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ВСТУП 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

 
Таблиця відповідності шкали оцінювання ЄКТС 
національній системі оцінювання та КНТЕУ 

Оцінка за системою Оцінка за 
шкалою 
ЄКТС 

Визначення національною КНТЕУ 

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

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

C ДОБРЕ – загалом правильна робота 
з певною кількістю значних помилок 

добре 
75–81 

 
© Київський національний торговельно-

економічний університет, 2016 
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Закінчення таблиці 
 

Оцінка за системою Оцінка за 
шкалою 
ЄКТС 

Визначення національною КНТЕУ 

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

E 
ДОСТАТНЬО – виконання задовольняє 
мінімальні критерії 

задовільно 
60–68 

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

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

незадовільно 
1–34 

 
 
1. Загальна інформація. 
 
1.1. Назва і адреса. 

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

 
1.2. Опис закладу(зокрема тип і статус). 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Мазаракі 
Анатолій 
Антонович  
 

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

Притульська 
Наталія 
Володимирівна 
 

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

Шаповал  
Світлана  
Леонідівна 
 

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

Мельниченко  
Світлана 
Володимирівна 
 

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

Сай 
Валерій 
Миколайович 
 

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

Шаповал 
Леонід 
Геннадійович 

Проректор з адміністративно-господарської 
роботи 

 
1.4. Академічний календар. 

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

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

Шифр 
та найменування 
галузі знань 

Спеціальність
Спеціалізація 

освітнього ступеня 
«бакалавр» 

Спеціалізація 
освітнього ступеня 

«магістр» 
03 

Гуманітарні науки
035 

Філологія 
Переклад – англійська 

мова 
– 

Економічна 
кібернетика 

Економічна 
кібернетика 
Міжнародна 
економіка 

05 
Соціальні та 
поведінкові 

науки 
 

051 
Економіка 

Міжнародна 
економіка 

 Економіка 
підприємства 
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Продовження таблиці 
 

Шифр 
та найменування 
галузі знань 

Спеціальність
Спеціалізація 

освітнього ступеня 
«бакалавр» 

Спеціалізація 
освітнього ступеня 

«магістр» 
 Економічна безпека 

підприємства 
Економіка 

підприємства 

 

Фінанси підприємства

Фінансовий 
менеджмент 

053 
Психологія 

Психологія Психологія 

Міжнародний бізнес 
Міжнародна торгівля 

 

056 
Міжнародні 
економічні 
відносини 

Міжнародний маркетинг

Міжнародний 
бізнес 

06 
Журналістика 

061 
Журналістика

Реклама і зв’язки 
з громадськістю 

Реклама 

Облік і оподаткування Облік 
і оподаткування 

Фінансовий контрольФінансовий контроль 
Аудиторська 
діяльність 

071 
Облік 

і оподаткування

Аудиторська діяльність Фінансова аналітика
Державні фінанси 
Банківська справа 

Державні фінанси 

Державна 
казначейська справа 

Банківська справа 

Фінансове 
посередництво 

Фінансове 
посередництво 

072 
Фінанси, 
банківська 
справа та 

страхування 

Страхування Страхування 
Менеджмент 

зовнішньоекономічної 
діяльності 

Менеджмент 
зовнішньо-
економічної 
діяльності 

Менеджмент 
організацій 

Менеджмент 
організацій 

Торговельний 
менеджмент 

Торговельний 
менеджмент 

Менеджмент персоналу Менеджмент 
персоналу 

Готельний і ресто-
ранний менеджмент 

Готельний 
і ресторанний 
менеджмент 

07 
Управління та 
адміністрування 

 
 

073 
Менеджмент 

 

Туристичний 
менеджмент 

Туристичний 
менеджмент 
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Продовження таблиці 
 

Шифр 
та найменування 
галузі знань 

Спеціальність
Спеціалізація 

освітнього ступеня 
«бакалавр» 

Спеціалізація 
освітнього ступеня 

«магістр» 
Менеджмент 
інвестиційної 
діяльності 

  

Менеджмент 
інноваційної 
діяльності 
Публічне 

управління та 
адміністрування 

074 
Публічне 

управління та 
адміністру-

вання 

Публічне управління 
та адміністрування 

Управління в сфері 
економічної 
конкуренції 

Маркетинг Маркетинг 075 
Маркетинг Рекламний бізнес Рекламний бізнес 

Оптова і роздрібна 
торгівля 

Організація 
оптової та 

роздрібної торгівлі

Товарознавство 
і комерційна логістика

Товарознавство 
і комерційна 
логістика 

Товарознавство 
та організація 

зовнішньої торгівлі 

Товарознавство 
та організація 
зовнішньої 
торгівлі 

Митна справа Митна справа 

 
 

076 
Підприєм-
ництво, 

торгівля та 
біржова 
діяльність 

Управління 
безпечністю та якістю 

товарів 

Управління 
безпечністю 

та якістю товарів 

Комерційне право Комерційне право 

Фінансове право Фінансове право 

Правове забезпечення 
безпеки 

підприємницької 
діяльності 

Правове 
забезпечення 

безпеки 
підприємницької 

діяльності 

081 
Право 

Цивільне право 
і процес 

Цивільне право 
і процес 

08 
Право 

082 
Міжнародне 

право 
Міжнародне право Міжнародне право 
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Закінчення таблиці 
 

Шифр 
та найменування 
галузі знань 

Спеціальність
Спеціалізація 

освітнього ступеня 
«бакалавр» 

Спеціалізація 
освітнього ступеня 

«магістр» 
121 

Інженерія 
програмного 
забезпечення 

Інженерія 
програмного 
забезпечення 

– 

12 
Інформаційні 
технології 

122 
Комп’ютерні 
науки та 

інформаційні 
технології 

Комп’ютерні науки 
та інформаційні 

технології 

Комп’ютерні 
науки та 

інформаційні 
технології 

Шифр 
та найменування 
галузі знань 

Спеціальність
Спеціалізація 

освітнього ступеня 
«бакалавр» 

Спеціалізація 
освітнього ступеня 

«магістр» 
18 

Виробництво 
та технології 

181 
Харчові 
технології 

Ресторанні технології Ресторанні 
технології 

Готельна 
і ресторанна 

справа 

241 
Готельно-
ресторанна 
справа 

Готельно-ресторанна 
справа Міжнародний 

готельний бізнес 
Міжнародний 
туристичний 

бізнес 

24 
Сфера 

обслуговування 

242 
Туризм 

Туризм 
Курортна  
справа 

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

Інформація про вступні випробування та умови зарахування на 
навчання за ступенем «бакалавр», ОКР «спеціаліст» та ступенем 
«магістр» розміщена на сайті Київського національного торговельно-
економічного університету https://www.knteu.kiev.ua/blog/read/?pid=4936&uk 

 
1.7. Механізми для визнання кредитної мобільності та поперед-
нього навчання (формального, неформального та інформального). 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

про працю України; 
5) надання ксерокопіювальних послуг студентам. 

 
2.2. Умови розміщення/забезпечення проживання. 

На території студентського містечка є чотири студентських 
гуртожитки, розташовані за 5 хв ходи від головного навчального 
корпусу та за 15 хв від станцій метро «Лісова» та «Чернігівська». 
До центру міста (вул. Хрещатик) можна доїхати за 30 хв. Поблизу 
університету – лісопаркова зона та Парк Кіото. Ще один гуртожиток 
розташований за адресою вул. Лобачевського, 23. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
2.4. Вартість проживання. 

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

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

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

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

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

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

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

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

 
2.6. Медичні послуги. 

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

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

 
2.7. Страхування. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Франція 

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

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

 
 

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

Міжнародні договори програми 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
2.16. Навчання на робочому місці. 

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

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

 
2.17. Умови для занять спортом і відпочинку. 

Важливим напрямом організаційно-виховної роботи в університеті 
є участь студентів у традиційних заходах: День університету, День 
знань та посвята першокурсників у студенти, Міжнародний день 
студента, Дебют першокурсника, Міс КНТЕУ, дні факультетів, дні 
донора, День туризму, студентський фестиваль «Барбекю», чемпіонат 
з інтелектуальних ігор «Брейн-ринг» та «Своя гра», фестиваль команд 
Ліги КВН КНТЕУ за Кубок Ректора тощо. 
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В університеті працює культурно-мистецький центр, в якому 
діють творчі аматорські колективи: народний студентський камерний 
академічний хор, студія сучасного танцю «Light», студія вокалу та 
сучасної музики, фольклорно-інструментальний ансамбль «At libitum», 
команда КВН «Збірна КНТЕУ». 

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

 
2.18. Студентські організації. 

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

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

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

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

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

Профіль програми «Товарознавство та організація зовнішньої торгівлі» 
освітнього ступеня «магістр» 

Тип диплому та обсяг 
програми 

Одиничний ступінь, 90 кредитів ЕКТС 

Вищий навчальний заклад Київський національний торговельно-економічний 
університет  

Акредитаційна інституція Міністерство освіти і науки України 
Період акредитації 2013–2023 рр 
Рівень програми Другий рівень 
 
А Ціль освітньої програми 
 Підготовка висококваліфікованих фахівців, які здатні до наукової та 

практичної діяльності в галузі товарознавства і зовнішньої торгівлі на 
основі набутих професійних компетентностей щодо ідентифікації та експер-
тизи товарів, управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємства, 
методів правового регулювання зовнішньоекономічної діяльності у сфері 
товарного обігу, розробки логістичних систем товаропостачання. 

В Характеристика програми 
Предметна область, 
галузь знань 

07 «Управління та адміністрування» 
 

Основний фокус 
програми та 
спеціалізації 

Програма спрямована на здобуття вищої освіти в 
галузі підприємництва і зовнішньої торгівлі та 
отримання навичок наукової діяльності 

Орієнтація 
програми 

Програма є професійною, прикладною, дослідницькою 

 

Особливості та 
відмінності 

Програма спрямована на вирішення конкретних прак-
тичних завдань, пов’язаних з розробленням методик 
ідентифікації та експертизи товарів в сфері товаро-
обігу, здійснення зовнішньоекономічної діяльності 
підприємства, організацією логістичних систем 
товаропостачання, гармонізацією національного та 
міжнародного законодавства у сфері товарного обігу. 
Практична підготовка в організаціях та, компаніях, 
які здійснюють зовнішньоекономічну діяльність 

С Придатність до працевлаштування та подальшого навчання 
Придатність до 
працевлаштування 

Магістр освітньої програми з товарознавства та 
організації зовнішньої торгівлі може працювати 
молодшим науковим співробітником, експертом із 
зовнішньоекономічної діяльності, аналітиком із дослі-
дження товарного ринку та науковим співробітником 
в галузі економіки 

 

Подальше навчання Навчання для здобуття наукового ступеня доктора 
філософії 
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Продовження таблиці 
 

D Стиль та методика навчання 
Підходи до 
викладання та 
навчання 

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

 

Методи 
оцінювання 

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

Е Програмні компетентності 
1 Загальні 1. Набуття гнучкого способу мислення та здатностей 

до формування світогляду щодо розвитку людського 
буття, суспільства і природи, духовної культури для 
аналізу суспільних явищ в розвитку і конкретних 
історичних умовах. 

2. Здатність працювати з інформацією, у тому числі 
в глобальних комп’ютерних мережах, вміння обґрун-
товувати управлінські рішення та спроможність 
забезпечувати їх правомочність. 

3. Здатність здійснювати комунікаційну діяльність 
та працювати в колективі чи команді, включаючи 
міжнародне середовище, та зберігати позитивне 
ставлення до інших культур, здатність до критики 
та самокритики. 

4. Здатність займати активну життєву та грома-
дянську позицію, розвивати лідерські якості та 
діяти з позицій соціальної відповідальності, виконувати 
професійну діяльність відповідно до стандартів 
якості, формувати нові ідеї, адаптуватися до нових 
ситуацій у професійній діяльності, реалізовувати 
нові проекти 

2 Спеціальні 1. Здатність оцінювати асортимент та якість товарів, 
здійснювати формування асортименту товарів на 
підприємстві, обирати правильне позиціювання 
товару на ринку. 

