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ВСТУП 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

 
Таблиця відповідності шкали оцінювання ЄКТС 
національній системі оцінювання та КНТЕУ 

Оцінка за системою Оцінка за 
шкалою 
ЄКТС 

Визначення національною КНТЕУ 

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

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

C ДОБРЕ – загалом правильна робота 
з певною кількістю значних помилок 

добре 
75–81 
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Закінчення таблиці 
Оцінка за системою Оцінка за 

шкалою 
ЄКТС 

Визначення національною КНТЕУ 

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

E 
ДОСТАТНЬО – виконання задовольняє 
мінімальні критерії 

задовільно 
60–68 

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

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

незадовільно 
1–34 

 
 
1. Загальна інформація. 
 
1.1. Назва і адреса. 

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

 
1.2. Опис закладу(зокрема тип і статус). 

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

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

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

Створено сучасний бібліотечний комплекс з електронним 
обслуговуванням читачів, доступом до повнотекстових електронних 
ресурсів міжнародних баз даних.  

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

Серед випускників університету – відомі громадські, політичні 
діячі, керівники органів державної влади та управління, організацій і 
підприємств, науковці, бізнесмени, підприємці. 

У КНТЕУ функціонують 28 наукових шкіл, аспірантура і докто-
рантура. Університет має потужний колектив висококваліфікованих 
викладачів і науковців, здатний успішно вирішувати поставлені 
завдання. Частка викладачів з науковими ступенями доктора та 
кандидата наук перевищує 80 відсотків, серед них – заслужені діячі 
науки і техніки, заслужені працівники вищої школи, академіки та 
члени-кореспонденти національних і галузевих академій наук.  

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

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

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

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

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

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

Київським національним торговельно-економічним університетом 
укладено угоди про співпрацю з міністерствами, відомствами, організа-
ціями і підприємствами, зокрема з Рахунковою палатою, Національним 
банком України, Міністерством економічного розвитку і торгівлі 
України, Міністерством фінансів України, Міністерством закордонних 
справ України, Державною фіскальною службою України, Державною 
казначейською службою України, Антимонопольним комітетом України, 
Державною фінансовою інспекцією України, Пенсійним фондом 
України, комерційними банками, торгово-промисловими палатами, 
торговельними мережами, страховими компаніями, рекламними 
агентствами та іншими установами. 

Університет – член престижних міжнародних організацій: 
Міжнародної асоціації університетів, Університетської агенції 
франкофонії, Міжнародного товариства товарознавців і технологів, 
Асоціації передових університетських вищих шкіл бізнесу, Міжнародної 
асоціації вищих і середніх спеціальних навчальних закладів торгівлі 
та споживчої кооперації, Всесвітньої асоціації рекреації та відпочинку. 
Встановлені та підтримуються творчі зв’язки з понад 100 вищими 
навчальними закладами, міжнародними центрами та установами з більш 
ніж 30 країн світу. Здійснюється обмін викладачами, студентами, 
виконуються міжнародні проекти стосовно інтеграції вищої освіти, 
вдосконалення освітніх програм різних ступенів підготовки та пере-
підготовки спеціалістів. 
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1.3. Академічні органи. 
 

Мазаракі 
Анатолій 
Антонович  
 

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

Притульська 
Наталія 
Володимирівна 
 

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

Шаповал  
Світлана  
Леонідівна 
 

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

Мельниченко  
Світлана 
Володимирівна 
 

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

Сай 
Валерій 
Миколайович 
 

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

Шаповал 
Леонід 
Геннадійович 

Проректор з адміністративно-господарської 
роботи 

 
1.4. Академічний календар. 

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

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

Шифр 
та найменування 
галузі знань 

Спеціальність
Спеціалізація 

освітнього ступеня 
«бакалавр» 

Спеціалізація 
освітнього ступеня 

«магістр» 
03 

Гуманітарні науки
035 

Філологія 
Переклад – англійська 

мова 
– 

Економічна 
кібернетика 

Економічна 
кібернетика 
Міжнародна 
економіка 

05 
Соціальні та 
поведінкові 

науки 
 

051 
Економіка 

Міжнародна 
економіка 

 Економіка 
підприємства 
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Продовження таблиці 
Шифр 

та найменування 
галузі знань 

Спеціальність
Спеціалізація 

освітнього ступеня 
«бакалавр» 

Спеціалізація 
освітнього ступеня 

«магістр» 
 Економічна безпека 

підприємства 
Економіка 

підприємства 

 

Фінанси підприємства

Фінансовий 
менеджмент 

053 
Психологія 

Психологія Психологія 

Міжнародний бізнес 
Міжнародна торгівля 

 

056 
Міжнародні 
економічні 
відносини 

Міжнародний маркетинг

Міжнародний 
бізнес 

06 
Журналістика 

061 
Журналістика

Реклама і зв’язки 
з громадськістю 

Реклама 

Облік і оподаткування Облік 
і оподаткування 

Фінансовий контрольФінансовий контроль 
Аудиторська 
діяльність 

071 
Облік 

і оподаткування

Аудиторська діяльність Фінансова аналітика
Державні фінанси 
Банківська справа 

Державні фінанси 

Державна 
казначейська справа 

Банківська справа 

Фінансове 
посередництво 

Фінансове 
посередництво 

072 
Фінанси, 
банківська 
справа та 

страхування 

Страхування Страхування 
Менеджмент 

зовнішньоекономічної 
діяльності 

Менеджмент 
зовнішньо-
економічної 
діяльності 

Менеджмент 
організацій 

Менеджмент 
організацій 

Торговельний 
менеджмент 

Торговельний 
менеджмент 

Менеджмент персоналу Менеджмент 
персоналу 

Готельний і ресто-
ранний менеджмент 

Готельний 
і ресторанний 
менеджмент 

07 
Управління та 
адміністрування 

 
 

073 
Менеджмент 

 

Туристичний 
менеджмент 

Туристичний 
менеджмент 
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Продовження таблиці 
Шифр 

та найменування 
галузі знань 

Спеціальність
Спеціалізація 

освітнього ступеня 
«бакалавр» 

Спеціалізація 
освітнього ступеня 

«магістр» 
Менеджмент 
інвестиційної 
діяльності 

  

Менеджмент 
інноваційної 
діяльності 
Публічне 

управління та 
адміністрування 

074 
Публічне 

управління та 
адміністру-

вання 

Публічне управління 
та адміністрування 

Управління в сфері 
економічної 
конкуренції 

Маркетинг Маркетинг 075 
Маркетинг Рекламний бізнес Рекламний бізнес 

Оптова і роздрібна 
торгівля 

Організація 
оптової та 

роздрібної торгівлі

Товарознавство 
і комерційна логістика

Товарознавство 
і комерційна 
логістика 

Товарознавство 
та організація 

зовнішньої торгівлі 

Товарознавство 
та організація 
зовнішньої 
торгівлі 

Митна справа Митна справа 

 
 

076 
Підприєм-
ництво, 

торгівля та 
біржова 
діяльність 

Управління 
безпечністю та якістю 

товарів 

Управління 
безпечністю 

та якістю товарів 

Комерційне право Комерційне право 

Фінансове право Фінансове право 

Правове забезпечення 
безпеки 

підприємницької 
діяльності 

Правове 
забезпечення 

безпеки 
підприємницької 

діяльності 

081 
Право 

Цивільне право 
і процес 

Цивільне право 
і процес 

08 
Право 

082 
Міжнародне 

право 
Міжнародне право Міжнародне право 
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Закінчення таблиці 
Шифр 

та найменування 
галузі знань 

Спеціальність
Спеціалізація 

освітнього ступеня 
«бакалавр» 

Спеціалізація 
освітнього ступеня 

«магістр» 
121 

Інженерія 
програмного 
забезпечення 

Інженерія 
програмного 
забезпечення 

– 

12 
Інформаційні 
технології 

122 
Комп’ютерні 
науки та 

інформаційні 
технології 

Комп’ютерні науки 
та інформаційні 

технології 

Комп’ютерні 
науки та 

інформаційні 
технології 

Шифр 
та найменування 
галузі знань 

Спеціальність
Спеціалізація 

освітнього ступеня 
«бакалавр» 

Спеціалізація 
освітнього ступеня 

«магістр» 
18 

Виробництво 
та технології 

181 
Харчові 
технології 

Ресторанні технології Ресторанні 
технології 

Готельна 
і ресторанна 

справа 

241 
Готельно-
ресторанна 
справа 

Готельно-ресторанна 
справа Міжнародний 

готельний бізнес 
Міжнародний 
туристичний 

бізнес 

24 
Сфера 

обслуговування 

242 
Туризм 

Туризм 
Курортна  
справа 

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

Інформація про вступні випробування та умови зарахування на 
навчання за ступенем «бакалавр», ОКР «спеціаліст» та ступенем 
«магістр» розміщена на сайті Київського національного торговельно-
економічного університету 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, вироблені у власному кондитерському цеху (більше 35 видів). 
У навчальних корпусах, гуртожитках функціонують торговельні авто-
мати з гарячими та холодними напоями, кондитерськими виробами. 

 
2.4. Вартість проживання. 

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

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

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

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

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

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

Призначення і виплата стипендії студентам, які є іноземними 
громадянами та особами без громадянства, здійснюється відповідно 
до міжнародних договорів України та актів Кабінету Міністрів України. 

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

 
2.6. Медичні послуги. 

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

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

 
2.7. Страхування. 

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

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

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

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

У разі необхідності університет сприяє оформленню медичного 
полісу з надання медичної допомоги. 
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2.8. Умови для студентів з обмеженими можливостями та особли-
вими потребами. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

– студентам, які є дітьми-інвалідами й інвалідами І–ІІІ груп; 
– студентам, які є інвалідами по зору і слуху; 
– студентам, що мають сім’ї з дітьми і в яких обоє з подружжя або 
одна мати (батько) навчаються в університеті на денній формі навчання; 

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

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

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

освітнім структурним підрозділом з універсальними фондами документів. 
Основна мета діяльності бібліотеки – активне сприяння розробці та 
впровадженню перспективних навчальних технологій, створення умов 
для ефективної наукової роботи та організації освітнього процесу. 
Ректорат університету сприяє заходам щодо розширення інформаційних 
ресурсів у бібліотеці, створення доступності та зручності у користуванні 
книжковим фондом. Протягом 2015 р. книжковий фонд бібліотеки 
поповнено актуальними, сучасними виданнями з питань економіки, 
фінансів, менеджменту, бізнесу, правничих, суспільно-політичних, 
інформаційних систем і технологій, також періодичними виданнями, 
методичними та інформаційними матеріалами, виданнями КНТЕУ 
(підручниками, посібниками, методичними рекомендаціями та 
вказівками з навчальних дисциплін). Нині книжковий фонд містить 
понад 1млн 435 тис. друкованих видань з різних галузей знань – 
підручники, навчальні посібники, наукова та довідкова література. 
Щорічне поповнення фонду документів бібліотеки становить близько 
12000 примірників, придбання періодичних видань України та 
зарубіжних країн налічує 200 назв. 

Бібліотека має сучасну матеріально-технічну базу. Встановлено 
95 комп’ютерів та 3 потужні сервери, створено необхідні умови для 
ефективного обслуговування користувачів, організації фондів документів, 
електронних каталогів, виставок документів. Працює вільний Wi-Fi 
доступ до освітніх ресурсів мережі Інтернет. 

До послуг користувачів бібліотеки – 6 читальних залів, 7 абонементів, 
мультимедійна бібліотека, зал іноземної літератури, зал карткових  
та електронних каталогів, зал нових надходжень літератури, МБА, 
спеціальні сектори – сектор методичних видань КНТЕУ, зал дисертацій 
та авторефератів. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Умови користування послугами бібліотеки: 
• абонемент наукової літератури: професорсько-викладацький склад, 
науковці – один навчальний рік, студенти – один місяць; 

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

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

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

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

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

Згідно з програмами міжнародного співробітництва кращі 
студенти Київського національного торговельно-економічного універ-
ситету зі знанням іноземних мов та за рейтингом КНТЕУ мають змогу 
здобувати освіту за кордоном відповідно до індикації та умов, 
викладених у таблиці. 
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2.11. Обов’язкові чи вибіркові «вікна мобільності». 
«Вікно мобільності» (ВМ) – це період, передбачений для міжна-

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

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

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

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

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

Франція 

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

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

 
Міжнародні програми і проекти 

 

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

Міжнародні договори програми 
 

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

КНТЕУ бере участь у розробці і реалізації низки міжнародних 
проектів і програм для студентів, основними з яких є:  
– програма обміну студентами з Краківським економічним універси-
тетом (Польща), що включає навчання за бакалаврськими програмами 
протягом семестру; 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
2.16. Навчання на робочому місці. 

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

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

 
2.17. Умови для занять спортом і відпочинку. 

Важливим напрямом організаційно-виховної роботи в університеті 
є участь студентів у традиційних заходах: День університету, День 
знань та посвята першокурсників у студенти, Міжнародний день 
студента, Дебют першокурсника, Міс КНТЕУ, дні факультетів, дні 
донора, День туризму, студентський фестиваль «Барбекю», чемпіонат 
з інтелектуальних ігор «Брейн-ринг» та «Своя гра», фестиваль команд 
Ліги КВН КНТЕУ за Кубок Ректора тощо. 
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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 
спортивні секції з футболу (чоловічого та жіночого), волейболу 
(чоловічого та жіночого), баскетболу, бадмінтону, настільного тенісу, 
атлетичної гімнастики, аеробіки, фітнесу, боді-фітнесу, дзюдо-самбо, 
фізичної реабілітації.  

 
2.18. Студентські організації. 

