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ВСТУП 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

 
Таблиця відповідності шкали оцінювання ЄКТС 
національній системі оцінювання та КНТЕУ 

Оцінка за системою Оцінка за 
шкалою 
ЄКТС 

Визначення національною КНТЕУ 

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

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

C ДОБРЕ – загалом правильна робота 
з певною кількістю значних помилок 

добре 
75–81 

© Київський національний торговельно-
економічний університет, 2016 
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Закінчення таблиці 
Оцінка за системою Оцінка за 

шкалою 
ЄКТС 

Визначення національною КНТЕУ 

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

E 
ДОСТАТНЬО – виконання задовольняє 
мінімальні критерії 

задовільно 
60–68 

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

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

незадовільно 
1–34 

 
 
1. Загальна інформація. 
 
1.1. Назва і адреса. 

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

 
1.2. Опис закладу(зокрема тип і статус). 

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

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

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

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

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

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

У КНТЕУ функціонують 28 наукових шкіл, аспірантура і докто-
рантура. Університет має потужний колектив висококваліфікованих 
викладачів і науковців, здатний успішно вирішувати поставлені зав-
дання. Частка викладачів з науковими ступенями доктора та канди-
дата 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 



 17

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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Програми навчання Центру європейської освіти КНТЕУ 
 

ВНЗ-партнер, країна Освітній 
ступінь  Спеціальність  Термін  

навчання
Форма  
навчання 

Мова 
програми Вимоги 

Licence 
(бакалавр)

• Менеджмент 1 рік – Знання французької 
мови – рівень В1, 

– щонайменше 2–3 роки 
навчання в КНТЕУ  

Університет д’Овернь 
(Université d’Auvergne) 
Університетська школа 

менеджменту 
Клермон-Ферран, 

Франція 
Master 

(магістр) 
• Операційний 
менеджмент 

• Менеджмент малих 
і середніх підприємств 

2 роки 

Очна Французька

– Знання французької 
мови – рівень В2, 

– диплом бакалавра 

Вища паризька школа 
комерції (ESCP Europe) 

Париж, Франція 

Master 
(магістр) 

• Менеджмент 2 роки Очна Англійська, 
французька 

– Знання мови – 
рівень В2 

– диплом бакалавра 
Французька – Знання французької 

мови – рівень В1/В2, 
– щонайменше 3 роки 
навчання в КНТЕУ 

• Управління 
підприємствами; 

• Бухгалтерський облік, 
контроль, аудит 

Licence 
(бакалавр)

• Міжнародний 
менеджмент 

– Знання англійської 
мови – рівень В2 

– щонайменше 3 роки 
– навчання в КНТЕУ 

• Міжнародний магістр з 
бізнес-менеджменту 

1 рік 

Англійська 

– Знання англійської 
мови – рівень В2/С1 

– диплом бакалавра 

Університет Парі Ест 
Кретей 

(Universite Paris-Est 
Creteil) 

Інститут адміністрування 
підприємств Густава 

Ейфеля 
Париж, Франція 

Master  
(магістр) 

• Менеджмент організацій
• Маркетинг 
• Фінанси 
• Бухгалтерський облік, 
контроль, аудит 

1–2 роки 

Очна 

Французька – Знання французької 
мови – рівень В2/С1 

– диплом бакалавра 
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Закінчення таблиці 

ВНЗ-партнер, країна Освітній 
ступінь  Спеціальність  Термін  

навчання
Форма  
навчання 

Мова 
програми Вимоги 

Вища школа 
менеджменту 

«Audencia Nantes» 
Нант, Франція 

 

Master 
(магістр) 

• Менеджмент  1,5 року Очна Французька,
англійська 

– Знання мови –рівень 
В2, 

– диплом бакалавра 

Licence 
(бакалавр)

• Економіка і управління 1 рік Дистан-
ційна 

Французька,
англійська 

– Знання французької, 
англійської мов – 
рівень В1–В2, 

– щонайменше 3 роки 
навчання в КНТЕУ  

Університет Гренобль 
Альпи 

(Université Grenoble 
Alpes) 

Економічний факультет 
Гренобль, Франція Master 

(магістр) 
• Менеджмент 
• Фінанси  
• Маркетинг 

2 роки Очна Французька – Знання французької 
мови, 

– рівень В2–С1, 
– диплом бакалавра 

Школа мов, літератури та 
міжнародних досліджень 
Літня школа з вивчення  

англійської мови 

Тематичні 
тижні на 
вибір 

(липень – 
серпень) 

– Знання англійської 
мови – мінімальний 
рівень В1 

Бізнес-школа Ланкаширу (з 2016 р.) 

Університет 
Центрального 
Ланкаширу 

(University of Central 
Lancashire) 

Престон, Великобританія 
Master 

(магістр) 
• Міжнародний бізнес 
та менеджмент 

• Фінанси та інвестиції  
• Маркетинг 

1 рік 

Очна Англійська 

– Знання англійської 
мови – рівень В2/С1, 

– диплом бакалавра 
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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 програм 
 

Профіль програми 
«Державні фінанси»  

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  2008–2018 рр. 
Рівень програми  Другий рівень 

Ціль освітньої програми  А 
Забезпечити здобуття особою, яка навчається, поглиблених знань, умінь 
та навичок, що необхідні для розв’язання проблем у галузі своєї профе-
сійної діяльності, що передбачає дослідницьку роботу та здійснення інно-
вацій, забезпечення здатності здійснювати професійну діяльність на первин-
ній посаді або перехід до подальшого навчання одразу після даної програми

Характеристика програми  
Предметна область 
(галузь знань) 

07 Управління та адміністрування 

Основний фокус 
програми та спеціа-
лізації  

Загальна освіта в області фінансів, банківської 
справи та страхування з акцентом на формування 
фахових компетентностей, пов’язаних із управлін-
ням, плануванням та прогнозуванням у сфері 
державних фінансів 

Орієнтація програми Професійна 

В 

Особливості та 
відмінності 

Програма підготовки магістра передбачає два цикли: 
дисципліни гуманітарної та соціально-економічної 
підготовки; дисципліни професійної та практичної 
підготовки 

Придатність до працевлаштування та подальшого навчання   
Придатність до пра-
цевлаштування 

Магістр з державних фінансів здатен виконувати 
професійну роботу за національним 
класифікатором України «Класифікатор професій» 
ДК 003:2010: 
• 2310. Викладачі університетів та вищих навчаль-
них закладів. 

• 2419.3. Професіонали державної служби. 
• 2441.1. Наукові співробітники (економіка). 
• 2441.2 Економісти. 
Випускник може обіймати інші посади відповідно 
до професійних назв робіт, що характеризуються 
спеціальними професійними компетентностями 

C 

Подальше навчання  Можливість навчатись за програмами третього 
циклу 
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Продовження таблиці 
Стиль викладання  

Підходи до викла-
дання та навчання 

Лекційні, практичні (семінарські) заняття, самостій-
на робота здобувачів вищої освіти на основі вико-
ристання можливостей он-лайн бібліотек, мережі 
Internet, консультації з викладачами, використання 
елементів дистанційних технологій. Викладання 
здійснюється на основі принципів студентоцент-
ризму, індивідуалізації навчання, мотивації до 
самоосвіти та навчання впродовж життя 

D 

Методи оцінювання  Заліки, письмові екзамени, презентації, тестування, 
проходження виробничої (переддипломної) прак-
тики, захист випускної кваліфікаційної роботи 
Програмні компетентності  

Загальні компетент-
ності  

– здатність до навчання та застосування набутих 
знань та навичок на практиці; 

– здатність до аналізу та синтезу на основі фактич-
них спостережень та фундаментальних знань; 

– здатність адаптуватись до нового середовища 
у професійній діяльності, креативність; 

– здатність у стислій та доступній формі доносити 
інформацію, ідеї, висновки у сфері професійної 
діяльності; 

– здатність працювати в міжнародному середови-
щі, використовувати ділову іноземну мову для 
забезпечення результативної професійної діяль-
ності, уміння спілкуватися з експертами з інших 
галузей; 

– розуміння методології наукових досліджень та 
методики викладання професійно орієнтованих 
дисциплін 

E 

Спеціальні компе-
тентності 

– розуміння державної фінансової стратегії, бюджет-
ного планування та прогнозування, основних 
напрямів розвитку фінансової, бюджетної, подат-
кової системи; 

– розуміння інституційних засад функціонування 
системи управління державними фінансами; 

– розуміння принципів формування та реалізації 
бюджетно-податкової політики, пенсійної систе-
ми держави, державних цільових фондів, системи 
управління державним боргом; 

– здатність прогнозувати доходи, видатки держав-
ного та місцевих бюджетів; 

– здатність розробляти зведені баланси фінансових 
ресурсів країни, відповідної території, галузі; 
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Закінчення таблиці 
  – здатність застосовувати механізми і методи управ-

ління у сфері державних фінансів із урахуванням 
пріоритетів економічного розвитку країни; 

– здатність до формування бюджетної стратегії, ме-
ханізму реалізації фінансово-бюджетної політики 
держави; 

– здатність до обґрунтування основних завдань фі-
нансового забезпечення економічного розвитку 
країни; 

– здатність до визначення напрямів інституційного 
забезпечення розвитку фінансової системи держави 

F Програмні результати навчання 
• володіння методикою та методологією наукових досліджень в галузі 
державних фінансів; 

• здатність використовувати професійну термінологію та розуміти основні 
поняття у сфері державних фінансів (бюджет, державний борг, державні 
фінанси, податки, фінансові ризики, фінансова стратегія тощо); 

• обізнаність студентів з науковими підходами до проблематики в галузі 
державних фінансів, що дає змогу критично мислити та продукувати 
наукові результати відповідно до сучасних потреб суспільства та держави; 

• здатність до економічного аналізу та узагальнення результатів; 
• здатність до написання наукової статті (тей) у галузі державних фінансів; 
• здатність до збору та інтерпретації наукової, фахової інформації в галузі 
державних фінансів; 

• обізнаність студентів з класифікацією та основними принципами роботи 
установ (організацій) у сфері державних фінансів; 

• уміння формулювати місію, філософію та стратегічні напрями економіч-
ного розвитку, розробляти стратегічні цілі та визначати пріоритети дер-
жавного регулювання; 

• уміння розробляти та реалізовувати загальну стратегію державного 
регулювання економічного розвитку; 

• уміння застосувати засоби та методи бюджетного планування і прогнозу-
вання у практиці роботи державних та місцевих фінансових органів; 

• уміння планувати та обґрунтовувати доцільність бюджетних видатків; 
• уміння обґрунтовувати доцільність, реальні потреби щодо запозичення 
коштів на покриття дефіциту державного бюджету; 

• уміння оцінювати умови та наслідки запозичення коштів, залежно від конк-
ретної фінансово-економічної ситуації; 

• уміння здійснювати ґрунтовний системний аналіз фінансової діяльності 
суб’єктів фінансової системи держави;  

• уміння планувати етапи та розробляти заходи з антикризового управління в 
сфері державних фінансів 
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Профіль програми «Страхування» 
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  2008–2018 рр. 
Рівень програми  Другий рівень  

Ціль освітньої програми  А 
Забезпечити здобуття особою, яка навчається, поглиблених знань, 
умінь та навичок, що необхідні для розв’язання проблем у галузі 
своєї професійної діяльності, що передбачає дослідницьку роботу та 
здійснення інновацій, забезпечення здатності здійснювати професій-
ну діяльність на первинній посаді або перехід до подальшого нав-
чання одразу після даної програми 

Характеристика програми  
Предметна область 
(галузь знань) 

07 Управління та адміністрування 

Основний фокус прог-
рами та спеціалізації  

Загальна освіта в області фінансів, банківської 
справи та страхування з акцентом на форму-
ванні компетентностей, пов’язаних із управ-
лінням фінансовими відносинами у сфері 
страхування на мікро- і макрорівні 

Орієнтація програми  Професійна 

В 

Особливості та відмін-
ності  

Програма підготовки магістра передбачає два 
цикли: дисципліни гуманітарної та соціально-
економічної підготовки; дисципліни профе-
сійної та практичної підготовки 

Придатність до працевлаштування та подальшого навчання 
Придатність до 
працевлаштування  

Робота відповідно до національного класи-
фікатора України «Класифікатор професій» 
ДК 003:2010, зокрема: 
2310. Викладачі університетів та вищих нав-
чальних закладів. 
• 2419.3. Професіонали державної служби. 
• 2441.1. Наукові співробітники (економіка). 
• 2441.2 Економісти. 
Випускник може обіймати інші посади відпо-
відно до професійних назв робіт, що характе-
ризуються спеціальними професійними 
компетентностями. 