2. Здатність оцінювати вплив чинників зовнішнього 
середовища на функціонування торговельної організації. 

3. Здатність проводити експертизу товарів з вико-
ристанням сучасної прикладної бази та приймати 
рішення за результатами досліджень. 

4. Здатність розробляти критерії ідентифікації товарів 
та методики проведення експертиз в сфері товаро-
обігу, пропонувати засоби запобігання фальсифікації 
товарів при здійсненні зовнішньоекономічних операцій 
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Закінчення таблиці 
 

Е Програмні компетентності 
  5. Здатність здійснювати стратегічне управління 

зовнішньоекономічною діяльністю підприємства, 
удосконалювати організацію та управління логіс-
тичною діяльністю, здійснювати контроль за 
виконанням договорів, угод, контрактів. 

6. Здатність удосконалювати технології управління 
зовнішньоекономічною діяльністю підприємств. 

7. Здатність організовувати, проводити наукові дослі-
дження та впроваджувати їх результати, досліджу-
вати асортимент, якість товарів та ефективність 
управління зовнішньоекономічною діяльністю під-
приємства. 

8. Здатність розробляти проекти нормативно-правових 
актів щодо гармонізації національного та міжна-
родного законодавства у сфері товарного обігу 

F Програмні результати навчання 
 Випускники повинні знати і розуміти: 

– національне та міжнародне законодавство у сфері товарного обігу; 
– теоретико-методологічні засади товарознавчої експертизи; 
– методи правового регулювання зовнішньоекономічної діяльності; 
– інформаційні системи та технології управління зовнішньоекономічною 
діяльністю підприємств; 

– методологію наукових досліджень. 
Випускники будуть здатні: 
– проводити експертизу товарів; 
– управляти зовнішньоекономічною діяльністю підприємства; 
– розробляти логістичні системи товаропостачання; 
– використовувати іноземну мову для ділового та науково-професійного 
спілкування; 

– викладати професійно-орієнтовані дисципліни у ВНЗ. 
Випускники будуть вміти : 
– обґрунтовувати критерії ідентифікації товарів та засоби запобігання їх 
фальсифікації; 

– оцінювати ефективність та розробляти стратегію управління зовнішньо-
економічною діяльністю підприємства; 

– оптимізувати управління логістичною діяльністю у сфері міжнародного 
товарообігу; 

– планувати напрями наукових досліджень 
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4. Освітня програма. 
Керівник проектної групи (гарант освітньої програми) – 

Мокроусова О.Р., д-р техн. наук, проф. 
 

Київський національний торговельно-економічний університет 
Факультет торгівлі та маркетингу 

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА 
Спеціалізація  «Товарознавство та організація зовніш-

ньої торгівлі»  
Спеціальність 076 «Підприємництво, торгівля та біржова 

діяльність» 
Галузь знань 07 «Управління та адміністрування» 
Рівень вищої освіти (РВО) Другий  
Ступінь вищої освіти (СВО) Магістр  
Загальна кількість кредитів ЄКТС 90 
Термін навчання  1 рік 5 місяців 

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

1 

На навчання до КНТЕУ для здобуття освітнього ступеня «магістр» 
за спеціальністю «Товарознавство і комерційна діяльність» спеціаліза-
цією «Товарознавство та організація зовнішньої торгівлі» приймаються 
особи, які здобули освітній ступінь «бакалавр». 

Правила прийому на програму регламентується Правилами прийому 
до КНТЕУ 

2 Перелік навчальних дисциплін 

Навчальні дисципліни 
Кількість 
кредитів 
ЄКТС 

Місце 
в логічній 

послідовності 
вивчення 

1. Ідентифікація та методи визначення фаль-
сифікації товарів  

2. Міжнародне технічне регулювання 
3. Організація зовнішньоторговельних операцій 
4. Митна справа 
5. Кваліметрія інноваційних товарів 
6. 1. Міжнародне право 
6.2. Міжнародне торгове право 
7.1. Ділові переговори 
7.2. Маркетингові комунікації 
8.1. Методологія і організація наукових дос-

ліджень 
8.2. Методика викладання у вищій школі 
8.3. Психологія управління та конфліктологія 
8.4. Інтелектуальна власність 
9. Експертиза товарів  
10. Управління якістю 
11. Електронна комерція 

 
4,5 
3 

4,5 
3 
3 

4,5 
4,5 
3 
3 
 

4,5 
4,5 
4,5 
4,5 
4,5 
3 
3 

 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1  
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Продовження таблиці 
 

 

Навчальні дисципліни 
Кількість 
кредитів 
ЄКТС 

Місце 
в логічній 

послідовності 
вивчення 

12.1. Логістичний менеджмент 
12.2. Митна логістика 
13.1. Міжнародні організації 
13.2. Європейська інтеграція 
14.1. Митно-посередницькі послуги 
14.2. Професійна комунікація іноземною мовою 
15. Управління ризиками в зовнішньоеконо-
мічній діяльності 
16. Управлiння мiжнародною конкуренто-
спроможнiстю пiдприємства 
17. Інформацiйнi системи i технології в управ-
лiннi ЗЕД 
Всього 

3 
3 
3 
3 

4,5 
4,5 

 
3 
 

3 
 

3 
90 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
 
2 
 
2 
 
2 

Виробнича практика 
у т.ч. 

12 
9 
3 

 
1 
2 

Форма проведення атестації здобувачів 
вищої освіти 

Випускна кваліфікаційна 
робота 

Частка (у процентному співвідношенні) 
дисциплін нормативного змісту підготовки 

44 
 

Очікувані результати навчання  
Компетентності, якими повинен оволодіти магістр 

3 

Загальні  1. Набуття гнучкого способу мислення та здатностей 
до формування світогляду щодо розвитку людського 
буття, суспільства і природи, духовної культури для 
аналізу суспільних явищ в розвитку і конкретних 
історичних умовах. 
2. Здатність працювати з інформацією, у тому числі 
в глобальних комп’ютерних мережах, вміння обґрун-
товувати управлінські рішення та спроможність 
забезпечувати їх правомочність. 
3. Здатність здійснювати комунікаційну діяльність та 
працювати в колективі чи команді, включаючи міжна-
родне середовище, та зберігати позитивне ставлення 
до інших культур, здатність до критики та самокритики. 
4. Здатність займати активну життєву та громадян-
ську позицію, розвивати лідерські якості та діяти з 
позицій соціальної відповідальності, виконувати профе-
сійну діяльність відповідно до стандартів якості, 
формувати нові ідеї, адаптуватися до нових ситуацій 
у професійній діяльності, реалізовувати нові проекти 
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Продовження таблиці 
 

Компетентності, якими повинен оволодіти магістр 
 Фахові (спеціальні) 1. Ідентифікувати товар при здійсненні експортно-

імпортних операцій, розробляти заходи щодо опти-
мізації асортименту для підприємств суб’єктів ЗЕД, 
визначати конкурентні переваги товарів, що експор-
туються (імпортуються), проводити експертизу товарів 
як об’єктів експортно-імпортних операцій, здійснювати 
сюрвеєрську експертизу у міжнародній торгівлі, 
обирати правильне позиціювання товару на ринку, 
забезпечувати підприємства торгівлі відповідними 
товарами у необхідному обсязі для підвищення 
ефективності зовнішньоторговельних процесів. 
2. Організовувати зовнішньоторговельні операції, забез-
печувати їх документальне супроводження, сприяти 
здійсненню митних формальностей при переміщенні 
товарів через митний кордон України відповідно до 
вимог національного та міжнародного права.  
3. Здатність оцінювати вплив чинників зовнішнього 
середовища на функціонування підприємств суб’єктів 
ЗЕД, оцінювати конкурентне середовище підприємства, 
здійснювати пошук партнерів для встановлення 
зовнішньоекономічних зв’язків, формувати інфор-
маційне середовище щодо якості і безпечності товарів 
вітчизняного та зарубіжного виробництва, товарної 
асортиментної структури, правого поля здійснення 
торговельно-технологічного процесу.  
4. Здатність здійснювати управління матеріально-
фінансовим станом підприємства, керувати підпри-
ємством, персоналом, удосконалювати організацію 
торгівлі та комерційну діяльність, здійснювати контроль 
за виконанням договорів, угод, контрактів та дотри-
манням торговельно- технологічних процесів. 
5. Здатність організовувати, проводити наукові дослі-
дження та впроваджувати їх результати, досліджувати 
асортимент, якість товарів та ефективність організації. 
6. Здатність здійснювати стратегічне та оперативне 
планування комерційної діяльності, розробляти 
маркетингову стратегію, що забезпечує конкуренто-
спроможність товарів на ринку та конкурентоспро-
можність підприємства, розробляти асортиментну і 
товарну політику підприємства суб’єкта ЗЕД, удоско-
налювати торговельно-технічні процеси, розробляти 
зовнішньоекономічну стратегію підприємства на 
товарному ринку, розробляти прогнози та проекти 
нормативно- правових актів 
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5. Інформація про освітні компоненти (дисципліни). 
 
5.1. Назва. Ідентифікація та методи визначення фальсифікації товарів. 
5.2. Тип. Обов’язкова. 
5.3 Рік навчання. 2016/2017 
5.4 Семестр. І 
5.5. ПІБ лектора, науковий ступінь, посада. Мотузка Ю.М., канд. 
техн. наук, доц.; Павлюченко Ю.П., канд. техн. наук, доц.  
5.6. Результати навчання. Формування знань щодо методів, засобів, 
критеріїв ідентифікації товарів; набуття навичок виявлення фальси-
фікацій харчових продуктів та непродовольчих товарів.  
5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Товарознавство», 
«Комерційне право».  
5.8. Зміст. Модуль «Ідентифікація товарів». Роль та законодавчо-
нормативна база ідентифікації. Види ідентифікації. Засоби іденти-
фікації. Світовий досвід ідентифікації товарів. Перспективи розвитку 
ідентифікації товарів в Україні та світі.  
Модуль «Методи визначення фальсифікації товарів». Поняття про 
фальсифікацію товарів. Види, способи, ознаки та різновиди фальси-
фікацій. Правові аспекти фальсифікації товарів та заходи щодо її 
попередження. Захист товарів від підробок. Особливості виявлення 
фальсифікації харчових продуктів та непродовольчих товарів.  
5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби. 
1. Павлюченко Ю.П. Методи визначення фальсифікації товарів : навч. 
посіб. / Ю.П. Павлюченко. – Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2005. – 
303 с.  

2. Притульська Н.В. Ідентифікація товарів : монографія / 
Н.В. Притульська. – Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2007. 
Методика проведення товарознавчої експертизи експертами 
торгово-промислових палат в Україні. – Київ, 2005. – 281 с. 

3. Титаренко Л.Д. Ідентифікація та фальсифікація продовольчих товарів : 
навч. посіб. / Л.Д. Титаренко, В.А. Павлова, В.Д. Малигіна. – Київ : 
Центр навч. літ., 2006. – 63 с. 

4. Идентификация и фальсификация непродовольственных товаров : 
учеб. пособие / под общ. ред. И.Ш. Дзахмишевой. – М. : Изд.-торг. 
корп. «Дашков и Ко», 2009. – 265 с. 

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

– підсумковий контроль – екзамен. 
5.12. Мова навчання та викладання. Українська. 
 