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

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

– студентські клуби – «Еко Клуб», «Правничий», «Підприємець», 
«Менеджер», «Кібернетик», «Рекламіст», «Лука Пачоллі», 
«Контролер-аналітик», «Хіміки КНТЕУ», «Клуб кулінарів», «Еверест», 
психологічний клуб «Мудрість поколінь», спортивні клуби з футболу, 
баскетболу, волейболу, боротьби тощо, спілка консумеристів 
«ОСА»; студенти беруть участь у роботі юридичної клініки «Центр 
правового захисту»; 

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

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

Профіль програми «Фінансове посередництво» 
освітнього ступеня «магістр» 

Тип диплому та обсяг програми Одиничний ступінь, 90 кредитів ЄКТС  
Вищий навчальний заклад  Київський національний торговельно-

економічний університет  
Акредитаційна інституція  Міністерство освіти і науки України  
Період акредитації  Від 13.09.2010 – 01.07.2019 р. 
Рівень програми  Другий рівень  

Ціль освітньої програми  А 
Програма розроблена для підготовки магістрів із фінансів, 

спеціалізації «Фінансове посередництво» здатних розв’язувати складні 
спеціалізовані задачі і практичні проблеми, що виникають у фінансово-
кредитних установах. Програма передбачає здобуття особою поглиблених 
теоретичних та практичних знань, умінь, навичок, загальних засад 
методології професійної діяльності, які достатні для ефективного виконання 
завдань інноваційного характеру 

Характеристика програми  
Предметна область 
(галузь знань) 

07 «Управління та адміністрування» 

Основний фокус 
програми та спеціалізації 

 спеціалізація на рівні освітнього ступеня 
магістра  

Орієнтація програми  Професійна, прикладна 

В 

Особливості та 
відмінності  

Можливість вибору мови навчання: 
українською чи англійською  

Придатність до працевлаштування та подальшого навчання  
Придатність до 
працевлаштування  

Місця роботи випускників: недержавний 
пенсійний фонд, лізингова компанія, страхова 
компанія, інвестиційна компанія, фінансова 
кампанія, факторингова компанія, ломбард, 
кредитна спілка, компанія з управління 
активами тощо 

Основні посади: Керуючий (директор, 
інший керівник) фінансово-кредитною уста-
новою, Завідувач ломбарду, Директор філіалу 
фінансово-кредитної установи, Директор 
департаменту, Заступник директор департа-
менту - начальник відділу, Завідувач відділу, 
Директор фінансовий, Начальник фінансового 
відділу, Менеджер (управитель) з грошового 
посередництва, Менеджер (управитель) з 
фінансового лізингу, Менеджер (управитель)
з надання кредитів, Менеджер (управитель) 
з страхування, Менеджер (управитель) з 
фінансового посередництва 

C 

Подальше навчання  Можливість подовження навчання в 
аспірантурі 
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Продовження таблиці
Профіль програми «Фінансове посередництво» 

освітнього ступеня «магістр» 
Стиль викладання  

Підходи до викладання 
та навчання  

− студентоцентроване навчання, де центром 
є студент, який має за допомогою набутих 
компетентностей знайти місце на ринку праці; 

− самонавчання – самостійна навчально-
пізнавальна діяльність студента в органічному 
зв’язку з навчальним процесом, що дозволяє 
отримувати навички самостійного здобуття 
знань у професійному житті для підвищення 
рівня професійних компетентностей та 
удосконаленя фахової майстерності; 

− проблемно-орієнтоване навчання, що формує 
у студента здатність розв’язувати складні 
спеціальні задачі та практичні проблеми у 
діяльності фінансово-кредитних установ 

D 

Методи оцінювання  Модульні контролі, заліки, письмові 
екзамени, есе, презентації, проектні роботи, 
захист випускної кваліфікаційної роботи 

Програмні компетентності  
Загальні компетентності  
 

E 

Спеціальні 
компетентності 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Загальні компетентності: здатність 
до: оцінки та аналізу соціально-економічних 
процесів і явищ на глобальному (мега-), макро-, 
мезо- і макрорівнях, здійснювати комунікаційну 
діяльність, виконувати професійну діяльність 
у відповідності до стандартів якості, навчання 
та формування нових ідей (креативність), 
адаптації до нових ситуацій у професійній 
діяльності. 

Спеціальні компетентності: 
Здатність до освіти та навчання впро-

довж життя та формування нових ідей в 
управлінні діяльністю фінансово-кредитних 
установ, розуміння сутності чинників і наслідків 
макроекономічного розвитку та їх вплив на 
діяльність банківських та небанківських 
фінансово-кредитних установ; формувати та 
реалізовувати стратегію діяльності банківської 
та небанківської фінансово-кредитної установи, 
оцінювати параметри впливу монетарної та 
фінансової політики на діяльність банківських 
та небанківських фінансово-кредитних установ, 
оцінювати тенденції розвитку ринку фінан-
сових послуг, діагностувати та прогнозувати 
кон’юнктуру на фінансовому ринку, аналізувати 
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Закінчення таблиці
Профіль програми «Фінансове посередництво» 

освітнього ступеня «магістр» 
  ефективність діяльності банківської та небан-

ківської фінансово-кредитної установи та 
приймати управлінські рішення щодо її 
підвищення,  управляти активами та пасивами 
банківської та небанківської фінансово-
кредитної установи та активами інституційних 
інвесторів, застосовувати інструментарій 
контролінгу для підтримання ефективного 
функціонування небанківської фінансово-
кредитної установи, оцінювати вартість 
небанківської фінансово-кредитної установи, 
оцінювати конкурентну позицію та визначати 
конкурентоспроможність фінансово-кредитних 
установ з метою обґрунтування конкурентної 
стратегії на ринку фінансових послуг, 
прогнозувати поведінку ринку (грошового, 
фінансового), зміну вартості цінних паперів 
з огляду на макро та мікро фактори впливу 
на ринок, здійснювати технічний та фундамен-
тальний аналіз фінансового ринку, приймати 
рішення у кризових ситуаціях, що потребує 
застосування нових підходів та економіко-
математичних методів. застосовувати методо-
логію наукових досліджень та інформаційні 
технології 

F Програмні результати навчання  
Знання і розуміння монетарної політики Центрального банку, методології 

макроекономічного аналізу, теоретичних та методичних засад податкового, 
стратегічного менеджменту та фінансового менеджменту у фінансово-кредитних 
установах, інструментарію антикризового управління, системи фінансового 
контролінгу у суб’єктів ринку небанківських фінансових послуг, інструментарію 
управління фінансовими ризиками у фінансово-кредитних установах.  

Вміння здійснювати макроекономічний аналіз, виявляти вплив монетарної 
політики Центрального банку на окремі сегменти фінансового ринку, формувати 
стратегію установи, визначити функції, завдання, інструменти фінансового 
контролінгу, ефективно управляти фінансовими ризиками, виявляти законо-
мірності розвитку ринків фінансових послуг та визначати конкурентоспроможність 
фінансових установ; розв’язувати складні фінансові завдання в кризових умовах 
функціонування кредитно-фінансових установ. 
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4. Освітня програма. 
 

Керівник проектної групи (гарант освітньої програми) – Недеря Л.В., 
канд. екон. наук, доц. 

 
Київський національний торговельно-економічний університет 

ФАКУЛЬТЕТ ФІНАНСІВ ТА БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ 
ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА  

Спеціалізація «Фінансове посередництво» 
Спеціальність 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»
Галузь знань 07 «Управління та адміністрування» 
Рівень вищої освіти  Другий  
Ступінь вищої освіти  Магістр  
Загальна кількість кредитів 
ЄКТС 

90 

Термін навчання  1 рік 5 місяців 
Вимоги до рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання за 

освітньо-професійною програмою 
1 

вимоги до попереднього рівня освіти:  
− освітній ступінь вищої освіти бакалавра  
умови прийому на навчання за програмою регламентується Правилами 
прийому до КНТЕУ 

Перелік навчальних дисциплін 

Навчальні дисципліни 
Кількість 
кредитів 
ЄКТС 

Місце в логічній 
послідовності 
вивчення 

(рік навчання) 
1. Податковий менеджмент  4,5 1 
2. Фінансовий менеджмент  7,5 1 
3.Ринок фінансових послуг 3,0 1 
4. Аналіз фінансових ринків 4,5 1 
5. Портфельне інвестування 4,5 1 
6.1. Бізнес-планування 
6.2. Фінансовий аналіз діяльності підприємства 3,0 1 

7.1. Методологія і організація наукових 
досліджень 3,0 1 

7.2. Методика викладання у вищій школі 
7.3. Психологія управління та 
конфліктологія 

3,0 1 

8.Управління активами інституційних 
інвесторів 3,0 1 

9.Фінансовий контролінг 3,0 1 
10. Управління фінансовими ризиками 3,0 1 
11.1. Монетарна політика Центрального банку 

2 

11.2. Фінансова політика 3,0 1 



 29

Продовження таблиці
12.1. Макроекономічний аналіз 
12.2. Правове регулювання ринків 
фінансових послуг 
12.3. Банківське право 
12.4. Банківське регулювання та нагляд 

3,0 1 

13.1. Менеджмент персоналу 
13.2. Стратегічний менеджмент 
13.3. Соціальне лідерство 

3,0 1 

14.1. Управління відносинами з інвесторами 
14.2.Інвестиційне кредитування  
14.3. Проектний аналіз 

3,0 1 

15.1. Оцінка вартості фінансово-кредитних 
установ 
15.2. Корпоративні інформаційні системи 
15.3. Інвестиційне право 

3,0 2 

16.1. Кредитний менеджмент 
16.2. Антикризове управління банком 
16.3. Страховий менеджмент 

3,0 2 

17.1. Конкурентоспроможність фінансових 
установ 
17.2. Ділові переговори 
17.3. Договірне право 

3,0 2 

Виробнича практика, в т.ч. 
виробнича 
переддипломна 

12,0 
9,0 
3,0 

 
1 
2 

Форма проведення атестації здобувачів 
вищої освіти 

Випускний кваліфікаційний 
проект (робота) 

 

Частка (у процентному співвідношенні) 
дисциплін нормативного змісту підготовки, % 

36,67 
 

Очікувані результати навчання 
Компетентності, якими повинен оволодіти магістр 

3 

Загальні  • Здатність до формування світогляду, розвитку 
людського буття, суспільства і природи, духовної 
культури; 

• здатність до оцінки соціально-економічних процесів і 
явищ на глобальному (мега), макро-, мезо- і мікро-
рівнях; 

• здатність до комунікаційної діяльності; 
• здатність працювати в міжнародному середовищі; 
• здатність до формування культури мислення, її 
сприйняття; 

• здатність до навчання; 
• здатність до формування нових ідей (креативності);
• здатність до адаптації в нових ситуаціях професійної 
діяльності 
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Закінчення таблиці
 Фахові (спеціальні) • Здатність до формування та реалізації стратегії 

діяльності фінансових і фінансово-кредитних установ; 
• здатність до координації діяльності фінансових і 
фінансово-кредитних установ; 

• здатність до організації окремих видів діяльності 
фінансових і фінансово-кредитних установ; 

• здатність до підтримання іміджу установи ; 
• здатність до розробки і впровадження інновацій в 
діяльність фінансових і фінансово-кредитних установ; 

• здатність до управління податковим навантаженням 
діяльності фінансових і фінансово-кредитної установи; 

• володіння навичками формування стратегії діяльності 
фінансових і фінансово-кредитних установ; 

• здатність до оцінки ризиків фінансових і фінансово-
кредитної установи;  

• виявлення конкурентних переваг фінансових і 
фінансово-кредитної установи; 

• володіння підходами та методами оцінювання вартості 
фінансових і фінансово-кредитних установ 

 
 
 

5. Інформація про освітні компоненти (дисципліни). 
 
5.1. Назва. Податковий менеджмент. 
5.2. Тип. Обов’язкова. 
5.3. Рік навчання. 2016/2017. 
5.4. Семестр. І. 
5.5. Лектор, науковий ступінь, посада.  

Пасічний М.Д., канд. екон. наук, доц. 
5.6. Результати навчання.  

Формування знань у сфері планування податкових платежів та 
заповнення податкової звітності. 
5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни.  

«Податкова система України», «Податкові системи зарубіжних 
країн». 
5.8. Зміст.  

Податковий менеджмент як складова податкової політики держави. 
Податкова політика та податкова система України. Головні завдання, 
елементи та функції податкового менеджменту підприємства. Система 
інформаційного забезпечення податкового потенціалу. Аналіз та його 
місце у системі формування податкового менеджменту. Планування 
податкових платежів підприємств. Відповідальність платників податків 
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за дотримання вимог податкового законодавства. Зовнішній та 
внутрішній податковий контроль. Податкове регулювання в системі 
податкового менеджменту. 
5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби. 
1. Податковий менеджмент : підручник / уклад. Б.П. Ярема, В.П. Маринець, 
Н.В. Савчук та ін. ; Львів. держ. фін. акад. – Львів : Магнолія, 2013. 
– 347 с. 

2. Податковий кодекс України : станом на 02.12.2010 № 2755-VI. – 
Режим доступу : www.rada.gov.ua 

3. Податковий менеджмент : опор. конспект лекцій / А.В. Панчук. – 
Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2013. 

4. Бечко П.К. Податковий менеджмент : навч. посіб. [для студ. вищ. навч. 
закл. ] / П.К. Бечко, Н.В. Лиса. – Київ : Центр навч. літ., 2009. – 288 с. 

5. Сідельнікова Л.П. Податкова система : підручник / Л.П. Сідельнікова, 
Н.М. Косміна. – Київ : Ліра-К, 2013. – 604 с. 

5.10. Заплановані навчальні заходи та методи викладання.  
Лекції, семінарські, практичні заняття з використанням інфор-

маційних технологій та активних методів навчання. 
5.11. Методи оцінювання: 
– поточний контроль (опитування, тестування, колоквіуми); 
– підсумковий контроль (екзамен / письмовий). 
5.12.Мова навчання та викладання. Українська. 

 
5.1. Назва. Фінансовий менеджмент. 
5.2. Тип. Обов’язкова. 
5.3. Рік навчання. 2016/2017. 
5.4. Семестр. І. 
5.5. Лектор, науковий ступінь, посада.  

Гордієнко Т.М., канд. екон. наук, доц. 
5.6. Результати навчання.  

Вміння визначати мету, завдання, інструментарій і джерела 
інформації щодо кожного об’єкта фінансового менеджменту; визначати 
вартість капіталу; приймати управлінські рішення з урахуванням 
оптимального розміру капіталу; формувати кредитний, лізинговий 
портфель та портфель інвестицій; керувати грошовими потоками; 
проводити діагностику фінансового стану та визначати напрями його 
покращання; використовувати інструментарій антикризового фінансового 
управління. 
5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни.  

«Аналіз діяльності фінансових посередників», «Управління 
фінансовими ризиками», «Фінансовий аналіз», «Фінансовий облік у 
банках», «Фінансові послуги». 
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5.8. Зміст.  
Теоретичні та організаційні засади фінансового менеджменту у 

фінансово-кредитних установах. Менеджмент капіталу у фінансово-
кредитних установах. Управління активами фінансово-кредитних установ. 
Управління грошовими потоками фінансово-кредитних установ. 
Управління ризиками, ліквідністю та прибутковістю фінансово-кредитних 
установ. Управління фінансовою стійкістю та надійністю фінансово-
кредитних установ. Антикризове управління фінансово-кредитних установ. 
5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби. 
1. Бланк И.А. Основы финансового менеджмента : в 2 т. / И.А. Бланк. – 

4-е изд. переработ. и дополн. – М. : Омега-Л, 2012. – Т. 1.– 656 с. 
2. Бланк И.А. Основы финансового менеджмента : в 2 т. / И.А. Бланк. – 

4-е изд. переработ. и дополн. – М. : Омега-Л, 2012. – Т. 2.– 674 с. 
3. Примостка Л.О. Фінансовий менеджмент у банку : підручник /  
Л.О. Примостка. – 3-тє вид., доповн. і переробл. – Київ : КНЕУ, 
2012. – 338 с.  

4. Сало І.В. Фінансовий менеджмент банку : навч. посіб. / І.В. Сало, 
О.А. Криклій. – Суми : Університет кн., 2007. – 314 с. 

5. Тарасевич Н.В. Фінансовий менеджмент у банках : навч. посіб. / 
Н.В. Тарасевич. – Одеса : Ротапринт, 2008. – 182 с. 

5.10. Заплановані навчальні заходи та методи викладання.  
Лекції, семінарські заняття, практичні заняття, самостійна робота. 

5.11. Методи оцінювання: 
– поточний контроль (відповіді на практичних заняттях, захист індиві-
дуальних завдань, групове виконання завдань, підготовка доповідей 
та презентацій, тестування тощо); 

– підсумковий контроль (екзамен / письмовий). 
1.12. Мова навчання та викладання. Українська. 
 
5.1. Назва. Ринок фінансових послуг. 
5.2. Тип. Обов’язкова. 
5.3. Рік навчання. 2016/2017. 
5.4. Семестр. І. 
5.5. Лектор, науковий ступінь, посада.  

Гордієнко Т.М., канд. екон. наук, доц. 
5.6. Результати навчання.  

