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ВСТУП 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

 
Таблиця відповідності шкали оцінювання ЄКТС 
національній системі оцінювання та КНТЕУ 

 
Оцінка за системою Оцінка за 

шкалою 
ЄКТС 

Визначення національною КНТЕУ 

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

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

C ДОБРЕ – загалом правильна робота 
з певною кількістю значних помилок 

добре 
75–81 

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

шкалою 
ЄКТС 

Визначення національною КНТЕУ 

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

E ДОСТАТНЬО – виконання задовольняє 
мінімальні критерії 

задовільно 
60–68 

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

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

незадовільно 
1–34 

 
 
 
1. Загальна інформація. 
 
1.1. Назва та адреса. 

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

1.2. Опис закладу (зокрема тип і статус). 
КНТЕУ – один із найавторитетніших навчальних закладів України, 

атестований за найвищим IV рівнем акредитації. Його історія бере 
початок від 1946 р. Указом Президента України у 2000 р. універси-
тету надано статус національного. У 2006 р. КНТЕУ приєднався до 
Великої хартії університетів. 

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

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

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



 4

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

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

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

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

Для забезпечення високого рівня підготовки студентів функціонують: 
Центр європейської освіти, Центр підготовки до ЗНО, Центр навчально-
виробничого тренінгу, Підготовче відділення для іноземців та осіб без 
громадянства, Центр розвитку кар’єри, Центр дистанційного навчання, 
Науково-дослідний фінансовий інститут, Центр трансферу технологій, 
Бізнес-інкубатор, Центр педагогічних та психологічних досліджень, 
Вища школа педагогічної майстерності, Центр управління якістю, 
Центр підготовки навчально-методичних видань, Навчально-виробниче 
об’єднання, юридична клініка «Центр правового захисту», Науково-
технічний центр сертифікації продукції, послуг та систем якості та ін.  
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Інститут вищої кваліфікації є структурним підрозділом КНТЕУ, 
що надає освітні послуги, в тому числі, міжнародного рівня з підготовки 
висококваліфікованих фахівців, здатних працювати в економічних 
умовах сьогодення й успішно конкурувати як на вітчизняному, так і 
на міжнародному ринках праці (програми МВА, другої вищої освіти, 
перепідготовки та підвищення кваліфікації). 

До складу університету, крім базового закладу, входять 6 навчальних 
інститутів, 9 коледжів і 3 вищих комерційних училища, розташованих 
у Києві, Харкові, Вінниці, Чернівцях, Хмельницькому, Ужгороді, 
Коломиї, Бурштині, Житомирі, Одесі.  

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

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

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

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

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

 
1.3. Академічні органи. 
 

Мазаракі 
Анатолій 
Антонович  
 

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

Притульська 
Наталія 
Володимирівна 
 

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

Шаповал  
Світлана  
Леонідівна 
 

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

Мельниченко  
Світлана 
Володимирівна 
 

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

Сай 
Валерій 
Миколайович 
 

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

Шаповал 
Леонід 
Геннадійович 

Проректор з адміністративно-господарської 
роботи 

 
1.4. Академічний календар. 

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

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

Шифр 
та найменування 
галузі знань 

Спеціальність
Спеціалізація 

освітнього ступеня 
«бакалавр» 

Спеціалізація 
освітнього ступеня 

«магістр» 
03 

Гуманітарні науки
035 

Філологія 
Переклад – англійська 

мова – 

Економічна 
кібернетика 

Економічна 
кібернетика 
Міжнародна 
економіка 
Економіка 

підприємства 
Міжнародна 
економіка 

Економічна безпека 
підприємства 

Економіка 
підприємства 

051 
Економіка 

Фінанси підприємства

Фінансовий 
менеджмент 

053 
Психологія Психологія Психологія 

Міжнародний бізнес 
Міжнародна торгівля 

05 
Соціальні та 
поведінкові 

науки 
 

056 
Міжнародні 
економічні 
відносини Міжнародний маркетинг

Міжнародний 
бізнес 

06 
Журналістика 

061 
Журналістика

Реклама і зв’язки 
з громадськістю Реклама 

Облік і оподаткування Облік 
і оподаткування 

Фінансовий контроль
Фінансовий контроль Аудиторська 

діяльність 

071 
Облік 

і оподаткування

Аудиторська діяльність Фінансова аналітика
Державні фінанси 
Банківська справа 

Державні фінанси 

Державна 
казначейська справа Банківська справа 

Фінансове 
посередництво 

Фінансове 
посередництво 

072 
Фінанси, 
банківська 
справа та 

страхування 

Страхування Страхування 
Менеджмент 

зовнішньоекономічної 
діяльності 

Менеджмент 
зовнішньоеконо-
мічної діяльності 

Менеджмент 
організацій 

Менеджмент 
організацій 

07 
Управління та 
адміністрування 

 
 

073 
Менеджмент 

Торговельний 
менеджмент 

Торговельний 
менеджмент 
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Продовження таблиці 
Шифр 

та найменування 
галузі знань 

Спеціальність
Спеціалізація 

освітнього ступеня 
«бакалавр» 

Спеціалізація 
освітнього ступеня 

«магістр» 
Менеджмент 
персоналу 

Менеджмент 
персоналу 

Готельний і ресто-
ранний менеджмент 

Готельний 
і ресторанний 
менеджмент 

Туристичний 
менеджмент 

Туристичний 
менеджмент 
Менеджмент 
інвестиційної 
діяльності 

 

 Менеджмент 
інноваційної 
діяльності 
Публічне 

управління та 
адміністрування 

074 
Публічне 

управління та 
адміністру-

вання 

Публічне управління 
та адміністрування Управління в сфері 

економічної 
конкуренції 

Маркетинг Маркетинг 075 
Маркетинг Рекламний бізнес Рекламний бізнес 

Оптова і роздрібна 
торгівля 

Організація 
оптової та 

роздрібної торгівлі
Товарознавство 
і комерційна 
логістика 

Товарознавство 
і комерційна 
логістика 

Товарознавство 
та організація 

зовнішньої торгівлі 

Товарознавство 
та організація 

зовнішньої торгівлі 
Митна справа Митна справа 

 
 

076 
Підприєм-
ництво, 

торгівля та 
біржова 
діяльність 

Управління 
безпечністю та якістю 

товарів 

Управління 
безпечністю та  
якістю товарів 

Комерційне право Комерційне право 
Фінансове право Фінансове право 

Правове забезпечення 
безпеки 

підприємницької 
діяльності 

Правове 
забезпечення 

безпеки підприєм-
ницької діяльності 

08 
Право 

081 
Право 

Цивільне право 
і процес 

Цивільне право 
і процес 
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Закінчення таблиці 
Шифр 

та найменування 
галузі знань 

Спеціальність
Спеціалізація 

освітнього ступеня 
«бакалавр» 

Спеціалізація 
освітнього ступеня 

«магістр» 
 082 

Міжнародне 
право 

Міжнародне право Міжнародне право 

121 
Інженерія 

програмного 
забезпечення 

Інженерія 
програмного 
забезпечення 

– 

12 
Інформаційні 
технології 

122 
Комп’ютерні 
науки та 

інформаційні 
технології 

Комп’ютерні науки 
та інформаційні 

технології 

Комп’ютерні 
науки та 

інформаційні 
технології 

18 
Виробництво 
та технології 

181 
Харчові 
технології 

Ресторанні технології Ресторанні 
технології 

Готельна 
і ресторанна 

справа 

241 
Готельно-
ресторанна 
справа 

Готельно-ресторанна 
справа Міжнародний 

готельний бізнес 
Міжнародний 
туристичний 

бізнес 

24 
Сфера 

обслуговування 

242 
Туризм 

Туризм 
Курортна  
справа 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

про працю України; 
5) надання ксерокопіювальних послуг студентам. 