5.1. Назва. Міжнародне технічне регулювання. 
5.2. Тип. Обов’язкова. 
5.3. Рік навчання. 2016/2017. 
5.4. Семестр. І. 
5.5. ПІБ лектора, науковий ступінь, посада. Мотузка Ю.М., канд. 
техн. наук, доц. 
5.6. Результати навчання. Формування системи знань щодо ролі 
системи технічного регулювання в умовах глобалізації економічних 
процесів, характеристики міжнародних угод та законодавчої і 
нормативно-правової основи міжнародного технічного регулювання. 
5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Теоретичні основи 
товарознавства», «Товарознавство. Непродовольчі товари», «Товаро-
знавство. Харчові продукти», «Оцінка відповідності». 
5.8. Зміст. Вивчення структури, складових системи міжнародного 
технічного регулювання, законодавчого та нормативно-правового 
забезпечення її функціонування, аналіз діяльності міжнародних та 
національних організацій у цій сфері, окреслення перспектив 
організаційних заходів щодо адаптації положень вітчизняної системи 
технічного регулювання відповідно до міжнародних норм та правил. 
5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби. 
1. Про технічні регламенти та оцінку відповідності : Закон України 
від від 15.01.2015 № 124-VIII. 

2. Угода Світової організації торгівлі про технічні бар’єри в торгівлі : 
затверджена Рішенням Ради від 22 груд. 1994 р. № 94/800/ЄС 
(Official Journal L 336, 23/12/1994 P. 0001-0002). 

3. Codex Alimentarius. Рекомендований міжнародний звід правил. 
Загальні принципи гігієни харчових продуктів. CAC/RCP 1-1969 
(Rev.4-2003). 

4. Чорнопищук М. Технічне регулювання як інструмент боротьби з 
тіньовою економікою / М. Чорнопищук // Стандартизація, 
сертифікація, якість. – № 3. – Київ, 2008. – С. 67–72.  

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

використанням інноваційних технологій: 
– лекції (тематичні, проблемні); 
– практичні заняття (вирішення ситуаційних завдань). 
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5.11. Методи оцінювання. 
– поточний контроль (тестування, опитування, перевірка індивідуаль-
ного завдання); 

– підсумковий контроль – екзамен. 
5.12. Мова навчання та викладання. Українська. 
 
5.1. Назва. Організація зовнішньоторговельних операцій. 
5.2. Тип. Обов’язкова. 
5.3. Рік навчання. 2016/2017. 
5.4. Семестр. І 
5.5. Лектор, науковий ступінь, посада. Мельник Т.М., д-р екон. наук, 
проф.  
5.6. Результати навчання. Формування цілісної уяви про процеси, 
які притаманні зовнішньоторговельним операціям; володіння культурою 
сучасного економічного мислення; володіння новітніми підходами 
щодо оцінки ефективності зовнішньоторговельних операцій; формування 
у студентів умінь і навичок щодо використання здобутих знань для 
практичної реалізації зовнішньоторговельних контрактів; уміння визначати 
показники обсягів, динаміки, результативності та ефективності 
міжнародних торговельних операцій; засвоєння механізму здійснення 
зовнішньоторговельних операцій; уміння застосовувати емпіричні та 
статистичні дані, інформаційні матеріали для аналізу стану світового 
економічного середовища з метою вибору стратегії здійснення 
зовнішньоторговельних операцій; володіння методиками проведення 
порівняльного аналізу щодо загроз та переваг для вітчизняних 
підприємств при виході на різні сегменти світових товарних ринків. 
5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Міжнардна 
економіка», «Міжнародні економічні відносини», «ЗЕД підприємства». 
5.8. Зміст. Організація зовнішньоторговельних операцій. Зовнішньо-
торговельні операції купівлі-продажу товарів. Встановлення цін у 
зовнішньоторговельних контрактах як фактор підвищення економічної 
ефективності зовнішньоторговельних операцій. Валютно-фінансові 
умови зовнішньоторговельних операцій. Організація і проведення 
зовнішньоторговельних переговорів. Посередницька ланка у зовніш-
ньоторговельних операціях. Класифікація супровідних документів по 
зовнішньоторговельних операціях. Зустрічна торгівля як особливий 
вид зовнішньоторговельних операцій. Зміст та особливості підготовки 
і реалізації договору консигнації. Організація і техніка операцій на 
міжнародних товарних біржах. Міжнародні торги як особливий вид 
зовнішньоторговельних операцій. Організація міжнародних товарних 
аукціонів. Укладання експортно-імпортних контрактів на поставку 
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машин і устаткування. Особливості організації зовнішньоторговельних 
операцій з сировиною. Операції з торгівлі ліцензіями й інші комерційні 
форми передачі технологій. Інжинірингові послуги як об’єкт 
зовнішньоторговельних операцій. Організація операцій з міжнарод-
ного співробітництва щодо будівництва промислових об’єктів. Лізинг 
у зовнішньоторговельних операціях. Операції з міжнародного туризму. 
Транспортне забезпечення зовнішньоторговельних операцій. 
5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби. 
1. Козак Ю.Г. Міжнародні комерційні угоди та розрахунки : 
нормативно-правове регламентування : навч. посіб. / Ю.Г. Козак, 
Н.С. Логвінова. – 2-ге вид. – Київ : Центр навч. літ., 2009. – 773 с. 

2. Зовнішньоекономічні операції і контракти : навч. посіб. / В.В. Козик, 
Л.А. Панкова, Я.С. Крап’як, О.Ю. Григор’єв, А.О. Босак. – 2-ге вид. – 
Київ : Центр навч. літ., 2004. – 608 с. 

3. Амеліна І.В. Міжнародні економічні відносини : навч. посіб. / 
І.В. Амеліна, Т.Л. Попова, С.В. Владимиров. – Київ : Центр навч. 
літ., 2013. – 256 с. 

4. Єрмаченко В.Є. Облік і техніка зовнішньоекономічної діяльності : 
навч. посіб. для вищ. навч. закл. / В.Є. Єрмаченко, С.В. Лабунська, 
О.Г. Маляревська, Н.Ф. Чечетова, О.В. Прокопішина ; Харк. нац. 
екон. ун-т. – Харків : ІНЖЕК, 2010. – 479 с. 

5. Внешнеэкономическая деятельность предприятия : учебник / под 
ред. Л.Е. Стровского. – 5-е изд., перераб. и доп. – М. : ЮНИТИ-
ДАНА, 2011. – 498 с. 

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

– підсумковий контроль (екзамен). 
5.12. Мова навчання та викладання. Українська. 
 
5.1. Назва. Митна справа. 
5.2. Тип. Обов’язкова. 
5.3. Рік навчання. 2016/2017. 
5.4.Семестр. І. 
5.5. ПІБ лектора, науковий ступінь, посада. Караваєв Т.А., канд. 
техн. наук, доц. 
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5.6. Результати навчання. Набуття та поглиблення знань і практичних 
навичок з організації і здійснення митного контролю та оформлення 
окремих видів товарів і розміщення їх у певні митні режими залежно 
від мети переміщення; предметів, товарів і транспортних засобів, що 
належать організаціям та особам, які користуються на території України 
митними пільгами. 
5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Нормативно-
правове регулювання митної справи», «Митна справа», «Митно-
посередницькі послуги», «Товарна номенклатура ЗЕД». 
5.8. Зміст. Технологічні схеми митного контролю і митного оформлення 
транспортних засобів, товарів і пасажирів. Особливості митного 
контролю і митного оформлення окремих видів товарів: лікарських 
засобів; аудіовізуальних, радіоелектронних, високочастотних пристроїв 
та вимірювальних приладів; зброї, вибухових, сильнодіючих отруйних 
речовин; комплектних об’єктів, товарів, що містять об’єкти права 
інтелектуальної власності; транспортних засобів особистого користу-
вання, номерних вузлів та агрегатів, що належать громадянам; товарів, 
що переміщуються трубопровідним транспортом, тощо. Особливості 
митного оформлення товарів, які переміщуються окремими підпри-
ємствами. Особливості розміщення товарів у окремі митні режими. 
Особливості митного контролю та митного оформлення товарів у 
митних режимах, що передбачають вивезення за митну територію 
України. Митний контроль та митне оформлення предметів, транспортних 
засобів, що належать організаціям та особам, які користуються на 
території України митними пільгами. Порядок здійснення митного 
контролю за переміщенням через митний кордон України об’єктів 
флори і фауни. 
5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби. 
1. Стаханов Д.В. Таможенная логистика / Д.В. Стаханов, 
В.Н. Стаханов. – М. : ПРИОР, 2000. – 96 с.  

2. Смирнов І.Г. Логістика: просторово-територіальний вимір : моног-
рафія / І.Г. Смирнов. – Київ : Обрії, 2004. – 335 с. 

3. Москвітіна Т.Д. Міжнародна логістика : навч. посіб. для студ. вищ. 
навч. закл. – Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2012. – 215 с. 

4. Про затвердження Порядку виконання митних формальностей при 
здiйсненнi митного оформлення товарiв iз застосуванням митної 
декларацiї на бланку єдиного адмiнiстративного документа : Наказ 
М-ва фінансів України від 30.05.2012 № 631. – Режим доступу : 
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z1360-12. 
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5.10. Заплановані навчальні заходи та методи викладання. 
Поєднання традиційних та нетрадиційних методів викладання із 

використанням інноваційних технологій: 
– лекції (тематичні, проблемні); 
– практичні заняття (дискусія, робота у групах, заповнення митних 
декларацій при поміщенні товарів у відповідний митний режим, 
вирішення ситуаційних завдань). 

5.11. Методи оцінювання.  
– поточний контроль (тестування, письмове опитування, перевірка 
ситуаційного завдання, підготовленого дайджесту, індивідуального 
завдання); 

– підсумковий контроль – екзамен. 
5.12. Мова навчання та викладання. Українська. 
 
5.1. Назва. Кваліметрія інноваційних товарів. 
5.2. Тип. Обов’язкова. 
5.3. Рік навчання. 2016/2017. 
5.4. Семестр. І. 
5.5. ПІБ лектора, науковий ступінь, посада. Мережко Н.В., д-р 
техн. наук, проф.; Сидоренко О.В., д-р техн. наук, проф. 
5.6. Результати навчання. Підготовка до комерційної діяльності на 
ринку споживчих товарів, управління асортиментом, якістю та конку-
рентоспроможністю товарів; розробка каналів збуту та технології 
товароруху стосовно окремих товарних груп, оптимізація товарознавчо-
технологічних рішень під час просування споживчих товарів на ринку. 
5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Товарознавство», 
«Маркетинг», «Комерційна діяльність», «Торговельне підприємництво». 
5.8. Зміст. Вивчення загальної методології товарознавчої діяльності 
на ринку споживчих товарів, методів дослідження критичних 
контрольних точок, процесу виробництва та товароруху, прогно-
зування і управління номенклатурою та якістю споживчих товарів, 
оптимізація товарознавчих рішень щодо управління асортиментом, 
якістю та конкурентоспроможністю товарів на торговельному 
підприємстві з метою здійснення ефективної комерційної діяльності. 
5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби. 
1. Сидоренко О.В. Товарознавчі складові ринкознавства / 
О.В. Сидоренко. – Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2001. – 421 с. 

2. Дудла І.О. Товарознавчі аспекти маркетингу : навч. посіб. / 
І.О. Дудла. – Київ : Центр навч. літ., 2007. – 338 с. 

3. Мережко Н.В. Лабораторний практикум з дисципліни «Товарознавчі 
складові ринкознавства» / Н.В. Мережко, О.В. Сидоренко. – Київ : 
Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2008. – 65 с. 
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5.10. Заплановані навчальні заходи та методи викладання. 
Поєднання традиційних та нетрадиційних методів викладання із 
використанням інноваційних технологій: 
– лекції (тематичні, проблемні); 
– практичні заняття (тренінг, комунікативний метод, робота у малих 
групах).  

5.11. Методи оцінювання.  
– поточний контроль (тестування, усне та письмове опитування, 
перевірка підготовленого індивідуального завдання); 

– підсумковий контроль – екзамен. 
5.12. Мова навчання та викладання. Українська. 
 