Набуття вмінь: виявляти й оцінювати зовнішні та внутрішні 
фактори і прогнозувати їх вплив на діяльність учасників ринку 
фінансових послуг; досліджувати організаційне, нормативно-правове 
і методичне, інформаційне, інструментально-аналітичне, програмне 
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забезпечення ринку фінансових послуг та розробляти пропозиції щодо 
його вдосконалення; використовувати аналітичний інструментарій 
оцінки вартості та якості фінансових послуг, надавати аналітичну 
інтерпретацію отриманим розрахункам; проводити аналіз рівня 
концентрації, централізації та конкуренції, попиту та пропозиції, 
індикаторів стану ринку; виявляти та оцінювати причини виникнення 
дисбалансів на ринку фінансових послуг; ідентифікувати проблеми 
розвитку ринку фінансових послуг та розробляти пропозиції щодо їх 
подолання. 
5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни.  

«Фінанси», «Страхування», «Фінансовий ринок», «Фінансові 
послуги», «Аналіз діяльності фінансових посередників».  
5.8. Зміст.  

Основи функціонування ринку фінансових послуг. Державне 
регулювання, фінансовий моніторинг та саморегулювання ринку 
фінансових послуг. Інфраструктура ринку фінансових послуг. Інститу-
ційна структура ринку фінансових послуг. Сегментарна структура 
ринку фінансових послуг. Ринок грошей. Ринок форексних послуг та 
ринок капіталу. Інші ринки фінансових послуг. Інструментально-
аналітичне забезпечення оцінювання стану ринку фінансових послуг. 
Дисбаланси на ринку фінансових послуг. 
5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби. 
1. Горбач Л.М. Ринок фінансових послуг : навч. посіб. для студ. вищ. 
навч. закл. / Л.М Горбач, О.Б. Каун. – Київ : Кондор, 2009. – 436 с. 

2. Ринок фінансових послуг : навч. посіб. / Д.І. Дема, І.В. Абрамова, 
І.А. Шубенко та ін. – 2-ге вид., переробл. і доповн. – Київ : Алерта, 
2013. – 376 с. 

3. Сич Є.М. Ринок фінансових послуг : навч. посіб. / Є.М. Сич, В.П. Ільчук, 
Н.І. Гавриленко. – Київ : Центр навч. літ., 2012. – 428 с. 

4. Унинець-Ходаківська В.П. Ринок фінансових послуг: теорія та практика : 
підруч. для студ. вищ. навч. закл. / В.П. Унинець-Ходаківська,  
О.І. Вихор, О.А. Лятамбор. – Київ : Кондор, 2009. – 484 с. 

5.10. Заплановані навчальні заходи та методи викладання. 
Лекції, семінарські заняття, самостійна робота студентів. 

5.11. Методи оцінювання: 
– поточний контроль (тестування, усне та письмове опитування, 
вирішення задач, виконання ситуаційних завдань, колоквіум, 
обговорення проблемних питань: доповідей, презентації, кейсів, 
індивідуальних і колективних завдань); 

– підсумковий контроль (екзамен / письмовий). 
5.12. Мова навчання та викладання. Українська. 
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5.1. Назва. Аналіз фінансових ринків. 
5.2. Тип. Обов’язкова. 
5.3. Рік навчання. 2016/2017. 
5.4. Семестр. І. 
5.5. Лектор, науковий ступінь, посада.  

Серажим Ю.В., канд. екон. наук, доц. 
5.6. Результати навчання.  

Знання специфіки та принципів побудови аналітичної роботи на 
фінансових ринках; змісту окремих методів аналізу різноманітної 
інформації; знання принципів та прийомів аналітичного дослідження 
фінансових ринків; сутності та структури відкритого фінансового 
ринку, його значення у фінансовій системі та операцій, що на ньому 
відбуваються; прийомів і особливостей фундаментального аналізу 
ринків, сучасних прийомів та засобів технічного аналізу фінансових 
ринків з урахуванням особливостей сучасного періоду; механізмів 
прогнозування тенденцій зміни індикаторів фінансових ринків, 
інструментарію прогнозування динаміки фінансових ринків; уміння 
«читати» фінансову інформацію та розуміти наслідки випадкових та 
непередбачуваних новин для фінансових ринків; уміння складати 
аналітичні записки щодо розвитку фінансових ринків та фінансових 
інструментів; здійснювати наукові дослідження та прогнозування 
поведінки ринку, передбачувати тенденції за допомогою індикаторів 
та рейтингів, динаміку індикаторів фінансових ринків; проводити 
спекулятивні операції (торгівлю) без фізичної поставки реального 
активу; здійснювати аналіз тенденції руху показників ціни та обсягу 
фінансових активів та індикаторів ринку; формувати та приймати 
ефективні рішення для мінімізації ризиків спекулятивних операцій. 
5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни.  

«Фінансовий ринок», «Фінансова статистика», «Фінансові послуги», 
«Торгівля цінними паперами», «Аналіз діяльності фінансових 
посередників». 
5.8. Зміст.  

Основи аналізу фінансових ринків. Технічний аналіз фінансових 
ринків. Фундаментальний аналіз фінансових ринків. Специфічні 
методи аналізу фінансових ринків. 
5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби. 
1. Демарк Т. Технический анализ – новая наука : пер. с англ. / 
Т. Демарк. – М. : Диаграмма, 2001. 

2. Найман Э. Малая энциклопедия трейдера / Э.Л. Найман. – 8-е изд. – 
М. : Альпина Бизнес Букс, 2007. – 403 с. 

3. Якимкин В.Н. Фундаментальный анализ / В.Н. Якимкин. – М. : 
Омега-Л, 2008.  
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5.10. Заплановані навчальні заходи та методи викладання. 
Лекції, практичні, консультації, самостійна робота. 

5.11. Методи оцінювання:  
– поточний контроль (тестування, опитування, обговорення презентацій, 
колоквіум, самостійна робота студентів); 

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

 
5.1. Назва. Портфельне інвестування. 
5.2. Тип. Обов’язкова. 
5.3. Рік навчання. 2016/2017. 
5.4. Семестр. І. 
5.5. Лектор, науковий ступінь, посада.  

Жураховська Л.В., канд. екон. наук, доц., МВА. 
5.6. Результати навчання.  

Засвоєння основних теорій здійснення портфельного інвестування; 
засвоєння основних типів стратегій здійснення портфельного інвес-
тування; ідентифікація та оцінка ризиків портфельного інвестування; 
оволодіння методичними прийомами формування інвестиційних портфелів 
і методами управління ними; визначення основних нормативно-правових 
актів регулювання портфельного інвестування в Україні; характеристика 
інформації та джерел її отримання, що необхідна для прийняття рішень 
стосовно формування інвестиційного портфеля; формування системи 
знань щодо порядку здійснення аналізу об’єктів інвестування, вико-
ристання технічного та фундаментального аналізу в портфельному 
інвестуванні; отримання практичних навичок щодо управління власним 
портфелем цінних паперів – самостійно та шляхом ухвалення угод з 
професійними учасниками ринку – торговцем ЦП або компанією 
управління активами (КУА). 
5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни.  

«Фінансова статистика», «Фінансове право», «Фінанси», «Фінанси 
підприємства», «Фінансовий ринок», «Торгівля цінними паперами», 
«Операції з цінними паперами». 
5.8. Зміст.  

Портфельне інвестування як вид інвестиційної діяльності. 
Дохідність та ризик у портфельному інвестуванні. «Сучасна портфельна 
теорія» Гаррі Марковіца. «Модель оцінки фінансових активів» 
Уільяма Шарпа. Управління інвестиційним портфелем. Портфельне 
інвестування на ринку цінних паперів України. Глобальні стандарти 
результативності інвестування GIPS (The Global Investment Performance 
Standards). 
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5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби. 
1. Портфельне інвестування : підручник / О.Г. Шевченко, Т.В. Майорова, 
О.М. Юркевич [та ін.] ; за наук. ред. О.Г. Шевченко, Т.В. Майорової. – 
Київ : КНЕУ, 2010. – 407.  

2. Кравченко Ю.Я. Ринок цінник паперів : навч. посіб. / Ю.Я. Кравченко. – 
Київ : Дакор, КНТ, 2009. – 672 с.  

3. Боди З. Принципы инвестиций / З. Боди, А. Кейн, А. Маркус ; пер.  
с англ. – 4-е изд. – М. : Вильямс, 2004. – 984 с. 

4. Шарп У. Инвестиции / У. Шарп, Г. Александер, Дж. Бейли ; пер.  
с англ. – М. : ИНФРА-М, 1997. – 1024 с. 

5. Галушко Е.М. Управление портфелем / Е.М. Галушко, С.В. Жура-
ховский. – Київ : НАША СПРАВА, 2001. – 384 с.  

5.10. Заплановані навчальні заходи та методи викладання. 
Лекції, семінарські, практичні заняття з використанням інфор-

маційних технологій та активних методів навчання (бізнес-кейси з 
реальної практики торговців ЦП, компаній управління активами, 
фондових бірж, інвестиційних департаментах банків; командні 
завдання (тім-білдинг); інтерактивні тестові торги; гостьові лекції 
професіоналів; виїзні семінари в компаніях; бізнес-тренінги). 
5.11. Методи оцінювання: 
– поточний контроль (колективні та індивідуальні завдання – презентації 
студентів, обговорення проблемних питань (доповідей, есе, кейсів), 
усне та письмове опитування, тестування, колоквіуми, ділові ігри); 

– підсумковий контроль (залік). 
5.12. Мова навчання та викладання. Українська. 
 
5.1. Назва. Бізнес-планування. 
5.2. Тип. За вибором. 
5.3. Рік навчання. 2016/2017. 
5.4. Семестр. І. 
5.5. Лектор, науковий ступінь, посада.  

Афанасьєв К.М., канд. екон. наук, старш. викл. 
5.6. Результати навчання.  

Формування у студентів сучасного економічного мислення, набуття 
навичок оцінювання бізнес-плану, визначення змісту бізнес-плану і 
сукупності методів, способів та інструментів, які використовуються 
на практиці під час його розроблення. 
5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни.  

«Макроекономіка», «Мікроекономіка», «Економіка підприємства», 
«Гроші та кредит», «Фінанси», «Бухгалтерський облік». 
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5.8. Зміст.  
Бізнес-план як інструмент управління бізнесом у ринковій 

системі господарювання. Підготовча стадія розроблення бізнес-плану. 
Структура, логіка розроблення та оформлення бізнес-плану. Продукт 
(послуги) та ринок. Маркетинг-план. Виробничий план. Організаційний 
план. Оцінка ризиків. Фінансовий план. Презентація бізнес-плану. 
5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби. 
1. Збірник бізнес-планів з коментарями і рекомендаціями / В.М. Попов, 
С.І. Ляпунов, І.В. Безлепкін, Г.В. Медвєдєв. – Київ : Центр навч. 
літ. ; М. : Кно Рус, 2003. 

2. Кирлик Т.Н. Краткий курс бизнес-планирования : учеб. пособие / 
Т.Н. Кирлик. – Х. : Изд-во НУА ; Консул, 2005. 

3. Ясинський В.В. Бізнес-планування. Теорія і практика : навч. посіб. / 
В.В. Ясинський, О.О. Гайдай. – Київ : Каравелла, 2004. 

4. Черняк В.З. Бизнес-планирование : учебник / В.З. Черняк. – М. : 
КНОРУС, 2005. 

5. Чапин Кари. Handmade : придумай и сделай бизнес своими руками / 
Кари Чапин ; пер. с англ. И. Айзятуловой. – М. : Макс, Иванов и 
Фербер, 2015. – 272 с.  

5.10. Заплановані навчальні заходи та методи навчання. 
Лекції (тематична / проблемна / лекція-консультація / лекція-

конференція / лекція із заздалегідь запланованими помилками), 
семінарські / практичні / лабораторні заняття (тренінг / презентація / 
дискусія / комунікативний метод / модерація / моделювання ситуацій / 
«мозкова атака» / тренажерні завдання / робота в малих групах та ін.). 
5.11. Методи оцінювання: 
– поточний контроль (тестування; усне / письмове опитування; перевірка 
підготовленого есе / дайджесту / звіту / конспекту / розрахунково-
графічні роботи / задачі / ситуаційні завдання тощо); 

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

 
5.1. Назва. Фінансовий аналіз діяльності підприємства. 
5.2. Тип. За вибором. 
5.3. Рік навчання. 2016/2017. 
5.4. Семестр. І. 
5.5. Лектор, науковий ступінь, посада.  

Барабаш Н.С., канд. екон. наук, доц. 
5.6. Результати навчання.  

Формування у студентів аналітичного мислення, вміння узагаль-
нювати результати фінансового аналізу, розробляти заходи щодо 
обґрунтування якісних управлінських рішень. 
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5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни.  
«Економіка та фінанси підприємства», «Бухгалтерський облік», 

«Економічний аналіз». 
5.8. Зміст.  

Предмет, метод та інформаційне забезпечення фінансового аналізу 
діяльності підприємства. Аналіз фінансового стану підприємства. 
Аналіз грошових потоків підприємства. Аналіз фінансових результатів 
діяльності підприємства. Стратегічний фінансовий аналіз діяльності 
підприємства. Аналіз ділової та ринкової активності підприємства. 
5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби. 
1. Мних Є.В. Фінансовий аналіз : підручник. / Є.В. Мних, Н.С. Барабаш. – 

Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2014. – 526 с.  
2. Ковалёв В.В. Финансовый анализ: методы и процедуры / В.В. Ковалёв. – 

М. : Финансы и статистика, 2001. – 560 с.  
3. Костырко Р.А. Финансовый анализ. Київ : Фактор. 2007. – 784 с. 
4. Крамаренко Г.О. Фінансовий аналіз : підручник / Г.О. Крамаренко, 

О.С. Чорна. – Київ : Центр навч. літ., 2008. – 392 с.  
5. Селезнева Н.Н. Финансовый анализ . Управление финансами : учеб. 

пособие для вузов / Н.Н.Селезнева, А.Ф.Ионова . – 2-е изд., перераб. и 
доп. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2007. – 639 с. 

5.10. Заплановані навчальні заходи та методи викладання. 
Лекції (тематичні, проблемні), семінарські / практичні / лабораторні 

заняття. 
5.11. Методи оцінювання: 
– поточний контроль (тестування; усне та письмове опитування);  
– підсумковий контроль (залік). 
5.12. Мова навчання та викладання. Українська. 

 
5.1. Назва. Методологія і організація наукових досліджень. 
5.2. Тип. За вибором. 
5.3. Рік навчання. 2016/2017. 
5.4. Семестр. І. 
5.5. Лектор, науковий ступінь, посада.  

Сушко Н.М., канд. екон. наук, доц. 
5.6. Результати навчання.  

Створення необхідної інформаційної та методологічної бази для 
подальшого успішного здійснення наукових досліджень професійно-
орієнтованих дисциплін шляхом освоєння: методологічних основ 
сучасного наукового пізнання; організації науково-дослідницької 
роботи студентів; основ інформаційного забезпечення наукових 
досліджень; раціональної організації проведення науково-дослідницької 
роботи; узагальнення та обґрунтування підсумків наукових досліджень. 
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5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни.  
«Філософія», «Логіка», «Політологія», «Історія економіки та 

економічної думки», «Політична економіка», «Мікроекономіка», 
«Макроекономіка». 
5.8. Зміст.  

Наука як система знань. Сутність наукового пізнання. Методологія 
та методи наукових досліджень. Спеціальні методи наукових досліджень. 
Інформаційне забезпечення наукових досліджень. Наукометричні 
міжнародні бази даних. Комерціалізація об’єктів інтелектуальної 
власності. 
5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби. 
1. Економічні дослідження (методологія, інструментарій, організація, 
апробація) : навч. посіб. / за ред. А.А. Мазаракі. – 2-ге вид., доповн. – 
Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2011. – 295 с. 