C 

Подальше навчання  Можливість навчатись за програмами 
третього циклу 
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Продовження таблиці 
Стиль викладання  

Підходи до 
викладання та 
навчання  

Лекційні, практичні (семінарські) заняття, 
самостійна робота здобувачів вищої освіти на 
основі використання можливостей он-лайн 
бібліотек, мережі Internet, консультації з вик-
ладачами, використання елементів дистанцій-
них технологій. Викладання здійснюється на 
основі принципів студентоцентризму, індиві-
дуалізації навчання, мотивації до самоосвіти 
та навчання впродовж життя 

D 

Методи оцінювання  Заліки, письмові екзамени, презентації, тесту-
вання, проходження виробничої (у тому числі 
переддипломної) практики, захист випускної 
кваліфікаційної роботи 

Програмні компетентності 
Загальні компетент-
ності 

– здатність до навчання та застосування 
набутих знань та навичок на практиці; 

– здатність до аналізу та синтезу на основі фак-
тичних спостережень та фундаментальних 
знань; 

– здатність адаптуватись до нового середовища 
у професійній діяльності, креативність; 

– здатність у стислій та доступній формі доно-
сити інформацію, ідеї, висновки у сфері 
професійної діяльності; 

– здатність працювати в міжнародному сере-
довищі, використовувати ділову іноземну 
мову для забезпечення результативної про-
фесійної діяльності, уміння спілкуватися 
з експертами з інших галузей; 

– розуміння методології наукових досліджень 
та методики викладання професійно орієн-
тованих дисциплін 

E 

Спеціальні компетен-
тності 

– здатність до оцінки умов здійснення діяль-
ності у сфері страхування, передумов та 
наслідків інтеграції вітчизняного страхового 
ринку у світовий економічний простір, оцін-
ки діяльності міжнародних фінансових орга-
нізацій у контексті їх співпраці з Україною; 

– здатність планувати, прогнозувати та аналі-
зувати показники страхового ринку із засто-
совуванням економіко-математичних методів;

– розуміння процесу врегулювання страхових 
випадків та умов його оптимізації; 
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Продовження таблиці 
  – здатність до аналізу процедур та результатів 

андерайтингу, тарифної політики, переду-
мов та результатів інвестиційної діяльності 
страхової організації; 

– здатність здійснювати передстрахову експер-
тизу, оцінку ризику, розподіл відповідаль-
ності у процесі андерайтингу за різними 
видами страхування; 

– здатність розраховувати страхові тарифи, 
страхові премії, нетто-резерви при страхуванні 
життя і ануїтетів, страхуванні на випадок 
непрацездатності, медичному страхуванні; 

– здатність до управління фінансами страхо-
вих організацій та фондів соціального 
страхування; 

– здатність до розробки стратегічного плану 
діяльності страхових організацій; 

– здатність до розробки та реалізації інвести-
ційної стратегії страхової організації, ство-
рення системи організаційно-інформацій-
ного забезпечення інвестиційної діяльності 

F Програмні результати навчання  
• Уміння розробляти, оцінювати та вдосконалювати організаційну струк-
туру управління страховою організацією, складати стратегічний план і 
бюджет страхової організації, проводити оцінку якості системи управ-
ління страховиком, ідентифікувати ризики страхової діяльності. 

• Уміння розробляти та реалізовувати інвестиційну стратегію страхової орга-
нізації, уміння прогнозувати економічні наслідки інвестиційних рішень. 

• Уміння застосовувати принципи державного регулювання інвестиційної 
діяльності страхових організацій при розробці нормативно-законодавчих 
актів з питань розміщення коштів страхових резервів, власних коштів 
страховиків, податкового законодавства. 

• Уміння враховувати специфіку організації процесу андерайтингу за видами
страхування (особисте, майнове, страхування відповідальності) та в перес-
трахуванні у процесі розробки андерайтингової політики. 

• Уміння оптимізувати процес врегулювання страхових випадків (за видами 
страхування). 

• Уміння розраховувати та інтерпретувати показники ефективності процесу 
андерайтингу в перестрахуванні. 

• Уміння розраховувати нетто-резерви при страхуванні  життя і ануїтетів 
для різних статусів, при страхуванні на випадок непрацездатності та/або 
інвалідності, індивідуальному і колективному медичному страхуванні. 

• Уміння розраховувати ймовірність банкрутства страхової організації 
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Закінчення таблиці 
• Уміння здійснювати прогнозування чисельності платників страхових внес-
ків, кількості пенсіонерів. 

• Знання щодо методів управління страховим портфелем. 
• Уміння застосовувати методологічні аспекти інструментарію андерайтингу

(за видами страхування). 
• Уміння здійснювати оцінку впливу фінансових ризиків на діяльність 
суб’єктів національної економіки. 

• Уміння реалізовувати результати наукового дослідження у діяльності
страхових організацій, недержавних пенсійних фондів, фондів соціального 
страхування 

 
4. Освітня програма 
Керівник проектної групи (гарант освітньої програми) – 
Тарасюк М.В., д-р екон. наук, проф. 
 

Київський національний торговельно-економічний університет 
Факультет фінансів та банківської справи 
ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА 

Спеціалізація Державні фінанси 
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 освітньою програмою 
1 

− освітній ступінь вищої освіти бакалавра або спеціаліста; 
− умови прийому на навчання за програмою регламентуються Прави-
лами прийому до КНТЕУ 

2 Перелік навчальних дисциплін  

Навчальні дисципліни  Кількість 
кредитів ЄКТС 

Місце в логіч-
ній послідов-
ності вив-
чення (рік 
навчання) 

1. Державні фінанси 6 1 
2. Податковий менеджмент 4,5 1 
3. Міжнародні фінанси 6 1 
4. Бюджетне планування і прогнозу-
вання 4,5 1 

5.1. Фінансовий менеджмент 
5.2. Проектне фінансування 6 1 
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Продовження таблиці 
 Перелік навчальних дисциплін 

6.1. Методологія і організація науко-
вих досліджень 
6.2. Методика викладання у вищій 
школі 
6.3. Міжнародне фінансове право 
6.4. Юридична психологія 

3 1 

7. Макроекономічний аналіз 3 1 
8. Управління державним боргом 3 1 
9. Ринок фінансових послуг 3 1 
10. Страховий менеджмент 3 1 
11. Фінансова політика 3 1 
12.1. Інноваційний розвиток підприє-
мства 
12.2. Прогнозування соціально-еконо-
мічних процесів 
12.3. Соціальне лідерство 

3 1 

13.1. Соціальна політика 
13.2. Звітність бюджетних установ 3 1 

14. Державна фінансова стратегія 3 2 
15.1. Інтелектуальна власність 
15.2. Правове регулювання ринків 
фінансових послуг 
15.3. Управління проектами інформа-
тизації 

3 2 

16.1. Пенсійна система України 
16.2. Страхування фінансових ризиків
16.3. Психологія управління 

3 2 

Виробнича практика 9 2 
Переддипломна практика 3 2 
Форма проведення атестації здобува-
чів вищої освіти Випускна кваліфікаційна робота 

Частка (у процентному співвідношен-
ні) дисциплін нормативного змісту 
підготовки 

43,3% 
 

Очікувані результати навчання  
Компетентності, якими повинен оволодіти магістр 

3 

Загальні  – здатність до навчання та застосування набутих знань та 
навичок на практиці; 

– здатність до аналізу та синтезу на основі фактичних 
спостережень та фундаментальних знань; 

– здатність адаптуватись до нового середовища у профе-
сійній діяльності, креативність; 

– здатність у стислій та доступній формі доносити інфор-
мацію, ідеї, висновки у сфері професійної діяльності; 
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Закінчення таблиці 
 Компетентності, якими повинен оволодіти магістр 

Загальні – здатність працювати в міжнародному середовищі, вико-
ристовувати ділову іноземну мову для забезпечення 
результативної професійної діяльності, уміння спілку-
ватися з експертами з інших галузей; 

– розуміння методології наукових досліджень та методики 
викладання професійно орієнтованих дисциплін 

 

Фахові 
(спеціальні) 

– розуміння державної фінансової стратегії, бюджетного 
планування та прогнозування, основних напрямів роз-
витку фінансової, бюджетної, податкової системи; 

– розуміння інституційних засад функціонування системи 
управління державними фінансами; 

– розуміння принципів формування та реалізації бюджетно-
податкової політики, пенсійної системи  держави, дер-
жавних цільових фондів, системи управління державним 
боргом; 

– здатність прогнозувати доходи, видатки державного та 
місцевих бюджетів; 

– здатність розробляти зведені баланси фінансових ресур-
сів країни, відповідної території, галузі; 

– здатність застосовувати механізми і методи управління 
у сфері державних фінансів із урахуванням пріоритетів 
економічного розвитку країни; 

– здатність до формування бюджетної стратегії, механізму 
реалізації фінансово-бюджетної політики держави; 

– здатність до обґрунтування основних завдань фінансо-
вого забезпечення економічного розвитку країни; 

– здатність до визначення напрямів інституційного забез-
печення розвитку фінансової системи держави 

 
Керівник проектної групи (гарант освітньої програми) Волосович С.О., 
д-р екон. наук, проф. кафедри фінансів. 
 

Київський національний торговельно-економічний університет 
Факультет фінансів та банківської справи 
ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА 

Спеціалізація Страхування  
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 
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Продовження таблиці 
Вимоги до рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання  

за освітньою програмою,  
1 

– освітній ступінь вищої освіти бакалавра або спеціаліста; 
– умови прийому на програму регламентується Правилами прийому до 
КНТЕУ 

2 Перелік навчальних дисциплін  

Навчальні дисципліни Кількість 
кредитів ЄКТС 

Місце в логіч-
ній послідов-
ності вив-
чення (рік 
навчання) 

1. Податковий менеджмент 4,5 1 
2. Міжнародні фінанси 4,5 1 
3. Андерайтинг та експертиза в стра-
хуванні 3 1 

4. Актуарне забезпечення страхування 6 1 
5. Пенсійна система України 3 1 
6.1. Фінансовий менеджмент 
6.2. Проектне фінансування 6 1 

7.1. Методологія і організація науко-
вих досліджень 
7.2. Методика викладання у вищій 
школі 
7.3. Право соціального забезпечення 
7.4. Юридична психологія 

3 1 

8. Макроекономічний аналіз 3 1 
9. Інвестиційна стратегія страхових 
організацій 6 1 

10. Ринок фінансових послуг 3 1 
11. Страховий менеджмент 3 1 
12. Фінансова політика 3 1 
14.1. Соціальна політика 
14.2. Міжнародний страховий ринок 
14.3. Прогнозування соціально-еконо-
мічних процесів 
14.4. Соціальне лідерство 

3 1 

15. Страхування фінансових ризиків 3 2 
16.1. Інтелектуальна власність 
16.2. Правове регулювання ринків 
фінансових послуг 
16.3. Управління проектами інформа-
тизації 

3 2 

17.1. Державна фінансова стратегія 
17.2. Управління державним боргом 
17.3. Психологія управління 

3 2 
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Продовження таблиці 
 Виробнича практика 9 1 

Переддипломна практика 3 2 
Форма проведення атестації здобува-
чів вищої освіти  Випускна кваліфікаційна робота 

Частка (у процентному співвідношен-
ні) дисциплін нормативного змісту 
підготовки 

46,7% 
 

Очікувані результати навчання  
Компетентності, якими повинен оволодіти магістр 

Загальні  – здатність до навчання та застосування набутих 
знань та навичок на практиці; 

– здатність до аналізу та синтезу на основі фактич-
них спостережень та фундаментальних знань; 

– здатність адаптуватись до нового середовища 
у професійній діяльності, креативність; 

– здатність у стислій та доступній формі доносити 
інформацію, ідеї, висновки у сфері професійної 
діяльності; 

– здатність працювати в міжнародному середови-
щі, використовувати ділову іноземну мову для 
забезпечення результативної професійної діяль-
ності, уміння спілкуватися з експертами з інших 
галузей; 

– розуміння методології наукових досліджень та 
методики викладання професійно орієнтованих 
дисциплін. 