5.1. Назва. Міжнародне право. 
5.2. Тип. Обов’язкова. 
5.3. Рік навчання. 2016/2017. 
5.4. Семестр. І. 
5.5. Лектор, науковий ступінь, посада. Панфілова Ю.М., канд. юрид. 
наук, доц., доцент кафедри. 
5.6. Результати навчання. Формування навичок щодо здатності до 
ефективного використання положень нормативно-правових документів у 
своїй діяльності; володіння основними міжнародно-правовими поняттями 
і категоріями; використовувати знання з міжнародного права в 
юридичній практиці; відслідковувати зв’язки норм міжнародного 
права з нормами інших галузей, систем; у межах допустимого давати 
аналіз і тлумачення норм міжнародного права; обґрунтовувати 
конституційність і доцільність правових рішень; використовувати 
міжнародно-правові процедури захисту прав і свобод людини; 
5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Теорія держави 
та права»; «Теорія міжнародних відносин»; «Історія міжнародного 
права»; «Історія держави і права зарубіжних країн». 
5.8. Зміст. Поняття міжнародного права. Історія міжнародного права. 
Становлення сучасного міжнародного права. Суб’єкти міжнародного 
права. Міжнародно-правове визнання держави. Правонаступництво у 
міжнародному праві. Джерела міжнародного права. Створення норм 
міжнародного права. Реалізація норм міжнародного права. Кодифікація 
міжнародного права. Співвідношення міжнародного і внутрішньо-
державного права. Основні принципи міжнародного права. Мирні 
засоби вирішення міжнародних суперечок. Відповідальність у міжна-
родному праві. Територія і міжнародне право. Право міжнародних 
договорів. Право зовнішніх зносин. Право міжнародних організацій. 
Право Європейського Союзу. Міжнародне гуманітарне право. Міжнародне 
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кримінальне право. Міжнародне космічне право. Міжнародне еконо-
мічне право. Міжнародне екологічне право. Право міжнародної безпеки. 
Міжнародне атомне право. Поняття міжнародного гуманітарного права. 
Джерела міжнародного гуманітарного права. Міжнародно-правова 
регламентація ведення збройної боротьби. Міжнародно-правовий захист 
жертв війни. Відповідальність за порушення норм міжнародного 
гуманітарного права. Міжнародний Рух Червоного Хреста. 
5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби. 
1. Буткевич В.Г. Міжнародне право. Основи теорії : підруч. для студ. 
вищ. навч. закл. за спец. «Міжнародне право», «Міжнародні 
відносини» / В.Г. Буткевич, В.В. Мицик, О.В. Задорожній ; 
В.Г. Буткевич (ред.). – Київ : Либідь, 2002. – 608 с. 

2. Міжнародне право: Основні галузі: Підручник для студ. вищих 
навч. закл. за спец. «Міжнародне право», «Міжнародні відносини» / 
В.Г. Буткевич, С.А. Войтович, О.М. Григоров, Л.Г. Заблоцька, 
О.В. Задорожній ; В.Г. Буткевич (ред.). – Київ : Либідь, 2004. – 814 с. 

3. Гордеюк А.О. Міжнародне право : навч. посіб. / А.О. Гордеюк, 
С.Ф. Гуцу ; Нац. аерокосм. ун-т ім. М.Є. Жуковського «Харків. 
авіац. ін-т». – Харків : ХАІ, 2014. – 52 c. – Бібліогр.: с. 50–51. 

4. Задорожній О.В. Міжнародне право в міждержавних відносинах 
України і Російської Федерації, 1991–2014 : монографія / 
О.В. Задорожній ; Укр. асоц. міжнар. права, Київ. нац. ун-т ім. 
Т. Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ : К.І.С., 2014. – 959 c. 

5. Курс международного права : в 7 т. / под общ. ред. Г.Й. Тункина. – 
М. : Наука, 1989. 

6. Міжнародне право : навч. посіб. / М.В. Буроменський (заг.ред.). – 
Київ : Юрінком Інтер, 2005. – 336 с. 

5.10. Заплановані навчальні заходи та методи викладання. Лекції, 
семінарські/практичні заняття. 
5.11.Методи оцінювання. 
– поточний контроль (усне/письмове тестування, опитування); 
– підсумковий контроль – екзамен. 
5.12. Мова навчання та викладання. Українська. 
 
5.1. Назва. Міжнародне торгове право. 
5.2. Тип. Обов’язкова.  
5.3. Рік навчання. 2016/2017. 
5.4. Семестр. І. 
5.5. Лектор, науковий ступінь, посада. Гончаренко О.М., канд. 
юрид. наук, доц. 
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5.6. Результати навчання. Формування навичок щодо правових засад 
та основних міжнародних договорів з міжнародного торгового права; 
умов здійснення міжнародної торгівлі; джерел правового регулю-
вання основних видів міжнародних торгових договорів (контрактів). 
5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Цивільне право», 
«Цивільний процес» «Господарське право», «Міжнародне публічне 
право», «Міжнародне приватне право». 
5.8. Зміст. Поняття, предмет та джерела міжнародного торгового 
права. Принципи міжнародної торгівлі. Світова організація торгівлі як 
міжнародна економічна організація. Правове регулювання міжнародної 
торгівлі в України. Умови здійснення міжнародної торгівлі. Міжна-
родний комерційний договір (контракт). Окремі види міжнародних 
комерційних договорів (контрактів). Правове регулювання розрахунків 
у сфері міжнародної торгівлі. Відповідальність у сфері міжнародної 
торгівлі. Захист прав і законних інтересів суб’єктів міжнародної торгівлі. 
5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби. 
1. Баймуратов М.О. Міжнародний економічний правопорядок: актуальні 
питання правового регулювання : монографія / М.О. Баймуратов, 
Є.О. Львова, Б.В. Бабін ; за ред. М.О. Баймуратова ; Маріуп. держ. 
ун-т, Представництво Європ. орг. публіч. права в Україні. – Суми : 
Університетська книга, 2011. – 276 с.  

2. Київець О.В. Міжнародне торгове право : навч. посіб. / 
О.В. Київець, В.О. Голубєва ; Держ. вищ. навч. закл. «Київ. нац. 
екон. ун-т ім. В. Гетьмана». – Київ : КНЕУ, 2010. – 236 с.  

3. Сергієнко В.В. Міжнародне економічне право : навч. посіб. / 
В.В. Сергієнко, К.О. Жирнова ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків : 
ХНЕУ, 2012. – 243 с.  

4. Опришко В.Ф. Міжнародне економічне право і процес : монографія / 
В.Ф. Опришко. – Київ : Парламент. вид-во, 2014. – 176 с.  

5. Чубарєв В.Л. Міжнародне економічне право : підручник / 
В.Л. Чубарєв. – Київ : Юрінком Інтер, 2009. – 206 с.  

5.10. Заплановані навчальні заходи та методи викладання. Поєднання 
традиційних і нетрадиційних методів викладання із використанням 
інноваційних технологій:  
– лекції (оглядова);  
– практичні заняття (презентація / дискусія / комунікативний метод / 
моделювання ситуацій / інше).  

5.11. Методи оцінювання:  
– поточний контроль (тестування, усне / письмове опитування тощо); 
– підсумковий контроль – екзамен. 
5.12. Мова навчання та викладання. Українська. 
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5.1. Назва. Ділові переговори. 
5.2. Тип. Обов’язкова. 
5.3. Рік навчання. 2016/2017. 
54. Семестр. І. 
5.5. Лектор, науковий ступінь, посада. Бучацька І.О., канд. екон. 
наук, доц. 
5.6. Результати навчання. Формування теоретичних основ організації 
та проведення ділових переговорів, оволодіння прийомами та умовами їх 
використання для отримання переваг у реалізації стратегій та вирішення 
спірних проблем у переговірному процесі; правилами професійної 
поведінки спеціаліста під час ділових переговорів та нормами правового 
регулювання переговорів на міжнародному рівні як в Україні, так і за 
її межами; знання специфіки переговірного процесу у торговельній 
сфері та сфері послуг. На основі сформованої бази теоретичних знань 
набути практичні навички щодо: розробки програми проведення 
ділових переговорів; формування власної позицію на переговорах, 
використовуючи особистий стиль мислення; підбором інформацій-
ного, програмного, технічного оснащення для забезпечення ведення 
ділових переговорів; надання оцінки проведених ділових переговорів; 
застосовування набутих знань в сфері професійної діяльності і 
особистісного самовдосконалення; дотримання морально-етичних норм 
в процесі фахової діяльності. 
5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Психологія», 
«Маркетинг», «Маркетингові комунікації», «Маркетингові дослідження».  
5.8. Зміст. Сутність та значення процесу організації та проведення 
ділових переговорів в умовах розвитку споживчого ринку України. 
Порядок організації ділових переговорів. Процес проведення ділових 
переговорів. Вербальні комунікації під час переговорів. Невербальні 
комунікації під час переговорів. Технологічні досягнення в методах 
роботи з партнерами. Особливості здійснення переговорів з партне-
рами із зарубіжних країн. 
5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби. 
1. Бучацька І.О. Ділові переговори : навч. посіб. [для студ. вищ. навч. 
закл.] / І.О. Бучацька, Т.В. Дубовик. – Київ : Київ. нац. торг.-екон. 
ун-т, 2012. – 252 с.  

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

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

4. Тіллі Р. Переговори з продажу / Р. Тіллі ; перекл. з англ. 
О.А. Кожевнікової. – Київ : Знання, 2010. – 160 с. 
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5.10. Заплановані навчальні заходи та методи навчання.  
− лекції (оглядова, тематична, проблемна); 
− семінарські та практичні заняття (презентація, дискусія, модерація, 
моделювання ситуацій, методи кейс-стаді, «мозкова атака», робота 
в малих групах). 

5.11. Методи оцінювання. 
− поточний контроль – тестування; письмове та усне опитування; 
перевірка підготовленої презентації, індивідуального творчого завдання, 
ситуаційні завдання; 

− підсумковий контроль – залік. 
5.12. Мова навчання та викладання. Українська. 
 
5.1. Назва. Маркетингові комунікації.  
5.2. Тип. За вибором. 
5.3. Рік навчання. 2016/2017. 
5.4. Семестр. І. 
5.5. ПІБ лектора, науковий ступінь, посада. Бучацька І.О., канд. 
екон. наук, доц. 
5.6. Результати навчання. Формування теоретичних основ марке-
тингових комунікацій, основний зміст і напрями розвитку елементів 
системи маркетингових комунікацій; характеристики та види основних 
засобів реклами, заходи зв’язків з громадськістю, особистого продажу, 
стимулювання збуту та інших, принципи організації та контролю 
комунікаційної діяльності підприємства. Набуття практичних навичок 
з таких питань: створення програми маркетингових комунікацій 
підприємства на майбутній період та оцінка її ефективності; обґрун-
тування та вибір носіїв реклами та розробка медіапланів; оцінка 
існуючих рекламних звернень; створення позитивної суспільної думки 
про підприємство (public relations); організація участі підприємства у 
виставці або ярмарку; вибір конкретного рекламного агентства, 
послугами якого можна скористатися та інше.  
5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Маркетинг», 
«Менеджмент». 
5.8. Зміст. Маркетингові комунікації в комплексі маркетингу підпри-
ємства. Характеристика основних елементів моделі маркетингових 
комунікацій. Засоби рекламних комунікацій. Прийоми створення 
комунікаційного звернення. Прямий маркетинг у комплексі марке-
тингових комунікацій підприємства. Форми та методи стимулювання 
продажу. Зв’язки з громадськістю як елемент маркетингових комунікацій 
підприємства. Роль ярмарків у комунікаційній політиці підприємства. 
Характеристика інших елементів маркетингових комунікацій підпри-
ємства. Планування і використання засобів комунікації. Управління 
маркетинговими комунікаціями підприємства. 
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5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби. 
1. Лук’янець Т.І. Маркетингова політика комунікацій : навч. посіб. / 
Т.І. Лук’янець. – Київ : КНЕУ, 2000. – 380с. 

2. Голубкова Е.Н. Маркетинговые коммуникации / Е.Н. Голубкова. – 
М. : Финпрес, 2000. – 256 с. 

3. Маркетинг : підручник [для студ. вищ. навч. закл.] / В. Руделіус, 
О.М. Азарян, Н.О. Бабенко, Е.Н. Берковіць. – 3-є укр. вид. – Київ : 
Консорціум із удосконалення менеджмент-освіти в Україні, 2008. – 
648 с.  