2. Білуха М.Т. Методологія наукових досліджень : підручник / 
М.Т. Білуха. – Київ : АБУ, 2002. – 480 с. 

3. Гладкий О.В. Основи наукових досліджень : опор. конспект лекцій 
для студ. спец. «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» / 
О.В. Гладкий. – Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2004. – 152 с. 

5.10. Заплановані навчальні заходи та методи викладання. 
Поєднання традиційних та нетрадиційних методів навчання з 

використанням інноваційних технологій: 
– лекції (оглядова / тематична / проблемна / лекція із заздалегідь 
запланованими помилками); 

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

5.11. Методи оцінювання: 
- поточний контроль (тестування; усне / письмове опитування; перевірка 
наукового звіту / конспекту / розрахунково-графічної роботи / вправ / 
задач / ситуаційного завдання тощо); 

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

 
5.1. Назва. Методика викладання у вищій школі. 
5.2. Тип. За вибором. 
5.3. Рік навчання. 2016/2017. 
5.4. Семестр. І. 
5.5. Лектор, науковий ступінь, посада.  

Сушко Н.М., канд. екон. наук, доц. 
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5.6. Результати навчання.  
Засвоєння основних теоретичних положень курсу, формування 

вмінь застосовувати закономірності, методи та форми наукового 
пізнання на практиці, під час аналізу явищ і процесів, пов’язаних з 
управлінською, юридичною та економічною діяльністю. 
5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни.  

«Філософія». 
5.8. Зміст.  

Система вищої освіти в Україні, тенденції та перспективи розвитку. 
Планування та організація навчального процесу. Психологічні основи 
навчання та педагогічна майстерність викладача. Система методів 
навчання у вищій школі та їх застосування у викладанні фахових 
дисциплін. Науково-методичне забезпечення навчального процесу. 
Аудиторні форми навчання у вищих навчальних закладах: підготовка 
та методика проведення. Інтерактивні методи навчання і тактика їх 
застосування. Організація самостійної роботи студентів. Контроль та 
діагностика знань студентів. Організація практичної підготовки 
студентів. Педагогічна майстерність і особистість викладача. Планування 
роботи викладача та облік її виконання. 
5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби. 
1. Дроздова І.П. Методика викладання, педагогіка та психологія вищої 
освіти : навч. посіб. / І.П. Дроздова. – Харків : ХНАМГ, 2008. – 142 с. 

2. Журавський В.С. Болонський процес: головні принципи входження 
в Європейський простір вищої освіти / В.С. Журавський, М.З. Згу-
ровський. – Київ : Політехніка, 2003. – 200 с. 

3. Методика викладання у вищій школі : навч. посіб. / О.В. Малихін, 
І.Г. Павленко, О.О. Лаврентьєва, Г.І. Матукова. – Кривий Ріг : 
КДПУ, 2010. – 270 с. 

4. Нагаєв В.М. Методика викладання у вищій школі : навч. посіб. / 
В.М. Нагаєв. – Київ : Центр навч. літ., 2007. – 232 с. 

5. Педагогічна майстерність : підручник / І.А. Зязюн, Л.В. Крамущенко, 
І.Ф. Кривонос та ін. ; за ред. І.А. Зязюна. – 2-ге вид., доповн. 
і переробл. – Київ : Вища шк., 2004. – 442 с. 

6. Чорний Г.М. Організація навчально-виховного процесу у ВНЗ : 
навч. посіб. / Г.М. Чорний. – Київ : НУБіП, 2008. – 122 с. 

5.10. Заплановані навчальні заходи та методи викладання. 
Лекції, практичні заняття, самостійна робота студентів, консультації.  

5.11. Методи оцінювання: 
– поточний контроль (опитування, захист міні-проектів);  
– підсумковий контроль (залік). 
5.12. Мова навчання та викладання. Українська. 
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5.1. Назва. Психологія управління та конфліктологія. 
5.2. Тип. За вибором. 
5.3. Рік навчання. 2016/2017. 
5.4. Семестр. І. 
5.5. Лектор, науковий ступінь, посада.  

Осьодло В.І., д-р психол. наук, проф.; Берзінь В.І., д-р мед. наук, 
проф.; Ржевський Г.М., канд. психол. наук, доц. 
5.6. Результати навчання.  

Вміння виявляти психологічні причинно-наслідкові зв’язки в 
організаціях; структурувати завдання у відповідності до індивідуально-
психологічних особливостей працівників та їх кваліфікації; добирати 
виконавців, розподіляти завдання з урахуванням професійних та 
особистісних рис; уміти використовувати мотиваційний компонент 
для підвищення ефективності професійної діяльності працівників; 
враховувати в професійній діяльності і уміти корегувати негативні 
прояви конфліктної взаємодії в організації; здатність аналізувати і 
враховувати емоційно-вольовий, мотиваційний, регуляторний, інфор-
маційний компоненти у професійній взаємодії фахівців в організації; 
намагатись гармонізувати людські стосунки та створювати позитивний 
соціально-психологічний мікроклімат в організації; виявляти психологічні 
чинники забезпечення якості професійної діяльності та результатів; 
використовувати психологічні засоби в налагодженні ефективних 
комунікацій під час професійної взаємодії; вдосконалювати та розвивати 
психологічне забезпечення професійної діяльності в організації; 
володіти інтерпретацією методів психологічної оцінки персоналу; 
використовувати знання, навички і уміння в процесі професійного 
навчання і діяльності; аналізувати причини і ознаки конфліктів, 
результати їх діагностики і прогнозування; формувати і впроваджувати 
психологічні програми розв’язання конфліктних ситуацій в організації. 
5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни.  

«Психологія», «Соціологія». 
5.8. Зміст.  

Теоретико-методологічні основи психології управління. Особис-
тість в управлінській та комунікаційній взаємодії. Психологічна 
готовність керівника до управлінської діяльності. Професійний стрес 
в управлінській діяльності та методи його профілактики і подолання. 
Об’єкт, предмет, завдання та основні категорії конфліктології. Причини, 
наслідки і способи управління конфліктами в організації. Передумови, 
способи попередження та розв’язання конфліктів в сфері управління. 
Технології управління і регулювання конфліктами в діяльності 
керівника. 
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5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби. 
1. Брич В.Я. Психологія управління : навч. посіб. / В.Я. Брич,  
М.М. Карман. – Київ : Кондор-Видавництво, 2013. – 384 с. 

2. Цимбалюк І.М. Психология управління : навч. посіб. / І.М. Цимбалюк. – 
Київ : Професіонал, 2008. – 624 с.  

3. Кайлюк Є.М. Психологія управління : навч. посіб. для студ. спец. 
«Менеджмент організацій» / Є.М. Кайлюк, Г.Г. Фесенко. – Харків : 
ХНАМГ, 2007. – 183 с. 

4. Корольчук М.С. Психологія: схеми, опорні конспекти, методики / 
М.С. Корольчук, В.М. Крайнюк, В.М. Марченко. – Київ : НІКА, 
2013 р. – 324 с. 

5. Орбан-Лембрик Л.Е. Основи психології управління : монографія / 
Л.Е. Орбан-Лембрик. – Івано-Франківськ : Плай, 2013. – 426 с. 

5.10. Заплановані навчальні заходи та методи навчання.  
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 усне / письмове опитування; перевірка 
підготовленого есе / дайджесту / огляду / звіту / конспекту / презентації / 
задачі / ситуаційні завдання тощо); 

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

 
5.1. Назва. Управління активами інституційних інвесторів. 
5.2. Тип. Обов’язкова. 
5.3. Рік навчання. 2016/2017. 
5.4. Семестр. ІІ. 
5.5. Лектор, науковий ступінь, посада.  

Жураховська Л.В., канд. екон. наук, доц., МВА. 
5.6. Результати навчання.  

Знання нормативно-правових актів, що регулюють діяльність 
інститутів спільного інвестування (ІСІ) в Україні; засвоєння технології 
управління активами інституційних інвесторів; засвоєння основних 
теорій та стратегій здійснення портфельного інвестування; іденти-
фікація та оцінка ризиків портфельного інвестування; оволодіння 
навичками управління фінансовими активами та оволодіння методичними 
прийомами формування інвестиційних портфелів і методами управління 
ними; характеристика інформації та джерел її отримання, що необхідна 
для прийняття рішень стосовно формування портфеля ІСІ; формування 
системи знань щодо порядку здійснення аналізу об’єктів інвестування, 
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використання технічного та фундаментального аналізу в портфельному 
інвестуванні; отримання практичних навичок щодо управління активами 
інститутів спільного інвестування (КУА). 
5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни.  

«Статистика», «Фінансове право», «Фінанси», «Фінанси 
підприємства», «Фінансовий ринок», «Фінансові послуги», «Торгівля 
цінними паперами». 
5.8. Зміст.  

Поняття про інституційних інвесторів. Діяльність компаній з 
управління активами. Процес управління активами інституційних 
інвесторів та його основні етапи. Характеристика активів інституційних 
інвесторів як об’єкта управління. Доходність в управлінні активами 
інституційних інвесторів. Ризик в управлінні активами інституційних 
інвесторів. Використання «Моделі оцінки фінансових активів» Уїльяма 
Шарпа в управлінні активами інституційних інвесторів. Емісійна 
діяльність інститутів спільного інвестування. Глобальні стандарти 
результативності інвестування GIPS (The Global Investment Performance 
Standards) в управлінні активами інституційних інвесторів. 
5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби. 
1. Портфельне інвестування : підручник / О.Г. Шевченко, Т.В. Майорова, 
О.М. Юркевич [та ін.] ; за наук. ред. О.Г. Шевченко, Т.В. Майорової. – 
Київ : КНЕУ, 2010. – 407с.  

2. Боди З. Принципы инвестиций / З. Боди, А. Кейн, А. Маркус ; пер. с 
англ. – 4-е изд. – М. : Вильямс, 2004. – 984 с. 

3. Шарп У. Инвестиции / У. Шарп, Г. Александер, Дж. Бейли ; пер. с 
англ. – М. : ИНФРА-М, 1997. – 1024 с. 

4. Галушко Е.М. Управление портфелем / Е.М. Галушко, С.В. Жура-
ховский. – Киев : НАША СПРАВА, 2001. – 384 с.  

5.10. Заплановані навчальні заходи та методи викладання. 
Лекції, семінарські, практичні заняття з використанням інфор-

маційних технологій та активних методів навчання (бізнес-кейси з 
реальної практики торговців ЦП, компаній управління активами, 
фондових бірж, інвестиційних департаментах банків; командні завдання 
(тім-білдинг); інтерактивні тестові торги; гостьові лекції професіоналів; 
виїзні семінари в компаніях; бізнес-тренінги). 
5.11. Методи оцінювання: 
– поточний контроль (колективні та індивідуальні завдання – презентації 
студентів, обговорення проблемних питань (доповідей, есе, кейсів), 
усне та письмове опитування, тестування, колоквіуми, ділові ігри); 

– підсумковий контроль (екзамен / письмовий). 
5.12. Мова навчання та викладання. Українська. 
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5.1. Назва. Фінансовий контролінг. 
5.2. Тип. Обов’язкова. 
5.3. Рік навчання. 2016/2017. 
5.4. Семестр. ІІ. 
5.5. Лектор, науковий ступінь, посада.  

Гордієнко Т.М., канд. екон. наук, доц. 
5.6. Результати навчання.  

Набуття вмінь: вільно орієнтуватися у моделях контролінгу; 
аналізувати етапи розвитку та специфічні особливості фінансового 
контролінгу у фінансово-кредитних установах різного типу; викорис-
товувати сучасний інструментарій фінансового контролінгу в діяльності 
фінансово-кредитних установ та надавати аналітичну інтерпретацію 
отриманих результатів; аналізувати плановий баланс та бюджет; 
застосовувати здобуті знання у сфері фінансового стратегічного та 
оперативного контролінгу для вирішення конкретних проблем, які 
виникають у процесі діяльності у фінансово-кредитних установах; 
орієнтуватися в основних підходах до побудови служби контролінгу у 
фінансово-кредитних установах різного типу; складати висновки і 
надавати пропозиції щодо підвищення ефективності сервісно-економічної 
підтримки управління фінансово-кредитними установами. 
5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни.  

«Фінанси», «Фінансовий ринок», «Фінансові послуги», «Фінансовий 
аналіз», «Аналіз діяльності фінансових посередників», «Аудит діяльності 
суб’єктів ринку та небанківських фінансових послуг». 
5.8. Зміст.  

Теоретичні основи фінансового контролінгу. Інструментарій 
фінансового контролінгу. Напрями фінансового контролінгу. Бюджет 
у системі фінансового контролінгу. Контролінг витрат у фінансово-
кредитних установах. Організація та функціонування служби фінансового 
контролінгу в фінансово-кредитних установах. Інформаційне забез-
печення фінансового контролінгу 
5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби. 
1. Шульга Н.П. Банківський контролінг : підруч. для студ. вищ. навч. 
закл. / Н.П. Шульга. – Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2011. – 437 с.  

2. Івахненков С.В. Фінансовий контролінг: методи та інформаційні 
технології / С.В. Івахненко, О.В. Мелих. – Київ : Знання, 2009. – 319 с.  

3. Карминский А.М. Контроллинг : учебник / А.М. Карминский, 
С.Г. Фалько, А.А. Жевага. – М. : Инфра-М ; Форум, 2013. – 336 с. 

4. Контролінг : навч. посіб. / Г.О. Швиданенко, В.В. Лаврененко, 
О.Г. Дерев’янко, Л.М. Приходько ; редкол.: А.П. Наливайко 
(голова) та ін. – Київ : КНЕУ, 2008. – 256 с. 
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5.10. Заплановані навчальні заходи та методи викладання. 
Лекції, практичні заняття. 

5.11. Методи оцінювання: 
– поточний контроль (тестування, опитування, розв’язання задач, 
виконання ситуаційних завдань, обговорення презентацій); 

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

 
5.1. Назва. Управління фінансовими ризиками. 
5.2. Тип. Обов’язкова. 
5.3. Рік навчання. 2016/2017. 
5.4. Семестр. ІІ. 
5.5. Лектор, науковий ступінь, посада.  

Гордієнко Т.М., канд. екон. наук, доц. 
5.6. Результати навчання.  

Набуття навичок та вмінь: визначати цілі, завдання, принципи, 
моделі, інструментарій управління фінансовими ризиками; розробляти 
матрицю фінансових ризиків для банку, компанії з управління 
активами, лізингової компанії, недержавного пенсійного фонду та 
інших фінансово-кредитних установ; інтерпретувати кожний вид 
фінансового ризику; використовувати найбільш вживані інструменти 
управління фінансовими ризиками у практичній діяльності фінансово-
кредитних інститутів; аналізувати елементи інтегрованої системи 
управління ризиками у фінансово-кредитних інститутах; надавати 
аналітичну інтерпретацію отриманих результатів; розробити схему 
організаційної підтримки управління фінансовими ризиками; складати 
висновки і подавати пропозиції щодо підвищення ефективності 
управління фінансовими ризиками у фінансово-кредитних інститутах. 
5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни.  

«Аналіз діяльності фінансових посередників», «Фінансовий 
аналіз», «Фінансовий менеджмент у фінансово-кредитних установах», 
«Фінансовий облік у банках», «Фінансові послуги». 
5.8. Зміст.  

