрадиційних методів викладання із 
використанням інноваційних технологій: 
– лекції; 
– практичні заняття (опрацювання кейс-стаді, робота з документацією). 
5.11. Методи оцінювання: 
– поточний контроль (тестування, опитування); 
– підсумковий контроль – залік. 
5.12. Мова навчання та викладання. Українська. 
 
5.1. Назва. Реклама в торгівлі.  
5.2. Тип. За вибором. 
5.3. Рік навчання. 2019/2020. 
5.4. Семестр. V. 
5.5. Лектор, науковий ступінь, посада. Дубовик Т.В., д-р екон. наук, 
проф. 
5.6. Результати навчання. Набуття практичних навичок з таких 
питань, як: розроблення цілей і завдань реклами; створення плану 
рекламної кампанії; оцінювання існуючих рекламних звернень та 
написання їх; розрахунок рекламного бюджету; результативності та 
ефективності рекламної кампанії підприємства торгівлі та види основ-
них засобів реклами в торгівлі, організація та контроль рекламної 
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діяльності підприємства торгівлі; вибір конкретного рекламного 
агентства, послугами якого можна скористатися. 
5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Маркетингові 
комунікації», «Основи реклами». 
5.8. Зміст. Теоретичні засади рекламної діяльності. Особливості  
управління рекламною діяльністю в торгівлі. Інформаційно-аналітичне 
забезпечення рекламної діяльності підприємств торгівлі. Організація 
процесу планування торгової реклами підприємств торгівлі. Розробка 
рекламної кампанії та її інтеграція з маркетинговими комунікаціями 
підприємства торгівлі. Оцінка результативності управління рекламною 
діяльністю в підприємствах торгівлі. 
5.9. Рекомендовані джерела ті інші навчальні ресурси/засоби. 
1. Торгова реклама: теорія та практика управління : монографія / 
А.А. Мазаракі, В.В. Ортинська, Т.В. Дубовик. – Київ : Київ. нац. 
торг.-екон. ун-т, 2009 – 188 с.  

2. Ромат Е.В. Реклама / Е.В. Ромат. – СПб. : Питер, 2007. – 480 с. 
5.10. Заплановані навчальні заходи та методи викладання. 
Поєднання традиційних та нетрадиційних методів викладання із 
використанням інноваційних технологій:  
– лекції (оглядова / тематична / проблемна);  
– практичні заняття (презентація, дискусія, модерація, моделювання 
ситуацій, метод кейс-стаді). 

5.11. Методи оцінювання: 
− поточний контроль (тестування, письмове опитування, перевірка 
підготовленого звіту / презентації / ситуаційні завдання); 

− підсумковий контроль (залік). 
5.12.Мова навчання та викладання. Українська. 
 
5.1. Назва. Товарознавство. Культурні цінності. 
5.2. Тип. За вибором. 
5.3. Рік навчання. 2017/2018. 
5.4. Семестр. VІ. 
5.5. ПІБ лектора, науковий ступінь, посада. Індутний В.В., д-р 
геол.-мінерал. наук, проф. 
5.6. Результати навчання. Формування вміння орієнтуватися і виріз-
няти з-поміж ординарних речей культурні цінності, визначати їх 
художню та історичну цінність, розрізняти музейну цінність і ринкову 
ціну. 
5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Історія україн-
ської культури». 
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5.8. Зміст. Поняття «культурні цінності». Види образотворчого 
мистецтва: іконопис, іконографія, матеріали і техніка виготовлення 
підробки. Станковий живопис і жанри (портрет, історичний, баталь-
ний, побутовий, пейзаж, натюрморт). Жанровий живопис. Графіка. 
Основні жанри. Декоративно-прикладне мистецтво: художній метал, 
художня кераміка, художній фаянс. Нумізматика: лексика, монетні 
системи. Філателія: лексика, основні каталоги, методи роботи з ними. 
Фактори визначення «підміни» марок. Книгознавство: стародруки, 
форма книги, категорії цінності книги. 
5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби. 
1. Ильина Т.В. История искусств. Западноевропейское искусство : 
учебник / Т.В. Ильина. – 3-е изд., перераб. и доп. – М. : Высш. шк., 
2000. – 865 с. 