 
2.2. Умови розміщення/забезпечення проживання. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
2.4. Вартість проживання. 

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

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

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

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

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

До того ж за успіхи у навчанні, участь у науковій, громадській та 
спортивній діяльності студенти можуть заохочуватися цінними 
подарунками та грошовими преміями. 

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

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

 
2.6. Медичні послуги. 

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

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

 
2.7. Страхування. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

– сходові майданчики обладнані поручнями; 
– в університеті кнопки виклику ліфта, світлові вимикачі розміщені 
на рівні доступу сидячої людини. 
Студенти з особливими потребами регулярно отримують 

матеріальну допомогу від ректорату, для забезпечення їх соціальної 
адаптації надається психологічна підтримка практичних психологів. 

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

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

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

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

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

– студентам із числа військовослужбовців, яких прирівнено до інва-
лідів війни; 

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

 
2.9. Навчальне обладнання. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

На сайті бібліотеки КНТЕУ можна отримати доступ до елек-
тронного каталогу та персонального електронного формуляра. Пере-
глянути свій електронний формуляр також можливо з «Особистого 
кабінету» на головній сторінці веб-сайта КНТЕУ. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Франція 

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

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

 
Міжнародні програми і проекти 

 

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

Міжнародні договори програми 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
2.16. Навчання на робочому місці. 

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

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

 
2.17. Умови для занять спортом і відпочинку. 

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

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

 
 

2.18. Студентські організації. 
Громадське життя в КНТЕУ насичене, багатогранне та різно-

манітне. В університеті на громадських засадах діють: 
– рада студентського самоврядування університету, 6 рад студент-
ського самоврядування на факультетах і 5 рад студентського само-
врядування в гуртожитках; 

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

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

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

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

Профіль програми «Товарознавство та комерційна логістика» 
освітнього ступеня «магістр» 

Тип диплому та обсяг 
програми  

Одиничний ступінь, 90 кредитів ЄКТС 

Вищий навчальний заклад  Київський національний торговельно-економічний 
університет  

Акредитаційна інституція  Міністерство освіти і науки України  
Період акредитації  Програма акредитована МОН України в 2014 р. 
Рівень програми  Другий рівень  

Ціль освітньої програми  А 
Підготувати висококваліфікованих фахівців з товарознавства та комерцій-
ної логістики, товарознавців-експертів, науковців, для цілеспрямованої 
діяльності у галузі підприємництва, торгівлі та біржової діяльності з 
метою формування інтегрованого ланцюга поставок споживних товарів із 
забезпечення гарантованого рівня їх якості та конкурентоспроможності  

Характеристика програми  
Предметна область 
(галузь знань) 

07. Управління та адміністрування 

Основний фокус 
програми та 
спеціалізації  

Загальна освіта в області підприємництва, торгівлі та 
біржової діяльності, спеціалізація в області товаро-
знавства та комерційної логістики 

Орієнтація 
програми  

Професійна, дослідницька, прикладна  

В 

Особливості  
та відмінності  

Програма спрямована на вирішення конкретних нау-
кових і виробничих завдань щодо формування ефек-
тивного ланцюга поставок із забезпеченням прогно-
зованого рівня якості та конкурентоспроможності 
споживних товарів. 
Необхідність проходження практики на виробничих 
та торговельних підприємствах 

Придатність до працевлаштування та подальшого навчання С 
Придатність до 
працевлаштування  

Випускники програми є добре підготовленими та 
можуть обіймати первинні посади, а також посади 
заступників відповідно до професійних назв робіт, 
які є складовими таких класифікаційних групувань: 
Директор підприємства торгівлі. 
Завідувач лабораторії. 
Начальник комерційного відділу. 
Директор торговельного представництва. 
Спеціаліст з питань кадрової роботи та державної 
служби. 
Професіонал з контролю за якістю. 
Начальник відділу з вивчення кон’юнктури і попиту. 
Начальник відділу збуту (маркетингу) в підприємствах 
торгівлі 
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Продовження таблиці 
 Керуючий агентством (торговельним). 

Інженер з якості провідний. 
Фахівець із методів розширення ринків збуту 
провідний. 
Інспектор державний з якості товару та торгівлі. 
Інспектор державний із закупівлі та якості сільсько-
господарських продуктів 

 

Подальше навчання  Навчання в аспірантурі 
Стиль викладання  
Підходи до 
викладання  
та навчання  

Проблемно-орієнтоване навчання через комбінацію 
лекцій, наукових семінарів, лабораторних і практич-
них занять із ситуаційним вирішенням аналітико-
практичних завдань  контролю якості та комерційної 
логістики, самостійна робота на основі літературних 
джерел, підготовка випускних кваліфікаційних проектів

D 

Методи 
оцінювання  

Письмові екзамени, презентації індивідуальної роботи, 
поточний і підсумковий контроль, захист випускних 
кваліфікаційних робіт 
Програмні компетентності E 

Загальні 
компетентності  
 
 
 
 

1. Здатність працювати з інформацією у тому числі в 
глобальних комп’ютерних мережах.  
2. Уміння обґрунтовувати управлінські рішення та 
спроможність оцінювати їх правомочність. 
3. Здатність виконувати професійну діяльність у 
відповідності до стандартів якості. 
4. Здатність адаптуватися до нових ситуацій у 
професійній діяльності 

 Спеціальні 
компетентності 

1. Здатність використовувати знання з товарознавства 
щодо класифікації, маркування, кодування товарів, 
знання нормативної документації. 
2. Здатність здійснювати аналіз новітніх технологій 
виробництва вітчизняних та зарубіжних товарів, на-
прямів розвитку асортименту різних товарних груп, 
а також стану вітчизняного та світового ринку товарів. 
3. Здатність продемонструвати та застосувати знання 
з комерційної логістики, правознавства, товарної 
номенклатури, інформаційних технологій та систем, 
товарознавства харчових продуктів та непродоволь-
чих товарів, технічних засобів для здійснення  конт-
ролю безпечності та якості товарів в процесі інтегро-
ваного ланцюга просування. 
4. Здатність оцінювати вплив чинників зовнішнього 
та внутрішнього середовища на функціонування 
ланцюга товароруху. 
5. Здатність надавати обґрунтовані пропозиції щодо 
формування та розроблення інтегрованого ланцюга 
товароруху 
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Закінчення таблиці 
  6. Здатність здійснювати процес набору та відбору 

персоналу, організації роботи торговельного або 
виробничого підприємства та створення системи 
керування та координації.  
7. Здатність організовувати, проводити та впрова-
джувати наукові дослідження.  
8. Здійснення освітньої діяльності 

F Програмні результати навчання 
Випускники будуть здатні: 
1. Прогнозувати зміну якості товару впродовж інтегрованого ланцюга поставок, 

застосовуючи методи математичного прогнозування та експертної оцінки. 
2. Здійснювати прогнозування ринкових ситуацій, організацію та проведення 

товаропостачання, контролю й оформлення товарів та інших предметів з 
погляду мінімізації ризиків та забезпечення продовольчої безпеки України. 

3. Оптимізувати технологію інтегрованого ланцюга поставок під час переве-
зення товарів різними видами транспорту. 