3 

Фахові (спеціальні) – здатність до оцінки умов здійснення діяльності 
у сфері страхування, передумов та наслідків 
інтеграції вітчизняного страхового ринку у сві-
товий економічний простір, оцінки діяльності 
міжнародних фінансових організацій у контексті 
їх співпраці з Україною; 

– здатність планувати, прогнозувати та аналізувати 
показники страхового ринку із застосовуванням 
економіко-математичних методів; 

– розуміння процесу врегулювання страхових ви-
падків та умов його оптимізації; 

– здатність до аналізу процедур та результатів 
андерайтингу, тарифної політики, передумов та 
результатів інвестиційної діяльності страхової 
організації; 

– здатність здійснювати передстрахову експертизу, 
оцінку ризику, розподіл відповідальності у процесі 
андерайтингу за різними видами страхування; 
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Закінчення таблиці 
 Компетентності, якими повинен оволодіти магістр 

 

Фахові (спеціальні) – здатність розраховувати страхові тарифи, стра-
хові премії, нетто-резерви при страхуванні життя 
і ануїтетів, страхуванні на випадок непрацездат-
ності, медичному страхуванні; 

– здатність до управління фінансами страхових 
організацій та фондів соціального страхування; 

– здатність до розробки стратегічного плану діяль-
ності страхових організацій; 

– здатність до розробки та реалізації інвестиційної 
стратегії страхової організації, створення систе-
ми організаційно-інформаційного забезпечення 
інвестиційної діяльності 

 
 
5. Інформація про освітні компоненти (дисципліни) 
 

Для спеціалізації «Державні фінанси» та «Страхування» 
 

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». 
5.8. Зміст. Податковий менеджмент як складова податкової політики 
держави.  
Податкова політика та податкова система України. Головні завдання, 
елементи та функції податкового менеджменту підприємства. Сис-
тема інформаційного забезпечення податкового потенціалу. Аналіз та 
його місце у системі формування податкового менеджменту. Плану-
вання податкових платежів підприємств. Відповідальність платників 
податків за дотримання вимог податкового законодавства. Зовнішній 
та внутрішній податковий контроль. Податкове регулювання в сис-
темі податкового менеджменту. 
5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси. 
1. Податковий менеджмент : підручник / Б.П. Ярема, В.П. Маринець, 
Н.В. Савчук та ін. ; Львів. держ. фін. акад. – Львів : Магнолія 2006. – 
2013. – 347 с. 
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2. Податковий кодекс України від 02.12.2010 № 2755-VI. – Режим 
доступу : www.rada.gov.ua 

3. Крисоватий А.І. Податковий менеджмент : навч. посіб. / А.І. Крисо-
ватий, А.Я. Кізима. – Т. : Карт-бланш, 2004. 

4. Податковий менеджмент : опорн. консп. лекцій для студ. освіт.-
кваліф. рівнів «спеціаліст» та «магістр» напряму підготовки 0501 
«Економіка і підприємництво» спец. 6.050104 «Фінанси» / 
А.В. Панчук. – Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2013. 

5. 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. 

6. 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 інформаційних 
технологій та активних методів навчання. 
5.11. Методи оцінювання:поточний контроль (опитування, тестування, 
колоквіуми);підсумковий контроль (залік). 
5.12. Мова навчання та викладання. Українська.  
 
5.1. Назва. Міжнародні фінанси.  
5.2. Тип. Обов’язкова. 
5.3. Рік навчання. 2016/2017. 
5.4. Семестр. І. 
5.5. Лектор, науковий ступінь, посада. Кучер Г.В., канд. екон. наук, 
доц., Волосович С.В., д-р екон. наук, проф. 
5.6. Результати навчання. Формування знань у сфері мобілізації та 
розподілу міжнародних фінансових ресурсів. 
5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни.«Економічна тео-
рія», «Макроекономіка», «Фінанси», «Бюджетна система», «Гроші та 
кредит». 
5.8. Зміст. Сутність та призначення міжнародних фінансів. Сутність 
валюти та валютних систем. Міжнародний рух капіталу. Роль вільних 
економічних зон у міжнародних фінансах. Боротьба з відмиванням 
«брудних» грошей. Міжнародна економічна і торговельна інтеграція, 
об’єднання та союзи. Міжнародний фінансовий ринок. Міжнародні 
фінансові інститути. Платіжний баланс. 
5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси / засоби. 
1. Міжнародні фінанси : підручник / за ред. О.І. Рогача. – Київ : 
Либідь, 2003. – 512 с. 

2. Основи міжнародних фінансів : підручник / за ред. О.І. Рогача. – 
Київ : Київський ун-т, 2008. – 496 с. 
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3. Бочан І.О. Глобальна економіка : підручник / І.О. Бочан, 
І.Р. Михасюк. – Київ : Знання, 2007. – 403 с. 

4. Боровська С.Г. Міжнародні фінанси (за модульною системою нав-
чання) : теор.-практ. посіб. / С.Г. Боровська, В.П. Шило, С.Б. Ільїна 
та ін. – Київ : Кондор, 2008. – 310 с. 

5. Бюджетна система України та Євросоюзу : монографія / С.О. Булгакова, 
О.І. Барановський, Г.В. Кучер та ін. ; за заг. ред. А.А. Мазаракі. – 
Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2009. – 409 с. 

5.10. Заплановані навчальні заходи та методи викладання. 
Лекції, семінарські, практичні заняття з використанням інформацій-
них технологій та активних методів навчання. 
5.11. Методи оцінювання. 
– поточний контроль (опитування, колоквіуми, тестування); 
– підсумковий контроль (письмовий екзамен). 
5.12. Мова навчання та викладання. Українська.  
 
5.1. Назва. Пенсійна система України. 
5.2. Тип. За вибором для спеціалізації «Державні фінанси», обов’яз-
кова для спеціалізації «Страхування». 
5.3. Рік навчання. 2017/2018 для спеціалізації «Державні фінанси», 
2017/2018 для спеціалізації «Страхування». 
5.4. Семестр. І (для спеціалізації «Страхування», ІII.для спеціалізації 
«Державні фінанси»). 
5.5. Лектор, науковий ступінь, посада. Кукурудз О.М., канд. екон. 
наук, доц. 
5.6. Результати навчання. Формування теоретичних знань з напря-
мів діяльності Пенсійного фонду України та набуття практичних 
навичок нарахування і виплати пенсій з нього.  
5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Соціальне стра-
хування», «Страхування». 
5.8. Зміст. Пенсійний фонд – фінансовий інститут пенсійного забез-
печення. Законодавче забезпечення пенсійного страхування. Історія 
створення та функціонування Пенсійного фонду України. Структура 
Пенсійного фонду України. Бюджет Пенсійного фонду України. Пер-
соніфікований облік відомостей Пенсійного фонду України. Призна-
чення, нарахування і виплата пенсій з Пенсійного фонду України. 
Накопичувальний Пенсійний фонд України. Шляхи реформування 
системи пенсійного страхування в Україні. 
5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси / засоби. 
1. Про створення Пенсійного фонду України : постанова Кабінету 
Міністрів України від 28 січня 1992 р. № 39. – Режим доступу : 
www.rada.gov.ua. 
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2. Про основні напрями реформування пенсійного забезпечення в 
Україні: Указ Президента України від 3 квітня 1998 р. – Режим 
доступу : www.rada.gov.ua. 

3. Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування: Закон 
України від 9 липня 2003 р. // Відомості Верховної Ради України. – 
2003. – № 49–51. – Ст. 376. 

4. Болотіна Н.Б. Право соціального захисту України : навч. посіб. / 
Н.Б. Болотіна. – Київ : Знання, 2005. – 615 с. 

5. Сирета И.М. Право социального обеспечения в Украине / 
И.М. Сирета. – Х. : Одиссей, 2003. 

5.10. Заплановані навчальні заходи та методи викладання. 
Лекції, семінарські, практичні заняття з використанням інформацій-
них технологій та активних методів навчання. 
5.11. Методи оцінювання: 
− поточний контроль (опитування, колоквіуми, тестування); 
− підсумковий контроль (письмовий екзамен). 
5.12. Мова навчання та викладання. Українська. 
 
5.1. Назва. Державна фінансова стратегія. 
5.2. Тип. За вибором для спеціалізації «Державні фінанси», обов’яз-
кова для спеціалізації «Страхування». 
5.3. Рік навчання. 2017/2018 для спеціалізації «Державні фінанси», 
2017/2018 для спеціалізації «Страхування». 
5.4. Семестр. ІІІ. 
5.5. Лектор, науковий ступінь, посада. Чугунов І.Я., д-р екон. наук, 
зав. кафедри. 
5.6. Результати навчання. Формування системи знань у сфері фор-
мування та реалізації податкової, бюджетної, грошово-кредитної, інвес-
тиційної стратегії країни. 
5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Фінанси», 
«Бюджетна система України», «Гроші та кредит», «Макроекономіка», 
«Податкова система України», «Інвестування». 
5.8. Зміст. Сутність державної фінансової стратегії та її роль у системі 
економічного розвитку. Програмно-цільовий метод бюджетного пла-
нування. Інституційні засади фінансової стратегії держави. Фінансова 
стратегія у країнах із розвинутою та трансформаційною економікою. 
Податкова стратегія у системі економічного регулювання. Бюджетна 
стратегія як складова соціально-економічного розвитку держави. 
Грошово-кредитна стратегія економічного розвитку. Інвестиційна 
стратегія економічного зростання. Фінансове прогнозування в страте-
гії управління фінансово-економічною системою. 
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5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси / засоби. 
1. Фінанси України: інституційні перетворення та напрями розвитку / 
за ред. І.Я. Чугунова. – Київ : ДННУ АФУ, 2009. – 848 с. 

2. Школьник І.О. Фінансовий ринок України: сучасний стан і страте-
гія розвитку : монографія / І.О. Школьник. – Суми : Мрія : УАБС 
НБУ, 2008. – 347 с. 

3. Чухно А.А. Інституціонально-інформаційна економіка : / 
А.А. Чухно, П.М. Леоненко, П.І. Юхименко; за ред. А.А. Чухна. – 
Київ : Знання, 2010. – 687 с. 

4. Лисяк Л.В. Бюджетна політика у системі державного регулювання 
соціально-економічного розвитку України : монографія / 
Л.В. Лисяк. – Київ : ДННУ АФУ, 2009. – 594 с. 

5. Державна підтримка та податкове регулювання підприємницької 
діяльності в Україні : монографія / Б.М. Данилишин, 
О.М. Кондрашов. – Донецьк, 2010. – 296 с. 

5.10. Заплановані навчальні заходи та методи викладання. 
Лекції, семінарські, практичні заняття з використанням новітніх мето-
дів навчання. 
5.11. Методи оцінювання. 
– поточний контроль (опитування, тестування); 
– підсумковий контроль (письмовий екзамен). 
5.12. Мова навчання та викладання. Українська. 
 
5.1. Назва. Страхування фінансових ризиків. 
5.2. Тип. За вибором для спеціалізації «Державні фінанси», обов’яз-
кова для спеціалізації «Страхування». 
5.3. Рік навчання. 2017/2018. 
5.4. Семестр. ІІІ. 
5.5. Лектор, науковий ступінь, посада. Волосович С.В., д-р. екон. 
наук, проф.  
5.6. Результати навчання. Формування комплексу теоретичних 
знань з питань страхування фінансово-кредитних ризиків як методу 
мінімізації збитків.  
5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни.«Страхування», 
«Гроші і кредит». 
5.8. Зміст. Поняття фінансово-кредитних ризиків. Страхування товарних 
кредитів. Страхування фінансових кредитів. Страхування кредитів 
довіри. Іпотечне страхування. Страхування депозитів. Страхування від 
перерви у виробництві. Державне регулювання страхування фінан-
сово-кредитних ризиків. 
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5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси / засоби. 
1. Клапків М.С. Страхування фінансових ризиків : монографія / 
М.С. Клапків. – Т. : Екон. думка ; Карт-бланш, 2002. – 570 с. 

2. Вовчак О.Д. Страхування : навч. посіб. / О.Д. Вовчак. – Л., 2006. – 
480 с.  

3. Страхування : підручник / за ред. В.Д. Базилевича. – Київ : Знання, 
2008. – 1019 с. 

4. Ермасов С.Е. Страхование : учебник / С.Е. Ермасов, Н.Б. Ермасова. – 
М. : Юрайт ; Высш. образов., 2010. – 703 с. 

5.10. Заплановані навчальні заходи та методи викладання. 
Лекції, семінарські заняття. 
5.11. Методи оцінювання: 
− поточний контроль (опитування); 
− підсумковий контроль (залік). 
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. Нагорнюк О.В., канд. екон. 
наук, доц. 
5.6. Результати навчання. Здобуття студентами знань з управління 
капіталом підприємств. 
5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Макроеконо-
міка», «Мікроекономіка», «Економіка підприємства», «Бухгалтерський 
облік», «Фінанси підприємства». 
5.8. Зміст. Сутність, мета та задачі фінансового менеджменту. Мето-
дичні засади побудови систем забезпечення фінансового менедж-
менту. Управління активами підприємства. Управління капіталом під-
приємства. Основи управління інвестиціями підприємства. Управ-
ління грошовими потоками підприємства. Управління фінансовими 
ризиками. Основи антикризового фінансового управління. 
5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси / засоби. 
1. Бланк И.А. Энциклопедия финансового менеджера : в 4 т. / 
И.А. Бланк. – Киев : Ника-центр ; Эльга, 2004. 

2. Бланк І.О. Управління фінансами підприємств : підручник / 
І.О. Бланк, Г.В. Ситнік. – Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2007. 

3. Бланк І.О. Управління фінансами підприємств і об’єднань : навч. 
посіб. / І.О. Бланк, Г.В. Ситнік. – Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2006. 

4. Бланк И.А. Управление финансовыми рисками / И.А. Бланк. – 
Киев : Ника-центр ; Эльга, 2006. 
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5. Бланк И.А. Управление денежными потоками / И.А. Бланк. – Киев : 
Ника-центр ; Эльга, 2005. 

6. Бланк И.А. Инвестиционный менеджмент / И.А. Бланк. – Киев : 
Ника-центр ; Эльга, 2006. 