2. Верман К. История искусства всех времен и народов / К. Верман. – 
М. : Астрель, 2001. – 689 с. 

3. Сингаевский В.С. Саме дорогие ювелирные украшения / 
В.С. Сингаевский. – М. : Астрель, 2011. – 456 с. 

4. Янг А. Ювелирные техники : энциклопедия / А. Янг ; пер. Л. Барич. – 
М. : Арт-Родник, 2009 – 913 с. 

5.10. Заплановані навчальні заходи та методи викладання. 
Поєднання традиційних та нетрадиційних методів викладання із 
використанням інноваційних технологій: 
– лекції (тематичні, проблемні); 
– практичні заняття (робота у малих групах).  
5.11. Методи оцінювання.  
– поточний контроль (тестування, усне та письмове опитування, 
перевірка підготовленого індивідуального завдання); 

– підсумковий контроль – екзамен. 
5.12. Мова навчання та викладання. Українська. 
 
5.1. Назва: Товарознавство. Антикваріат. 
5.2. Тип. За вибором. 
5.3. Рік навчання. 2019/2020. 
5.4. Семестр. VІІ. 
5.5. ПІБ лектора, вчений ступінь, посада. Індутний В.В., д-р геол.-
мінерал. наук, проф.; Пірковіч К.А., канд. техн. наук, доц. 
5.6. Результати навчання. Формування наукового розуміння специ-
фіки антикварної торгівлі шляхом вивчення особливостей атрибуції 
та ціноутворення на різні предмети антикваріату з урахуванням 
ступеня їх унікальності. 
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5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Історія україн-
ської культури», «Естетика товарів та дизайн». 
5.8. Зміст. Тенденції розвитку ринку антикваріату. Образотворче 
мистецтво, живопис та графіка на антикварному ринку. Антикварна 
ікона, антикварно-букіністична книга. Класифікація та характерис-
тика творів декоративно-ужиткового мистецтва. Твори філателії. 
Предмети нумізматики та фалеристики. Оцінювання вартості анти-
кварних виробів. 
5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби. 
1. Антиквариат. Справочник коллекционера / пер. с англ. Н.Е. Юркевич. – 
М. : Изд-во Астрель, 2004. – 665 с. 

2. Крвавич Д.П. Українське мистецтво : навч. посіб. для студ. вищ. 
навч. закл.: у 3 ч. / Д.П. Крвавич. – Львів : Світ, 2004. – 545 с. 

3. Ильина Т.В. История искусств. Западноевропейское искусство : 
учебник / Т.В. Ильина. – М. : Высш. шк., 2008. – 471 с.  

4. Верман К. История искусства всех времен и народов / К. Верман. – 
М. : Астрель, 2001. – 763 с. 

5. Янг А. Ювелирные техники : энциклопедия / А. Янг ; пер. Л. Барич. – 
М. : Арт-Родник, 2009. – 1008 с. 

5.12. Мова навчання та викладання.Українська. 
 
5.1. Назва. Товарознавство. Вироби декоративно-ужиткового мистецства. 
5.2. Тип. За вибором. 
5.3. Рік навчання. 2019/2020. 
5.4. Семестр. VІІ. 
5.5. ПІБ лектора. науковий ступінь, посада. Черняк Л.В., канд. 
техн. наук, доц.. 
5.6. Результати навчання. Формування знань про асортимент, спо-
живні властивості сувенірів і виробів народних художніх промислів із 
різної сировини, різних способів формування, оздоблення та різних 
регіонів виробництва. 
5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Культурологія», 
«Історія України», «Естетика товарів та дизайн», «Теоретичні основи 
товарознавства». 
5.8. Зміст. Загальні поняття про вироби декоративно-ужиткового 
мистецтва. 