4. Ромат Е.В. Реклама в системе маркетинга / Е.В. Ромат. – Київ : 
Студцентр, 2008. – 608 с. 

5. Режим доступу : http://mr.com.ua – «Маркетинг і реклама» – 
загальноукраїнське спеціалізоване видання з маркетингової тематики. 
Журнал призначений насамперед для практиків у сфері реклами й 
маркетингу.  

6. Режим доступу : ww.pr-liga.org.ua – сайт «Української ліги зі 
зв’язків із громадськістю».  

5.10. Заплановані навчальні заходи та методи навчання  
– лекції (оглядова, тематична, проблемна); 
– практичні заняття (презентація, дискусія, модерація, моделювання 
ситуацій, методи кейс-стаді, «мозкова атака», робота в малих групах). 

5.11. Методи оцінювання: 
– поточний контроль – тестування; письмове опитування; перевірка 
підготовленого звіту, презентації, ситуаційні завдання; 

– підсумковий контроль – екзамен. 
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. Притульська Н.В., д-р 
техн. наук, перший проректор з науково-педагогічної роботи; 
Михайлова Г.М., канд. техн. наук, доц. 
5.6. Результати навчання. Формування вмінь застосовувати законо-
мірності, методи та форми наукового пізнання при проведенні наукових 
досліджень та під час аналізу явищ і процесів, пов’язаних з 
професійною діяльністю. 
5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Філософія». 
5.8. Зміст. Проблеми наукового пізнання. Діалектика як теорія та мето-
дологія наукового дослідження. Логічні основи наукового дослідження. 
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Гносеологічні засади наукового дослідження. Проблеми істини у 
науковому дослідженні. Методологічні основи наукового дослідження. 
Специфіка наукового пізнання. Основні етапи та форми у процесі 
наукового дослідження. Рівні та методи наукового дослідження. 
Аргументація та доказ у науковому дослідженні. Структура і динаміка 
наукового дослідження. Наукометричні міжнародні бази даних. 
5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби. 
1. Економічні дослідження (методологія, інструментарій, організація, 
апробація) : навч. посіб. / за ред. А.А. Мазаракі. – Київ : Київ. нац. 
торг.-екон. ун-т, 2010. – 280 с. 

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

5.10. Заплановані навчальні заходи та методи викладання. Поєднання 
традиційних та нетрадиційних методів викладання із використанням 
інноваційних технологій: 
– лекції (проблемні); 
– практичні заняття (тренінг, презентація, дискусія). 
5.11. Методи оцінювання. 
– поточний контроль (усне та письмове опитування, перевірка підго-
товленого міні-проекту); 

– підсумковий контроль – залік. 
5.12. Мова навчання та викладання. Українська. 
 
5.1. Назва. Методика викладання у вищій школі. 
5.2. Тип. За вибором. 
5.3. Рік навчання. 2016/2017. 
5.4. Семестр. І. 
5.5. ПІБ лектора, науковий ступінь, посада. Глушкова Т.Г., канд. 
техн. наук, доц. 
5.6.Результати навчання. Формування вмінь та навичок щодо 
навчального процесу у вищих навчальних закладах різних країн світу, 
психолого-педагогічних та дидактичних основ навчального процесу у 
вищих навчальних закладах, сучасних методик викладання дисциплін 
у вищій школі. 
5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Філософія», 
«Соціологія». 
5.8. Зміст. Система вищої освіти в Україні, тенденції та перспективи 
розвитку. Планування і організація навчального процесу. Психологічні 
основи навчання та педагогічна майстерність викладача. Система 
методів навчання у вищій школі та їх застосування у викладанні 
фахових дисциплін. Науково-методичне забезпечення навчального 
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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. Веретенко Т.Г. Загальна педагогіка : навч. посіб. / Т.Г. Веретенко. – 
Київ : Професіонал, 2004. – 115 с. 

2. Вітвицька С.С. Основи педагогіки вищої школи : навч. посіб. для 
студ. вищ. навч. закл. / С.С. Вітвицька. – Київ : Центр навч. літ., 
2003. – 120 с. 

3. Дроздова І.П. Методика викладання, педагогіка та психологія 
вищої освіти : навч. посіб. / І.П. Дроздова. – Харків : ХНАМГ, 2008. – 
144 с. 

4. Еш С. Методика викладання у вищому навчальному закладі / 
С. Еш. – Київ : Вища шк., 2010. – № 11. – С. 94–108.  

5. Методика викладання у вищій школі : навч. посіб. / О.В. Малихін, 
І.Г. Павленко, О.О. Лаврентьєва, Г.І. Матукова. – Кривий Ріг : 
КДПУ, 2010. – 80 с. 

6. Мистецтво бути викладачем : практ. посіб. – Київ : Консорціум із 
удосконалення менеджмент-освіти в Україні, 2003 – 280 с. 

5.10. Заплановані навчальні заходи та методи викладання. Поєднання 
традиційних та нетрадиційних методів викладання із використанням 
інноваційних технологій: 
– лекції (тематичні, проблемні); 
– практичні заняття (дискусія, презентація, робота у малих групах, 
вирішення ситуаційних завдань). 

5.11. Методи оцінювання.  
– поточний контроль (тестування, усне та письмове опитування, 
перевірка підготовленої презентації, міні-проекту); 

– підсумковий контроль – залік. 
5.12. Мова навчання та викладання. Українська.  
 
5.1. Назва. Психологія управління та конфліктологія. 
5.2. Тип. За вибором. 
5.3. Рік навчання. 2016/2017. 
5.4. Семестр. І. 
5.5. Лектор, науковий ступінь, посада. Осьодло В.І., д-р психол. 
наук, проф.; Берзінь В.І., д-р мед. наук, проф.; Ржевський Г.М., канд. 
психол. наук, доц. 
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5.6. Результати навчання. Формування вмінь та навичок щодо 
психологічних причинно-наслідкових зв’язків в організаціях; структу-
рування завдання у відповідності до індивідуально-психологічних 
особливостей працівників та їх кваліфікації; здатності аналізувати і 
враховувати емоційно-вольовий, мотиваційний, регуляторний, інфор-
маційний компоненти у професійній взаємодії фахівців в організації; 
аналізу причини і ознаки конфліктів, результати їх діагностики і 
прогнозування; впровадження психологічної програми розв’язання 
конфліктних ситуацій в організації; 
5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Психологія», 
«Соціальна психологія». 
5.8. Зміст. Теоретико-методологічні основи психології управління. 
Особистість в управлінській та комунікаційній взаємодії. Психологічна 
готовність керівника до управлінської діяльності. Професійний стрес 
в управлінській діяльності та методи його профілактики і подолання. 
Об’єкт, предмет, завдання та основні категорії конфліктології. Причини, 
наслідки і способи управління конфліктами в організації. Передумови, 
способи попередження та розв’язання конфліктів в сфері управління. 
Технології управління і регулювання конфліктами в діяльності керівника.  
5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби. 
1. Брич В.Я. Психологія управління : навч. посіб. / В.Я. Брич, 
М.М. Карман. – Київ : Кондор-Видавництво, 2013. – 384 с. 

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

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

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

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

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

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

– практичні заняття (тренінги, презентації, дискусії, робота в малих 
групах, моделювання ситуацій). 
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5.11. Методи оцінювання.  
– поточний контроль (тестування усне / письмове опитування; перевірка 
підготовленого есе / реферату / дайджесту / огляду / звіту / 
конспекту / презентації / задачі / ситуаційні завдання тощо); 

– підсумковий контроль –  
5.12. Мова навчання та викладання Українська. 
 
5.1. Назва. Інтелектуальна власність. 
5.2. Тип. За вибором. 
5.3. Рік навчання. 2016/2017. 
5.4. Семестр. І. 
5.5. ПІБ лектора, науковий ступінь, посада. Дараганова Н.В., канд. 
юрид. наук, доц. 
5.6. Результати навчання. Формування системи знань про: поняття 
інтелектуальної власності; об’єкти та суб’єкти інтелектуальної власності; 
правову охорону авторського права; правову охорону суміжних прав; 
правову охорону винаходів, корисних моделей, промислових зразків; 
правову охорону нетрадиційних результатів інтелектуальної власності; 
правову охорону засобів індивідуалізації суб’єктів господарського 
обороту, товарів, робіт і послуг; захист від недобросовісної конкуренції; 
відповідальність за порушення прав інтелектуальної власності. 
Формування навичок практичного застосування знань, отриманих під 
час вивчення дисципліни «Інтелектуальна власність». 
5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Правознавство».  
5.8. Зміст. Поняття інтелектуальної власності, об’єкти та суб’єкти 
інтелектуальної власності. Поняття, принципи та джерела авторського 
права; об’єкти та суб’єкти авторського права; особисті немайнові та 
майнові права на твори літератури, мистецтва і науки; колективне 
управління авторськими правами; відповідальність за порушення 
авторських прав. Правова охорона суміжних прав. Поняття та умови 
правової охорони винаходів, корисних моделей, промислових зразків. 
Правова охорона нетрадиційних результатів інтелектуальної власності. 
Правова охорона засобів індивідуалізації суб’єктів господарського 
обороту, товарів, робіт і послуг. Поняття та правовий захист комер-
ційних (фірмових) найменувань; торговельної марки та географічних 
значень. Захист від недобросовісної конкуренції. Відповідальність за 
порушення прав інтелектуальної власності.  
5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби. 
1. Бошицький Ю.Л. Право інтелектуальної власності : навч. посіб. / 

Ю.Л. Бошицький. – Київ : Логос, 2007. – 416 с. 
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2. Право інтелектуальної власності / за ред. О.А. Підопригори, 
О.Д. Святоцького. – Київ : Ін Юре, 2004. – 235 с. 

3. Право інтелектуальної власності : академ. курс : підруч. для студ. 
вищ. навч. закл. / за ред. О.П. Орлюк, О.Д. Святоцького. – Київ : 
Ін Юре, 2007. – 174 с. 

4. Бошицький Ю.Л. Правове регулювання службового винахідництва: 
проблеми теорії та практики / Ю.Л. Бошицький, М.М. Яшарова. – 
Київ : Вид-во Європ. ун-ту, 2012. – 365 с. 

5. Інтелектуальна власність : навч. посіб. / Г.М. Остапович, 
О.М. Стороженко, Г.В. Уманців, О.В. Фоміна. – Київ : Київ. нац. 
торг.-екон. ун-т, 2012. – 178 с. 

5.10. Заплановані навчальні заходи та методи викладання. Поєднання 
традиційних і нетрадиційних методів викладання із використанням 
інноваційних технологій : лекції (оглядові / тематичні); семінарські / 
практичні заняття. 
5.11. Методи оцінювання. 
– поточний контроль (тестування, усне / письмове опитування, вирішення 
юридичних задач тощо);  

– підсумковий контроль (залік). 
5.12. Мова навчання та викладання. Українська. 
 
5.1. Назва. Експертиза товарів. 
5.2. Тип. Обов’язкова. 
5.3. Рік навчання. 2016/2017. 
5.4. Семестр. ІІ. 
5.5. ПІБ лектора, науковий ступінь, посада. Белінська С.О., д-р техн. 
наук, зав. каф.; Коломієць Т.М., канд. техн. наук, доц.; Черняк Л.В., 
канд. техн. наук, доц.;  
5.6. Результати навчання. Формування знань щодо опанування порядку 
проведення та документального оформлення результатів експертизи 
кількості та якості харчових продуктів та непродовольчих товарів.  
5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Товарознавство», 
«Комерційне право».  
5.8. Зміст. Місце та роль експертизи товарів у сучасних умовах; 
основні поняття і терміни щодо експертизи; функції установ, що 
здійснюють експертизу товарів; права, обов’язки експерта; види 
експертиз; технологія проведення товарознавчої експертизи товарів; 
підстави для призначення та особливості товарознавчої експертизи; 
документальне оформлення результатів експертизи; перспективи 
розвитку експертної діяльності.  
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5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби. 
1. Коломієць Т.М. Експертиза товарів : підручник / Т.М. Коломієць, 
Н.В. Притульська, О.Л. Романенко. – Київ : Київ. нац. торг.-екон. 
ун-т, 2009. – 197 с. 