4. Розробляти пропозиції щодо організації нових ефективних форм та методів 
логістичного ланцюга поставок. 

5. Розробляти та запроваджувати технологічні схеми збору та обробки статис-
тичної інформації з питань комерційної логістики. 

6. Виконувати пошук та опрацювання інформації у базах даних нормативно-
правових документів, товарній номенклатурі ЗЕД та інших спеціалізованих 
довідниках. 

7. Організовувати роботи щодо приймання, зберігання, підготовки до продажу 
товарно-матеріальних цінностей з урахуванням раціонального використання 
торговельного обладнання, складських і торговельних площ, тари, інвентарю, 
тощо. 

8. Удосконалювати методи контролю якості харчових продуктів та непродо-
вольчих товарів, розробляти нові методи дослідження товарів. 

9. Створювати сприятливі умови для прискорення товарообігу шляхом раціона-
лізації каналів поставок товарів, удосконалення форм товароруху. 

10. Контролювати процес товарного та матеріально-технічного постачання. 
11. Вести контроль за процесом розміщення продукції та організації збуту. 
12. Застосовувати різноманітні наукові методи обробки наукової інформації, 

здійснювати обробку і аналітичну інтерпретацію інформації, узагальнювати 
результати дослідження. 

13. Створювати сприятливі умови для навчання та розвитку персоналу організації, 
виявляти та оцінювати потреби працівників у навчанні, розробляти проекти 
планів підготовки та підвищення кваліфікації, використовувати інноваційні 
дидактичні методи навчання 
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4. Освітня программа. Керівник проектної групи (гарант освітньої 
програми) – Сидоренко О.В., д-р техн. наук, проф. кафедри товаро-
знавства, управління безпечністю та якістю. 
 

Київський національний торговельно-економічний університет 
Факультет торгівлі та маркетингу 

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА 
Спеціалізація «Товарознавство та комерційна логістика» 
Спеціальність 076 «Підприємництво, торгівля та біржова  діяльність» 
Галузь знань 07 «Управління та адміністрування» 
Рівень вищої освіти Другий 
Ступінь вищої 
освіти 

Магістр 

Загальна кількість 
кредитів ЄКТС 

90 

Термін навчання 1,5 роки 
Вимоги до рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання 
за освітньо-професійною програмою 

1 

Зазначаються: 
– освітній ступінь вищої освіти – бакалавра 
– умови прийому на программу регламентуються Правилами 
прийому до КНТЕУ 
Перелік навчальних дисциплін 

Навчальні дисципліни 
Кількість 
кредитів 
ЄКТС 

Місце  
в логічній 
послідов 
ності (рік 
навчання) 

1. Ідентифікація та методи 
визначення фальсифікації товарів 4,5 1 

2. Міжнародне технічне регулювання 3 1 
3. Комерційна логістика 3 1 
4. Проектування логістичних систем 4,5 1 
5. Управління безпечністю товарів 3 1 
6. Кваліметрія інноваційних товарів 3 1 
7.1. Комерційне право 4,5 1 
7.2. Міжнародне торгове право 4,5 1 
8.1. Методологія і організація 
наукових досліджень 4,5 1 

8.2. Методика викладання у вищій 
школі 4,5 1 

8.3. Психологія управління  
та конфліктологія 4,5 1 

8.4.Ділові переговори 4,5 1 
8.5. Професійна комунікація 
іноземною мовою 4,5 1 

2 
  
  

9. Експертиза товарів  4,5 1 
 10. Управління якістю 3 1 
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Закінчення таблиці 
11. Електронна комерція 3 1 
12. Логістичний менеджмент 3 1 
13.1. Митна логістика 3 1 
13.2. Митно-посередницькі послуги 3 1 
14.1. Управління ланцюгами поставок 4,5 1 
14.2. Міжнародний бізнес 4,5 1 
14.3. Управління лояльністю 
споживачів 4,5 1 

15. Оптимізація логістичних рішень 3 2 
16.1. Торговельні мережі 3 2 
16.2. Оптово-посередницька діяльність 3 2 
17.1. Інформацiйнi системи  
i технології в логістиці 3 2 

17.2. Корпоративнi iнформацiйнi 
системи 3 2 

17.3. Codex Alimentarius 3 2 
Переддипломна практика 3 2 
Форма проведення атестації 
здобувачів вищої освіти 

Випускна 
кваліфікаційна робота 

 

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

не більше 75% 

Очікувані результати навчання 
Компетентності, якими повинен оволодіти магістр 

Загальні 1. Здатність засвоєння нових знань, володіння 
сучасними інформаційними технологіями. 
2. Здатність приймати обґрунтовані управлінські 
рішення. 
3. Здатність виконувати професійну діяльність 
у відповідності до стандартів якості. 
4. Здатність застосовувати знання в практичних 
ситуаціях 

3 

Спеціальні 1. Здатність застосовувати знання з товарознав-
ства щодо класифікації, маркування, кодування 
товарів, знання нормативної документації. 
2. Здатність оцінювати вплив чинників зовніш-
нього та внутрішнього середовища на функціо-
нування ланцюга товароруху. 
3. Здатність надавати обґрунтовані пропозиції 
щодо формування та розроблення інтегрова-
ного ланцюга товароруху. 
4. Уміння мотивувати та консолідувати зусилля 
людей, організовувати роботу торговельного або 
виробничого підприємства.  
5. Уміння застосовувати сучасні експеримен-
тальні методи для оцінки безпечності та якості 
товарів в процесі інтегрованого ланцюга просування. 
6. Здійснення освітньої діяльності 
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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. Лектор, науковий ступінь, посада. Павлюченко Ю.П., канд. 
техн. наук, доц.; Черняк Л.В., канд. техн. наук, доц.  
5.6. Результати навчання. Формування знань щодо методів, засобів, 
критеріїв ідентифікації товарів; набуття навичок виявлення фальсифі-
кацій 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 ідентифі-
кації. Засоби ідентифікації. 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 різно-
види фальсифікацій. Правові аспекти фальсифікації товарів та заходи 
щодо її попередження. Захист товарів від підробок. Особливості вияв-
лення 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. торгов.-екон. ун-т, 
2005. – 303 с.  

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

3. Титаренко Л.Д. Ідентифікація та фальсифікація продовольчих това-
рів : навч. посіб. / Л.Д. Титаренко, В.А. Павлова, В.Д. Малигіна. – 
Київ : Центр навч. літ., 2006. – 281 с. 