Стан та проблеми розвитку ринку художньо-декоративних 
виробів в Україні. Історія художніх промислів і ремесел України. 
Основні регіони України з виробництва цих виробів. 
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Основи формування споживних властивостей художньо-декора-
тивних виробів: вплив сировини, особливостей формування, оздоб-
лення на споживні властивості. Орнамент та традиційні елементи 
декоративних тканин, ручних килимів, виробів з вишивкою, прикрас 
із бісеру, писанок. Особливості композиційно-колористичного оформ-
лення художньо-декоративних виробів різних регіонів України 
(Полтавщини, Поділля, Київщини, Волині, Чернігівщини, Прикарпаття 
тощо). Художньо-технічні засоби, що застосовують у декоративних 
виробах із шкіри, деревини, виробах з каменю, кістки та рогу. 

Види народних художніх промислів: вишивка, художнє ткацтво, 
килимарство, розпис тканин, в’язання, мереживо, художня обробка 
дерева, кераміка, гутне скло, художнє ковальство, художній метал, 
художня обробка каменю, кістки та рогу, художня обробка шкіри, 
художнє плетіння, художні ювелірні вироби, вироби з бісеру тощо. 

Класифікація виробів декоративно-ужиткового мистецтва: за 
видом сировини, способом виробництва, технікою виконання, за 
категоріями складності, видами та іншими ознаками. 

Сучасні напрямки формування асортименту виробів декоративно-
ужиткового мистецтва. 

Регламентація вимог до якості художньо-декоративних виробів 
відповідно до стандартів. Правила приймання, визначення сортності. 

Контроль якості у торгівлі. Порядок транспортування, пакування, 
зберігання. Гарантії виробника. 
5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби. 
1. Вироби народних промислів України / Полікарпов І.С. та ін. – Львів : 
Вид-во ЛКА, 2003. – 265 с. 

2. Декоративно-ужиткове мистецтво: Словник. Т. 1, 2 / Я. Запаско, 
В. Завадська, Я. Музиченко та ін. / 100 найвідоміших образів 
української міфології. – Київ : Орфей, 2002. – 415 с. 

3. Кара-Васильєва Т. Декоративне мистецтво України ХХ століття / 
Т. Кара-Васильєва. – Київ : Либідь, 2005. – 105 с. 

5.10. Заплановані навчальні заходи та методи викладання. 
Поєднання традиційних та нетрадиційних методів викладання із 
використанням інноваційних технологій: 
– лекції (тематичні, проблемні); 
– лабораторні заняття (робота у малих групах). 
5.11. Методи оцінювання: 
– поточний контроль (тестування, усне та письмове опитування, 
перевірка підготовленого індивідуального завдання); 

– підсумковий контроль – залік. 
5.12.Мова навчання та викладання. Українська. 
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5.1. Назва. Охорона праці. 
5.2. Тип. Обов’язкова. 
5.3. Рік навчання. 2018/2019. 
5.4. Семестр. VIІІ. 
5.5. ПІБ лектора, науковий ступінь, посада. Гахович С.В., канд. 
техн. наук, доц.; Палієнко О.О., канд. техн. наук, доц. 
5.6. Результати навчання. Формування вмінь створення безпечних 
умов праці для збереження здоров’я та матеріальних цінностей. 
Організація практичної роботи на виробництві з урахуванням вимог, 
що забезпечують виконання законодавчих положень і вимог норма-
тивної документації, безпеку технологічних процесів, безпеку експлу-
атації устаткування, пожежну профілактику. 
5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Безпека життє-
діяльності». 
5.8. Зміст. Законодавча та нормативна база з питань охорони праці. 
Державний нагляд і громадський контроль за охороною праці. Основи 
фізіології, гігієни праці та виробничої санітарії. Електробезпека. 
Пожежна безпека. Оцінка об’єктів щодо їх вибухонебезпеки. Концеп-
туальні засади забезпечення пожежної безпеки об’єкта. Засоби 
гасіння та виявлення пожеж. 
5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби. 
1. Основи охорони праці / Р.М. Івах, Я.І. Бедрій, Б.О. Білінський, 
М.М. Козяр. – Київ : Кондор, 2011. – 113 с. 