7. Бланк И.А. Управление финансовой безопасностью предприятия / 
И.А. Бланк. – Киев : Ника-центр ; Эльга, 2004. 

5.10. Заплановані навчальні заходи та методи викладання. Поєд-
нання традиційних та нетрадиційних методів навчання із використанням 
інноваційних технологій: лекції (оглядова / тематична / проблемна / 
лекція-консультація / бінарна / лекція зі заздалегідь запланованими 
помилками); семінарські / практичні / лабораторні заняття (тренінг / 
презентація / дискусія / комунікативний метод / імітація / симуляція / 
модерація / моделювання ситуацій / «мозкова атака» / робота в малих 
групах / інше). 
5.11. Методи оцінювання: 
− поточний контроль (тестування; усне/ письмове опитування;  
− підсумковий контроль (екзамен письмовий). 
5.12. Мова навчання та викладання. Українська. 
 
5.1. Назва. Проектне фінансування. 
5.2. Тип. За вибором. 
5.3. Рік навчання. 2016/2017. 
5.4. Семестр. І. 
5.5. Лектор, науковий ступінь, посада. Ганечко І.Г., канд. екон. наук, 
доц. 
5.6. Результати навчання. Набуття студентами спеціальних знань у 
сфері інвестиційного бізнесу, в тому числі: основ організації проект-
ного фінансування, обґрунтування доцільності інвестицій, аналізу та 
експертизи інвестиційних проектів, розробки проектно-кошторисної 
документації, управління ризиками інвестиційних проектів, фінансового 
забезпечення реалізації реальних інвестиційних проектів, моніторингу 
та управління інвестиційними програмами та проектами. 
5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Макроеконо-
міка», «Мікроекономіка», «Економіка і фінанси підприємства», 
«Інвестування», «Банківські операції». 
5.8. Зміст. Сутність, методи та форми проектного фінансування. Між-
народні і вітчизняні фінансові інститути. Роль міжнародних фінансо-
вих інститутів у становленні і розвитку проектного фінансування. 
Структура та елементи світового ринку проектного фінансування. 
Основні пріоритети і форми проектного фінансування на сучасному 
етапі. Ризики проектної діяльності та їх основні види. Управління 



 43

ризиками проектної діяльності. Основні види і типи інструментів 
управління проектними ризиками, що використовуються учасниками 
проектного фінансування. 
5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси / засоби. 
1. Пересада А.А. Проектне фінансування : підручник / А.А. Пересада. – 
К. : КНЕУ, 2005  

2. Бардиш Г.О. Проектне фінансування : підручник / Г.О. Бардиш. – 
К. : Алерта, 2011. 

3. Йескомб Э.Р. Принципы проектного финансирования / 
Э.Р. Йескомб ; пер. с англ. – М. : Вершина, 2008. 

4. Федотова М.А. Проектное финансирование и анализ : учебное 
пособие / М.А. Федотова, И.А. Никонова, Н.А. Лычова. – М. : 
Юрайт, 2014. – 144 с. 

5. Крупка М.І. Фінансово-кредитний механізм інноваційного розвитку 
економіки України / М.І. Крупка. – Л. : Вид. центр Львів. нац. ун-ту 
ім. І. Франка, 2001. 

6. Менеджмент інноваційно-інвестиційного розвитку підприємств 
України / Д.М. Черваньов, Л.І. Нейкова. – К., 1999. 

5.10. Заплановані навчальні заходи та методи навчання. Поєднан-
ня традиційних та нетрадиційних методів навчання із використанням 
інноваційних технологій: 
– лекції (оглядова / тематична / проблемна / лекція зі заздалегідь зап-
ланованими помилками); 

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

5.11. Методи оцінювання: 
– поточний контроль (тестування; усне / письмове опитування;  / 
звіту / конспекту / розрахунково-графічної роботи / проекту / 
вправи / задачі / ситуаційного завдання тощо); 

– 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. ПІБ лектора, науковий ступінь, посада. Тарасюк М.В., д-р 
екон. наук, проф. 
5.6. Результати навчання. Формування у студентів цілісного уявлен-
ня про основні етапи розвитку та сутність науки як системи знань, 
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особливості організації науково-дослідної роботи в нашій державі, 
основи методології наукових досліджень та особливості застосування 
основних дослідницьких методів, роль інформаційного забезпечення 
в науково-дослідному процесі, засади виконання, оформлення та 
захисту результатів наукових досліджень тощо, що у майбутньому 
може бути використана студентами як фахівцями у практичній 
діяльності, пов’язаної з необхідністю самостійного вирішення питань 
щодо оцінки процесів та явищ, які відбуваються у науковій сфері, та 
тенденцій розвитку науки. 
5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Фінанси», 
«Бюджетна система України», «Податкова система України», «Казна-
чейська система виконання бюджету».  
5.8. Зміст. Основні етапи розвитку та сутність науки. Організація 
науково-дослідної роботи в Україні. Методологія та характеристика 
методів наукових досліджень. Інформаційне забезпечення наукових 
досліджень. Організація виконання наукового дослідження та захисту 
його результатів. Оформлення та оприлюднення результатів наукових 
досліджень. Ефективність наукових досліджень та комерціалізація 
об’єктів інтелектуальної власності. 
5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси / засоби. 
1. Про наукову і науково-технічну діяльність : Закон України від 

13.12.1991 № 1977-XII // Відом. Верховної Ради України (ВВР). – 
1992. – № 12. – Ст. 165. 

2. Економічні дослідження (методологія, інструментарій, організація, 
апробація) : навч. посіб. / за ред. А.А. Мазаракі. – 2-ге вид., допов. – 
Київ : Київ нац. торг.-екон. ун-т, 2011. – 295 с. 

3. Крушельницька О.В. Методологія та організація наукових дослі-
джень : навч. посіб. для вищ. навч. закл. / О.В. Крушельницька. – 
Київ : Кондор, 2009. – 206 с. 

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

5. Крушельницька О.В. Методологія та організація наукових дослі-
джень : навч. посіб. / О.В. Крушельницька. – Київ : Кондор, 2003. – 
192 с. 

5.10. Заплановані навчальні заходи та методи викладання. 
Лекції, семінарські заняття з використанням проблемних ситуацій. 
5.11. Методи оцінювання: 
− поточний контроль (опитування, перевірка індивідуальних завдань, 
захист міні-проектів); 

− підсумковий контроль (залік). 
5.12. Мова навчання та викладання. Українська. 
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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. ПІБ лектора, науковий ступінь, посада. Тарасюк М.В., д-р 
екон. наук, проф. 
5.6. Результати навчання. Ознайомлення із сучасними методиками 
викладання дисциплін у вищій школі, створення різних методичних 
матеріалів, формування умінь щодо проведення всіх форм навчальних 
занять. 
5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Психологія».  
5.8. Зміст. Система вищої освіти в Україні, тенденції та перспективи 
розвитку. Планування йорганізація навчального процесу. Психологіч-
ні основи навчання та педагогічна майстерність викладача. Система 
методів навчання у вищій школі та їх використання у викладанні фахо-
вих 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 і 
діагностика знань студентів. Організація практичної підготовки студентів. 
5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси / засоби. 
1. Вітвицька С.С. Основи педагогіки вищої школи : метод. посіб. для 
студ. магістратури / С.С. Вітвицька. – Київ : Центр навч. літ., 2003. 

2. Мистецтво бути викладачем : практ. посіб. – Київ : Навч.-метод. центр 
«Консорціум із удосконалення менеджмент-освіти в Україні», 2003. 

3. Найдьонов І.М. Методика викладання фінансово-економічних дисцип-
лін / І.М. Найдьонов, А.І. Гнатюк. – Київ : Купріянов О.О., 2002. – 
384 с. 

5.10. Заплановані навчальні заходи та методи.  
Лекції, семінарські заняття з використанням проблемних ситуацій. 
5.11. Методи оцінювання: 
− поточний контроль (опитування, перевірка індивідуальних завдань, 
захист міні-проектів); 

− підсумковий контроль (залік). 
5.12. Мова навчання. Українська. 
 
5.1. Назва. Юридична психологія. 
5.2. Тип. За вибором. 
5.3. Рік навчання. 2016/2017. 
5.4. Семестр. І. 
5.5. Лектор, науковий ступінь, посада. Берзінь В.І., д-р мед. наук, 
чл.-кор. НАПН, проф.; Скуловатова О.В., канд. психол. наук, доц. 
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5.6. Результати навчання. Вивчаючи юридичну психологію, студент 
повинен засвоїти предмет дисципліни, її структуру, функції, категоріаль-
ний апарат, сутність основних напрямів сучасної юридичної психології. 
– основних категорій, понять й напрямків розвитку сучасної юридич-
ної психології; 

– предмету, методу і місця юридичної психології в системі психо-
логічних та юридичних наук; 

– основних закономірностей розвитку й реалізації індивідуальних 
особливостей особистості в юридичній діяльності; 

– найважливіших теоретичних положень та понять, основних технік 
та процедур слідчої діяльності; 

– загально-психологічних основ юридичної діяльності; 
– соціально-психологічного підґрунтя юридичної діяльності; 
– психологічних основ цивільно-правового регулювання та цивіль-
ного судочинства; 

Застосування знань і розуміння: 
– психологічних механізмів злочинної поведінки та кримiналiзацiї 
особистості; 

– психологічних аспектів групової злочинності; 
– психологічних основ попереднього розслідування; 
– завдання та порядку проведення психологічної консультації та 
судово-психологічної експертизи; 

– психології судового процесу; 
– психологічних основ ресоцiалiзацiї злочинців;  
– психологічної діагностики структурних компонентів особистості; 
– способів застосування методів юридичної психології в практичній 
діяльності; 

5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. 
«Правознавство», «Загальна психологія», «Соціальна психологія». 
5.8. Зміст. 
Юридична психологія в системі наукових знань. Історія розвитку юри-
дичної психології. Соцiально-психологiчнi основи юридичної діяльності. 
Соціально-психологічний аналіз виникнення злочинної поведінки. Пси-
хологія злочинного угрупування. психологія особистості злочинця та 
психологічні особливості індивідуального злочину. Психологiчнi 
основи розслідування злочину. Судово-психологічна експертиза. 
Психологія судового процесу. Пенітенціарна психологія. Практична 
психологія в юридичній діяльності. 
5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси / засоби. 
1. Самойлов О. Юридична психологія : навч. посіб. / О. Самойлов, 
Г. Ржевський. – Київ : Ніка-Центр, 2015. – 560 с. 



 47

2. Аминов И. Юридическая психология: учебник для вузов / 
И. Аминов. – М. : Омега-Л, 2011. – 416 с. 

3. Васильев В.Л. Юридическая психология : учебник для вузов / 
В.Л. Васильев. – 6-е изд., перераб. и доп. – СПб. : Питер 2011. – 608 с. 

4. Юридична психологія : підручник / О.В. Коновалова, 
В.Ю. Шепітько. – Х. : Право, 2010. – 240 с. 

5.10. заплановані навчальні заходи та методи викладання.  
Поєднання традиційних і нетрадиційних методів викладання з вико-
ристанням інноваційних технологій: 
– лекції (оглядові, тематичні, проблемні, лекції-конференції, лекції-
дискусії); 

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

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

– підсумковий контроль. 
5.12. Мова навчання. Українська. 
 
5.1. Назва. Макроекономічний аналіз. 
5.2. Тип. Обов’язкова. 
5.3. Рік навчання. 2016/2017. 
5.4. Семестр. II. 
5.5. ПІБ лектора, науковий ступінь, посада. Уманців Ю.М., д-р 
екон. наук,проф. 
5.6. Результати навчання. Формування у майбутніх фахівців вмінь і 
навичок макро- та мікроекономічного дослідження процесів і явищ у 
національній економіці. 
5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Макроеконо-
міка», «Мікроекономіка». 
5.8. Зміст. Макроекономічні показники в системі національних рахун-
ків. 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. Безро-
біття та політика зайнятості. Корисність економічного блага. Аналіз 
поведінки споживача. Попит та пропозиція. Теорія еластичності. Теорія 
граничних продуктів та мікроекономічна. Модель фірми. Витрати 
виробництва. Ринок досконалої конкуренції. Монопольний ринок. 
Ринок монополістичної конкуренції. Олігополістична структура ринку. 
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5.9. Рекомендовані джерела. 
1. Макроекономіка та макроекономічна політика : навч. посіб. / 
А.Ф. Мельник (наук. ред.). – Київ : Знання, 2008. 

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

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

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

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

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

7. Пухтаєвич Г.О. Макроекономічний аналіз : навч. посіб. – Київ : 
КНЕУ, 2000. 

8. Ястремський О. Основи мікроекономіки. – Вид. 2-ге, допов. «Модельно-
комп’ютерним додатком» на лазер. диску / О. Ястремський, 
О. Гриценко. – Київ : Знання, 2007. 