4. Идентификация и фальсификация непродовольственных товаров : 
учеб. пособ./ под общ. ред. И.Ш. Дзахмишевой. – М: Изд.-торг. 
корп. «Дашков и К°», 2009. – 351 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 ситуа-
ційних завдань).  
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5.11. Методи оцінювання: 
– поточний контроль (тестування, опитування, перевірка індиві-

дуальних 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. Лектор, науковий ступінь, посада. Мотузка Ю.М., канд. техн. 
наук, доц.; Осієвська В.В., 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 норма-
тивно-правової бази технічного регулювання. 
5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Теоретичні основи 
товарознавства», «Товарознавство», «Захист прав споживачів», 
«Технічне регулювання».  
5.8. Зміст. Вивчення структури, складових системи міжнародного 
технічного регулювання, законодавчого та нормативно-правового 
забезпечення її функціонування, аналіз діяльності міжнародних 
організацій у цій сфері, окреслення перспектив організаційних заходів 
щодо адаптації положень вітчизняної системи технічного регулю-
вання відповідно до міжнародних норм та правил. 
5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби. 
1. Про стандартизацію : Закон України № 1315-VII від 5 черв. 2014 р. – 

Режим доступу: www.rada.gov.ua  
2. Про державний ринковий нагляд та контроль нехарчової продукції : 

Закон України № 2735-VI від 2 груд. 2010 р. – Режим доступу : 
www.rada.gov.ua 

3. Угода Світової організації торгівлі про технічні бар’єри в торгівлі, 
затв. Рішенням Ради № 94/800/ЄС від 22 груд. 1994 р. – Режим 
доступу :  http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/997_a48 

4. Codex Alimentarius. Рекомендований міжнародний звід правил. 
Загальні принципи гігієни харчових продуктів. CAC/RCP 1-1969 
(Rev.4-2003). Документ Комісії Кодексу Alimentarius. – Режим 
доступу : http://codex.co.ua 

5. Директива (EC) Nr. 765/2008 Європейського Парламенту та Ради 
від 09.07.2008 щодо регламентів для акредитації та ринкового 
нагляду у зв’язку із реалізацією продукції. – Режим дотупу : 
http://www.icqc.eu 
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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 (вирішення ситуаційних завдань). 
5.11. Методи оцінювання: 
− поточний контроль (тестування, опитування, перевірка індиві-

дуального завдання); 
− підсумковий контроль – екзамен. 
5.12. Мова навчання та викладання. Українська. 
 
5.1. Назва.  Комерційна логістика. 
5.2. Тип. Обов’язкова. 
5.3. Рік навчання. 2016/2017. 
5.4. Семестр. І. 
5.5. Лектор, науковий ступінь, посада. Зіміна А.І., канд. екон. наук, 
доцент. 
5.6. Результати навчання. Отримання теоретичних знань щодо: 
загальних принципів комерційної логістики; закономірностей інтегро-
ваного управління матеріальними, інформаційними, фінансовими та 
іншими потоками урахуванням специфіки логістичної діяльності 
торговельних підприємств. Володіння практичними навичками щодо: 
використання логістичних концепції; ефективного управління мате-
ріальними, інформаційними, фінансовими потоками; визначення 
загальних витрат у логістичному ланцюгу; визначення оптимального 
рівня логістичного сервісу. 
5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Менеджмент», 
«Маркетинг», «Комерційна діяльність», «Логістика». 
5.8.  Зміст. Комерційна логістика як фактор підвищення конкуренто-
спроможності. Організація логістики на підприємстві. Види логістич-
них стратегій. Досвід зарубіжних країн у застосуванні комерційної 
логістики. Логістичні рішення в обслуговуванні споживачів. Характеристика 
витрат логістичного обслуговування споживача. Елементи та критерії 
обслуговування споживача. Аутсорсинг у комерційній логістиці. 
Сучасні провайдери логістичних послуг. Основні показники стану 
запасів на підприємстві. Організація транспортування в комерційній 
логістиці. Документальне супроводження вантажоперевезень торго-
вельних підприємств. Планування маршрутів перевезення вантажів. 
Маршрутизація перевезень та розробка графіка доставки товарів. 
Логістичні рішення щодо зберігання товарів на складах. Основні 
показники роботи складу торговельного підприємства. Принципи та 
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технології організації складування товарів. Логістика дистрибуції 
товарів. Координація та інтеграція дій логістичних посередників. 
Об’єкти логістичних рішень у дистрибуції товарів. Логістичні інфор-
маційні системи. 
5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби. 
1. Комерційна логістика : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / 

А.А. Мазаракі, Т.Д. Москвітіна, В.М. Торопков та ін. ; за ред. 
А.А. Мазаракі. – Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2013. – 408 с. 

2. Крикавський Є.В. Логістика. Основи теорії : підручник / 
Є.В. Крикавський. – 2-ге вид., допов. і переробл. – Львів : Вид-во 
НУ «Львівська політехніка»; «Інтелект-Захід», 2006. – 456 с. 

3. Крикавський Є.В. Логістика: компендіум і практикум / 
Є.В. Крикавський, Н.І. Чухрай, Н.В. Чорнописька. – Київ : Кондор, 
2006. – 340 с. 

4. Логістика : навч. посіб. / Тридід О.М. та ін. – Київ : Знання, 2008. – 566 с. 
5. Кальченко А.Г. Логістика : навч. посіб. / А.Г. Кальченко, 

В.В. Кривещенко ; ред. В.Я. Кардаш. – Київ : КНЕУ, 2006. – 467 с. 
5.10. Заплановані навчальні заходи та методи викладання. Лекції, 
семінарські та практичні заняття з використанням активних методів 
навчання.  
5.11. Методи оцінювання: 
– поточний контроль: усне та письмове опитування, тестування, спів-
бесіди, контроль розв’язання творчих задач та ситуаційних вправ; 

– підсумковий контроль – екзамен. 
5.12. Мова навчання та викладання. Українська. 
 
5.1. Назва. Проектування логістичних систем. 
5.2. Тип. Обов’язкова. 
5.3. Рік навчання. 2016/2017. 
5.4. Семестр. І. 
5.5. Лектор, науковий ступінь, посада. Кочубей Д.В., канд. екон. 
наук, доц. 
5.6. Результати навчання. У результаті вивчення навчальної дисци-
пліни студенти повинні вміти: визначати структуру логістичної 
системи; розраховувати параметри матеріальних та супроводжуючих 
потоків у логістичних системах; визначати місця розміщення логіс-
тичних об’єктів; гармонізувати потужності об’єктів логістичної системи; 
використовувати інформаційні технології в процесі проектування та 
організування логістичних систем; застосовувати проектний підхід до 
формування та розвитку логістичної системи підприємства; коорди-
нувати логістичні процеси під час проектування та організації логіс-
тичної системи; розробляти бізнес-план проекту логістичної системи. 
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5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Менеджмент», 
«Маркетинг», «Логістика». 
5.8. Зміст. Методологічні основи аналізу та синтезу логістичних 
систем. Життєвий цикл і режим функціонування логістичної системи. 
Методологічні принципи проектування логістичних систем. Узагаль-
нена процедура проектування логістичної системи. Інфраструктура і 
вибір місця розміщення логістичного об’єкта на логістичному 
полігоні. Визначення та гармонізація потужностей логістичних систем. 
Особливості організації і проектування внутрішньо-виробничих логіс-
тичних систем. Проектування ланцюгів поставок на створення 
додаткової вартості. Проектування інтегрованих логістичних систем. 
Управління проектом з розробки і впровадження логістичної системи. 
5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби.  
1. Алькема В.Г. Логістика. Теорія та практика : навч. посіб. / 

В.Г. Алькема. – Київ : Професіонал, 2008. – 272 с. 
2. Крикавський Є. Логістичні системи : навч. посіб. / Є.Крикавський, 

Н.В. Чорнописька. – Львів : В-во Нац. ун-ту «Львівська політехніка», 
2009. – 264 с. 

3. Крикавський Є. Логістика:компендіум і практикум : навч.посіб. / 
Є. Крикавський, Н. Чухрай, Н. Чорнописька. – Київ : КОНДОР, 
2006. – 340 с. 

4. Денисенка М.П. Організація та проектування логістичних систем : 
підручник / М.П. Денисенка, П.Р. Левковця, Л.І. Михайлової. – 
Київ : Центр навч. літ., 2010. – 333 с. 