2. Гогіташвілі Г.Г. Основи охорони праці : навч. посіб. / Г.Г. Гогіташ-
вілі, В.М. Лапін. – 2-ге вид. – Львів : Новий світ, 2005. – 88 с. 

3. Гандзюк М.П. Основи охорони праці : навч. посіб. / М.П. Гандзюк, 
Є.П. Желібо, М.О. Халімовський. – Київ : Каравела, 2005. – 98 с. 

4. Безпека праці: ергономічні та естетичні основи / С.О. Апостолюк, 
В.С. Джигирей, А.С. Апостолюк, І.А. Соколовський, 2007. – 65 с. 

5. Грищук М.В. Основи охорони праці : навч. посіб. для студ. вищ. 
навч. закл. / М.В. Грищук. – Київ : Кондор, 2007. – 91 с. 

6. Медведєв Е.Н. Основи охорони праці : навч. посіб. для студ. вищ. 
навч. закл. / Е.Н. Медведєв, Г.Ф. Сорокін. – Київ : Професіонал, 
2008. – 208 с.  

5.10. Заплановані навчальні заходи та методи викладання. Лекції: 
оглядові, тематичні, проблемні. Імітаційні неігрові практичні заняття : 
розв’язання ситуаційних завдань, розв’язок задач; Репродуктивні та 
проблемно-пошукові: виконання індивідуальних завдань, дискусії, 
робота в малих групах, моделювання ситуацій. 
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5.11. Методи оцінювання: 
– поточний контроль – усне та письмове опитування, тестування, 
перевірка дайджестів, конспектів, презентацій; 

– підсумковий контроль – залік.  
5.12. Мова навчання та викладання. Українська. 
 
5.1. Назва. Оцінка відповідності. 
5.2. Тип. Обов’язкова. 
5.3. Рік навчання. 2018/2019. 
5.4. Семестр. VIІІ. 
5.5. ПІБ лектора, науковий ступінь, посада. Мережко Н.В., д-р 
техн. наук, зав. кафедри; Метельська Н.С., канд. техн. наук, доц. 
5.6. Результати навчання. Формування знань щодо підтвердження 
відповідності в Україні та світі. 
5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Основи стан-
дартизації, метрології та управління якістю», «Товарознавство. 
Харчові продукти», «Товарознавство. Непродовольчі товари». 
5.8. Зміст. Оцінка відповідності в системі технічного регулювання. 
Предметна сфера оцінки відповідності. Методи оцінки відповідності. 
Процедура оцінки відповідності. Сертифікація товарів та систем 
управління. Декларування відповідності. Акредитація органів з оцінки 
відповідності. Інспектування. 
5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби. 
1. Мережко Н.В. Сертифікація товарів і послуг : підручник / 
Н.В. Мережко. – Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2002. – 497 с. 

2. Самойленко А.А. Сертифікація продовольчих товарів : навч. посіб. / 
А.А. Самойленко. – Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2006. – 250 с. 

3. Самойленко А.А. Сертифікація послуг : навч. посіб. / А.А. Самой-
ленко. – Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2003. – 177 с. 

4. Кириченко Л.С. Стандартизація і сертифікація товарів та послуг : 
підручник / Л.С. Кириченко, А.А. Самойленко. – Харків : Ранок, 
2008. – 225 с. 

5. Сертифікація в Україні. Нормативні акти та інші документи : у 3 т. – 
Київ : Держстандарт України, 1998–2002. – 213 с. 

5.10. Заплановані навчальні заходи та методи викладання. Лекції 
(тематичні, проблемні), практичні заняття (дискусія, моделювання 
ситуацій).  
5.11. Методи оцінювання: 
– поточний контроль (тестування, усне та письмове опитування, 
перевірка виконаних ситуаційних завдань); 

– підсумковий контроль – екзамен. 
5.12. Мова навчання та викладання. Українська. 