Сутність та класифікація фінансових ризиків. Формування 
інтегрованої системи управління ризиками (ІСУР) у фінансово-
кредитних інститутах. Підходи органів нагляду до управління 
ризиками. Інструментарій виміру фінансових ризиків. Організаційне 
забезпечення управління фінансовими ризиками Інформаційна 
підтримка управління фінансовими ризиками. 
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5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби. 
1. Волков А.А. Управление рисками в коммерческом банке. Практи-
ческое руководство / А.А. Волков. – М. : Омега-Л, 2012. – 156 с.  

2. Лаврушин О.И. Банковские риски : учебник / О.И. Лаврушин, 
Н.И. Валенцева. – М. : КноРус, 2013. – 296 с. 

3. Міжнародний стандарт ISO 31000 «Ризик-менеджмент». Принципи 
та рекомендації, 2009. 

4. Пікус Р.В. Управління фінансовими ризиками : навч. посіб. / Р.В. Пікус. – 
Київ : Знання, 2010. – 598 с.  

5. Управління банківськими ризиками : навч. посіб. [для підготовки 
магістрів за спец. «Банківська справа»] / Л.О. Примостка [та ін.] ; 
за заг. ред. Л.О. Примостки. – Київ : КНЕУ, 2007. – 594 с. 

6. Энциклопедия финансового риск-менеджмента / под ред. А.А. Лобанова 
и А.В. Чугунова. – 2-е изд., переработ. и дополн. – М. : Альпина 
Бизнес Букс, 2005. – 878 с. 

5.10. Заплановані навчальні заходи та методи викладання. 
Лекції, практичні заняття. 

5.11. Методи оцінювання: 
– поточний контроль (тестування, опитування, обговорення презентацій, 
колоквіум, самостійна робота студентів); 

– підсумковий контроль (екзамен / письмовий). 
5.12. Мова навчання та викладання. Українська. 
 
5.1. Назва. Монетарна політика Центрального банку. 
5.2. Тип. За вибором. 
5.3. Рік навчання. 2016/2017. 
5.4. Семестр. ІІ. 
5.5. Лектор, науковий ступінь, посада.  

Маслова Н.О., канд. екон. наук, доц. 
5.6. Результати навчання.  

Вільна орієнтація в теоретичних та практичних питаннях грошово-
кредитного регулювання; вміння аналізувати грошово-кредитну політику 
центральних банків; навички оптимального вирішення конкретних 
виробничих завдань монетарного характеру у межах відповідного 
типу грошово-кредитної політики центральних банків тощо. 
5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни.  

«Гроші та кредит», «Фінансовий ринок», «Банківська система», 
«Фінансова та кредитна система зарубіжних країн», «Аналіз діяльності 
фінансових посередників». 
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5.8. Зміст.  
Зміст грошово-кредитної політики Центрального банку. Порів-

няльна характеристика грошово-кредитної політики центральних 
банків окремих країн. Монетаризм в історії грошового таргетування. 
Стратегія, тактика і цілі грошово-кредитної політики центральних 
банків. Транспарентність грошово-кредитної політики центральних 
банків. Класифікація і види грошово-кредитної політики Центрального 
банку. Методи та інструменти грошово-кредитної політики Централь-
ного банку. Політика обов’язкових резервних вимог центрального 
банку. Політика рефінансування комерційних банків. Політика операцій 
Центрального банку на відкритому ринку. Політика Центрального 
банку у підтриманні курсу національної валюти. Грошово-кредитний 
інструментарій інфляційного таргетування. Політика Центрального 
банку щодо регулювання імпорту та експорту капіталу. 
5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби. 
1. Адамик Б.П. Центральний банк і грошово-кредитна політика : 
підручник / Б.П. Адамик. – 2-ге вид., доповн. і переробл. – Київ : 
Кондор, 2011. – 416 с.  

2. Моисеев С.Р. Денежно-кредитная политика: теория и практика : 
учеб. пособие / С.Р. Моисеев. – М. : Москов. финансово-промышл. 
акад., 2011. – 784 с.  

3. Коваленко В.В. Центральний банк і грошово-кредитна політика : 
навч.-метод. посіб. / В.В. Коваленко, К.Ф. Черкашина. – Суми : 
ДВНЗ «УАБС НБУ», 2010. – 138 с. 

4. Центральний банк і грошово-кредитна політика : навч. посіб. / за ред. 
Т.Д. Косової, О.О. Папаіки. – Київ : Центр навч. літ., 2011. – 328 с. 

5. Монетарна політика Національного банку України: сучасний стан 
та перспективи змін / за ред. B.C. Стельмаха. – Київ : Центр наук. 
дослідж. Нац. банку України, УБС НБУ, 2009– 404 с 

5.10. Заплановані навчальні заходи та методи викладання. 
Лекції, практичні заняття, самостійна робота студентів, консультації. 

5.11. Методи оцінювання: 
– поточний контроль (наприкінці кожного практичного заняття за 
підсумками роботи студента через проведення контрольних робіт, 
рішення тестів та задач, усне опитування за проблемними питан-
нями, індивідуальні співбесіди, самоперевірка виконаних завдань, 
захист дослідницьких робіт); 

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



 48

5.1. Назва. Фінансова політика. 
5.2. Тип. За вибором. 
5.3. Рік навчання. 2016/2017. 
5.4. Семестр. ІІ. 
5.5. Лектор, науковий ступінь, посада.  

Белінська Г.В., канд. екон. наук, доц. 
5.6. Результати навчання.  

Формування системи теоретичних знань та практичних навичок 
щодо формування та реалізації фінансової політики держави із засто-
суванням сучасних теоретичних концепцій, чинного законодавства 
України та кращого зарубіжного досвіду. 
5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни.  

«Фінанси», «Гроші та кредит», «Бюджетна система», «Податкова 
система», «Казначейська система виконання бюджету». 
5.8. Зміст.  

Функції сучасної держави та їхнє фінансове забезпечення. Сфера 
державних фінансів як складова національної економіки. Фінансова 
політика держави та її складові. Фінансова політика України на 
сучасному етапі, її основні напрями. Фінансове планування. Зведений 
фінансовий баланс держави. Управління фінансами. Функції законодавчих 
(представницьких) і виконавчих органів державної влади та управління 
формування і реалізації фінансової політики. Правове регулювання фінан-
сових відносин. Державна регіональна фінансова політика та фінансове 
вирівнювання. Особливості бюджетного регулювання в Україні. Теорія та 
практика управління державними фінансами в зарубіжних країнах. 
5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби. 
1. Барановський О.І. Фінансові кризи: передумови, наслідки і шляхи 
запобігання : монографія / О.І. Барановський. – Київ : Київ. нац. 
торг.-екон. ун-т, 2009.  

2. Дем’янчук О.П. Державна політика і державне управління / 
О.П. Дем’янчук. – К. : Факт, 2008.  

3. Державна фінансова політика : опор. конспект лекцій. – Київ : Київ. 
нац. торг.-екон. ун-т, 2010.  

4. Стельмах В.С. Монетарна політика Національного банку України: 
сучасний стан та перспективи змін : монографія / В.С. Стельмах. – 
Київ : ЦНД при НБУ, 2009. 

5.10. Заплановані навчальні заходи та методи викладання.  
Лекції, семінарські, практичні заняття з використанням інфор-

маційних технологій та активних методів навчання. 
5.11. Методи оцінювання:  
– поточний контроль (опитування, тестування); 
– підсумковий контроль (екзамен / письмовий). 
5.12. Мова навчання та викладання Українська. 
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5.1. Назва. Макроекономічний аналіз. 
5.2. Тип. За вибором. 
5.3. Рік навчання. 2016/2017. 
5.4. Семестр. ІI. 
5.5. Лектор, науковий ступінь, посада.  

Уманців Ю.М., д-р екон. наук, проф.  
5.6. Результати навчання.  

Формування у майбутніх фахівців вмінь і навичок макроеконо-
мічного дослідження процесів і явищ у національній економіці. 
5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни.  

«Макроекономіка». 
5.8. Зміст.  

Макроекономічні показники в системі національних рахунків. 
Модель сукупного попиту та сукупної пропозиції. Споживання, 
заощадження та інвестиції. Моделі макроекономічної рівноваги. 
Фіскальна та монетарна політики держави. Циклічні коливання та 
економічне зростання. Інфляція та антиінфляційна політика. Безробіття 
та політика зайнятості.  
5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби. 
1. Макроекономіка та макроекономічна політика : навч. посіб. / наук. 
ред. А.Ф. Мельник. – Київ : Знання, 2008. 

2. Лагутін В.Д. Макроекономіка : навч. посіб. / В.Д. Лагутін, Л.І. Прон-
кіна. – Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2012. – 267 с.  

3. Хрупович С. Макроекономіка : теорія і практика / С. Хрупович, 
Г. Ціх. – Тернопіль : ТНТУ ім. I. Пулюя, 2013. – 275 с.  

4. Аналітична економія: макроекономіка і мікроекономіка : навч. 
посіб. у 2 кн. ; кн. 2: Мікроекономіка / за ред. С. Панчишина і 
П. Островерха. – Київ : Знання, 2006.  

5. Моторин Р.М. Система національних рахунків : навч. посіб. /  
Р.М. Моторин, Т.М. Моторина. – Київ : КНЕУ, 2001. 

6. Пухтаєвич Г.О. Макроекономічний аналіз : навч. посіб. / Г.О. Пух-
таєвич. – Київ : КНЕУ, 2000.  

7. Ястремський О. Основи мікроекономіки / О. Ястремський, О. Гри-
ценко. – 2-ге вид., доповн. «Модельно-комп’ютерним додатком» на 
лазер. диску. – Київ : Знання, 2007. 

5.10. Заплановані навчальні заходи та методи викладання. 
Лекції, семінарські, практичні заняття з використанням інфор-

маційних технологій.  
5.11. Методи оцінювання:  
– поточний контроль (опитування, тестування);  
– підсумковий контроль (залік). 
5.12. Мова навчання та викладання. Українська. 
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5.1. Назва. Правове регулювання ринків фінансових послуг. 
5.2. Тип. За вибором. 
5.3. Рік навчання. 2016/2017. 
5.4. Семестр. ІI. 
5.5. Лектор, науковий ступінь, посада.  

Сударенко О.В., канд. юрид. наук, доц. 
5.6. Результати навчання.  

Формування професійних знань і навичок застосування правових 
норм, що регулюють відносини між учасниками ринків фінансових послуг. 
5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни.  

«Правознавство», «Фінансове право». 
5.8. Зміст.  

Правові засади функціонування ринків фінансових послуг. Поняття 
та види фінансових установ. Правова природа фінансової послуги. 
Форми правового регулювання ринків фінансових послуг. Поняття, 
призначення та структура ринків фінансових послуг. Правове регулю-
вання ринку кредитних послуг. Правове регулювання розрахункових 
операцій. Правове регулювання валютного ринку. Правове регулювання 
фондового ринку. Державне регулювання ринків фінансових послуг. 
Правові засади боротьби з легалізацією (відмиванням) незаконно 
одержаного прибутку. 
5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби. 
1. Ващенко Ю.В. Банківське право : навч. посіб. для студ. вищ. навч. 

закл. / Ю.В. Ващенко. – Київ : Центр навч. літ., 2006. 
2. Гетманцев Д.О. Банківське право України : навч. посіб. для студ. 

вищ. навч. закл. / Д.О. Гетманцев, Н.Г. Шукліна. – Київ : Центр 
навч. літ., 2007. 

3. Банківське право : навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / 
О.В. Регурецька. – Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2010. 

4. Костюченко О.А. Банківське право України : підруч. для студ. вищ. 
навч. закл. / О.А. Костюченко. – 5-те вид. – Київ : А.С.К., 2013. 

5.10. Заплановані навчальні заходи та методи викладання.  
Поєднання традиційних і нетрадиційних методів викладання із 

використанням інноваційних технологій:  
– лекції (оглядова);  
– семінарські та практичні заняття (тренінг / презентація / дискусія / 
моделювання ситуацій / робота в малих групах / інше); 

– самостійна робота, консультації.  
5.11. Методи 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. Банківське право. 
5.2. Тип. За вибором. 
5.3. Рік навчання. 2016/2017. 
5.4. Семестр. ІI. 
5.5. Лектор, науковий ступінь, посада.  

Сударенко О.В., канд. юрид. наук, доц. 
5.6. Результати навчання.  

Здобуття студентами таких знань і навичок: орієнтування у нормах 
банківського права; аналіз змісту нормативних актів; застосування 
норм банківського законодавства; правильне користування правовою 
термінологією, а також спеціальною термінологією, що є у банківському 
законодавстві та вироблена у банківській практиці. У результаті вивчення 
дисципліни студенти повинні оволодіти теоретичними питаннями та 
категоріями банківського права, а також вміти застосовувати банківське 
законодавство при вирішенні практичних ситуацій стосовно банківських 
та інших фінансових операцій, що здійснюють банки. 
5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни.  

«Правознавство». 
5.8. Зміст.  

Банківське право – галузь права України. Банківська система 
України. Національний банк України – центральний банк держави. 
Організація та функціонування банків другого рівня та інших фінансово-
кредитних установ. Правове регулювання безготівкових розрахунків. 
Правове регулювання готівкових розрахунків. Правове регулювання 
кредитних операцій комерційних банків. Правовий режим банківських 
вкладів. Правове регулювання операцій з цінними паперами. Правове 
регулювання валютних операцій банків. Міжнародні валютно-кредитні 
операції банків. Інвестиційна діяльність банків. Система банківського 
нагляду в Україні. 
5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби. 
1. Банківське право України : навч. посіб. / Ю.М. Бисага, М.В. Сідак, 
Е.Й. Гайніш, С.В. Сідак. – Ужгород : Ліра, 2007. 

2. Гетманцев Д.О. Банківське право України / Д.О. Гетманцев, 
Н.Г. Шукліна. – К. : Центр навч. літ., 2007. 

3. Регурецька О.В. Банківське право : навч. посіб. / О.В. Регурецька. – 
К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2010. 

5.10. Заплановані навчальні заходи та методи викладання.  
Поєднання традиційних і нетрадиційних методів викладання із 

використанням інноваційних технологій: лекції (оглядова / тематична); 
семінарські заняття (презентація / дискусія / комунікативний метод / 
«мозкова атака» / робота в малих групах / інше). 
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5.11. Методи оцінювання: 
– поточний контроль (тестування, усне / письмове опитування, 
комплексна контрольна робота тощо);  

– підсумковий контроль (залік). 
5.12. Мова навчання та викладання. Українська. 
 
5.1. Назва. Банківське регулювання та нагляд. 
5.2. Тип. За вибором. 
5.3. Рік навчання. 2016/2017. 
5.4. Семестр. ІI. 
5.5. Лектор, науковий ступінь, посада.  

Сушко Н.М., канд. екон. наук, доц. 
5.6. Результати навчання.  

Вміння контролювати фінансовий стан банків та їх підрозділів; 
виконання банками обов’язкових нормативів НБУ, додержання банками 
вимог обов’язкового резервування; аналізувати діяльність банків у 
процесі інспектування; здійснювати аудит у банках; аналізувати 
механізм процесу допуску банків на ринки; застосовувати до банків 
адекватні заходи впливу за порушення ними банківського законодавства; 
оцінювати діяльність банків за допомогою комплексної рейтингової 
системи CAMELS; оцінювати діяльність банків з використанням 
методів документарного контролю; управляти рівнем ризикованості 
діяльності банків; аналізувати механізм процесу реорганізації та ліквідації 
банків; розробляти пропозиції щодо вдосконалення правових актів з 
регулювання діяльності банків. 
5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни.  

«Банківська система», «Банківські операції», «Аналіз діяльності 
банку». 
5.8. Зміст.  