5.10. Заплановані навчальні заходи та методи викладання. 
Лекції, семінарські, практичні заняття з використанням інформацій-
них технологій. 
5.11. Методи оцінювання: 
– поточний контроль (опитування, тестування);  
– підсумковий контроль – залік. 
5.12. Мова навчання та викладання. Українська. 
 
5.1. Назва. Управління державним боргом. 
5.2. Тип. За вибором для спеціалізації «страхування» ІІІ семестр, 
обов’язкова для «державних фінансів ІІ семестр». 
5.3. Рік навчання. 2019/2020. 
5.4. Семестр. ІIІ. 
5.5. Лектор, науковий ступінь, посада. Кучер Г.В., канд. екон. наук, 
доц., Белінська Г.В., канд. екон. наук, доц. 
5.6. Результати навчання. Формування знань з теорії державного боргу, 
розуміння сутності та структурних складових системи управління 
державним боргом, особливостей світового досвіду щодо управління 
державним боргом. 
5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Фінанси», «Бю-
джетна система України», «Гроші та кредит», «Казначейська система 
обслуговування бюджету». 
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5.7. Зміст. Сутність і види державного боргу. Сутність і складові сис-
теми управління державним боргом. Планування в системі управління 
державним боргом. Організація процесу запозичення коштів. Облік 
державних боргів. Обслуговування державного боргу. Оцінка ефек-
тивності використання внутрішніх та зовнішніх запозичень. 
5.8. Рекомендовані джерела. 
1. Кучер Г.В. Державні фінанси: Управління державним боргом : у 

5 т. / Г.В. Кучер, Н.М. Ушакова, В.Т. Александров та ін. – Т. 2. – 
Київ : АВТ лтд, 2004. 

2. Саркисянц А.С. Система международных долгов / А.С. Саркисянц. – 
М. : ДеКА, 2001. 

3. Міжнародні фінанси : підручник / за ред. О.І. Рогача. – Київ : 
Либідь, 2003. 

4. Козюк В.В. Державний борг в умовах ринкової трансформації 
економіки України / В.В. Козюк. – Київ : Либідь, 2002. 

5. Вахненко Т.П. Державний борг України та його економічні наслід-
ки / Т.П. Вахненко. – Київ : Альтерпрес, 2000. – 152 с. 

6. Заверуха І. Теоретико-правові передумови визначення інституту 
державного боргу / І. Заверуха // Підприємництво, господарство і 
право. – 2005. – № 12. – C. 127–131. 

7. Козюк В.В. Державний борг в умовах ринкової трансформації еко-
номіки України : монографія / В.В. Козюк. – Тернопіль : Карт-
бланш, 2002. – 238 с. 

5.10. Заплановані навчальні заходи та методи викладання. 
Лекції, семінарські, практичні заняття з використанням інформацій-
них технологій та активних методів навчання. 
5.11. Методи оцінювання: 
− поточний контроль (опитування, колоквіуми, тестування); 
− підсумковий контроль (письмовий екзамен). 
5.12. 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. IІ. 
5.5. Лектор, науковий ступінь, посада. Волосович С.В., д-р екон. наук, 
проф. 
5.6. Результати навчання. Формування знань у сфері функціонуван-
ня ринку фінансових послуг. 
5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Макроеконо-
міка», «Гроші і кредит», «Фінанси». 
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5.8. Зміст. Теоретичні засади функціонування ринку фінансових послуг. 
Інституційна структура ринку фінансових послуг. Фінансові послуги 
на ринку грошей. Фінансові послуги на кредитному ринку. Фінансові 
послуги на валютному ринку. Фінансові послуги на фондовому ринку. 
Фінансові послуги у сфері страхування і накопичувального пенсій-
ного забезпечення. Інші фінансові послуги. Державне регулювання та 
саморегулювання на ринку фінансових послуг. Доступність фінансо-
вих послуг. 
5.9. Рекомендовані джерела. 
1. Лютий І.О. Банківські інститути в умовах глобалізації ринку фінан-
сових послуг / І.О. Лютий, О.М. Юрчук. – Київ : Знання, 2011. – 357 с. 

2. Аванесова І.А. Фінансові послуги : навч. посіб. для студ. вищ. навч. 
закл. / І.А. Аванесова. – 2-ге вид., допов. та переробл. – Київ : Київ. 
нац. торг.-екон. ун-т, 2012. – 575 с. 

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

5.10. Заплановані навчальні заходи та методи. 
Лекції, семінарські практичні заняття з використанням інформаційних 
технологій та активних методів навчання. 
5.11. Методи оцінювання: 
− поточний контроль (опитування, колоквіуми); 
− підсумковий контроль – екзамен. 
5.12. Мова навчання та викладання. Українська. 
 
5.1. Назва. Страховий менеджмент. 
5.2. Тип. Обов’язкова. 
5.3. Рік навчання. 2016/2017. 
5.4. Семестр. ІІ. 
5.5. Лектор, науковий ступінь, посада. Єрмошенко А.М., д-р екон. 
наук, проф. 
5.6. Результати навчання. Формування теоретичних знань та набут-
тя 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.  
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5.9. Рекомендовані джерела. 
1. Стратегічне управління страховою компанією : монографія / за заг. 
ред. В.М. Фурмана. – Київ : Київ. нац. екон. ун-т, 2008. 

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

3. Приходько В.С. Бухгалтерський облік страхової діяльності : навч. 
посіб. – 2-е вид., допов. і перероб. – Київ : Лібра, 2002. – 198 с. 

4. Управление страховым бизнесом : учеб. пособ. / А.П. Архипов. – 
М. : Магистр, 2009. – 317 с. 

5. Финансовый менеджмент страховой организации : учеб. пособ. / 
Н.Н. Никулина, С.В. Березина. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2008. – 431 с. 

6. Журавлев П.В. Основы страхового менеджмента : метод. пособие / 
П.В. Журавлев, В.В. Владимиров. 

5.10. Заплановані навчальні заходи та методи викладання. 
Лекції, семінарські, практичні заняття з використанням інформацій-
них технологій та активних методів навчання. 
5.11. Методи оцінювання: 
– поточний контроль (опитування, розв’язання задач, тестування); 
– підсумковий контроль (залік). 
5.12. Мова навчання та викладання. Українська. 
 
5.1. Назва. Фінансова політика.  
5.2. Тип. Обов’язкова.  
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 застосуванням 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», «Казначейсь-
ка система обслуговування бюджету». 
5.8. Зміст. Функції сучасної держави та їхнє фінансове забезпечення. 
Сфера державних фінансів як складова національної економіки. Фі-
нансова політика держави та її складові. Фінансова політика України на 
сучасному етапі, її основні напрями. Фінансове планування. Зведений 
фінансовий баланс держави. Управління фінансами. Функції законо-
давчих (представницьких) і виконавчих органів державної влади та 



 52

управління формування і реалізації фінансової політики. Правове 
регулювання фінансових відносин. Державна регіональна фінансова 
політика та фінансове вирівнювання. Особливості бюджетного регу-
лювання в Україні. Теорія та практика управління державними фінан-
сами в зарубіжних країнах. 
5.9. Рекомендовані джерела. 
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. – Київ : Факт, 2008. 

3. Державна фінансова політика : опор. консп. 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. Петрик О. Цілі та основні режими сучасної монетарної політики / 
О. Петрик // Вісн. Нац. Банку України. – 2006. – № 6. – C. 6–13. 

6. Попов В.Ю. Монетарна політика в реаліях української економіки / 
В.Ю. Попов // Фінанси України. – 2008. – № 12. – С. 66–75 

5.10. Заплановані навчальні заходи та методи викладання. 
Лекції, семінарські, практичні заняття з використанням інформацій-
них технологій та активних методів навчання. 
5.11. Методи оцінювання: 
− поточний контроль (опитування, тестування); 
− 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. ІІ. 
5.5. ПІБ лектора, науковий ступінь, посада. Латигіна Н.А., д-р 
політ. наук., зав. кафедри. 
5.6. Результати навчання. Формування цілісної, логічної, послідов-
ної системи знань про феномен соціального лідерства. 
5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни.«Філософія», «Соціо-
логія», «Політологія», «Психологія», «Історія сучасного світу», 
«Історія держави і права». 
5.8. Зміст. Сутність соціального лідерства як базового елементу гру-
пової організації. Влада в організаціях. Джерела влади. Тактика і стра-
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тегія ефективного застосування влади. Динаміка влади: як втрачається 
влада, як змінюються організації. Рольові функції і типологічні харак-
теристики лідерства. Політичний лідер: суть і типологія. Соціально-
психологічний портрет лідера. Авторитарні політичні лідери. Демок-
ратичні 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. Кухта Б. Феномен політичного лідерства. Історичні силуети на тлі 
епох / Б. Кухта. – Львів : Кальварія, ЛФУАДУ, 2012. – 232 с. 

3. Політологічний енциклопедичний словник / за ред. Ю.С. Шемшу-
ченка, В.Д. Бабкіна, В.П. Горбатенка. – Київ , Ґенеза, 2014. – 398 с. 

4. Зущик Ю. Фігури. Політичне лідерство в сучасній Україні / 
Ю. Зущик, 4.О. Кривошеєнко, В. Яблонський. – Київ , 2011. – 215 с. 

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

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

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

8. Бойченко І.В. Суспільні закони та їх дія / І.В. Бойченко, В.І. Ку-
ценко, В.Г. Табачковський. – Київ : Наук. думка, 2013. – 394 с. 

9. Будзан Б. Менеджмент в Україні: сучасність і перспективи / 
Б. Будзан. – Київ : Основи, 2011. – 470 с. 

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

– модульний (комплексна контрольна робота, комп’ютерне тестування); 
– підсумковий (контроль). 
5.12. Мова навчання та викладання. Українська. 
 
5.1. Назва. Соціальна політика. 
5.2. Тип. За вибором. 
5.3. Рік навчання. 2016/2017. 
5.4. Семестр. ІІ. 
5.5. Лектор, науковий ступінь, посада. Савченко Н.Г., канд. екон. 
наук, доц.  
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5.6. Результати навчання. Формування знань з питань реалізації 
соціальної політики держави. 
5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Економічна тео-
рія», «Макроекономіка», «Бюджетна система України», «Соціальне 
страхування». 
5.8. Зміст. Сутність, принципи та роль соціальної політики. Механізм 
реалізації соціальної політики. Соціальна стратифікація (класова струк-
тура) населення України. Соціальний захист економічно активного насе-
лення. Соціальний захист вразливих категорій населення. Глобалізація 
соціальних проблем у світі. 
5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби 
1. Бюджетна політика у контексті стратегії соціально-економічного роз-
витку України : у 6 т. / редкол. : М.Я. Азаров (голова) та ін. – Київ. 

2. НДФІ, 2004. – Т. 2 : Соціальна спрямованість бюджетної політики / 
М.Я. Азаров, Ф.О. Ярошенко, Е.М. Лібанова та ін. 

3. Гриненко А.М. Соціальна політика : навч.-метод. посіб. для самост. 
вивч. дисц. – Київ : КНЕУ, 2003. 

4. Зайчук Б.О. Загальнообов’язкове державне пенсійне страхування : 
навч. курс / Б.О. Зайчук, О.Б. Зарудний, С.Б. Березіна та ін. – Київ : 
АВТ, 2005. 

5. Савченко Н.Г. Соціальне страхування : навч. посіб. / Н.Г. Савченко. – 
Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2009. 

5.10. Заплановані навчальні заходи та методи викладання. 
Лекції, семінарські заняття з використанням інформаційних техноло-
гій та активних методів навчання. 
5.11. Методи оцінювання: 
– поточний контроль (опитування, тестування); 
– підсумковий контроль – залік. 
5.12. Мова навчання та викладання. Українська. 
 
5.1. Назва. Інтелектуальна власність. 
5.2. Тип. За вибором. 
5.3. Рік навчання. 2017/2018. 
5.4. Семестр. ІІІ. 
5.5. Лектор, науковий ступінь, посада. Расулов Р.А., канд. тех. наук, 
доц. 
5.6. Результати навчання. Формування комплексу теоретичних знань з 
питань інтелектуальної власності як визначальної економіко-правової 
категорії інформаційного суспільства. 
5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Правознавс-
тво», «Бухгалтерський облік». 
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5.8. Зміст. Поняття права інтелектуальної власності. Правова охорона 
об’єктів та суб’єктів інтелектуальної власності. Державне управління 
в сфері інтелектуальної власності. Міжнародне регулювання відносин 
у сфері інтелектуальної власності. Поняття і зміст інституту авторсь-
кого права. Поняття і зміст інституту суміжних прав. Поняття і зміст 
правовідносин в сфері патентного права. Правова охорона засобів 
індивідуалізації. Правова охорона нетрадиційних об’єктів інтелек-
туальної власності. Ліцензійні договори: поняття, зміст, умови укла-
дання. Захист інтелектуальних прав. 
5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби. 
1. Інноваційна політика : підручник для студ. вищ. навч. закл. 

/Л.I. Федулова, A.A. Мазаракі, Г.О. Андрощук. – Київ : Київ. нац. 
торг.-екон. ун-т, 2012. – 604 с. 