 117

5.1. Назва. Біржова діяльність.  
5.2. Тип. Обов’язкова. 
5.3. Рік навчання. 2017/2018. 
5.4. Семестр. VII. 
5.5. ПІБ лектора, науковий ступінь, посада. Пархаєва Н.В., канд. 
техн. наук, доц. 
5.6. Результати навчання. Формування вмінь та навичок щодо 
визначення доцільності біржових операцій з товаром; організація 
взаємодії з брокерськими фірмами; оформлення типових біржових 
угод купівлі та продажу; ведення розрахунків з відповідними біржо-
вими структурами та персоналом; обчислення необхідних параметрів 
біржових угод за їх видами;  аналіз тенденцій розвитку біржового 
ціноутворення секторів біржової торгівлі. 
5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Організація 
торгівлі», «Маркетинг». 
5.8. Зміст. Сутність біржової діяльності. Форми організації бірж. 
Організаційна структура та управління біржі. Керівні органи. Біржові 
комітети. Товарна біржа. Процедура торгівлі. Правила торгівлі в 
біржовому колі. Методи проведення біржових торгів. Види угод на 
товарній біржі. Угоди з реальним товаром. Поняття spot та forward 
ринки. Бартерні угоди. Угоди з кредитом. Угоди з умовами. Ф’ючерсна 
угода. Опціонна угода. Послідовність укладання та виконання угод на 
товарній біржі. Посередницька діяльність. Система електронної бір-
жової торгівлі. Фондова біржа. Види фондових цінностей. Форми 
проведення торгів на фондових біржах світу. Основи функціонування 
валютної біржі. Основи ф’ючерсної торгівлі. Способи котирування 
ф’ючерсних контрактів в залежності від виду товару. Біржова спеку-
ляція. Використання опціонів для хеджування на ф’ючерсному ринку. 
Кліринг та розрахунки на біржовому ринку. Заходи проти збитків. 
5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби. 
1. Асаул А.М. Ринок цінних паперів: системний аналіз підприємниць-
кої діяльності [Текст] : навч. посіб. / А.М. Асаул, М.П. Войнаренко, 
Н.А. Пономарьова. – Хмельницький : ІНТРАДА, 2009. – 486 с.  

2. Бевз О.П. Економіко-організаційні основи біржової торгівлі 
[Текст]: Ч. 1 / О.П. Бевз, М.М. Скотнікова, Т.Б. Кушнір. – Київ : 
Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2005. – 216 с. 

3. Бевз О.П. Економіко-організаційні основи біржової торгівлі 
[Текст]: Ч. 2 / О.П. Бевз, М.М. Скотнікова,Т.Б. Кушнір. – Київ : 
Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2005. – 154 с.  

4. Дудяк Р.П. Організація біржової діяльності: основи теорії і 
практикум [Текст]: навч. посіб. / Р.П. Дудяк, С.Я. Бугіль. – 2-ге вид., 
доповн. – Львів : Новий світ–2000, 2003. – 360 с  
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5. Пепа Т.В. Біржова діяльність [Текст] : навч. посіб. для вузів / 
Т.В. Пепа, Т.І. Пішеніна, В.В. Лавринович . – Київ : Ліра-К, 2009. – 
538 с.  

6. Раровська, В.В. Біржова діяльність [Текст]: навч. посіб. [для студ. 
вищ. навч. закл.] / В.В. Раровська, Л.А. Останкова, С.Е. Акопов ; за 
ред.: В.І. Крамаренко, Б.І. Холод. – Київ : Центр навч. літ., 2009. – 
144 с. 

5.10. Заплановані навчальні заходи та методи викладання. 
Проблемні лекції, семінарські та  практичні заняття з використанням 
активних методів навчання. 
5.11. Методи оцінювання: 
− поточний контроль (письмове опитування, тестування, обговорення 
наукових доповідей та реферативних повідомлень студентів, пере-
вірка виконання творчих завдань і ситуаційних вправ); 

− підсумковий контроль – екзамен. 
5.12. Мова навчання та викладання. Українська. 
 