5. Сумець О.М. Логістика: теорія, ситуації, практичні завдання. 
Логістика як інструмент ринкової економіки : навч. посіб. / О.М. Сумець. – 
2-ге вид., допов. – Київ : Хай-Тек Прес, 2010. – 274 с. 

5.10. Заплановані 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 

самостійні роботи; 
− підсумковий контроль – екзамен. 
5.12. Мова навчання та викладання. Українська. 
 
5.1. Назва. Управління безпечністю товарів. 
5.2. Тип. Обов’язкова. 
5.3. Рік навчання. 2016/2017. 
5.4. Семестр. І. 
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5.5. Лектор, науковий ступінь, посада. Голуб Б.О., канд. техн. наук, 
доц. 
5.6. Результати навчання. Формування теоретичних знань та прак-
тичних навичок  щодо управління безпечністю товарів згідно з 
міжнародними вимогами 
5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Хімія», «Фізика», 
«Товарознавство», «Мікробіологія». 
5.8. Зміст. Небезпеки, що виникають у системі виробник – постачаль-
ник – торговельна організація – споживач. Міжнародні підходи до  
запобігання негативного впливу на безпечність продукції. Стандарти 
ІСО серії 22000. Концепція аналізу небезпечних чинників та визна-
чення критичних точок контролю небезпечності ХАССП. Аналіз 
небезпечних ризиків. Встановлення та моніторинг критичних точок 
контролю небезпечності. Розробка коригувальних дій, процедур 
перевірки та ведення записів. Приклади моделей ХАССП для певних 
товарів. ХАССП як складова інтегрованих стандартів. 
5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби. 
1. Данусевич Х. Настольная книга по гигиене для предприятий 

торговли [Текст]: основне направления надлежащей гигиенической 
практики для предприятий розничной торговли (небольших мага-
зинов) – самоконтроль (НАССР) на пищевом предприятии / 
Х. Данусевич, Т. Марченкова. – Київ : Київ. нац. торг.-екон. унт-т. – 
64 с. 

2. Товарознавчіаспектипідвищеннябезпекихарчовихпродуктів [Текст] : 
монографія / А.А. Дубініна, Л.П. Малюк, Г.А. Селютіна, 
Т.М. Шапорова. – Київ :Професіонал, 2005. – 173с. 

3. Позняковский В.М. Гигиенические основы питания, качество и 
безопасность пищевых продуктов [Текст] : учебник для студентов 
вузов / В.М. Позняковский. – 4-е изд., испр. и доп. – Новосибирск : 
Новосиб. ун-т, 2005. – 521 с. 

5.10. Заплановані навчальні заходи та методи викладання. 
Поєднання традиційних та нетрадиційних методів викладання із 
використанням інноваційних технологій: 
− лекції (тематичні, проблемні); 
− лабораторні заняття (дослідження товарів, вирішення ситуаційних, 

розрахунково-аналітичних завдань). 
5.11. Методи оцінювання: 
− поточний контроль (тестування, усне / письмове опитування, 

перевірка підготовленого ситуаційного завдання); 
− підсумковий контроль – залік. 
5.12. Мова навчання та викладання. Українська. 
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5.1. Назва. Кваліметрія інноваційних товарів. 
5.2. Тип. За вибором. 
5.3. Рік навчання. 2016/2017. 
5.4. Семестр. I. 
5.5. Лектор, 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 інноваційних 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», 
«Світовий ринок товарів та послуг». 
5.8. Зміст. Вивчення загальної методології товарознавчої діяльності 
на ринку споживчих товарів, процесу виробництва та товароруху, 
прогнозування і управління номенклатурою та якістю споживчих 
товарів, оптимізація товарознавчих рішень щодо управління асорти-
ментом, якістю та конкурентоспроможністю інноваційних товарів на 
торговельному підприємстві з метою здійснення ефективної комер-
ційної діяльності. 
5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби. 
1. Сидоренко О.В. Товарознавчі складові ринкознавства / О.В. Сидо-

ренко. – Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2001. – 89 с. 
2. Дудла І.О. Товарознавчі аспекти маркетингу : навч. посіб. / 

І.О. Дудла. – Київ : Центр навч. літю, 2007 – 400 с. 
3. Мережко Н.В. Лабораторний практикум з дисципліни «Товаро-

знавчі складові ринкознавства» / Н.В. Мережко, О.В. Сидоренко. – 
Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2008. – 61 с. 

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. 
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5.1. Назва. Комерційне право. 
5.2. Тип. На вибір. 
5.3. Рік навчання. 2016/2017. 
5.4. Семестр. I. 
5.5. Лектор, науковий ступінь, посада. Микитенко Л.А., канд. юрид. 
наук, доц. 
5.6. Результати навчання. Вивчення дисципліни передбачає підго-
товку, в результаті якої студенти повинні знати: цілі, завдання, прин-
ципи, інструментарії комерційного права, правові засади державного 
регулювання та здійснення торговельної діяльності, правила торго-
вельного обслуговування населення, використання у торговельній 
діяльності прав інтелектуальної власності, правове регулювання опто-
вого товарообігу, реклами, електронної торгівлі, захисту прав спожи-
вачів у сфері роздрібної купівлі-продажу, виконання робіт і надання 
послуг, питання відповідальності за порушення у сфері торгівлі. 
5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Право. Право-
знавство», «Право. Господарське право», «Комерційна діяльність». 
5.8. Зміст. Поняття та предмет комерційного права. Проблеми 
вдосконалення чинного, розробки і прийняття нового законодавства у 
сфері комерційного (торгового) права. Поняття та види торговельної 
діяльності. Порядок оформлення документів на початок роботи 
торгових об’єктів. Порядок застосування реєстраторів розрахункових 
операцій (РРО) у сфері торгівлі. Основні засоби регулюючого впливу 
держави на торговельну діяльність. Правові засади здійснення рекламної 
діяльності в Україні. Правове регулювання електронної торгівлі в 
Україні. Правові підстави притягнення до відповідальності суб’єктів 
господарювання за порушення законодавства у сфері торгівлі. 
5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби. 
1. Пальчук П.М. Правові засади ліцензування торговельної діяльності 

в Україні : монографія / П.М. Пальчук. – Київ : Київ. нац. торг.-
екон. ун-т, 2008. – 223 с. 

2. Попондопуло В.Ф. Конкурсное право: Правовое регулирование 
несостоятельности (банкротства) : учеб. пособие / В. Ф. Попондо-
пуло; С.-Петерб. гос. ун-т. Юрид. фак. – М. : Юристъ, 2001. – 331 с. 

3. Ніколаєва Л.В. Комерційне право : навч. посіб. / Л.В. Ніколаєва, 
Л.А. Микитенко. – Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2012. – 447 с. 