Теоретичні засади регулювання діяльності банків на міжнародному 
та національному рівнях. Організаційна побудова системи банківського 
регулювання та нагляду. Монетарне та валютне регулювання діяльності 
банків. Створення і реєстрація банків в Україні. Ліцензування банківської 
діяльності. Пруденційний безвиїзний нагляд за діяльністю банків. 
Інспектування банків та комплексна рейтингова оцінка діяльності 
банків за системою CAMELS. Банківський нагляд на основі оцінки 
ризиків. Застосування до банків заходів впливу за порушення ними 
банківського законодавства та нормативних актів НБУ. Розвиток 
банківського регулювання та нагляду в контексті євроінтеграції та 
глобалізації. 
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5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби. 
1. Банківський нагляд : навч. посіб. / [В.І. Міщенко, А.П. Яценюк, 
В.В. Коваленко та ін.]. – Київ : Знання, 2004. – 406 с. 

2. Васюренко О.В. Банківський нагляд : підручник / О.В. Васюренко, 
О.М. Сидоренко. – Київ : Знання, 2011. – 502 с.  

3. Д’яконова I.I. Модернізація банківського нагляду в Україні : 
монографія / І.І. Д’яконова. – Суми : Унів. кн., 2008. – 279 с. 

5.10. Заплановані навчальні заходи та методи викладання.  
Лекції, семінарські заняття, практичні заняття, самостійна робота. 

5.11. Методи оцінювання: 
– поточний контроль (відповіді на практичних заняттях, захист індиві-
дуальних завдань, підготовка доповідей та презентацій, тестування 
тощо); 

– підсумковий контроль (залік). 
5.12. Мова навчання та викладання. Українська. 
 
5.1. Назва. Менеджмент персоналу. 
5.2. Тип. За вибором. 
5.3. Рік навчання. 2016/2017. 
5.4. Семестр. ІI. 
5.5. Лектор, науковий ступінь, посада.  

Жуковська В.М., канд. екон. наук, доц.; Миколайчук І.П., канд. 
екон. наук, доц.; Сичова Н.В., канд. екон. наук, доц.; Волобуєв М.І., 
канд. мед. наук, доц. 
5.6. Результати навчання.  

Вміння використовувати методи формування персоналу, 
оцінювати та регулювати його рух та трудову діяльність, створювати 
сприятливі умови праці на підприємстві, розробляти заходи щодо 
мотивації персоналу, застосовувати методи розвитку персоналу та 
оцінювати ефективність його діяльності. 
5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни.  

«Менеджмент», «Ділова іноземна мова». 
5.8. Зміст.  

Методологія менеджменту персоналу. Персонал організації як 
об’єкт менеджменту. Структура та функції підрозділів з управління 
персоналом. Кадрова політика організації. Кадрове планування в органі-
заціях. Організація набору та відбору персоналу. Формування колективу 
організації. Регулювання трудової діяльності персоналу. Оцінювання 
та атестація персоналу. Управління рухом та розвитком персоналу 
організації. Управління процесами вивільненням персоналу. Соціальне 
партнерство в організації. Ефективність менеджменту персоналу. 
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5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби. 
1. Жуковська В.М. Управління персоналом: ел. підручник / В.М. Жуковська, 
І.П. Миколайчук. – Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2015.  

2. Менеджмент персоналу: навч. посіб. / В.М. Данюк, В.М. Петюх, 
С.О. Цимбалюк та [ін.] ; за заг. ред. В.М. Данюка, В.М. Петюха. – 
Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2008. – 398 с.  

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

4. Рульєв В.А. Управління персоналом : навч. посіб. / В.А. Рульєв, 
С.О. Буткевич, Т.Л. Мостенська. – Київ : Кондор, 2013. – 310 с.  

5. Управління персоналом : підручник /[В.М. Данюк, А.М. Колот,  
Г.С. Суков та ін.] ; за заг. та наук. ред. В.М. Данюка. – 2-е вид.,  
зі змінами. – Київ ; Краматорськ : КНЕУ : НКМЗ, 2014. – 666 с. 

5.10. Заплановані навчальні заходи та методи викладання. 
Проблемні лекції, практичні заняття, що передбачають викорис-

тання кейс-стаді, розв’язування ситуаційних завдань, вирішення реальних 
управлінських практичних завдань, рольові та аналітичні вправи, ділові 
ігри, підготовка презентацій індивідуальних та групових проектів. 
5.11. Методи оцінювання: 
– поточний контроль (усна дискусія на практичних заняттях, тестування, 
обговорення конкретних ситуацій, вирішення практичних завдань, а 
також у процесі контролю виконання завдань самостійної роботи 
студентів); 

– підсумковий контроль (залік). 
5.12. Мова навчання та викладання. Українська. 
 
5.1. Назва. Стратегічний менеджмент. 
5.2. Тип. За вибором. 
5.3.Рік навчання. 2016/2017. 
5.4.Семестр. ІІ. 
5.5 Лектор, науковий ступінь, посада.  

Підкамінний І.М., канд. екон. наук, доц. 
5.6. Результати навчання.  

Вміння приймати стратегічні рішення щодо управління підпри-
ємством; набуття навичок планування, організування, мотивування та 
контролювання здійснення стратегічного процесу; вміння організовувати 
систему управління підприємством з урахуванням змінного зовнішнього 
середовища.  
5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни.  

«Мікроекономіка», «Макроекономіка», «Менеджмент», «Маркетинг», 
«Фінанси», «Економіка підприємства», «Економіка праці та соціально-
трудові відносини». 
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5.8. Зміст.  
Концептуальні засади теорії стратегічного управління. Рівні 

стратегічних рішень та типологія стратегій організації. Етапи стра-
тегічного управління та особливості формування стратегії організації. 
Стратегічне планування. Стратегічний аналіз зовнішнього середовища 
організації. Стратегічний потенціал підприємства та формування його 
конкурентних переваг. Портфельні стратегії та управління стратегічною 
позицією організації. Генерування стратегій і умови їх реалізації. 
Стратегічний контроль у процесі стратегічних перетворень в організації. 
Види стратегічного управління. 
5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби. 
1. Довгань Л.Є. Стратегічне управління / Л.Є. Довгань, Ю.В. Каракай, 

Л.П. Артеменко. – Київ : Центр навч. літ., 2009. 
2. Мартиненко М.М. Стратегічний менеджмент : підручник / М.М. Мар-
тиненко, І.А. Ігнатьєва. – Київ : Каравела, 2006. – 320 с. 

3. Міщенко А.П. Стратегічне управління / А.П. Міщенко. – Київ : 
Центр навч. літ., 2004. 

4. Осовська Г.В. Стратегічний менеджмент: теорія та практика / 
Г.В. Осовська, О.Л. Фіщук, І.В. Жалінська. – Київ : Кондор, 2003. 

5. П’ятницька Г.Т. Стратегічне управління : навч. посіб. / Г.Т. П’ятницька, 
Л.В. Лукашова, Н.В. Ракша ; за ред. Г.Т. П’ятницької. – Київ : Київ. 
нац. торг.-екон. ун-т, 2013. – 408 с.  

5.10. Заплановані навчальні заходи та методи викладання. 
Поєднання традиційних і нетрадиційних методів навчання з 

використанням інноваційних технологій: проблемні лекції, метод кейс-
стаді, практичні завдання з використанням інформаційних технологій, 
презентацій, розв’язання розрахунково-аналітичних задач, самостійна 
робота студентів. 
5.11. Методи оцінювання: 
– поточний контроль (тестування, перевірка завдань, усне / письмове 
опитування); 

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

 
5.1. Назва. Соціальне лідерство. 
5.2. Тип. За вибором. 
5.3. Рік навчання. 2016/2017. 
5.4. Семестр. ІI. 
5.5. Лектор, науковий ступінь, посада.  

Латигіна Н.А., д-р політ. наук, зав. каф. 
5.6. Результати навчання.  

Формування цілісної, логічної, послідовної системи знань про 
феномен соціального лідерства. 
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5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни.  
«Філософія», «Соціологія», «Політологія», «Психологія». 

5.8. Зміст.  
Сутність соціального лідерства як базового елементу групової 

організації. Влада в організаціях. Джерела влади. Тактика і стратегія 
ефективного застосування влади. Динаміка влади: як втрачається влада, 
як змінюються організації. Рольові функції і типологічні характеристики 
лідерства. Політичний лідер: суть і типологія. Соціально-психологічний 
портрет лідера. Авторитарні політичні лідери. Демократичні політичні 
лідери. Особистісний ресурс та основні компетенції в реалізації лідерської 
позиції. Командоутворення як ключова задача лідерів-керівників. 
Соціальні конфлікти в команді і управління ними. Проблеми формування 
політичних лідерів. 
5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби. 
1. Пфеффер Д. Власть, влияние и политика в организациях / Д. 
Пфеффер. – М. : Манн, Іванов и Фербер, 2014. – 464 с. 

2. Політологічний енциклопедичний словник / за ред. Ю.С. Шемшученка, 
В.Д. Бабкіна, В.П. Горбатенка. – Київ : Ґенеза, 2014. – 398 с. 

3. Кухта Б. Політичні еліти і лідери / Б. Кухта, Н. Теплоухова. – Львів, 
2014. – 325 с. 

4. Головатий М.Ф. Політичний менеджмент / М.Ф. Головатий. – Київ, 
2015. – 264 с. 

5. Бандурка А.М. Психология власти / А.М. Бандурка, В.А. Друзь. – 
Харьков : Ун-т внутр. дел, 2013. – 295 с. 

6. Бойченко І.В. Суспільні закони та їх дія / І.В. Бойченко, В.І. Куценко, 
В.Г. Табачковський. – Київ : Наук.думка, 2013. – 394 с. 

5.10. Заплановані навчальні заходи та методи викладання. 
Лекції, семінарські заняття з використанням інноваційних 

технологій.  
5.11. Методи оцінювання: 
– поточний контроль (комп’ютерне тестування, опитування, письмові 
контрольні роботи); 

– підсумковий контроль (залік). 
5.12. Мова навчання та викладання. Українська. 
 
5.1. Назва. Управління відносинами з інвесторами. 
5.2. Тип. За вибором. 
5.3. Рік навчання. 2016/2017. 
5.4. Семестр. ІІ. 
5.5. Лектор, науковий ступінь, посада.  

Жураховська Л.В., канд. екон. наук, доц., МВА. 
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5.6. Результати навчання.  
Внаслідок вивчення дисципліни студент повинен знати: сутність 

та особливості інвестиційної поведінки та управління відносинами з 
інвесторами; основні теорії інвестиційної поведінки та управління 
відносинами з інвесторами; методичні прийоми аналізу інвестиційної 
поведінки; технології, що використовуються в управлінні відносинами з 
інвесторами; основні етапи організації процесу управління відносинами з 
інвесторами; особливості здійснення IR менеджменту щодо інституційних 
та індивідуальних інвесторів. Студент повинен вміти: використовувати 
самостійно, а також консультувати менеджмент з питань обліку та впливу 
поведінкових факторів в управлінні компанії; оволодіти усіма деталями 
«технології» скликання та проведення Загальних зборів, діяльності 
Наглядової ради та виконавчих органів акціонерного товариства; 
навчитися правильно складати та зберігати документацію акціонерного 
товариства; організувати роботу органів управління акціонерним 
товариством; врегульовувати конфліктні ситуації щодо відносин з 
інвесторами; підготовлювати та оформлювати правочини з власними 
цінними паперами акціонерного товариства; здійснювати комплекс 
заходів щодо запобігання спробам корпоративного шантажу, корпо-
ративного захоплення акціонерного товариства тощо. 
5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни.  

«Макроекономіка», «Мікроекономіка», «Економічна теорія», 
«Статистика», «Фінанси», «Фінанси підприємства», «Фінансовий ринок», 
«Фінансові послуги», «Інвестиційний менеджмент», «Менеджмент 
фінансових посередників», а також опанувати навчальну дисципліну 
«Торгівля цінними паперами» або «Ринок цінних паперів», що 
викладаються на освітньо-кваліфікаційному рівні «бакалавр». 
5.8. Зміст.  

Інвестиційна поведінка та аспекти корпоративного управління. 
Поняття про інвестиційну поведінку, її сутність та види. Інвестиційна 
поведінка та аспекти управління фінансами компанії. Роль корпора-
тивного секретаря акціонерного товариства в розвитку корпоративного 
управління. Корпоративний секретар акціонерного товариства, його 
місце та роль в структурі органів акціонерного товариства, процедура 
обрання та компетенції. Організація корпоративним секретарем заходів  
з корпоративного управління та правочинів з власними цінними 
паперами АТ. Корпоративний секретар АТ та захист прав акціонерів. 
Міжнародні стандарти IR Менеджменту. 
5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби. 
1. Окунєв О.Й. Корпоративне управління в приватних та сімейних 
компаніях : навч. посіб. / О.Й. Окунєв. – Київ : Міжнар. ін-т 
бізнесу, CIPE, 2012.  
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2. Инвестиции / З. Боди, А. Кейн, А. Маркус ; пер. с англ. – 1-е изд. – 
М. : Олимп-Бизнес, 2013. – 1024 с. 

3. Браун Д. Все о стратегиях инвестирования на фондовом рынке / 
Д. Браун ; пер. с англ. – М., 2013. – 454 с. 

4. Baker, Malcolm and Wurgler, Jeffrey (2002). Market Timing and 
Capital Structure. – Journal of Finance, 57, 1–32. 

5. Shefrin, Hersh (2000). Biased Reaction to Earnings Announcements, 
Chapter 8 in Beyond Greed and Fear: Understanding Behavioral Finance 
and the Psychology of Investing, Harvard Business School Press.  

5.10. Заплановані навчальні заходи та методи викладання. 
Лекції, семінарські, практичні заняття з використанням інфор-

маційних технологій та активних методів навчання (бізнес-кейси з 
реальної практики торговців ЦП, компаній управління активами, 
фондових бірж, інвестиційних департаментах банків; командні завдання 
(тім-білдинг); інтерактивні тестові торги; гостьові лекції професіоналів; 
виїзні семінари в компаніях; бізнес-тренінги). 
5.11. Методи оцінювання: 
– поточний контроль (колективні та індивідуальні завдання – презентації 
студентів, обговорення проблемних питань (доповідей, есе, кейсів), 
усне та письмове опитування, тестування, колоквіуми, ділові ігри); 

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

 
5.1. Назва. Інвестиційне кредитування. 
5.2. Тип. За вибором. 
5.3. Рік навчання. 2016/2017. 
5.4. Семестр. ІІ. 
5.5. Лектор, науковий ступінь, посада.  

Гордієнко Т.М., канд. екон. наук, доц. 
5.6. Результати навчання.  

У результаті вивчення дисципліни «Інвестиційне кредитування» 
студенти мають отримати глибокі знання з теорії та практики кредиту-
вання інвестиційних проектів за умов ринкової економіки та набути 
навичок самостійного творчого мислення, прийняття оптимальних 
рішень при залученні кредитних джерел фінансування інвестиційних 
проектів підприємств в умовах невизначеності, пошуку надійних 
партнерів-кредиторів та привабливих кредитних програм.  
5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни.  

«Інвестування», «Гроші та кредит», «Інвестиційний аналіз», 
«Інвестиційний менеджмент» та ін. 
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5.8. Зміст.  
Інвестиційне кредитування: сутність та роль у розширеному 

суспільному відтворенні. Банківське інвестиційне кредитування. 
Організація банківського інвестиційного кредитування. Інвестиційне 
кредитування під заставу нерухомості. Лізинг. Державне інвестиційне 
кредитування. Міжнародний інвестиційний кредит. Управління ризиками 
при інвестиційному кредитуванні. 
5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби. 
1. Інвестиційне кредитування : навч. посіб. О.Д. Вовчак, Н.М. Рущишин, 
І.П. Андрушків, І.Є. Бучко. – Київ : Знання, 2013. – 227 с.  