2. Бошицький Ю.Л. Право інтелектуальної власності : навч. посіб. для 
студ. вищ. навч. закл. / Ю.Л. Бошицький ; Київ. ун-т права НАН 
України. – Київ : Логос, 2007. 

3. Мала енциклопедія права інтелектуальної власності / редкол.: 
Ю.Л. Бошицький, В.М. Білоусов, І.І. Ващинець та ін. – Київ : 
Європ. ун-т, 2009. 

4. Орлюк О.П. Право інтелектуальної власності / О.П. Орлюк, 
Г.О. Андрощук та ін. – Київ : Ін Юре, 2007. 

5. Цивільний кодекс України : наук.-практ. коментар (пояснення, тлу-
мачення, рекомендації з використанням позицій вищих судових 
інстанцій, М-ва юстиції, науковців, фахівців). – Т. 6: Право інтелек-
туальної власності / за ред. І.В. Спасибо–Фатєєвої. – Х. : ФОП 
Лисяк Л.С., 2011. – 592 с. (сер. «Коментарі та аналітика»). 

5.10. Заплановані навчальні заходи та методи викладання. 
Поєднання традиційних та нетрадиційних методів викладання із вико-
ристанням інноваційних технологій: лекції (оглядова), семінарські 
заняття (презентація/ дискусія/ комунікативний метод /моделювання 
ситуацій/ інше). 
5.11. Методи оцінювання: 
поточний контроль (тестування, усне/ письмове опитування, комплек-
сна контрольна робота тощо);  
підсумковий контроль (залік). 
5.12. Мова навчання та викладання. Українська. 
 
5.1. Назва. Управління проектами інформатизації. 
5.2. Тип. За вибором. 
5.3. Рік навчання. 2017/2018. 
5.4. Семестр. ІІІ. 
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5.5. Лектора, науковий ступінь, посада. Криворучко О.В, д-р техн. 
наук,зав. кафедри. 
5.6. Результати навчання. Формування системи теоретичних знань і 
практичних навичок з методології управління IT-проектами – перс-
пективного напряму розвитку теорії менеджменту, який поширюється 
у сфері інформації економіки в Україні. Застосування інструментів 
методології УП у діяльності, пов’язаній з інформатизацією економіки. 
5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни.«Економічна інфор-
матика», «Економіка і фінанси підприємства», «Менеджмент». 
5.8. Зміст. Уведення в управління IT-проектами. Міжнародні та націо-
нальні стандарти з управління IT-проектами. Предмети стандартизації 
в управлінні IT-проектами. Рамкові стандарти з УП (ICB IPMA, PM 
BoK тощо). Класифікація й оточення IT-проектів. Життєвий цикл IT-
проекту. Використання стандартів життєвих циклів інформаційних 
систем. Основні процеси, що розглядаються в PJM: Контроль і Звіти; 
Управління Роботами; Управління Ресурсами; Управління Якістю; 
Управління Конфігурацією. Етапи життєвого циклу в Oracle PJM: 
планування IT-проекту; планування фази; управління фазою; завер-
шення фази; завершення проекту. Структура проекту. Контроль вико-
нання проекту. Управління якістю у IT-проекті. Автоматизація функ-
цій управління IT-проектами.  
5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби 
1. Бай С.І. Операційний менеджмент : практикум : навч. посіб. для 
студ. вищ. навч. закл. / С.І. Бай. – Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 
2004. – 186 с. 

2. Бурков В.Н. Как управлять проектами / В.Н. Бурков, Д.А. Новиков. 
– М. : СИНЕРГ-ГЕО. – 2011. – 187 с. 

3. Бушуев С.Д. Динамическое лидерство в управлении проектами / 
С.Д. Бушуев, В.В. Морозов. – Київ : Укр. ассоц. упр. проектами, 
2005. – 312 с. 

4. Пономаренко Л.А. Комп’ютерні технології управління інновацій-
ними проектами / Л.А. Пономаренко. – Київ : Київ. нац. торг.-екон. 
ун-т, 2001. – 453 с. 

5. Управление – это наука и искусство / Ф. Файоль, Г. Эмерсон, 
Ф. Тейлор, Г. Форд ; пер. с англ. – М. : Республика, 1992. – 351 с. 

6. Тарасюк Г.М. Управління проектами : навч. посіб. / Г.М. Тарасюк. – 
Київ : Каравела, 2006. – 320 с. 
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5.10. Заплановані навчальні заходи та методи викладання. 
Поєднання традиційних та нетрадиційних методів викладання з вико-
ристанням інноваційних технологій: 
– лекції(тематичні, проблемні), з використанням засобів візуалізації 
мультемедійної інформації; 

– практичні заняття (традиційні, з моделюванням ситуацій). 
5.11. Методи оцінювання: 
– підсумковий контроль (залік або екзамен, в залежності від спеціалізації). 
– поточний контроль 
5.12. Мова навчання та викладання. Українська.  
 
5.1. Назва. Прогнозування соціально-економічних процесів. 
 5.2. Тип. За вибором. 
5.3. Рік навчання. 2016/2017. 
5.4. Семестр. ІІ. 
5.5. Лектор, наук. ступінь, посада. Роскладка А.А., д-р екон. наук, 
проф., зав. кафедри. 
5.6. Результати навчання Теоретичні основи планування та прогно-
зування показників економічної діяльності різних об’єктів господарю-
вання, а також практичні навички побудови якісних та адекватних 
економічних прогнозів. 
5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни 
«Економічна інформатика», «Математика для економістів», «Економіка 
підприємства», «Статистика», «Економіко-математичне моделювання». 
5.8. Зміст. 
Класифікація методів прогнозування Міри точності прогнозів. Поняття 
інтерполяційних та екстраполяційних методів прогнозування. Інтерпо-
ляційні методи прогнозування у комп’ютерних системах. Прогнозу-
вання за допомогою ковзних середніх. Метод найменших квадратів та 
його модифікації. Нелінійне прогнозування. Багатофакторне прогно-
зування. Оцінка параметрів лінійних багатофакторних моделей. Пере-
вірка якості моделі. Перевірка достовірності моделі за статистичним 
критерієм Фішера. Перевірка достовірності коефіцієнтів моделі за 
статистичним критерієм Ст’юдента. Методи моделювання у побудові 
прогнозів. Сутність експертних методів. Основні економіко-матема-
тичні методи й алгоритми обробки експертних оцінок. 
5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби 
1. Геєць В.М. Моделі і методи соціально-економічного прогнозування : 
підручник / В.М. Геєць, Т.С. Клебанова, О.І. Черняк та ін. – Х. : 
ІНЖЕК, 2005. – 396 с. 
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2. Присенко Г.В. Прогнозування соціально-економічних процесів PDF / 
Г.В. Присенко, Є.І. Равікович. – Київ : КНЕУ, 2005. – 382 с. 

3. Светуньков С.Г. Методы социально-экономического прогнозирова-
ния : учеб. для вузов / С.Г. Светуньков, И.С. Светуньков. – СПб. : 
СПбГУЭФ, 2010. – 103 с. 

4. Єріна А.М. Статистичне моделювання та прогнозування : навч. 
посіб. − Київ : КНЕУ, 2001. − 170 с. 

5. Бутакова М.М. Экономическое прогнозирование: методы и приемы 
практических расчетов / М.М. Бутакова. – М. : КНОРУС, 2010. – 
168 с. 

6. Мур Д. Экономическое моделирование в Microsoft Excel : пер. с 
англ. / Д. Мур, Л. Уэдерфорд и др. − М. : Вильямс, 2004. − 1024 с. 

5.10. Заплановані навчальні заходи та методи викладання 
Поєднання традиційних і нетрадиційних методів викладання з вико-
ристанням інноваційних технологій: 
– лекції (тематична, проблемна); 
– практичні заняття (традиційні, робота в малих групах). 
5.11. Методи оцінювання: 
– поточний контроль (усне та письмове опитування; захист індиві-
дуальних завдань; тестування); 

– підсумковий контроль (екзамен). 
5.12. Мова навчання та викладання Українська. 
 
5.1. Назва. Психологія управління. 
5.2. Тип. За вибором. 
5.3. Рік навчання. 2017/2018. 
5.4. Семестр. ІІІ. 
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. 
Знання і розуміння 
• природи психіки, принципів, методів, галузей сучасної психології; 
• загальної психологічної характеристики, структури і розвитку 
особистості; 

• психологічних характеристик і властивостей когнітивної сфери 
особистості; 

• особливості функціонування потребнісно-мотиваційної, операціо-
нальної, інформаційної та регуляторної підсистем особистості; 

• основних понять та категорій психології управління та конфліктології. 
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Застосування знань і розуміння 
• надавати психологічну допомогу у разі негативних проявів стресу 
або життєвих криз; 

• здійснювати психологічну діагностику структурних компонентів 
особистості; 

• використовувати знання, навички і уміння практичної психології в 
процесі професійного навчання. 

Формування суджень 
• формувати програми оптимізації функціонування «людського фактору»; 
• узагальнювати психологічні вимоги до професійно важливих якос-
тей підприємця, управлінця, фахівця конкретної організації; 

•  формувати пропозиції щодо корекції мотиваційного, регулятор-
ного, інформаційного компонентів професійної діяльності фахівця в 
організації; 

• узагальнювати результати і надавати пропозиції щодо відбору, 
формування та атестування кадрів на підприємстві, в організації. 

5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни.  
«Психологія», «Соціальна психологія». 
5.8. Зміст. Теоретико-методологічні основи психології управління. Струк-
тура, функції та методи психології управління. Особистість в психо-
логії управління. Психологія управлінського спілкування. Ефективне 
управління організаційними структурами. Психологічна готовність 
керівника до управління. Психологічні основи прийняття управлінсь-
ких рішень керівниками. Психологія управління конфліктними ситуа-
ціями в діяльності керівника Психологія управління конфліктними 
ситуаціями в діяльності керівника. Імідж керівника. Здоров’я керів-
ника. Попередження і подолання стресів та життєвих криз. 
5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби. 
1. Бандурка А.М. Психология управления / А.М. Бандурка, С.П. Бочарова, 
Е.В. Землянская. – Харьков : Фортуна-пресс, 1998. – 429 с. 

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

3. Кабаченко Т.С. Психология управления : учеб. пособие / Т.С. Каба-
ченко. – М. : Российское педагогическое агентство, 1997. – 324 с. 

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

5. Карамушка Л.М. Психологія управління закладами середньої освіти / 
Л.М. Карамушка. – Київ : Ніка–центр, 2000. – 426 с. 

6. Корольчук М.С. Психологія: схеми, опорні конспекти, методики / 
М.С. Корольчук, В.М. Крайнюк, В.М. Марченко. – Київ : НІКА, 
2015. – 324 с. 
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7. Лозниця В.С. Психологія менеджменту / В.С. Лозниця. – Київ : 
ЕксОб, 2000. – 512 с. 

5.10. Заплановані навчальні заходи та методи навчання. 
Поєднання традиційних і нетрадиційних методів викладання з вико-
ристанням інноваційних технологій: 
– лекції (оглядові, тематичні, проблемні, лекції-конференції, лекції-
дискусії); 

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

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

– підсумковий контроль. 
5.12. Мова навчання. Українська. 
 
 
Опис окремих дисциплін для спеціалізації «Державні фінанси» 

 
5.1. Назва. Державні фінанси. 
5.2. Тип. Обов’язкова. 
5.3. Рік навчання. 2016/2017. 
5.4. Семестр. І. 
5.5. Лектора, науковий ступінь, посада. Белінська Г.В., ст. наук. 
співроб., доц. 
5.6. Результати навчання. Формування системи знань щодо системи 
державних фінансів, принципів, теорії. методів та засобів, які застосо-
вуються у практиці управління державними фінансовими ресурсами в 
Україні. 
5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Фінанси», «Гроші 
та кредит», «Бюджетна система України», «Податкова система України», 
«Казначейська система обслуговування бюджету», «Місцеві фінанси». 
5.8. Зміст. Теоретичні засади формування системи державних фінан-
сів. Інституційні засади функціонування системи державних фінансів. 
Державні доходи та видатки, їх економічне та соціальне значення. 
Бюджетний процес та бюджетна система України. Державний бюджет 
як інструмент регулювання соціально-економічного розвитку. Місцеві 
бюджети у системі бюджетного регулювання. Податкова система як 
інструмент економічного зростання. Державні цільові фонди України. 
Фінанси підприємств державної та комунальної форм власності. Дер-
жавний кредит і державний борг. Державний фінансовий контроль в 
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Україні. Державні фінансові інститути. Державне планування та прог-
нозування соціально-економічного розвитку країни. Система управління 
державними фінансами в умовах трансформації економіки України. 
5.9. Рекомендовані джерела. 
1. Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VI зі змін. та 
допов. // Офіц. вісн. України від 13.08.2010 р., № 59, с. 9, ст. 2047. 