5.1. Назва. Мерчандайзинг.  
5.2. Тип. Обов’язкова. 
5.3. Рік навчання. 2019/2020. 
5.4. Семестр. VIII. 
5.5. Лектор, науковий ступінь, посада. Григоренко Т.М., канд. екон. 
наук, ст. викл. 
5.6. Результати навчання. Формування вмінь та навичок щодо 
теоретичних знань з питань розробки та застосування мерчандай-
зингових заходів у роздрібних торговельних підприємствах; знання 
основних концепцій мерчандайзингу та вміння застосовувати їх на 
практиці; оволодіння методичним інструментарієм реалізації основ-
них принципів мерчандайзингу; засвоєння мерчандайзингових підхо-
дів щодо розміщення та викладки товарів та регулювання потоку 
покупців у торговельній залі магазинів; опанування інструментарієм 
мерчандайзингу, що стимулює попит в місцях продажу; набуття 
навичок оцінки ефективності мерчандайзингу. 
5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Організація 
торгівлі», «Маркетинг», «Комерційна діяльність», «Психологія торгівлі», 
«Проектування торговельних об’єктів». 
5.8. Зміст. Мерчандайзинг: історія та сучасний розвиток. Сутність, 
функції та задачі мерчандайзингу. Психологічні фактори формування 
теоретичних основ мерчандайзингу. Відмінності цілей мерчандайзингу 
виробника, постачальника, оптового, роздрібного підприємства. Методи 
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продажу товарів на основі принципів мерчандайзингу. Організація 
мерчандайзингу виробниками та оптовими підприємствами. Управління 
роздрібними продажами. Інструментарій мерчандайзингу, що стимулює 
попит в місцях продажу. Розміщення рекламних матеріалів в місцях 
продажу. Моніторинг комунікаційних заходів з боку конкурентів. 
Стимулювання торговельних підприємств та їх працівників за впрова-
дженням та дотриманням мерчандайзингу. Принципи розміщення 
груп товарів в торговельному залі. Мерчандайзингові підходи до 
викладки товарів в торговельному залі роздрібного підприємства. 
Розміщення обладнання та формування типу руху відвідувачів в 
торговельному залі. Управління товарною викладкою в торговель-
ному підприємстві. Регулювання потоку відвідувачів підприємства. 
Специфіка розподілу функціональних зон в торговельному залі 
роздрібного підприємства. Створення комфортного середовища для 
відвідувачів роздрібних підприємств. Контроль за дотриманням 
мерчандайзингу.  
5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси, засоби. 
1. Мельник І.М. Мерчандайзинг : навч. посіб / І.М. Мельник, 
Ю.М. Хом’як. – Київ : Знання, 2009. – 309 с.   

2. Канаян К. Мерчандайзинг : підручник / К. Канаян, Р. Канаян. – М. : 
РИП-холдинг, 2002. – 236 с. 

3. Колборн Р. Мерчандайзинг : принципы успешной торговли / пер. с 
англ. ; под ред. И.О.Черкасовой. – СПб : Издат. дом «Нева», 2002. – 
416 с. 

4. Рамазанов И.А. Мерчандайзинг в торговом бизнесе. – М. : Издат. 
дом «Деловая л-ра», 2002. – 112 с. 

5. Снегирева В. Книга мерчандайзера/ В. Снегирева. – СПб. : Питер, 
2007. – 384 с. 

5.10. Заплановані навчальні заходи та методи викладання. 
Тематичні та проблемні лекції, вирішення ситуаційних та творчих 
завдань, контрольні роботи, презентації. 
5.11. Методи оцінювання: 
– поточний контроль (підготовка дайджестів, тестування, перевірка 
ситуаційних та творчих завдань); 

– підсумковий контроль – залік. 
5.12. Мова навчання та викладання. Українська. 
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