5.10. Заплановані навчальні заходи та методи викладання. Поєднання 
традиційних і нетрадиційних методів викладання із використанням 
інноваційних технологій: 
– лекції (проблемні); 
– семінарські, практичні заняття (тренінг / презентація / дискусія / 
імітація, робота в малих групах / інше), самостійна робота, консуль-
тації, реферати, презентації, вирішення ситуативних завдань. 
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5.11. Методи оцінювання: 
– поточний контроль (тестування, усне / письмове опитування тощо); 
– підсумковий контроль – залік. 
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. 
5.6. Результати навчання. Здобуття знань з основних проблем теорії 
міжнародного права, розуміння загальних принципів міжнародного 
права та особливостей правового регулювання міжнародних відносин, 
набуття навичок роботи з нормативним матеріалом. 
5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Право. Право-
знавство», «Право. Господарське право», «Комерційна діяльність». 
5.8. Зміст. Поняття, предмет регулювання та джерела міжнародного 
права. Суб’єкти міжнародного права. Визнання та правонаступництво 
у міжнародному праві. Принципи міжнародного права. Міжнародно-
правові регулювання. Міжнародна законність та міжнародно-правова 
відповідальність. Територія і міжнародне право. Право міжнародних 
договорів. Право зовнішніх зносин. Право міжнародних організацій. 
Міжнародне гуманітарне право. Міжнародне морське право. Міжна-
родне повітряне право та космічне право. Міжнародне економічне 
право. Міжнародне співробітництво в боротьбі зі злочинністю. Міжна-
родно-правові засоби вирішення міжнародних спорів і конфліктів. 
5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби. 
1. Міжнародне публічне право : підручник / за ред. В.М. Репецького. – 

2-ге вид., стер. – Київ : Знання, 2012. – 437 с. 
2. Тимченко Л.Д. Міжнародне право : підручник / Л.Д. Тимченко, 

В.П. Кононенко. – Київ : Знання, 2012. – 631 с. 
3. Фастовець А.С. Міжнародне право : навч.-метод. посіб. для самост. 

вивч. дисц. / А.С. Фастовець. – Київ : КНЕУ, 2007. – 237 с. 
4. Батрименко В.І. Міжнародне право : навч. посіб. / В.І. Батрименко. – 

Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2014. – 324 с. 
5.10. Заплановані навчальні заходи та методи викладання. 
Поєднання традиційних і нетрадиційних методів викладання із 
використанням інноваційних технологій:  
– лекції (оглядова);  
– семінарські заняття (презентація / дискусія / «мозкова атака», 
самостійна робота, консультації, інше). 
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5.11. Методи оцінювання:  
– поточний контроль (тестування, усне / письмове опитування тощо); 
– підсумковий контроль – залік. 
5.12. Мова навчання та викладання. Українська 
 
5.1. Назва. Методологія і організація наукових досліджень. 
5.2. Тип. За вибором. 
5.3. Рікнавчання. 2016/2017. 
5.4. Семестр. І. 
5.5. Лектор, науковий ступінь, посада. Лебська Т.К., д-р техн. наук, 
проф. 
5.6. Результати навчання. Формування системи знань щодо методо-
логії і організації наукових досліджень. Дисципліна забезпечує набуття 
студентами вмінь і навичок з планування, організації та здійснення 
наукових досліджень; опанування методів, прийомів, сучасних методик 
наукових досліджень; методів складання математичних моделей явищ 
і процесів, вивчення правил і порядку статистичного оброблення 
експериментальних матеріалів, планів складання наукових звітів.  
5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Основи наукових 
дослыджень», «Товарознавство. Харчові продукти», «Товарознавство. 
Непродовольчі товари», «Харчова хімія», «Гігієна та санітарія».  
5.8. Зміст. Предмет, зміст, мета та завдання дисципліни. Категорії, 
принципи, теорії, парадигми і методологія наукового дослідження. 
Інформаційне забезпечення наукового дослідження. Методика теоре-
тичних та наукових досліджень у товарознавстві. Експериментальні 
дослідження у товарознавстві. Систематизація результатів наукових 
досліджень. Організація виконання та захисту випускної кваліфіка-
ційної роботи. 
5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби. 
1. Товарознавство і торговельне підприємство : навч. посіб. для студ. 

вищ. навч. закл. / А.А. Мазаракі, Н.В. Притульська, В.А. Осика  
та ін. ; за ред. А.А.Мазараки. – Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 
2014. – 652 с. 

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

3. Про затвердження Порядку присудження наукових ступенів : 
Постанова Кабінету Міністрів України від 24.07.2013 №567 2013-п 
із змін. та допов. – Режим доступу : www.zakon2.rada.gov.ua/laws/show 

4. Про наукову і науково-технічну діяльність : Закон України від 
26.11.2015 № 848-VIII. – Режим доступу : www.zakon3.rada.gov.ua/ 
laws/show/848-19. 

4. Крушельницька О.В. Основи наукових досліджень : навч.посіб. / 
О.В. Крушельницьк. – Київ : Кондор, 2009. – 206 с. 



 40

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 презентації, 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. Рікнавчання. 2016/2017. 
5.4. Семестр. І. 
5.5. Лектор, науковий ступінь, посада. Лебська Т.К., д-р техн. наук, 
проф. 
5.6. Результати навчання. Формування системи знань щодо сучасної 
структури вищої освіти України та чинного законодавства і норматив-
них документів, загальних положень організації навчального процесу; 
організації навчального процесу у вищих навчальних закладах різних 
країн світу, основних документів щодо нормативних вимог до 
міжнародної акредитації; психолого-педагогічних та дидактичних 
основ навчального процесу у вищих навчальних закладах; сучасних 
методик викладання дисциплін у вищій школі. Набуття навичок і 
вміння узагальнювати практичний досвід організації навчального 
процесу в Україні та провідних країн світу. Здатність використовувати 
традиційні та інноваційні методи викладання; розвивати здібності, 
необхідні для ефективної педагогічної діяльності, формування основ 
педагогічної майстерності. Опанувати систему організації та контролю 
самостійної роботи та діагностики знань студентів. 
5.7. Обов’язковіпопереднінавчальнідисципліни. «Психологія». 
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 
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. 



 41

5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби. 
1. Нагаєв В.М. Методи викладання у вищій школі : навч. посіб. / 
В.М. Нагаєв. – Київ : Центр навч. літ.. – 2007. – 232 с. 

2. Вища освіта в Україні і Болонський процес : навч. посіб. / 
М.Ф. Степко, Я.Я. Болюбаш, В.Д. Шинкарук та ін. ; за ред. 
В.Г.Кременя. – Тернопіль : Навчальна книга Богдан. – 2004. – 384 с.  

3. Загородний А. Європейська система забезпечення якості вищої 
освіти / А. Загородний // Вища освіта. – 2006. – № 4. – С. 15–22.  

4. Ніколаєнко С.М. Реформа вищої освіти України і Болонський 
процес / С.М. Ніколаєнко // Голос України. – 2007. – 8 черв. – С. 14. 

5. Півняк Г. Стандарти вищої освіти у контексті Болонської декла-
рації / Г. Півняк // Вища школа. – 2004. – № 5–6. – С. 70–73. 

5.10. Заплановані навчальні заходи та методи викладання. 
Поєднання традиційних та нетрадиційних методів викладання із 
використанням інноваційних технологій: 
− лекції (тематичні, проблемні); 
− практичнізаняття (дискусія, презентація, робота у малихгрупах, 

вирішенняситуаційнихзавдань). 
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. Рікнавчання. 2016/2017. 
5.4. Семестр. І. 
5.5. Лектор, науковий ступінь, посада. Осьодло В.І., д-р психол. 
наук, проф.; Берзінь В.І., д-р мед. наук, проф.; Ржевський Г.М., канд. 
психол. наук, доц. 
5.6. Результати навчання: 
– психологічні причинно-наслідкові зв’язки в організаціях;  
– структурувати завдання у відповідності до індивідуально-психо-
логічних особливостей працівників та їх кваліфікації;  

– добирати виконавців, розподіляти завдання з урахуванням профе-
сійних та особистісних рис; 

– уміти використовувати мотиваційний компонент для підвищення 
ефективності професійної діяльності працівників; 

– враховувати в професійній діяльності і уміти корегувати негативні 
прояви конфліктної взаємодії в організації; 
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– здатність аналізувати і враховувати емоційно-вольовий, мотиваційний, 
регуляторний, інформаційний компоненти у професійній взаємодії 
фахівців в організації; 

– намагатись гармонізувати людські стосунки та створювати позитив-
ний соціально-психологічний мікроклімат в організації;  

– виявляти психологічні чинники забезпечення якості професійної 
діяльності та результатів;  

– використовувати психологічні засоби в налагодженні ефективних 
комунікацій під час професійної взаємодії; 

– вдосконалювати та розвивати психологічне забезпечення професій-
ної діяльності в організації; 

– володіти інтерпретацією методів психологічної оцінки персоналу; 
– використовувати знання, навички і уміння з «Психології управління 
та конфліктології» в процесі професійного навчання і діяльності; 

– аналізувати причини і ознаки конфліктів, результати їх діагностики 
і прогнозування; 

– формувати і впроваджувати психологічні програми розв’язання 
конфліктних ситуацій в організації. 