2. Пересада А.А. Інвестиційне кредитування : навч. посіб. / А.А. Пересада, 
Т.В. Майорова. – Київ : КНЕУ, 2002. – 271 с. 

3. Пшик Б.І. Інвестиційне кредитування : навч. посіб. для студ. вищ. 
навч. закл. / Б.І. Пшик ; НБУ ; Львів. банків. ін-т. – Львів : ЛБІ НБУ, 
2005. – 292 с. 

4. Технології лізингу : монографія / Р.М. Іваненко, Л.Л. Стасюк, 
Т.М. Гордієнко та ін. – Київ : УКРКНИГА, 2010. – 320 с. 

5.10. Заплановані навчальні заходи та методи викладання. 
Лекції, семінарські заняття, практичні заняття, самостійна робота 

студентів. 
5.11. Методи оцінювання: 
– поточний контроль (колективні та індивідуальні завдання, презентації 
студентів, обговорення проблемних питань (доповідей, есе, кейсів), 
усне та письмове опитування, тестування, колоквіуми); 

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

 
5.1. Назва. Проектний аналіз. 
5.2. Тип. За вибором. 
5.3. Рік навчання. 2016/2017. 
5.4. Семестр. ІI. 
5.5. Лектор, науковий ступінь, посада.  

Молодоженя М.С., канд. екон. наук, доц. 
5.6. Результати навчання.  

Здобуття знань про принципи, методи і засоби прийняття проектних 
рішень. Розуміння і вміння використовувати основні концепції, поняття, 
методи та підходи, які використовуються у світовій практиці під час 
аналізу та обґрунтування проектних рішень; з’ясування найважливіших 
проблем, пов’язаних з реалізацією проектів на національному, регіо-
нальному, галузевому та місцевому рівнях; оволодіння аналітичними 
навичками, інструментарієм, потрібними для проведення передпроектних 
заходів; засвоєння методів оцінювання проектів, способів і засобів 
залучення ресурсів для реалізації проектів і механізмів управління ними. 
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5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни.  
«Макроекономіка», «Мікроекономіка», «Менеджмент», «Маркетинг», 

«Фінанси», «Гроші та кредит», «Економіка та фінанси підприємства», 
«Економіка та організація інноваційної діяльності», «Фінансова 
математика». 
5.8. Зміст.  

Проектний аналіз як методологія та навчальна дисципліна. Поняття, 
сутність і типологія проектів. Життєвий цикл проекту. Концепція 
управління проектами та місце проектного аналізу в її реалізації. 
Концепція витрат і вигід у проектному аналізі. Поняття цінності та 
вартості грошей у часі. Проектний грошовий потік. Стандартні фінансові 
та неформальні критерії прийняття рішень. Динамічний аналіз 
беззбитковості проекту. Оцінювання ефективності реалізації проектів. 
Маркетинговий аналіз. Технічний аналіз. Інституціональний аналіз. 
Екологічний аналіз. Соціальний аналіз. Аналіз ризиків проекту. 
Фінансовий аналіз. Інвестиційний аналіз. Економічний аналіз. 
5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби. 
1. Верба В.А. Проектний аналіз : навч.-метод. посіб. для самост. вивч. 
дисцип. / В.А. Верба, О.М. Гребешкова, О.В. Востряков. – Київ : 
КНЕУ, 2002. – 297 с. 

2. Верба В.А. Проектний аналіз: слайд-курс : навч. посіб. / В.А. Верба, 
О.М. Гребешкова. – Київ : КНЕУ, 2006. – 236 c.  

3. Бардиш Г.О. Проектний аналіз : підручник / Г.О. Бардиш. – 2-ге вид., 
стеретип. – Київ : Знання, 2006. – 415 с. 

4. Проектний аналіз : навч. посіб. для студ. ВНЗ / В.С. Рижков,  
М.М. Яковенко, О.В. Латишева, Ю.В. Дегтярьова. – Київ : Центр 
навч. літ., 2007. – 383 с. 

5. Швець Л.П. Проектний аналіз : [навч. посіб.] /Л.П.Швець, О.В. Пилипяк, 
Н.І.Доберчак. – Львів : Новий світ–2000, 2011. – 643 с. 

5.10. Заплановані навчальні заходи та методи викладання. 
Лекції (оглядова / тематична / проблемна / лекція-консультація / 

дуальна / із запланованими помилками), семінарські / практичні / 
лабораторні заняття (тренінг / презентація / дискусія / комунікативний 
метод / модерація / моделювання ситуацій / «мозкова атака» / тренажерні 
завдання / метод Кейс-стаді / робота в малих групах та ін.). 
5.11. Методи оцінювання: 
– поточний контроль (тестування; усне / письмове опитування; огляду / 
конспекту / презентації / розрахунково-графічної роботи / проекту / 
вправи / завдання / ситуаційного завдання та ін); 

– підсумковий контроль (залік). 
5.12. Мова навчання та викладання. Українська. 
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5.1. Назва. Оцінка вартості фінансово-кредитних установ. 
5.2. Тип. За вибором. 
5.3. Рік навчання. 2017/2018. 
5.4. Семестр. ІІІ. 
5.5. Лектор, науковий ступінь, посада.  

Недеря Л.В., канд. екон. наук, доц. 
5.6. Результати навчання.  

Знання вітчизняного законодавства у сфері ведення професійної 
оціночної діяльності; розуміння основ проведення оцінки, у т.ч. за 
різними видами активів та зобов’язань фінансово-кредитних установ; 
вміння визначати мету оцінювання і вид вартості фінансово-кредитних 
установ, обґрунтовувати вибір інструментарію; вміння визначати склад і 
джерела інформаційного забезпечення оцінки вартості фінансово-
кредитних установ; знання алгоритмів проведення розрахунку вартості 
фінансово-кредитних установ за різними підходами і методами; вміння 
обґрунтовувати висновки щодо результатів оцінки. 
5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни.  

«Фінансова статистика», «Фінансова математика», «Аналіз діяль-
ності фінансових посередників», «Бухгалтерський облік у фінансових 
установах», «Фінансовий менеджмент у фінансово-кредитних установах». 
5.8. Зміст. 

Теоретичні основи оцінки вартості бізнесу та особливості 
оцінки вартості фінансово-кредитних установ. Методи оцінки 
вартості фінансово-кредитних установ на основі доходного підходу. 
Методи оцінки вартості фінансово-кредитних установ на основі 
порівняльного підходу. Методи оцінки вартості фінансово-кредитних 
установ на основі витратного (майнового) підходу. 
5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби. 
1. Смирницкий Г.Б. Оценка бизнеса: основы, инструментарий, практика / 
Г.Б. Смирницкий, А.Н. Чиркин. – Київ : Арт Экономи, 2013. – 312 с. 

2. Дамодаран А. Инвестиционная оценка. Инструменты и методы 
оценки любых активов / А. Дамодаран. – М. : Альпина Паблишер, 
2011. – 1324 с. 

3. Мерсер З.К. Интегрированная теория оценки бизнеса / З.К. Мерсер, 
Т.У. Хармс ; под науч. ред. В.М. Рутгайзера ; пер. с англ. Л.И. Лопат-
ников. – 2-е изд. – М. : Маросейка, 2008. – 288 с. 

4. Вартість банківського бізнесу : монографія / А.О. Єпіфанов, С.В. Лєонов, 
Й. Хабер та ін. ; за заг. ред. А.О. Єпіфанова та С.В. Лєонова. – Суми : 
ДВНЗ «УАБС НБУ», 2011. – 295 с. 

5.10. Заплановані навчальні заходи та методи викладання. 
Лекції, семінарські заняття, практичні заняття, самостійна робота. 
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5.11. Методи оцінювання: 
– поточний контроль (опитування, виконання ситуаційних завдань); 
– підсумковий контроль (залік). 
5.12. Мова навчання та викладання. Українська. 

 
5.1. Назва. Корпоративні інформаційні системи. 
5.2. Тип. За вибором. 
5.3. Рік навчання. 2017/2018. 
5.4. Семестр. ІIІ. 
5.5. Лектор, науковий ступінь, посада.  

Шклярський С.М., канд. екон. наук, доц. 
5.6. Результати навчання.  

В результаті вивчення дисципліни студенти повинні знати: 
основні напрями автоматизації інформаційних процесів на підприємстві 
та оформлювати їх у вигляді технічного завдання; перелік, вимоги та 
особливості функціональних підсистем КІС; склад, структуру та 
вимоги до технічних засобів корпоративних інформаційних систем; 
архітектуру, функції та призначення корпоративних систем електронного 
документообігу; особливості корпоративних баз даних та технології 
взаємодії з корпоративною інформацією; та вміти: створювати комплект 
проектної та супроводжувальної документації по етапах розробки КІС; 
будувати, аналізувати та оптимізувати бізнес-процеси підприємства  
за допомогою системи структурного моделювання BPWin; створювати 
інформаційну базу корпоративної ІС та програмне забезпечення 
реалізації окремих функціональних задач; оцінювати ефективність 
методів та засобів захисту інформаційного середовища КІС. 
5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни.  

«Інформаційні технології», «Інформатика та комп’ютерна 
техніка», «Комп’ютерні мережі та телекомунікації», «Веб-дизайн та 
програмування», «Інтернет-технології в бізнесі». 
5.8. Зміст.  

Введення в корпоративні інформаційні системи. Технології збору, 
передачі та обробки даних в КІС. Методи і моделі проектування КІС. 
Апаратно-програмні засоби корпоративних систем і мереж. Інформаційні 
платформи корпоративних систем. Корпоративні системи електронного 
документообігу. Захист корпоративних інформаційних ресурсів. 
Технології електронної комерції та платіжних систем в КІС. 
5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби. 
1. Вовчак І.С. Інформаційні системи та комп’ютерні технології в 
менеджменті : навч. посіб. / І.С. Вовчак. – Тернопіль : Карт-бланш, 
2009. – 286с. (Є в бібліотечному фонді КНТЕУ) 
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2. Гордієнко І.В. Інформаційні системи і технології в менеджменті : 
навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц. / І.В. Гордієнко. – 2-ге 
вид., перероб. і доп. – Київ : КНЕУ, 2003. – 259 с. 

3. Гужва В.М. Інформаційні системи і технології на підприємствах : 
навч. посіб. / В.М. Гужва. – Київ : КНЕУ,2007.–  400с. (Є в бібліотечному 
фонді КНТЕУ) 

4. Бенько М.М. Інформаційні системи і технології в бухгалтерському 
обліку / М.М. Бенько. – Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2010. – 336 с. 

5. Администрирование Windows Server 2008. Учебный курс Microsoft. 
Русская Редакция, 2013. – 688 с. 

5.10. Заплановані навчальні заходи та методи викладання.  
Лекційні заняття (оглядові, тематичні, проблемні), лабораторні 

роботи (традиційні, робота в малих групах). 
5.11. Методи оцінювання: 
– поточний контроль (тестування, усне та письмове опитування, 
перевірка індивідуальних завдань); 

– підсумковий контроль (залік). 
5.12. Мова навчання та викладання. Українська. 
 
5.1. Назва. Інвестиційне право. 
5.2. Тип. За вибором. 
5.3. Рік навчання. 2017/2018. 
5.4. Семестр. ІIІ. 
5.5. Лектор, науковий ступінь, посада.  

Біленко М.С., канд. юрид. наук, ст. викл. 
5.6. Результати навчання.  

У результаті вивчення дисципліни студенти повинні знати: 
нормативно-правові акти України, що регулюють інвестиційні відносини; 
суб’єкти та об’єкти інвестиційного права; види інвестиційної діяльності; 
основні терміни; вміти: застосовувати чинне інвестиційне законодавство; 
правовими засобами вирішувати ситуації, які виникли в інвестиційних 
правовідносинах. Основна мета курсу: формування комплексу теоретичних 
знань з питань інвестиційного права як визначальної економіко-правової 
категорії сучасного суспільства. 
5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни.  

«Правознавство», «Фінансове право». 
5.8. Зміст.  

Поняття та предмет інвестиційного права. Державне регулювання 
інвестування та гарантії захисту інвестицій. Корпоративна форма 
інвестування. Договірна форма інвестування. Інвестування у формі 
капітального будівництва. Інноваційне інвестування. Іноземне інвес-
тування. Окремі види договірного інвестування. Спільне інвестування. 
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5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби. 
1. Вінник О.М. Інвестиційне право України : підручник / О.М. Вінник. – 
Київ, 2009. 

2. Інвестиційне право : підручник / Ю.М. Жорнокуй [та ін.] ; за заг. 
ред. Ю.М. Жорнокуя ; М-во освіти і науки України. – Харків : 
Право, 2015. 

3. Інвестиційне право : навч. посібник / О.М. Вінник. – 2-ге вид., 
перероб. та допов. – Київ : Правова єдність, 2009.  

4. Інвестиційне право як підгалузь господарського права України /  
В. Поєдинок // Київський національний університет імені Тараса 
Шевченка. Вісник Київського національного університету імені 
Тараса Шевченка. Юридичні науки. / відп. ред. І.С. Гриценко. – 
Київ : ВПЦ «Київ. ун-т», 2013. 

5. Інвестування : Підручник – За ред.. Л.О. Омелянович. – Київ : 
Знання, 2012.  

5.10. Заплановані навчальні заходи та методи викладання.  
Лекційні заняття (оглядові, тематичні, проблемні, лекції-конференції, 

лекції-дискусії), практичні заняття (тренінги, презентації, дискусії, 
робота в малих групах, моделювання ситуацій, кейс-стаді). 
5.11. Методи оцінювання: 
– поточний контроль (тестування, усне/письмове опитування тощо); 
– підсумковий контроль (залік). 
5.12. Мова навчання та викладання. Українська. 
 
5.1. Назва. Кредитний менеджмент. 
5.2. Тип. За вибором. 
5.3. Рік навчання. 2017/2018. 
5.4. Семестр. ІIІ. 
5.5. Лектор, науковий ступінь, посада.  

Сидоренко В.А., канд. екон. наук, доц., Нетребчук Л.О., ст. викл. 
5.6. Результати навчання.  

Формування системи теоретичних знань щодо побудови кредитного 
процесу в банках, схеми прийняття рішень щодо надання кредитів та 
мінімізації ризиків, пов’язаних з кредитною діяльністю, дослідженні 
методології здійснення контрольних процедур в банках щодо оцінки 
процесу кредитування та отриманні студентами практичних навичок 
щодо оцінювання кредитоспроможності позичальників, аналізі кредитних 
портфелів банків, формуванні кредитної політики та управлінні 
кредитними ризиками. 
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5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни.  
«Гроші та кредит», «Банківські операції», «Аналіз діяльності 

банку», «Управління банківськими ризиками». 
5.8. Зміст.  

Зміст та складові кредитного менеджменту в банку. Інфраструктура 
управління процесом кредитування в банку. Оцінювання банком 
кредитоспроможності позичальників. Особливості організації кредитного 
процесу за кредитами окремим галузям економіки. Особливості 
організації кредитного процесу за кредитами фізичним особам. 
Управління кредитним ризиком банку. Формування та використання 
банками резерву за кредитами. Управління проблемними кредитами 
банку. Управління кредитним портфелем банку. Кредитна політика як 
інструмент кредитного менеджменту банку. 
5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби. 
1. Бибикова Е.А. Кредитный портфель коммерческого банка : учеб. 
пособие / Е.А. Бибикова, С.Е. Дубова. – Изд-во Флинта, Наука, 
2012. – 128 с. 