2. Голинська О.В. Державне управління бюджетом із допомогою 
програмно-цільового методу: проблеми та шляхи їх розв’язання / 
О.В. Голинська, О.О. Шапоренко // Фінанси України. – 2013. – № 4. 

3. Євроінтеграційний розвиток фінансової системи України / за ред. 
І.Я.Чугунова. – Київ : Акад. фін. упр., 2009. – 471 с. 

4. Кудряшов В.П. Державні фінанси в період проведення реформ / 
В.П. Кудряшов // Фінанси України. – 2012. – № 1. – С. 41–57. 

5. Лозицький В.П. Концептуальні засади запровадження середньост-
рокового бюджетного планування в Україні / В.П. Лозицький, 
О.В. Гаєвська // Фінанси України. – 2012. – № 9. – С. 37–42. 

6. Луніна І.О. Ризики державних фінансів України та шляхи їх мінімі-
зації / І.О. Луніна // Фінанси України. – 2012. – № 2. – С. 4–15. 

7. Мярковський А.І. Стратегічні напрями розвитку системи управлін-
ня державними фінансами / А.І. Мярковський // Фінанси України. – 
2013. – № 8. – С. 7–18. 

5.10. Заплановані навчальні заходи та методи викладання. 
Лекції, семінарські, практичні заняття з використанням інформацій-
них технологій та активних методів навчання. 
5.11. Методи оцінювання: 
– поточний контроль (опитування, колоквіуми, тестування) 
– підсумковий контроль (письмовий екзамен). 
5.12. Мова навчання та викладання. Українська. 
 
5.1. Назва. Міжнародне фінансове право. 
5.2. Тип. За вибором. 
5.3. Рік навчання. 2016/2017. 
5.4. Семестр. І. 
5.5. Лектор, науковий ступінь, посада. Плахотнюк Н.В., канд. юрид. 
наук, доц. 
5.6. Результати навчання. У результаті вивчення дисципліни студен-
ти мають знати: закономірності функціонування держави і права як 
соціально-економічного явища та усвідомлювати їх прояви в розвитку 
вітчизняної державно-правової системи; основні нормативно-правові 
документи в сфері фінансів, оподаткування, бюджетів, застосовувати їх в 
своїй науковій та педагогічній діяльності; основні положення міжнарод-
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ного фінансового та банківського права, теоретичні та практичні аспекти 
застосування та тлумачення нормативно-правових актів в даній сфері. 
Вміти: узагальнювати вітчизняний та зарубіжний досвід в сфері фі-
нансового, банківського, бюджетного, податкового права; запроваджувати 
на практиці результати досліджень; забезпечувати захист прав суб’єктів 
фінансових правовідносин; аналізувати нормативно-правові акти в сфері 
фінансів, оподаткування, бюджетів, застосовувати їх в своїй науковій та 
педагогічній діяльності; аналізувати проблеми взаємодії права та еко-
номіки, правові проблеми та процеси, що відбуваються в суспільстві, 
та передбачати їх можливі наслідки; оперувати правовими поняттями 
та категоріями міжнародного фінансового та банківського права. 
5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Теорія міжнарод-
них відносин»; «Міжнародне публічне право», «Економічна теорія», 
«Міжнародні економічні відносини». 
5.8. Зміст. Організаційно правові механізми міжнародних валютно-
фінансових відносин. Розвиток міжнародних валютно-фінансових від-
носин. Паризька система золотого стандарту. Бретон-Вудська валютна 
система. Кінгстонська валютна система. Європейська валютна сис-
тема та проблеми переходу до валютного союзу.  Міжнародно-правові 
питання конвертованості. Класифікація валют за МВФ. Класифікація 
валют НБУ. Правове регулювання валютних обмежень. Правова рег-
ламентація міжнародних організацій сфери міжнародних фінансів: 
Організації системи ООН, регіональні банки розвитку, банк міжна-
родних розрахунків, Паризький клуб та Лондонський клуб. Міжна-
родний валютний фонд (органи управління, ресурси, правотворча 
діяльність). Група Всесвітнього банку (МБРР, МАР, МФК, МІГА). 
Валютно-кредитні та фінансові організації європейських держав (орга-
нізацій ЄС, ЄБРР). Правове регулювання міжнародних кредитних 
відносин. Правове регулювання міжнародних розрахунків. Правові 
основи валютного законодавства України. 
5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби. 
1. Баринов Э.А. Валютно-кредитные отношения во внешней торговле / 
Э.А. Баринов. – М., 1998. 

2. Боринець В.А. Міжнародні валютно-фінансові відносини / 
В.А. Боринець. – Київ, 2003. 

3. Бойцун Н.Є. Міжнародні фінанси / Н.Є. Бойцун. – Київ : Професіо-
нал, 2005. – 336 с. 

4. Вернер Ф. Эбке. Международное валютное право / Вернер Ф. Эбке. – 
М., 1996. 

5. Комарова А.С. Принципы международных коммерческих договоров 
УНИДРУА 2004 / пер. с англ. ; А.С. Комарова. – М. : Статут, 2006. – 
735 с. 
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6. Лабин Д.К. Международное право по защите и поощрению иностран-
ных инвестиций / Д.К. Лабин. – М. : Волтерс Клувер, 2008. – 336 с. 

5.10. Заплановані навчальні заходи та методи викладання. Лекції; 
семінарські/ практичні заняття; дискусії; презентації; моделювання 
ситуацій тощо. 
5.11. Методи оцінювання. 
– поточний контроль (усне/письмове тестування, опитування); 
5.12. Мова навчання та викладання. Українська. 
 
5.1. Назва. Бюджетне планування і прогнозування. 
5.2. Тип. Обов’язкова.  
5.3. Рік навчання. 2016/2017. 
5.4. Семестр. І. 
5.5. Лектора, науковий ступінь, посада. Чугунов І.Я., д-р екон. наук, 
зав. кафедри. 
5.6. Результати навчання. Формування системи знань про плануван-
ня та прогнозування показників державного та місцевих бюджетів. 
5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Фінанси», «Гроші 
та кредит», «Бюджетна система України», «Податкова система 
України», «Управління державним боргом», «Державні фінанси». 
5.8. Зміст. Сутність бюджетного планування та прогнозування як скла-
дової соціально-економічної політики держави. Бюджетне прогнозуван-
ня та планування у зарубіжних країнах. Планування дохідної частини 
державного та місцевих бюджетів. Планування видаткової частини дер-
жавного та місцевих бюджетів. Програмно-цільовий метод бюджетного 
планування. Ефективність та результативність виконання бюджетних 
програм. Державний фінансовий контроль як складова бюджетного 
процесу. Інституційне забезпечення системи бюджетного планування 
та прогнозування в Україні. Перспективне прогнозування доходів та 
видатків зведеного, державного, місцевих бюджетів з урахуванням макро-
економічних показників.  
5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби. 
1. Клець Л.Є. Бюджетний менеджмент : навч. посіб. для студ. вищ. 
навч. закл. / Л.Є. Клець ; Донбаська державна машинобудівна 
академія. – Київ : Центр навч. літ., 2007. – 639 с. 

2. Грабовецький Б.Є. Економічне прогнозування і планування / 
Б.Є. Грабовецький. – Київ : Центр навч. літ., 2003. – 188 с. 

3. Глівенко С.В. Економічне прогнозування : навч. посіб. для студ. 
вузів / С.В. Глівенко. – Суми : СДУ, 2004. – 207 с. 

4. Пашута М.Т. Планування та прогнозування соціально-економіч-
ного розвитку : навч. посіб. / М.Т. Пашута. – Київ : Центр навч. літ., 
2005. – 408 с. 
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5. Воронкова В.Г. Планування та прогнозування в умовах ринку / 
В.Г. Воронкова. – Київ : Професіонал, 2006. – 608 с. 

6. Чугунов І.Я. Фінансово-економічне прогнозування і планування / 
І.Я. Чугунов, Т.Г. Затонацька, А.В. Ставицький. – Київ : Поліграф-
Консалтинг, 2007. – 312 с. 

5.10. Заплановані навчальні заходи та методи викладання. 
Лекції, семінарські, практичні заняття з використанням новітніх мето-
дів навчання. 
5.11. Методи оцінювання. 
– поточний контроль (опитування, тестування); 
– підсумковий контроль (письмовий екзамен). 
5.12. Мова навчання та викладання. Українська. 
 
5.1. Назва. Інноваційний розвиток підприємства. 
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. Формування знань та вмінь щодо забезпе-
чення інноваційного розвитку економічних систем, оцінювання їхнього 
інноваційного потенціалу, обґрунтування та реалізації ефективних 
управлінських рішень з розвитку економіки на інноваційних засадах. 
5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Макроекономіка», 
«Мікроекономіка», «Регіональна економіка», «Фінанси», «Марке-
тинг», «Менеджмент», «Економіка підприємства», «Економіка праці і 
соціально-трудові відносини», «Міжнародна економіка», «Економічна 
кібернетика». 
5.8. Зміст. Інновації і циклічність економічного розвитку. Ключові 
поняття інноваційного розвитку. Інфраструктура ринку інновацій. Су-
часні організаційні форми інноваційного розвитку. Глобальні науково-
технічні та інформаційні комунікації в інноваційній сфері. Вимірю-
вання рівня інноваційного розвитку та чинники його формування. 
Державна підтримка інноваційного підприємництва. Стратегічне 
управління інноваційним розвитком підприємства. 
5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби. 
1. Василенко О.В. Інноваційний менеджмент : навч. посіб. для студ. 
вищ. навч. закл. / О.В. Василенко. – Київ : Центр навч. літ., 2003. – 
440 с. 

2. Ілляшенко С.М. Управління інноваційним розвитком: проблеми, кон-
цепції, методи : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. – Суми : 
Університет. книга, 2003. – 278 с. 
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3. Пашута М.Т. Інновації: понятійно-термінологічний апарат, еконо-
мічна сутність та шляхи стимулювання : навч. посіб. / М.Т. Пашута, 
О.М. Шкільнюк. – Київ : Центр навч. літ., 2005. – 117 с. 

4. Трифилова А.А. Оценка эффективности инновационного развития пред-
приятия / А.А. Трифилова. – М. : Финансы и статистика, 2005. – 304 с. 

5. Федулова Л.І. Інноваційна політика: підруч. для студ. вищ. навч. 
закл. / Л.І. Федулова, А.А. Мазаракі, Г.О. Андрощук. – Київ : Київ. 
нац. торг.-екон. ун-т, 2012. – 603 с. 

5.10. Заплановані навчальні заходи та методи викладання. 
Проблемні лекції, практичні заняття, що передбачають використання 
кейс-стаді, розв’язування ситуаційних завдань, вирішення реальних 
управлінських практичних завдань, підготовка презентацій проектів. 
5.11. Методи оцінювання: 
поточний контроль відбувається за результатами усних відповідей на 
практичних заняттях, тестування, обговорення конкретних ситуацій, 
вирішення практичних завдань, а також у процесі контролю виконан-
ня завдань самостійної роботи студентів – відповідно до тематики 
лекційних та практичних занять; 
підсумковий контроль (екзамен). 
5.12. Мова навчання та викладання. Українська. 
 
5.1. Назва. Звітність бюджетних установ. 
5.2. Тип. За вибором. 
5.3. Рік навчання. 2016/2017. 
5.4. Семестр. II. 
5.5. Лекторів, науковий ступінь, посада. Канєва Т.В., канд. екон. 
наук, доц. 
5.6. Результати навчання. Формування необхідних теоретичних знань 
і практичних навичок з підготовки різних видів звітності у бюджетних 
установах. 
5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Бухгалтерський 
облік», «Бухгалтерський облік в бюджетних установах», «Казна-
чейська система обслуговування бюджетів». 
5.8. Зміст. Загальні положення складання звітності в бюджетних устано-
вах. Бюджетна звітність установи – розпорядника бюджетних коштів. Фі-
нансова звітність бюджетної установи – розпорядника бюджетних коштів. 
Податкова, статистична звітність та звітність із загальнообов’язкового 
державного соціального страхування. Порядок перевірки звітності. 
5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби. 
1. Бухгалтерський облік і контроль у контексті Бюджетного кодексу 
України : навч. посіб. / С.В. Свірко, І.О. Кондратюк, О.О. Дорошенко 
та ін. – Київ : ДННУ «Академія фінансового управління», 2012. – 944 с. 
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2. Михайлов М.Г. Бухгалтерський облік у бюджетних установах : 
навч. посіб. / М.Г. Михайлов, М.І. Телегунь, О.П. Славкова. – Київ : 
Цент навч. літ., 2011. – 384 с. 

3. Про затвердження Порядку складання фінансової, бюджетної та іншої 
звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів: 
Наказ 4. М-ва фінансів України від 24.01.2012 року № 44. – Режим 
доступу : zakon2.rada.gov.ua. 

4. Свірко С.В. Застосування НП(С)БОДС : практ. посіб. / С.В. Свірко, 
Д.О. Фірер. – Київ : ТОВ «Всеукраїнський інститут права і оцінки», 
2012. – 314 с. 