2. Притульська Н.В. Ідентифікація товарів : монографія / 
Н.В. Притульська. – Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2007. 

3. Методика проведення товарознавчої експертизи експертами торгово-
промислових палат в Україні. – Київ, 2005. – 281 с. 

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

– підсумковий контроль – екзамен. 
5.12. Мова навчання та викладання. Українська. 
 
5.1. Назва. Управління якістю. 
5.2. Тип. Обов’язкова. 
5.3. Рік навчання. 2016/2017. 
5.4. Семестр. ІІ. 
5.5. Лектор, науковий ступінь, посада. Осієвська В.В., канд. техн. 
наук, доц.; Ясинська Н.С., канд. техн. наук, доц. 
5.6. Результати навчання. Формування теоретичних знань і практичних 
навичок щодо теорії та методології управління якістю, принципів 
побудови та функціонування систем управління якістю, опанування 
нормативно-правових, організаційних та економічних питань щодо 
управління якістю. 
5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. Знання та навички 
з дисциплін освітнього ступеню «бакалавр»: «Технічне регулювання. 
Основи стандартизації, метрології та управління якістю». 
5.8. Зміст. Основні поняття і категорії у сфері управління якістю. 
Питання щодо вирішення проблем якості на сучасному етапі. Взаємо-
зв’язок якості з успіхом та ефективністю розвитку національної 
економіки, конкурентоспроможності продукції, національним престижем 
країни. Значення та сутність управління якістю товарів, управління 
якістю на рівні підприємства. 

Вітчизняний та міжнародний досвід з управління якістю. Методо-
логічні засади управління якістю: загальні підходи та методи роботи 
щодо управління якістю, планування та контроль якості продукції, 
статистичні методи управління якістю. Практичні навички щодо 
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організації робіт із забезпечення якості продукції шляхом розробки та 
впровадження систем якості у відповідності з рекомендаціями міжна-
родних стандартів ISO серії 9000. Вплив якості на прибуток підприємства, 
класифікація витрат на якість. 
5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби.  
1. Мережко Н.В. Управління якістю / Н.В. Мережко, В.В. Осієвська, 
Н.С. Ясинська. – Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2010. – 216 с. 

2. Білецький Е.В. Управління якістю продукції та послуг : навч. посіб. 
для студ. вищ. навч. закл. / Е.В. Білецький, Д.А. Янушкевич, 
З.Р. Шайхлісламов. – Харків : ХТЕІ, 2015. – 244 с. 

3. Мазур І.І. Управління якістю / І.І. Мазур, В.Д. Шапіро ; під. ред. 
І.І. Мазура. – 2-ге вид. – М. : Омега-Л, 2005. – 400 с. 

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

– індивідуальні завдання; 
– самостійна робота студентів. 
5.11. Методи оцінювання. 
– поточний (тестування, усне/письмове опитування); 
– підсумковий – залік. 
5.12. Мова навчання та викладання. Українська. 
 
5.1. Назва. Електронна комерція. 
5.2. Тип. Обов’язкова. 
5.3. Рік навчання. 2016/2017. 
5.4. Семестр. ІІ. 
5.5. ПІБ лектора, вчений ступінь, посада. Баннікова С.О., канд. фіз.-
мат. наук, доц. 
5.6. Результати навчання. Формування знань та практичних навичок 
щодо методів та засобів розвитку, організації та виконання торго-
вельних операцій та угод електронними засобами. 
5.7.Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Економічна 
інформатика», «Інформаційні технології та системи» та «Безпека програм 
та даних». 
5.8. Зміст. предмет електронної комерції та її зв’язок з іншими 
економічними та комп’ютерними дисциплінами. основні бізнес-
моделі електронної комерції та сучасні інформаційні технології та 
системи для їх реалізації. системи електронного документообігу. 
проблеми безпеки та захисту електронних трансакцій. 
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5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби.  
1. Пономаренко Л.А. Електронна комерція : підручник / Л.А. Поно-
маренко, В.О. Філатов ; за ред. А.А. Мазаракі. – Київ : Київ. нац. 
торг.-екон. ун-т, 2002. – 443 c. 

2. Шалева О.І. Електронна комерція : навч. посіб. / О.І. Шалева. – 
Київ : Центр навч. літ., 2011. – 216 c. 

3. Тардаскіна Т.М. Електронна комерція : навч. посіб. / Т.М. Тардаскіна, 
Є.М. Стрельчук, Ю.В. Терешко. – Одеса : ОНАЗ ім. О.С. Попова, 
2011. – 244 c. 

4. Оліфіров О.В. Електронна комерція : навч. посіб. / О.В. Оліфіров, 
К.О. Маковейчук. – Донецьк.: ДонНУЕТ, 2011. – 124 c. 

5. Рассел Джесси. Электронная коммерция / Рассел Джесси. – Москва, 
2012. – 96 c. 

6. Электронная коммерция : учебник / Л.А. Брагин, Г.Г. Иванов, 
А.Ф. Никишин, Т.В. Панкина. – М. : ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 
2012. – 192 с.  

5.10. Заплановані навчальні заходи та методи викладання. Поєднання 
традиційних та нетрадиційних методів викладання із використанням 
інформаційних технологій: 
– лекції (тематичні, мультимедійні з електронним тестуванням); 
– практичні заняття (робота на кафедральному сервері). 
5.11. Методи оцінювання.  
– поточний контроль – перевірка індивідуальних завдань та тестування; 
– підсумковий контроль – екзамен.  
5.12. Мова навчання та викладання. Українська. 
 
5.1. Назва. Логістичний менеджмент. 
5.2. Тип. Обов’язкова. 
5.3. Рік навчання. 2016/2017. 
5.4. Семестр. ІІ. 
5.5. Лектор, науковий ступінь, посада. Кочубей Д.В., канд. екон. 
наук, доц. 
5.6. Результати навчання. Використання системного підхіду в 
управлінні підприємством; розробка оптимальних організаційних 
структур служби логістики; організація логістики на різних за видами 
діяльності підприємствах; використання мотивації логістичного 
персоналу для зменшення загальних витрат; розробка логістичних 
стратегій для різних за видами діяльності підприємств; складання 
планів поточної та оперативної логістичної діяльності підприємства; 
проведення логістичного аудиту підприємства. 
5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Менеджмент», 
«Маркетинг», «Економика підприємства», «Логістика». 
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5.8. Зміст. Концептуальні та методологічні засади логістичного мене-
джменту. Сутність та задачі логістичного менеджменту. Потоковий 
процес як об’єкт логістичного управління. Наукові принципи логіс-
тичного управління. Стратегія логістичного менеджменту. Організаційна 
структура управління логістикою. Логістичні технології управління 
ланцюгами постачань. Контролінг логістичних бізнес – процесів. 
Адміністрування логістичної системи. Логістичне управління логістич-
ними потоками. Управління постачанням, розподілом, складуванням, 
запасами в логістичних системах.  
5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби. 
1. Пономаренко В.С. Логістичний менеджмент : підручник / 
В.С. Пономаренко, К.М. Таньков, Т.І. Лепейко ; за ред. В.С. 
Пономаренка. – Харків : ВД «ІНЖЕК», 2010. – 482 с. 

2. Крикавський Є. Логістичне управління : підручник / Є. Крикав-
ський. – Львів : Вид-во Нац. ун-ту «Львівська політехніка», 2005. – 
684 с 

3. Бауэрсокс Доналд Дж. Логистика: интегрированная цепь поставок / 
Доналд Дж. Бауэрсокс, Дейвид Дж. Клосс ; пер. с англ. Н.Н. Барыш-
никовой, Б.С. Пинскера. – 2-е изд. – М. : ЗАО «Олимп–Бизнес», 
2008. – 640 с.: ил. ISBN 978-5-9693-0124-5 (рус.) 

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

5.10. Запановані навчальні заходи та методи викладання. Лекції 
(тематичні та проблемні), семінарські та практичні заняття (з вико-
ристанням інформаційних технологій, аналітично – розрахункових, 
творчих та ситуаційних завдань). 
5.11. Методи оцінювання.  
– поточний контроль – опитування, тестування, індивідуальні самос-
тійні роботи; 

– підсумковий контроль – залік. 
5.12. Мова навчання та викладання. Українська. 
 
5.1. Назва. Митна логістика. 
5.2. Тип. За вибором. 
5.3. Рік навчання. 2017/2018. 
5.4. Семестр. ІІІ. 
5.5. ПІБ лектора, науковий ступінь, посада. Караваєв Т.А., канд. 
техн. наук, доц. 
5.6. Результати навчання. Здобуття теоретичних знань і практичних 
навичок застосування логістичних підходів для раціоналізації і спро-
щення виконання митних при переміщенні товарів і транспортних 
засобів комерційного призначення через митний кордон України. 
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5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Логістика», 
«Нормативно-правове регулювання митної справи», «Товарна 
номенклатура ЗЕД», «Митна справа». 
5.8. Зміст. Вивчення специфіки логістичного підходу до управління 
товарними і матеріальними потоками. Логістична організація митної 
справи в Україні: сутність, основні підходи і напрями реалізації. 
Характеристика цілей митної логістики та способів їх досягнення в 
митній системі Україні. Характеристика логістичних потоків експортно-
імпортних операцій як об’єктів митного оформлення і контролю. 
Аналіз компонентної, функціональної та регіональної структури 
митної логістики в Україні. Принципи побудови та функціонування 
митних логістичних систем. Інформаційне забезпечення митних 
логістичних систем. Класифікація та вивчення макрологістичних і 
мікрологістичних митних систем. Характеристика метарівня, мезорівня, 
макрорівня, мікрорівня та локального рівня митної логістики в 
Україні. Логістизація митного контролю та оформлення товарів в 
Україні. Раціоналізація й оптимізація потоків митного оформлення та 
пропуску товарів. Аналіз логістичних ланцюгів митного контролю та 
оформлення товарів і логістичного потенціалу на прикладі митниці 
або регіону. 
5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби. 
1. Митний кодекс України : Закон України від 13.03.2012 № 4495-VI 

(зі змін.). – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/ 
4495-17 

2. Рамкові стандарти безпеки та полегшення всесвітньої торгівлі : 
Стандарти Всесвітньої митної організації від 01.06.2005. – Режим 
доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/976_003 

3. Про спрощення і гармонізацію митних процедур (Кіотська кон-
венція) : Міжнар. конвенція від 18.05.1973. – Режим доступу : 
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_643. 

4. Стамбульська Конвенція про тимчасове ввезення : Міжнар. 
конвенція від 26.06.1990. – Режим доступу : http://zakon1.rada. 
gov.ua/laws/show/ 995_472. 

5. Про авторське право : Всесвітня конвенція від 06.09.1952. – Режим 
доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_052. 

6. Конвенція про міжнародну торгівлю видами дикої флори та фауни, 
що перебувають під загрозою зникнення : станом на 03.03.1973. – 
Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_129.  

5.10. Заплановані навчальні заходи та методи викладання. Поєднання 
традиційних та нетрадиційних методів викладання із використанням 
інноваційних технологій: 
– лекції (тематичні, проблемні); 
– практичні заняття (робота у малих групах). 
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5.11. Методи оцінювання.  
– поточний контроль (тестування, усне та письмове опитування, пере-
вірка підготовлених індивідуальних завдань, рефератів, дайджестів); 

– підсумковий контроль – залік. 
5.12. Мова навчання та викладання. Українська. 
 