5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Психологія», 
«Філософія», «Етика бізнесу». 
5.8. Зміст. Теоретико-методологічні основи психології управління. 
Особистість в управлінській та комунікаційній взаємодії. Психоло-
гічна готовність керівника до управлінської діяльності. Професійний 
стрес в управлінській діяльності та методи його профілактики і 
подолання. Об’єкт, предмет, завдання та основні категорії конфлікто-
логії. Причини, наслідки і способи управління конфліктами в органі-
зації. 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 : Професіонал, 2008. – 624 с.  
3. Кайлюк Є.М. Психологія управління : навч. посіб. для студ. спец. 

«Менеджмент організацій» / Є.М. Кайлюк, Г.Г. Фесенкою. – 
Харків : ХНАМГ, 2007. – 183 с. 

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

5. Орбан-Лембрик Л.Е. Основи психології управління : монографія / 
Л.Е. Орбан-Лембрик. – Івано-Франківськ : Плай, 2013. – 426 с. 
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5.10. Заплановані навчальні заходи та методи навчання. Поєднання 
традиційних і нетрадиційних методів викладання з використанням 
інноваційних технологій: 
– лекції (оглядові, тематичні, проблемні, лекції-конференції, лекції-
дискусії); 

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

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

– підсумковий контроль – залік 
5.12. Мова навчання та викладання. Українська. 
 
5.1. Назва. Ділові переговори. 
5.2. Тип. За вибором.  
5.3. Рік навчання. 2016/2017. 
5.4. Семестр. І. 
5.5. Лектор, науковий ступінь, посада. Бучацька І.О., канд. екон. 
наук, доц. 
5.6. Результати навчання. Формування теоретичних основ органі-
зації 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 інформаційного, програмного, технічного оснащення для 
забезпечення ведення ділових переговорів; надання оцінки прове-
дених 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», 
«Філософія», «Етика бізнесу», «Маркетинг». 
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 
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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. пос. [для студ. вищ. навч. 
закл.] / І.О. Бучацька, Т.В. Дубовик. – Київ : Київ. нац. торг.-екон. 
ун-т, 2012. – 252 с.  

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

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

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

5.10. Заплановані навчальні заходи та методи навчання. Поєднання 
традиційних та нетрадиційних методів викладання із використанням 
інноваційних технологій: 
− 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 дисципліни. Професійна комунікація іноземною мовою. 
5.2. Тип. За вибором. 
5.3. Рікнавчання. 2016/2017. 
5.4. Семестр. І. 
5.5. Лектор, науковий ступінь, посада. Колот Л.А., ст. викл. 
5.6. Результати навчання. вивчення дисципліни є вміння та компе-
тентності (загальні та професійні), достатні для того, щоб здійсню-
вати професійну мовленнєву та мовну діяльність. 
5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисциплніни:  
5.8. Зміст. Види публічного мовлення. Мовленнєві, стилістичні і 
комунікативні принципи презентації. Культура сприймання публічного 
виступу. Уміння ставити запитання, уміння слухати. 
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Особливості усного спілкування. Способи впливу на людей під час 
безпосереднього спілкування. Індивідуальні та колективні форми 
фахового спілкування. Функції та види бесід. Стратегії поведінки під 
час ділової бесіди. Співбесіда з роботодавцем. 

Різні типи ділової кореспонденції: типові зразки листів-реклам, 
листів-замовлень, нагадувань, листів-рекламацій, кореспонденції, що 
супроводжує зовнішньоторговельні операції, кореспонденції при 
оформленні кредиту, тощо, а також  правила, що до оформлення і стиль 
відповідних документів, інформацію про правила ділового спілкування 
через Інтернет. 
5.9. Рекомендовані джерела.  
1. Колот Л.А. Advanced Business English / Л.А. Колот, Л.Г. Бальзаннікова. – 

Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2009. – 192 с. 
2. Bob Dignen. Communicating Across Cultures / Bob Dignen. – 

Cambridge Professional English. – Cambridge University Press, 2011. – 
96 р. 

3. Mark Powell. Dynamic Presentations. Cambridge Business Skills / 
Mark Powell. – Cambridge University Press, 2013. – 96 р. 

4. Тарнопольський О.Б. Successful Presentations / О.Б. Тарнопольський, 
Ю.С. Авсюкевич. – Київ : Ленвіт, 2007. – 135 с. 

5. A. Ashley. Oxford Handbook of Commercial Correspondence / 
A. Ashley. – Oxford University Press, 2012. – 160 p. 

5.10. Методи навчання. Практичні заняття, самостійна робота. 
Інтерактивні методи та технології викладання, комп’ютерне 
тестування.  
5.11. Методи оцінювання: 
– поточний контроль – опитування, тестування, контрольні роботи;  
– підсумковий – залік. 
5.12. Мова навчання та викладання. Англійська.  
 
5.1. Назва. Експертиза товарів. 
5.2. Тип. Обов’язкова. 
5.3. Рік навчання. 2016/2017. 
5.4. Семестр. ІІ. 
5.5. Лектор, науковий ступінь, посада. Белінська С.О., д-р техн. 
наук, зав. кафедри; Коломієць Т.М., канд. техн. наук, доц. 
5.6. Результати навчання. Формування знань щодо методів, засобів, 
критеріїв ідентифікації товарів; опанування порядку проведення та 
документального оформлення результатів експертизи кількості та 
якості харчових продуктів та непродовольчих товарів; набуття нави-
чок виявлення фальсифікацій харчових продуктів та непродовольчих 
товарів.  
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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. 
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 – 274 с.  

2. Притульська Н.В. Ідентифікація товарів монографія / 
Н.В. Притульська. – Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2007 – 193 с. 

3. Титаренко Л.Д. Ідентифікація та фальсифікація продовольчих това-
рів : навч. посіб. / Л.Д. Титаренко, В.А. Павлова, В.Д. Малигіна. – 
Київ : Центр навч. літ., 2006 – 192 с. 

4. Идентификация и фальсификация непродовольственных товаров : 
учеб. пособие / под общ. ред. И.Ш. Дзахмишевой. – М. : Изд.-торг. 
корп. «Дашков и К°», 2009 – 357 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 ситуа-
ційних завдань).  