2. Дмитренко М.Г. Кредитування і контроль : навч.-метод. посіб.  
(у схемах і коментарях) / М.Г. Дмитренко, В.С. Потлатюк. – Київ : 
Кондор, 2009. – 296 с. 

3. Кабушкин С.Н. Управление банковским кредитным риском : учеб. 
пособие / С.Н. Кабушкин. – 4-е изд., стер. – Минск : Новое знание, 
2007. – 336 с. 

4. Ковалев А.П. Кредитный риск-менеджмент / А.П. Ковалев. – Сузір’я, 
2007. – 406 с. 

5. Кузнєцова Л.В. Кредитний менеджмент: навчальний посібник / 
Л.В. Кузнєцова ; В.о. Одес. держ. економ. ун-т. – Одеса : ОРІДУ 
НАДУ, 2007.– 322 с. 

6. Мороз А.М. Кредитний менеджмент: навч. посіб. / А.М. Мороз,  
Р.І. Шевченко, І.В. Дубик. – Київ : КНЕУ, 2009. – 399 с. 

7. Морсман Э. Кредитный департамент банка: организация эффективной 
работы / Э. Морсман. – М. : Альпина Паблишер, 2004. – 256 с. 

5.10. Заплановані навчальні заходи та методи викладання.  
Лекційні заняття, практичні заняття, самостійна робота. 

5.11. Методи оцінювання: 
– поточний контроль (відповіді на практичних заняттях, захист 
індивідуальних завдань, вирішення кейсу, підготовка доповідей та 
презентацій, тестування, колоквіуми); 

– підсумковий контроль (екзамен / письмовий). 
5.12. Мова навчання та викладання. Українська. 
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5.1. Назва. Антикризове управління банком. 
5.2. Тип. Обов’язкова. 
5.3. Рік навчання. 2017/2018. 
5.4. Семестр. ІІІ. 
5.5. Лектор, науковий ступінь, посада.  

Гербич Л.А., канд. екон. наук, ст. викл. 
5.6. Результати навчання.  

Формування знань, умінь та навичок щодо вирішення проблем: 
розпізнавання кризових явищ (симптоми, причини, природа, рівень та 
час впливу); прогнозування наслідків розвитку кризових явищ та їх 
вплив на результати діяльності банку; визначення можливостей 
запобігання кризі та/або її пом’якшення; забезпечення функціонування 
банку в умовах кризи; стабілізація діяльності окремих підсистем 
банку для подолання (пом’якшення) проявів системної кризи банку в 
цілому для створення можливостей його подальшого розвитку або 
ліквідації; ліквідація наслідків кризи та/або ліквідація банку; розвиток 
банку на новій основі, якщо кризу вдалось подолати. 
5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни.  

«Банківські операції», «Фінансовий облік у банку», «Аналіз 
банківської діяльності», «Банківський менеджмент», «Фінансовий 
менеджмент банку». 
5.8. Зміст.  

Сутність та методологія дослідження кризових явищ у діяльності 
банку. Концептуальні положення діагностики кризи розвитку банку. 
Методологічні засади та практичний інструментарій діагностики 
кризового стану та загрози банкрутства банку. Теорія та методологія 
діагностики наслідків виникнення ситуації банкрутства. Діагностика 
потенціалу виживання банку. Теоретичні основи формування анти-
кризової програми банку. Фінансово-економічні аспекти підготовки 
та проведення окремих антикризових заходів банку. Контроль за 
виконанням антикризової програми банку. 
5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби. 
1. Кошелева Т.Н. Антикризисное управление кредитными организа-
циями : учеб. пособие / Т.Н. Кошелева. – СПб. : Изд-во Санкт 
Петербург. ун-та управления и экономики, 2014. – 164 с. 

2. Бобиль В.В. Антикризове управління банківськими ризиками : 
монографія / В.В. Бобиль ; Полтав. держ. аграр. акад. – Дніпропетровськ : 
Свідлер А.Л., 2012. – 270 с. 

3. Шпачук В.В. Державне антикризове управління банківською систе-
мою: теорія, методологія, практика : монографія / В.В. Шпачук. – 
Київ : ВПЦ АМУ, 2012. – 304 с. 
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4. Примостка Л.О. Фінансовий менеджмент у банку : підручник / 
Л.О. Примостка. – 3-тє вид., доповн. і переробл. – Київ : КНЕУ, 
2012. – 338 с. 

5. Генеза банківських криз : монографія / [М.І. Диба, А.М. Мороз, 
Т.П. Остапишин та ін.] ; за заг. ред М.І. Диби, А.М. Мороза. – Київ : 
КНЕУ, 2014. – 578 с. 

5.10. Заплановані навчальні заходи та методи викладання.  
Лекції, практичні заняття, самостійна робота. 

5.11. Методи оцінювання: 
– поточний контроль (тестування, усне / письмове опитування); 
– підсумковий контроль (екзамен / письмовий). 
5.12. Мова навчання та викладання. Українська. 
 
5.1. Назва. Страховий менеджмент. 
5.2. Тип. За вибором. 
5.3. Рік навчання. 2017/2018. 
5.4. Семестр. ІIІ. 
5.5. Лектор, науковий ступінь, посада.  

Єрмошенко А.М., д-р. екон. наук, проф. 
5.6. Результати навчання.  

Формування теоретичних знань та набуття практичних навичок 
щодо управління страховою компанією та її ризиками. 
5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни.  

«Страхування», «Страхові послуги», «Менеджмент». 
5.8. Зміст.  

Сутність та функції страхового менеджменту. Страхова компанія 
як об’єкт управління. Ризик-менеджмент – система управління ризиками 
страховика. Стратегія і тактика страховика. Менеджмент персоналу 
страхової компанії. Фінансовий менеджмент страховика.  
5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби. 
1. Стратегічне управління страховою компанією : кол. монографія /  
за заг. ред. В.М. Фурмана. – Київ : Київ. нац. екон. ун-т, 2008. 

2. Страховий ринок України: стан та перспективи розвитку : монографія / 
за заг. ред. А.А. Мазаракі. – Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2007.  

5.10. Заплановані навчальні заходи та методи викладання.  
Лекції, семінарські, практичні заняття з використанням інформа-

ційних технологій та активних методів навчання. 
5.11. Методи оцінювання:  
– поточний контроль (опитування, розв’язання задач, тестування); 
– підсумковий контроль (екзамен / письмовий). 
5.12. Мова навчання та викладання Українська. 
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5.1. Назва. Конкурентоспроможність фінансових установ. 
5.2. Тип. За вибором. 
5.3. Рік навчання. 2017/2018. 
5.4. Семестр. ІІІ. 
5.5. Лектор, науковий ступінь, посада.  

Маслова Н.О., канд. екон. наук, доц. 
5.6. Результати навчання.  

Сутність основних понять, види та методи формування конкурент-
них переваг та стратегій фінансових установ, особливості визначення 
конкурентної позиції на фінансовому ринку, моделі та методи оцінювання 
конкурентоспроможності продукту/ послуги та установи; принципи і 
фактори забезпечення конкурентоспроможності фінансової установи, 
особливості оцінки конкурентоспроможності у банківських, страхових, 
лізингових, факторингових та інших фінансових установах, а також 
елементи та їх взаємодія у системі управління конкурентоспроможністю 
фінансової установи; вміти визначати тип ринку та рівень інтенсивності 
конкуренції, створювати конкурентний профіль та конкурентну карту, 
здійснювати аналіз конкурентної позиції фінансової установи, проводити 
діагностику конкурентних переваг фінансових установ, розрахувати 
основні показники з оцінки конкурентоспроможності фінансових 
продуктів/ послуг, здійснювати оцінку поточної конкурентної стратегії 
фінансового установи та виявляти шляхи покращання управління 
стратегічною конкурентоспроможністю фінансових установ, налагоджу-
вати ефективну систему контролю та управління конкурентоспроможністю 
фінансових установ, здійснювати оцінку, розробку конкурентної 
стратегії, застосовувати здобуті знання на практиці у сфері управління 
ринковими процесами, їх регулювання та дослідження. 
5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни.  

«Аналіз фінансових ринків», «Стратегічний менеджмент», 
«Управління фінансовими ризиками», «Фінансовий менеджмент у 
фінансово-кредитних установах», «Фінансовий контролінг» тощо. 
5.8. Зміст.  

Теоретичні основи конкурентоспроможності фінансових установ. 
Конкурентна позиція фінансових установ. Конкурентні стратегії фінан-
сових установ. Оцінка конкурентоспроможності фінансових установ. 
Система управління конкурентоспроможністю фінансових установ 
5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби. 
1. Управління конкурентоспроможністю підприємства : навч. посіб. / 
С.М. Клименко О.С. Дуброва, Д.О. Барабась та ін. – Київ, 2013. – 525 с.  

2. Борисенко З.М. Основи конкурентної політики : підручник / З.М. Бори-
сенко. – Київ : Таксон, 2007. – 704 с. 
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3. Портер М. Конкурентная стратегия / М. Портер. – М. : Альпина 
Бизнес Букс, 2006. 

4. Смолін І.В. Конкурентоспроможність підприємств : навч. посіб. / 
І.В. Смолін. – Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2006. 

5.10. Заплановані навчальні заходи та методи викладання. 
Лекції, семінарські заняття, практичні заняття, самостійна робота. 

5.11. Методи оцінювання: 
– поточний контроль (опитування, тестування, виконання ситуаційних 
завдань, оцінювання презентацій та індивідуальних завдань);  

– підсумковий контроль (залік). 
5.12. Мова навчання та викладання. Українська. 
 
5.1. Назва. Ділові переговори. 
5.2. Тип. За вибором. 
5.3. Рік навчання. 2017/2018. 
5.4. Семестр. ІIІ. 
5.5. Лектор, науковий ступінь, посада.  

Бучацька І.О., канд. екон. наук, доц. 
5.6. Результати навчання.  

Формування теоретичних основ організації та проведення ділових 
переговорів, оволодіння прийомами та умовами їх використання для 
отримання переваг у реалізації стратегій та вирішення спірних проблем 
у переговірному процесі; правилами професійної поведінки спеціаліста 
під час ділових переговорів та нормами правового регулювання 
переговорів на міжнародному рівні як в Україні, так і за її межами; 
знання специфіки переговірного процесу у торговельній сфері та 
сфері послуг. На основі сформованої бази теоретичних знань набути 
практичні навички щодо: розробки програми проведення ділових 
переговорів; формування власної позицію на переговорах, викорис-
товуючи особистий стиль мислення; підбором інформаційного, 
програмного, технічного оснащення для забезпечення ведення 
ділових переговорів; надання оцінки проведених ділових переговорів; 
застосовування набутих знань в сфері професійної діяльності і 
особистісного самовдосконалення; дотримання морально-етичних 
норм в процесі фахової діяльності. 
5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни.  

«Психологія», «Маркетинг», «Маркетингові комунікації», 
«Маркетингові дослідження».  
5.8. Зміст.  

Сутність та значення процесу організації та проведення ділових 
переговорів в умовах розвитку споживчого ринку України. Порядок 
організації ділових переговорів. Процес проведення ділових переговорів. 
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Вербальні комунікації під час переговорів. Невербальні комунікації під 
час переговорів. Технологічні досягнення в методах роботи з партнерами. 
Особливості здійснення переговорів з партнерами із зарубіжних країн. 
5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби. 
1. Бучацька І.О. Ділові переговори : навч. посіб. [для студ. вищ. навч. 
закл.] / І.О. Бучацька, Т.В. Дубовик. – Київ : Київ. нац. торг.-екон. 
ун-т, 2012. – 252 с.  

2. Вагин И. Переговоры: выиграй каждый раунд! / И. Вагин. – СПб. : 
Питер, 2002. – 256 с.  

3. Радченко С.Г. Етика бізнесу :навч.посіб. / С.Г. Радченко. – 2-е вид., 
переробл. і допов. – Київ : Київ. нац. торг.- екон. ун-т, 2014. – 396 с. 

4. Тіллі Р. Переговори з продажу / Р. Тіллі; пер. з англ. О.А. Кожев-
нікової. –Київ : Знання, 2010. – 160 с. 

5.10. Заплановані навчальні заходи та методи навчання.  
Лекції (оглядова, тематична, проблемна); семінарські та практичні 

заняття (презентація, дискусія, модерація, моделювання ситуацій, 
методи кейс-стаді, «мозкова атака», робота в малих групах). 
5.11. Методи оцінювання: 
– поточний контроль (тестування; письмове та усне опитування; перевірка 
підготовленої презентації, індивідуального творчого завдання, 
ситуаційні завдання); 

– підсумковий контроль (залік). 
5.12. Мова навчання та викладання. Українська. 
 
5.1. Назва. Договірне право. 
5.2. Тип. За вибором. 
5.3. Рік навчання. 2017/2018. 
5.4. Семестр. ІIІ. 
5.5. Лектор, науковий ступінь, посада.  

Пальчук П.М., канд. юрид. наук, доц. 
5.6. Результати навчання.  

В результаті вивчення дисципліни студенти повинні знати: основні 
поняття та категорії договірного права; джерела договірного права; 
правовий статус суб’єктів господарських зобов’язань, в тому числі 
договорів; правову природу господарсько-правових зобов’язань та їх 
види; основні засади регулювання господарських договірних відносин; 
особливості господарсько-правової відповідальності. Вміти визначати: 
умови участі суб’єктів господарювання в договірних правовідносинах; 
види договорів за законодавством України; можливість фізичних 
осіб-підприємців та юридичних осіб бути учасником договірних 
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відносин; визначати умови притягнення суб’єктів господарювання до 
господарсько-правової відповідальності; класифікувати за певними 
ознаками господарсько-правові зобов’язання, в тому числі договори; 
визначати істотні, звичайні та випадкові умови господарських договорів 
різних видів. 
5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни.  

«Правознавство», «Фінансове право».  
5.8. Зміст.  

Предмет, метод та система договірного права. Основні принципи 
договірного права. Джерела договірного права. Суб’єкти договірного 
права. Зобов’язання та договір в господарському договірному праві. 
Види господарських договорів за законодавством України. Договори 
направлені на передачу майна у власність, у тимчасове користування 
щодо виконання робіт та надання послуг. 
5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби. 
1. Договірне право України. Особлива частина : учеб. пособие /  
за ред. О. В. Дзера. – Київ : Юрінком Інтер, 2009. 

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

3. Договірне право України. Загальна частина: навч. посібник /  
Н.С. Кузнєцова, О.А. Беляневич, С.М. Бервено та ін. ; О.В. Дзера 
(ред.). – Київ : Юрінком Інтер, 2008. 

4. Договірне право : навч. посіб. / С.Я. Вавженчук ; Київ. нац. екон. 
ун-т ім. Вадима Гетьмана. – Київ : КНЕУ, 2011. 

5. Цивільне право / під ред. Е.О. Харітонова, О.В. Старцева. – Київ : 
Істина, 2011. 

5.10. Заплановані навчальні заходи та методи навчання.  
Лекції (оглядова / тематична / проблемна / лекція-консультація / 

лекція-коференція / бінарна / дуальна / лекція із заздалегідь заплано-
ваними помилками); семінарські / практичні / лабораторні заняття 
(тренінг / презентація / дискусія / комунікативний метод / імітація / 
симуляція / модерація / моделювання 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 контроль (залік). 
5.12. Мова навчання та викладання. Українська. 
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