5.1. Назва. Міжнародні організації. 
5.2. Тип. Обов’язкова. 
5.3. Рік навчання. 2016/2017. 
5.4. Семестр. ІІ. 
5.5. Лектор, науковий ступінь, посада. Юхименко В.В., д-р екон. 
наук, проф. 
5.6. Результати навчання. Формування у студентів цілісної уяви про 
специфіку діяльності міжнародних організацій; засвоєння категоріаль-
ного апарата, що обумовлює створення і функціонування міжнародних 
організацій; розуміння цілей, завдань та функцій міжнародних 
організацій в регулюванні світогосподарських зв’язків і міжнародних 
відносин, їх механізму, норм і правил діяльності; набуття практичних 
навичок аналізу діяльності різних міжнародних організацій, їх впливу 
на розвиток певних галузей міжнародних відносин, політику окремих 
держав;уміння шляхом аналізу визначити вигоди й можливі втрати 
від участі країни в тих або інших міжнародних організаціях; форму-
вання комплексного підходу до розуміння механізмів включення 
України в міжнародні організації. 
5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Макроекономіка», 
«Світовий ринок товарів та послуг», «Міжнародна економіка», 
«Міжнародні економічні відносини». 
5.8. Зміст. Міжнародні організації, їх роль та функції в регулюванні 
світогосподарських зв’язків. Механізм функціонування міжнародних 
організацій. Міжнародні організації системи Організації Об’єднаних 
Націй (ООН). Система міжнародних валютно-фінансових організацій. 
Міжнародні регіональні валютно-фінансові організації. Міждержавні 
організації загальної компетенції та багатосторонні міждержавні 
організації з регулювання світових товарних ринків та ринків послуг. 
Міжнародні організації з регулювання світової торгівлі. Міжнародні 
організації у сфері стандартизації та сертифікації продукції. Міжна-
родні неурядові організації. Регіональні інтеграційні угруповання. 
Діяльність України в міжнародних організаціях. 
5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби. 
1. Міжнародна економіка : підручник. У двох частинах / за наук. ред. 
А.А. Мазаракі. – Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2014. – Ч. 1. – 
633 с. 
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2. Міжнародна економіка : підручник. У двох частинах / за наук. ред. 
А.А. Мазаракі. – Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2014. – Ч. 2. – 
384 с. 

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

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

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

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

– підсумковий контроль (екзамен). 
5.12. Мова навчання та викладання. Українська. 
 
5.1. Назва. Європейська інтеграція. 
5.2. Тип. За вибором. 
5.3. Рік навчання. 2016/2017. 
5.4. Семестр. ІІ. 
5.5. ПІБ лектора, науковий ступінь, посада. Іксарова Н.О., канд. 
екон. наук, доц. 
5.6. Результати навчання. Формування у студентів умінь і навичок 
щодо ефективного використання здобутих знань для самостійного 
аналізу процесів та явищ регіональної економічної інтеграції; уміння 
аналізувати напрями та механізми регулювання конкуренції на 
спільному ринку ЄС з метою виявлення труднощів, з якими доведеться 
стикатися вітчизняним підприємствам – суб’єктам ЗЕД, що виходять 
на європейський ринок; засвоєння системних знань щодо основних 
принципів та напрямів формування внутрішнього єдиного ринку ЄС, 
його зовнішньоторговельної політики, механізмів прийняття рішень, 
інституційного та правового забезпечення реалізації єдиних політик у 
сфері інновацій, енергетики, транспорту тощо з метою їх імплемен-
тації у регіональні та національну стратегії європейської інтеграції; 
формування комплексного підходу до розуміння механізмів включення 
України у процес міжнародного співробітництва з країнами ЄС у 
різних сферах економіки. 
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5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Міжнародна 
економічна діяльність України», «Міжнародна економіка», «Міжна-
родні організації». 
5.8. Зміст. Процес європейської інтеграції, його чинники та етапи 
розвитку. Цілі, принципи та особливості функціонування ЄС. Історія 
створення ЄС. Нова інституційна модель Євросоюзу. Інституції Євросоюзу. 
Допоміжні органи ЄС. Повноваження та головування в Раді ЄС, 
процедури ухвалення рішень, механізми співпраці. Зовнішньоторговельна 
політика Європейського Союзу та механізми її формування. Регулю-
вання конкуренції на спільному ринку країн ЄС. Принципи розробки 
та реалізації регіональної політики ЄС. Напрями інноваційного розвитку 
ЄС та методи його оцінки. Секторальні пріоритети економічної 
політики. Розширення Євросоюзу. Маастрихтські та копенгагенські 
критерії для вступу. Досвід країн ЦСЄ щодо інтеграції в ЄС. Шляхи 
та напрями зближення України з ЄС. 
5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби. 
1. Шнирков О.І. Європейський Союз у глобальному інноваційному 
просторі : монографія / О.І. Шнирков. – Київ : Київ. нац. торг.-екон. 
ун-т, 2012. – 143 с. 

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

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

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

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

6. Европейский Союз : Основополагающие акты в редакции Лисса-
бонского договора с комментариями. – М. : ИНФРА-М, 2010. – 698 с. 

5.10. Заплановані навчальні заходи та методи викладання. Тематичні 
та проблемні лекції, практичні заняття у формі дискусії, презентації 
проектів у малих групах тощо. 
5.11. Методи оцінювання. 
– поточний контроль (опитування, тестування); 
– підсумковий контроль (залік). 
5.12. Мова навчання та викладання: Українська. 
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5.1. Назва. Митно-посередницькі послуги. 
5.2. Тип. За вибором. 
5.3. Рік навчання. 2016/2017. 
5.4. Семестр. ІІ. 
5.5. Лектор, науковий ступінь, посада. Калуга Н.В., канд. хім. наук, доц. 
5.6. Результати навчання. Дати майбутнім фахівцям достатні знання 
про основні терміни у галузі митно-посередницьких послуг; нормативно-
правові підстави діяльності митного брокера та перевізника; функції 
Асоціації митних брокерів України (АМБУ) та Асоціації міжнародних 
автомобільних перевізників (АсМАП); порядок заповнення граф митної 
декларації (МД); порядок перевезення вантажів із застосуванням 
книжки Міжнародних дорожніх перевезень (МДП); правила запов-
нення книжки МДП; відповідальність за порушення законодавства в 
галузі митно-посередницьких послуг. 

Набуття навичок щодо заповнення МД відповідно до різних 
митних режимів та заповнення книжки МДП. 
5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Нормативно-
правове регулювання митної справи», «Митна справа». 
5.8. Зміст. Види посередницької діяльності в митній справі та їх 
сутність. Нормативно-правове регулювання діяльності митного брокера 
та митного перевізника в Україні. Діяльність Асоціації митних брокерів 
України. Організаційні та кваліфікаційні вимоги до провадження 
посередницької діяльності митних брокерів. Порядок заповнення граф 
МД. Діяльність АсМАП України. Перевезення вантажів застосуванням 
книжки МДП. Допуск автоперевізників до процедури МДП. Гарантії 
допуску до системи МДП. Правила заповнення книжки МДП. 
Позбавлення права доступу до системи МДП. Відповідальність за 
порушення законодавства в галузі митно-посередницьких послуг. 
5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби. 
1. Митний кодекс України : Закон України вiд 13.03.2012 № 4495-VI. 
2. Про виконання митних формальностей відповідно до заявленого 
митного режиму : Наказ М-ва фінансів України від 31.05.2012 № 657. 

3. Про затвердження Порядку заповнення митних декларацій на 
бланку єдиного адміністративного документа : Наказ М-ва фінансів 
України від 31.08.2012 № 651.  

4. Про затвердження Порядку застосування спеціальних спрощень, 
що надаються уповноваженому економічному оператору : Постанова 
Кабінету Міністрів України від 21 трав. 2012 № 447.  

5. Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику 
від провадження діяльності митного брокера та визначається 
періодичність проведення планових заходів державного нагляду 
(контролю) : Постанова Каб. Міністрів України від 21.03.2012 № 219. 
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6. Про затвердження Порядку надання складським об’єктам статусу 
«митний склад» та позбавлення такого статусу : Наказ М-ва 
фінансів від 16.07.2012 № 835.  

5.10. Заплановані навчальні заходи та методи викладання. Поєднання 
традиційних та нетрадиційних методів викладання із використанням 
інноваційних технологій: 
– лекції (тематичні); 
– практичні заняття. 
5.11. Методи оцінювання.  
– поточний контроль (письмове опитування, перевірка індивідуаль-
ного завдання);  

– підсумковий контроль – екзамен. 
5.12. Мова навчання та викладання. Українська. 
 
5.1. Назва дисципліни. Професійна комунікація іноземною мовою. 
5.2. Тип. За вибором. 
5.3. Рік навчання. 2016/2017. 
5.4. Семестр. ІІ. 
5.5. ПІБ лектора, науковий ступінь, посада. Колот Л.А., ст. викл. 
5.6. Результати навчання. Вивчення феномена мовної комунікації; 
формування вмінь та навичок правильно розуміти й аналізувати 
комунікативні процеси і явища, використовування здобутих знань у 
вивченні іноземних мов, перекладі, філологічних дослідженнях, практиці 
іншомовного спілкування; висвітлення ролі мовної комунікації у 
контактній зоні. 
5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисциплніни. Вхідний рівень 
володіння іноземною мовою В2+. 
5.8. Зміст. Теми: Теорія мовної комунікації як наука і навчальна 
дисципліна. Природа спілкування і комунікації. Риторика – мистецтво 
слова. Компоненти комунікації і форми мовного спілкування. Організація 
мовного коду в комунікації. Загальна характеристика складових 
комунікативного акту. Культура мовної комунікації. Комунікативні 
девіації (невдачі). Міжкультурна комунікація. Етноспецифіка мовної 
комунікації. 
5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби.  
1. Яшенкова О.В. Основи теорії мовної комунікації / О.В. Яшенкова. – 

Київ : Академія, 2010. – 312 с. 
2. Бацевич Ф.С. Основи комунікативної лінгвістики / Ф.С. Бацевич. – 

Київ : Академія, 2004. – 344 с. 
3. Волкова Н.П. Професійно-педагогічна комунікація / Н.П. Волкова. – 

Київ : Академія, 2006. – 256 с. 
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4. Гришаева Л.И. Введение в теорию межкультурной коммуникации / 
Л.И. Гришаева, Л.В. Цурикова. – М. : Академия, 2007. – 336 с. 

5. Олійник О. Риторика / О. Олійник. – Київ : Кондор, 2009. – 170 с. 
6. Онуфрієнко Г.С. Риторика / Г.С. Онуфрієнко. – Київ : Центр навч. 

літ., 2008. – 592 с. 
5.10. Заплановані навчальні заходи та методи викладання. Практичні 
заняття, самостійна робота. Інтерактивні методи та технології 
викладання, комп’ютерне тестування.  
5.11. Методи оцінювання.  
– поточний контроль – опитування, тестування, контрольні роботи;  
– підсумковий контроль – екзамен. 
5.12. Мова навчання та викладання. Англійська.  
 
5.1. Назва. Управління ризиками в ЗЕД. 
5.2. Тип. Обов’язкова. 
5.3. Рік навчання. 2017/2018. 
5.4. Семестр. ІІІ. 
5.5. Лектор, науковий ступінь, посада. Генералов О.В., канд. екон. 
наук, ст. вик. 
5.6. Результати навчання. Формування сучасного економічного мислення 
та системи знань про економічну сутність ризиків у ЗЕД, формування 
практичного уміння і навичок розв’язання задач, оволодіння мето-
дологією проведення наукових досліджень з управління ризиками в 
ЗЕД та впровадження їх результатів у практичну діяльність. 
5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Економіка під-
приємства», «Міжнародний маркетинг», «Менеджмент», «Фінанси 
підприємства», «Міжнародна конкуренція», «Організація зовнішньо-
торговельних операцій», «Міжнародні організації», «Міжнародні 
стратегії економічного розвитку», «Теорія імовірності». 
5.8. Зміст. Предмет та зміст дисципліни «Управління ризиками в ЗЕД». 
Причини та джерела виникнення ризиків. Ризик – утворюючи фактори 
при здійсненні ЗЕД. Видова класифікація та характеристика ризиків в 
сфері ЗЕД. Теоретико –методологічні засади управління ризиками в 
ЗЕД. Процес управління зовнішньоекономічними ризиками. Аналіз 
ризиків в сфері ЗЕД. Методи оцінки зовнішньоекономічних ризиків. 
Засоби та методи мінімізації зовнішньоекономічних ризиків. Міжнародні 
стандарти управління ризиками в орієнтованих на зовнішній ринок 
підприємствах. Трансфер ризиків при укладанні міжнародних контрактів. 
Страхування ризиків при здійсненні міжнародних перевезень. Державна 
система регулювання зовнішньоекономічних ризиків. 
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5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби. 
1. Анісімова О.М. Управління ризиками зовнішньоекономічної діяльності 
високотехнологічного підприємства : монографія / О.М. Анісімова, 
Н.Є. Вітка. – Ноулідж, 2011. – 175 с. 