5. Шара Є.Ю. Звітність бюджетних установ : навч. посіб. / Є.Ю. Шара, 
О.М. Андрієнко, Л.І. Жидєєва. – К. : Центр навч. літ., 2014. – 360 с. 

5.10. Заплановані навчальні заходи та методи викладання. 
Лекційні, практичні заняття з використанням інформаційних техноло-
гій та активних методів навчання. 
5.11. Методи оцінювання: 
– поточний контроль (опитування, колоквіуми, тестування); 
– підсумковий контроль (письмовий залік). 
5.12. Мова навчання та викладання. Українська. 
 
5.1. Назва. Правове регулювання ринків фінансових послуг.  
5.2. Тип. За вибором. 
5.3. Рік навчання. 2017/2018. 
5.4. Семестр. IІІ. 
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 учасни-
ками ринків фінансових послуг. 
5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Цивільне право», 
«Фінансове право», «Господарське право», «Адміністративне право і 
процес». 
5.8. Зміст. Правові засади функціонування ринків фінансових послуг. 
Поняття та види фінансових установ. Правова природа фінансової пос-
луги. 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 регулюван-
ня 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. л-ри, 2006. 
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2. Гетманцев Д.О. Банківське право України : навч. посіб. для студ. 
вищ. навч. закл. / Д.О. Гетманцев, Н.Г. Шукліна. – Київ : Центр 
навч. л-ри, 2007. 

3. Орлюк О.П. Банківське право : навч. посіб. / О.П. Орлюк. – 2-ге 
вид., переробл. і доповн. – Київ : Юрінком Інтер, 2006. 

4. Банківське право : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / О.В. Ре-
гурецька. – Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2014. 

5. 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 – екзамен письмовий. 
5.12. Мова навчання та викладання. Українська. 
 
 

Опис дисциплін 
для спеціалізації «Страхування» 

 

5.1. Назва. Андерайтинг та експертиза в страхуванні.  
5.2. Тип. За вибором. 
5.3. Рік навчання. 2016/2017. 
5.4. Семестр. І. 
5.5. Лектора, науковий ступінь, посада. Селівестрова Л.В., канд. 
екон. наук, доц. 
5.6. Результати навчання. Формування знань у сфері оцінки страхо-
вих ризиків (андерайтингу) та здійснення страхової експертизи в 
діяльності страхової компанії. 
5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Страхування», 
«Страхові послуги», «Страховий ринок», «Страховий менеджмент», 
«Актуарні розрахунки». 
5.8. Зміст. Андерайтинг в системі операційних бізнес-процесів страхо-
вої компанії. Організація процесу андерайтингу в страховій компанії. 
Андерайтинг в особистому страхуванні. Андерайтинг у майновому 
страхуванні. Андерайтинг у страхуванні відповідальності. Андерай-
тинг у перестрахуванні. Страхова експертиза. Процес врегулювання 
страхових випадків в системі управління ризиками страхової ком-
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панії. Організація процесу врегулювання страхових випадків в розрізі 
видів страхування. 
5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби. 
1. Архипов А.П. Андеррайтинг в страховании. Теоретический курс и 
практикум : учеб. пособие для студ. вузов / А.П. Архипов. – М. : 
ЮНИТИ-ДАНА, 2007. – 240 с. 

2. Залєтов О.М. Убезпечення життя : монографія / О.М. Залєтов. – К. : 
Міжнар. агенція «БІЗОН», 2006. – 688 с. 

3. Селиверстов М.Н. Страховая экспертиза грузов : практ. пособие / 
М.Н. Селиверстов. – М. : Анкил, 2007. – 312 с. 

4. Булгакова С.О. Страховий ринок України: стан та перспективи роз-
витку : монографія / С.О. Булгакова, А.В. Василенко, Л.І. Василен-
ко та ін. ; за заг. ред. А.А. Мазаракі. – Київ : Київ. нац. торг-екон. 
ун-т, 2007. – 460 с.  

5.10. Заплановані навчальні заходи та методи  
Лекції, семінарські, практичні заняття з використанням інформацій-
них технологій та активних методів навчання. 
5.11. Методи оцінювання: 
– поточний контроль (опитування, колоквіуми, тестування); 
– підсумковий контроль (письмовий екзамен). 
5.12. Мова навчання та викладання. Українська. 
 
5.1. Назва. Актуарне забезпечення страхування. 
5.2. Тип. Обов’язкова. 
5.3. Рік навчання. 2016/2017. 
5.4. Семестр. І. 
5.5. ПІБ лектора, науковий ступінь, посада. Ружицький І.С., канд. 
фіз-мат. наук, ст. викл. 
5.6. Результати навчання. Формування знань з актуарних розрахунків 
при страхуванні майнових ризиків, ризиків відповідальності, особис-
тому страхуванні (втрата працездатності, медичне страхування), пере-
страхуванню ризиків; актуарній оцінці фінансової стійкості страхової 
компанії; набуття практичних навичок здійснення основних актуар-
них розрахунків з ризикового страхування. 
5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни.«Вища та приклад-
на математика», «Фінансова математика», «Теорія ймовірності», 
«Страхування», «Страхові послуги». 
5.8. Зміст. Методи обчислення нетто- та брутто-тарифів для масових 
ризикових видів страхування; страхові резерви; актуарні розрахунки в 
майновому страхуванні, страхуванні на випадок втрати працездатності, 
добровільному медичному страхуванні, перестрахуванні; актуарна 
оцінка фінансової стійкості страхової компанії. 
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5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби. 
1. Ковтун І.О. Основи актуарних розрахунків / І.О. Ковтун, М.П. Де-
нисенко, В.Т. Кабалов. – Київ : Професіонал, 2008. – 480 с. 

2. Шумелда Я. Основи актуарних розрахунків / Я. Шумелда. – Т. : 
Підручники & посібники, 2005. – 160 с. 

3. Мак Томас. Математика рискового страхования : пер. с нем. / 
Мак Томас. – М. : Олимп-Бизнес, 2005. – 432 с. 

5.10. Заплановані навчальні заходи та методи навчання 
Лекції, практичні заняття, складання програм розрахунків на ПК. 
5.11. Методи оцінювання: 
− поточний контроль (опитування, тестування); 
− підсумковий контроль (письмовий екзамен). 
5.12. Мова навчання та викладання. Українська. 
 
5.1. Назва. Право соціального забезпечення. 
5.2. Тип. За вибором. 
5.3. Рік навчання. 2016/2017. 
5.4. Семестр. І. 
5.5. Лектор, науковий ступінь, посада. Андріїв В.В., канд. юрид. 
наук, доц. 
5.6. Результати навчання. Здобуття професійних знань і навичок засто-
сування правових норм, що регулюють соціальне та пенсійне забезпечення. 
5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Цивільне право», 
«Трудове право». 
5.8. Зміст. Поняття, предмет, метод, принципи та джерела права со-
ціального забезпечення. Система права соціального забезпечення. Пра-
вовідносини у соціальному забезпеченні. Трудовий стаж. Пенсії за віком. 
Пенсії за вислугу років. Пенсії по інвалідності. Пенсії у разі втрати году-
вальника. Звернення за призначенням пенсій, обчислення та виплата 
пенсій. Соціальні пенсії. Поняття та характеристика допомог. Пільги як 
форма соціального захисту громадян. Соціально-побутове обслуговування. 
5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби.  
1. Лата Н.Ф. Право соціального забезпечення України : навч. посіб. / 
Н.Ф. Лата. – Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2011. 

2. Право на пенсію та його реалізація за сучасним законодавством 
України : довідник / наук. ред. Н.М. Хуторян, М.М. Шумило. – 
Київ : Юрид. думка, 2012.  

3. Право соціального забезпечення : навч. посіб. / С.М. Прилипко, 
Г.С. Гончарова, В.В. Юровська та ін. ; за заг. ред. В.В. Жернакова. – 
Х. : Нац. ун-т «Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого», 2013. – 
126 с. – Режим доступу : library. nulau.edu.ua. 

4. Сташків Б.І. Право соціального обслуговування : навч. посіб. / 
Б.І. Сташків. – Київ : Знання, 2007. – 567 с. 
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5.10. Заплановані навчальні заходи та методи викладання. 
Поєднання традиційних і нетрадиційних методів викладання із вико-
ристанням інноваційних технологій: 
– лекції (оглядова / проблемна); 
– семінарські заняття (презентація / дискусія / комунікативний метод / 
інше). 

5.11. Методи оцінювання:  
– поточний контроль (тестування, усне / письмове опитування, пере-
вірка підготовленого есе / комплексна контрольна робота тощо); 

– підсумковий контроль – залік. 
5.12. Мова навчання та викладання. Українська. 
 
5.1. Назва. Міжнародний страховий ринок. 
5.2. Тип. За вибором. 
5.3. Рік навчання. 2016/2017. 
5.4. Семестр. ІІ. 
5.5. Лекторів, науковий ступінь, посада. Тринчук В. В., доц., канд. 
екон. наук; Клапків Л.М., доц., канд. екон. наук. 
5.6. Результати навчання. формування у студентів чіткого розуміння 
теоретичних основ функціонування міжнародного страхового ринку, 
тенденцій його розвитку і особливостей в умовах фінансової глобалі-
зації, вивчення економічних, правових і організаційних основ діяль-
ності найбільших міжнародних страхових компаній, набуття прак-
тичних навичок, необхідних для розуміння перспектив входження 
України в міжнародний страховий бізнес. 
5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Страхування», 
«Страховий ринок». 
5.8. Зміст. Міжнародний страховий ринок в глобальній економіці. 
Інститути міжнародного страхового ринку. Регулювання міжнарод-
ного страхового ринку. Технології міжнародного страхового ринку. 
Міжнародні страхові компанії як колективні інвестори. Регіональні 
страхові ринки (Америка, Європа, Азія, Африка, Австралія). 
5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби. 
1. Единый внутренний рынок Европейского Союза: учебное пособие. 
М. : МАГИСТР ИНФРА-М, 2014. – 455 с. 

2. Страхование : учебник / под ред. И.П. Хоминич. – М. : Магистр 
Инфра-М, 2011. 

3. Ахвледиани Ю.Т. Страхование внешнеэкономической деятельнос-
ти: учеб. пособие для студ. вузов / Ю.Т. Ахвледиани. – Москва : 
Юнити-Дана, 2010. – 255 с. 

4. Адамчук Н.Г. Международная практика страхования жизни / 
Н.Г. Адамчук. – М. : Анкил, 2009. – 127 с. 

5. Страхування : підручник /за ред. В.Д. Базилевича. – Київ : Знання, 
2008. – 1019 с. 
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6. Адамчук Н.Г. Мировой страховой рынок на пути к глобализации / 
Н.Г. Адамчук; МГИМО(У) МИД России. – М. : РОССПЭН, 2004. – 
590 с. – (Научные труды МГИМО). 

5.10. Заплановані навчальні заходи та методи викладання. 
Лекції, семінарські, практичні заняття з використанням інформацій-
них технологій та активних методів навчання. 
5.11. Методи оцінювання: 
– модульний контроль (опитування, тестування);  
– підсумковий контроль (екзамен). 
5.12. Мова навчання та викладання. Українська. 
 
5.1. Назва. Інвестиційна стратегія страхових організацій. 
5.2. Тип. Обов’язкова. 
5.3. Рік навчання. 2016/2017. 
5.4. Семестр. ІІ. 
5.5. Лектора, науковий ступінь, посада. Василенко А.В., канд. екон. 
наук, доц. 
5.6. Результати навчання. Набуття студентами теоретичних знань та 
практичних навичок прийняття управлінських рішень у сфері інвес-
тиційної діяльності страхових компаній. 
5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни.«Інвестування», 
«Страхування», «Страхові послуги», «Страховий ринок». 
5.8. Зміст. Сутність і значення інвестиційної діяльності страхових 
компаній. Інвестиційна стратегія страхової компанії. Формування 
інвестиційного потенціалу страхової компанії. Державне регулювання 
інвестиційної діяльності страхових компаній. Зарубіжний досвід 
інвестиційної діяльності страхових компаній. 
5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби.  
1. Василенко А.В. Інвестиційна стратегія страхових компаній : навч. 
посіб. / А.В. Василенко. – Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2006. 

2. Куликов С.В. Финансовый анализ страховых организаций : учеб. 
пособие / С.В. Куликов. – Ростов н/Д : Феникс; Новосибирск : 
Сибир. соглашение, 2006. – 224 с. 

3. Чернова Г.В. Основы экономики страховой организации по рисковым 
видам страхования / Г.В. Чернова. – СПб. : Питер, 2005. – 240 с. 

5.10. Заплановані навчальні заходи та методи викладання. 
Лекції, семінарські, практичні заняття з використанням інформацій-
них технологій та активних методів навчання. 
5.11. Методи оцінювання: 
– поточний контроль (опитування, тестування, колоквіуми); 
– підсумковий контроль (залік). 
5.12. Мова навчання та викладання. Українська. 
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