2. Блау С.Л. Страхование внешнеэкономической деятельности : учеб. 
пособие для бакалавров / С.Л. Блау, Ю.А. Романова. – М. : Дашков 
и Ко, 2014. – 144 c. 

3. Бойченко М.В. Управління професійними ризиками: теорія і 
практика : монографія / М.В. Бойченко ; НАН України, Ін-т 
економіки пром-сті, Держ. ВНЗ «Нац. гірн. ун-т». – Київ : ІЕП НАН 
України, 2015. – 295 с. 

4. Вітлінський В.В. Ризикологія в зовнішньоекономічній діяльності : 
монографія / В.В. Вітлінський. – Київ : Центр навч. літ., 2008. – 432 с. 

5. Дегтярева О.И. Управление рисками в международном бизнесе : 
учебник / О.И. Дегтярева ; Моск. психолого-социал. ин-т. 2-е изд. – 
М. : Флинта : Изд-во МПСИ, 2010. – 344 с. 

5.10. Заплановані навчальні заходи та методи викладання. Оглядові, 
тематичні та проблемні лекції, семінарські заняття у формі презентацій 
та дискусії. 
5.11. Методи оцінювання. 
– поточний контроль (опитування, тестування, перевірка проектів);  
– підсумковий контроль (екзамен) 
5.12. Мова навчання та викладання. Українська. 
 
5.1. Назва. Управління міжнародною конкурентоспроможністю під-
приємства. 
5.2. Тип. Обов’язкова. 
5.3. Рік навчання. 2017/2018. 
5.4. Семестр. ІІІ. 
5.5. Лектор, науковий ступінь, посада. Мельник Т.М., д-р екон. 
наук, зав.каф., Іксарова Н.О., канд. екон. наук, доц. 
5.6. Результати навчання. Формування цілісної уяви про систему 
управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємства; 
оволодіння культурою сучасного економічного мислення; оволодіння 
методологічними підходами до оцінки та аналізу рівня міжнародної 
конкурентоспроможності товару, підприємства, регіону, країни; 
формування у студентів умінь і навичок використання здобутих знань 
у практиці управління конкурентоспроможністю підприємства на 
світовому ринку. 
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5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Політична еко-
номія», «Мікроекономіка», «Макроекономіка», «Міжнародна економіка», 
«Економіка підприємства», «Міжнародний маркетинг», «Менеджмент», 
«Фінанси підприємства», «Міжнародна конкуренція», «Організація 
зовнішньоторговельних операцій». 
5.8. Зміст. Теоретико-методологічні підходи до дослідження міжна-
родної конкурентоспроможності. Системний підхід до визначення 
факторів міжнародної конкурентоспроможності підприємства. Система 
управління конкурентоспроможністю продукції (послуг) та її складові. 
Методологія оцінки міжнародної конкурентоспроможності підприємства. 
Галузеві та секторальні детермінанти формування конкурентоспро-
можності суб’єктів міжнародних економічних відносин. Регіональні 
та локальні виміри міжнародної конкурентоспроможності. Кластери у 
системі формування міжнародної конкурентоспроможності підприємств. 
Національні моделі управління міжнародною конкурентоспроможністю. 
Теоретичні моделі та практика транснаціоналізації бізнесу. 
5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби. 
1. Горбунов А.Р. Национальная конкурентоспособность : стратеги-
ческое моделирование концернов / А.Р. Горбунов. – М. : Анкил, 
2010. – 250 c. 

2. Гудзинський О.Д. Управління формуванням конкурентоспромож-
ного потенціалу підприємств : монографія / О.Д. Гудзинський, 
С.М. Судомир, Т.О. Гуренко ; за ред. О.Д. Гудзинського. – Київ, 
2010. – 212 с.  

3. Должанський І.З. Конкурентоспроможність підприємства : навч. 
посіб. / І.З. Должанський, Т.О. Загорна. – Київ : Центр навч. літ., 
2006. – 384 с. 

4. Піддубний І.О. Управління міжнародною конкурентоспроможністю 
підприємства : навч. посіб. / І.О. Піддубний, А.І. Піддубна. – 
Харків : Інжек, 2006. – 270 с.  

5. Пономаренко В.С. Управління міжнародною конкурентоспромож-
ністю підприємства : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / 
В.С. Пономаренко, Л.І. Піддубна. – Харків : ІНЖЕК, 2008. – 328 c.  

5.10. Заплановані навчальні заходи та методи викладання. Оглядові, 
тематичні та проблемні лекції, семінарські заняття у формі презентацій 
та дискусії. 
5.11. Методи оцінювання. 
– поточний контроль (опитування, тестування, перевірка проектів);  
– підсумковий контроль (залік). 
5.12. Мова навчання та викладання. Українська, англійська. 
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5.1. Назва. Інформаційні системи і технології в управлінні ЗЕД. 
5.2. Тип. Обов’язкова. 
5.3. Рік навчання. 2017/2018. 
5.4. Семестр. ІІІ. 
5.5. ПІБ лектора, вчений ступінь, посада. Демідов П.Г., канд. техн. 
наук, доц. 
5.6. Результати навчання. Формування вмінь та навичок щодо приз-
начення, класифікації, структури, компонентів та етапів побудови 
інформаційних систем управління ЗЕД; здійснення процедури 
проектування та розробки окремих комп’ютерних програм з предметної 
області; аналізувати, адаптувати та використовувати інформаційні 
системи, інформаційні засоби і технології фахового спрямування. 
5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Економічна 
інформатика», «Основи зовнішньоекономічної діяльності». 
5.8. Зміст. Сучасний стан економіки та її залежність від розвитку 
інформаційних технологій в країні. Стратегічна роль інформаційних і 
телекомунікаційних технологій в управлінні ЗЕД. Національна програма 
інформатизації та основні визначені в ній завдання. Корпоративна 
інформація та управління базами даних підприємства в умовах 
зовнішньоекономічної діяльності.  

Сутність та види інформаційних систем управління зовнішньо-
економічною діяльністю (ІСУЗЕД). Характеристика ІС різних рівнів 
діяльності. Структура та складові ІС. Моделі управління підприєм-
ствами в інформаційних системах (MRP, MRPII, ERP та ін.). Моделі 
життєвого циклу ІСУЗЕД. Стадії та етапи створення ІС. Технологія 
розроблення ІС Microsoft Solutions Framework. Призначення та функції 
CASE-технології BPWin компанії Computer Associates. Створення 
бізнес-моделі. Призначення та функції CASE-технології ERWin компанії 
Computer Associates. Створення логічної та фізичної моделей даних. 

Система фінансового моделювання та бізнес-планування Project 
Expert. Комп’ютерні системи управління проектами: система Microsoft 
Project, система SureTract фірми Primavera. Особливості роботи з 
персоналом в умовах розвитку ІСУЗЕД.  

Міжнародна комп’ютерна мережа Internet. Служби в Internet. 
Сутність гіпертекстових технологій. Концепція XML та її реалізація. 
Електронна комерція. Платіжні системи. Інтернет-реклама. Методи та 
засоби захисту інформації в ІС.  

Економічне оцінювання інформаційних систем та технологій у 
менеджменті зовнішньоекономічної діяльності.  
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Класи інтегрованих ІС. Корпоративні та локальні ІС. Програмний 
комплекс «Галактика». ІС для мультинаціональних корпорацій. 
Інтегрована ІС «SAP Business Suite». Використання модуля «Управління 
логістичною мережею» (SAP SCM).  

MD Office як базова програма менеджера ЗЕД. Структура 
комплексу програм з митного законодавства України MD Office. 
Основні функції MD Office: робота з класифікатором товарів ЗЕД, 
формування ВМД, пошук документів, розрахунок платежів та ін.. 
Використання MD Declaration для створення ВМД. 

Інтелектуальні системи в управлінні ЗЕД. 
5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби. 
1. Гужва В.М. Інформаційні системи і технології на підприємствах : 
навч. посіб. / В.М. Гужва. – Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2001. – 
250 с. 

2. Моделирование бизнес-процессов с BPWin / С.В. Маклаков. – М. : 
ДИАЛОГ–МИФИ, 2002. – 224 с. 

3. Павленко Л.А. Корпоративні інформаційні системи : навч. посіб. / 
Л.А. Павленко. – Харків : ВД «Інжек», 2003. – 260 с. 

4. Плескач В.Л. Інформаційні системи і технології на підприємствах : 
підручник. / В.Л. Плескач, З.Г. Затонацька. – Київ : Знання, 2011. – 
718 с. 

5. Пономаренко В.С. Інформаційні системи в сучасному бізнесі / 
В.С. Пономаренко, І.С. Золотарьова, Р.К. Бутова, Г.О. Плеханова. – 
Харків : ХНЕУ, 2011. – 483 с. 

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



 63

 
 

ЗМІСТ 
 
 

ВСТУП ...................................................................................................... 2 
 
1. Загальна інформація .......................................................................... 3 

1.1. Назва та адреса ............................................................................... 3 
1.2. Опис закладу ................................................................................... 3 
1.3. Академічні органи .......................................................................... 6 
1.4. Академічний календар. .................................................................. 6 
1.5. Перелік запропонованих освітніх програм. ................................. 6 
1.6. Вимоги щодо прийому, у тому числі мовна 

політика та процедури реєстрації.................................................. 9 
1.7. Механізми для визнання кредитної 

мобільності та попереднього навчання 
(неформального та інформального). ............................................. 9 

1.8. Політика розподілу кредитів ЄКТС  
(інституційна кредитна рамка) .................................................... 10 

1.9. Механізми академічного управління .......................................... 10 
 
2. Ресурси та послуги ............................................................................ 11 

2.1. Студентський стіл відділу кадрів................................................ 11 
2.2. Умови розміщення/забезпечення проживання. ......................... 11 
2.3. Харчування.................................................................................... 12 
2.4. Вартість проживання.................................................................... 12 
2.5. Фінансова підтримка для студентів ............................................ 12 
2.6. Медичні послуги........................................................................... 13 
2.7. Страхування. ................................................................................. 13 
2.8. Умови для студентів з обмеженими можливостями  

та особливими потребами. ........................................................... 14 
2.9. Навчальне обладнання ................................................................. 15 
2.10. Організація мобільності за освітніми програмами .................. 17 
2.11. Обов’язкові чи вибіркові «вікна мобільності»......................... 20 
2.12. Інформація про види дипломування 

(спільного, подвійного, багатостороннього) ............................ 20 



 64

2.13. Члени консорціуму/партнерства та їх ролі............................... 20 
2.14. Мовні курси................................................................................. 22 
2.15. Можливості для проходження практики .................................. 23 
2.16. Навчання на робочому місці ...................................................... 23 
2.17. Умови для занять спортом і відпочинку................................... 23 
2.18. Студентські організації .............................................................. 24 

 
3. Профіль програми ............................................................................. 25 
 
4. Освітня програма (із зазначенням керівника проектної  
групи – гаранта освітньої програми) ............................................... 28 

 
5. Інформація про освітні компоненти (дисципліни)...................... 31 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ЦПНМВ КНТЕУ. Зам. 659–13–16 