5.11. Методи оцінювання:   
– поточний контроль (тестування, опитування, перевірка індиві-

дуальних 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. Ясинська Н.С., канд. техн. 
наук, доц.; Осієвська В.В., канд. техн. наук, доц.  
5.6. Результати навчання. Формування теоретичних знань і практич-
них навичок щодо теорії та методології управління якістю, принципів 
побудови та функціонування систем управління якістю, опанування 
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нормативно-правових, організаційних та економічних питань щодо 
управління якістю. Отримати навички розробки системи управління 
якістю будь якого товару чи послуги; аналізувати резерви підпри-
ємства з метою залучення їх у систему управління якістю (СУЯ); 
розробляти коригувальні дії під час виявлення відхилень якості, 
застосовувати процесний підхід в процесі розробки та впровадження 
СУЯ; організувати документування елементів СУЯ; організація навчання 
персоналу з питань УЯ та здійснення аудиту. 
5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Технічне регу-
лювання», «Теоретичні основи товарознавства», «Товарознавство». 
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 еко-
номіки, конкурентоспроможності продукції, національним престижем 
країни. Значення та сутність управління якістю товарів, управління 
якістю на рівні підприємства. Вітчизняний та міжнародний досвіду з 
управління якістю. Методологічні засади управління якістю: загальні 
підходи та методи роботи щодо управління якістю, планування та 
контроль якості продукції, статистичні методи управління якістю. 
Практичні навички щодо організації робіт із забезпечення якості 
продукції шляхом розробки та впровадження систем якості у відпо-
відності з рекомендаціями міжнародних стандартів IСO серії 9000. 
Вплив якості на прибуток підприємства, класифікація витрат на якість, 
економічна ефективність підвищення якості продукції. 
5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби. 
1. Кириченко Л.С. Основи стандартизації, метрології, управління 

якістю : навч. посіб. / Л.С. Кириченко, Н.В. Мережко. – Київ : Київ. 
нац. торг.-екон. ун-т, 2001 – 446 с.  

2. Нив Г. Пространство доктора Деминга / Г. Нив. – М. : Альпина 
Бизнес Брукс, 2005 – 370 с.  

3. Мережко Н.В. Управління якістю : підручник / Н.В. Мережко, 
В.В. Осієвська, Н.С. Ясинська. – Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 
2010. – 215 с. 

5.10. Заплановані навчальні заходи та методи викладання. Поєднання 
традиційних та нетрадиційних методів викладання із використанням 
інноваційних технологій: 
− лекції (тематичні, проблемні); 
− практичні заняття (робота у малих групах, проведення досліджень). 
5.11. Методи оцінювання:  
− поточний контроль - тестування, усне та письмове опитування; 
− підсумковий контроль – екзамен. 
5.12. Мова навчання та викладання. Українська. 



 48

5.1. Назва. Електронна комерція. 
5.2. Тип. Обов’язкова. 
5.3. Рік навчання. 2016/2017. 
5.4. Семестр. ІІ. 
5.5. Лектор, науковий 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 торговель-
них операцій та угод електронними засобами. 
5.7.Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Інформаційні 
системи та технології» «Комерційна діяльність». 
5.8. Зміст. Предмет електронної комерції та її зв’язок з іншими еконо-
мічними 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. 
5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби. 
1. Пономаренко Л.А. Електронна комерція / Л.А. Пономаренко, 
В.О.Філатов. – 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 / Джесси Рассел. – 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 навчання. 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. 
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5.1. Назва. Логістичний менеджмент. 
5.2. Тип. Обов’язкова. 
5.3. Рікнавчання. 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». 
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. Поно-

маренко, К.М. Таньков, Т.І. Лепейко ; за ред. В.С. Пономаренка. – 
Харків : ІНЖЕК, 2010. – 482 с. 

2. Крикавський Є. Логістичне управління : підручник / Є. Крикавський. – 
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. Барышниковой, Б.С. Пинскера. – 2-е изд. – М. : ЗАО «Олимп-
Бизнес», 2008. – 640 с. 

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

5.10. Заплпновані навчальні заходи та методивикладання. Лекції 
(тематичні та проблемні), семінарські та практичні заняття (з вико-
ристанням інформаційних технологій, аналітично – розрахункових, 
творчих та ситуаційних завдань). 
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5.11. Методио цінювання.  
− поточний контроль – опитування, тестування, індивідуальні самос-

тійні роботи; 
− підсумковий контроль – екзамен. 
5.12. Мова навчання та викладання. Українська. 
 
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; норма-
тивно-правові підстави діяльності митного брокера та перевізника; 
функції Асоціації митних брокерів України (АМБУ) та Асоціації 
міжнародних автомобільних перевізників (АсМАП); порядок запов-
нення граф митної декларації (МД); порядок перевезення вантажів із 
застосуванням книжки Міжнародних дорожніх перевезень (МДП); 
правила заповнення книжки МДП; відповідальність за порушення 
законодавства в галузі митно-посередницьких послуг. Набуття нави-
чок щодо заповнення МД відповідно до різних митних режимів та 
заповнення книжки МДП. 
5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Право». 
5.8. Зміст. Види посередницької діяльності в митній справі та їх сут-
ність. Нормативно-правове регулювання діяльності митного брокера 
та митного перевізника в Україні. Діяльність Асоціації митних броке-
рів України. Організаційні та кваліфікаційні вимоги до провадження 
посередницької діяльності митних брокерів. Порядок заповнення 
граф МД. Діяльність АсМАП України. Перевезення вантажів застосу-
ванням 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. – 
Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4495-17 

2. Про виконання митних формальностей відповідно до заявленого 
митного режиму : Наказ М-ва фінансів України від 31.05.2012 
№ 657. – Режим доступу : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z1669-12 
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3. Про затвердження Порядку заповнення митних декларацій на бланку 
єдиного адміністративного документа : Наказ М-ва фінансів України 
від 31.08.2012 № 651. – Режим доступу : http://zakon0.rada.gov.ua/ 
laws/show/z1372-12 

4. Про затвердження Порядку застосування спеціальних спрощень, 
що надаються уповноваженому економічному оператору : Постанова 
Кабінету Міністрів України від 21 трав. 2012 р. № 447. – Режим 
доступу : http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/447-2012-%D0%BF 

5. Про затвердження Порядку надання складським об’єктам статусу 
«митний склад» та позбавлення такого статусу : Наказ М-ва фінансів 
від 16.07.2012 № 835. – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/ 
laws/show/z1324-12 

6. Про затвердження Положення про склади тимчасового зберігання : 
Наказ М-ва фінансів України від 28.05.2012 № 613. – Режим 
доступу : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z1307-12 

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 індивідуального 
завдання);  

– підсумковий контроль – екзамен. 
5.12. Мова навчання та викладання: Українська. 
 
5.1. Назва: Митна логістика. 
5.2. Тип. За вибором 
5.3. Рік навчання. 2016/2017. 
5.4. Семестр. ІІ 
5.5. Лектор, 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. 
5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Логістика», 
«Товарна номенклатура ЗЕД». 
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. 
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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 мікрологістич-
них митних систем. Характеристика метарівня, мезорівня, макро-
рівня, 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 конвенція) : 
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). 
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. 
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5.1. Назва. Управління ланцюгами поставок. 
5.2. Тип. За вибором. 
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. Знати сучасні концепції і технології, які 
використовуються при організації процесу управління ланцюгами 
поставок; оволодіти основними навичками в галузі стратегічного 
планування, організації та управління ланцюгами поставок; вміти 
приймати рішення в управлінні ланцюгами поставок; розвивати прак-
тичні навички з проектування ланцюгів поставок; координувати 
взаємовідносини між учасниками ланцюга поставок; оцінювати 
економічну ефективність функціонування ланцюга поставок; здійсню-
вати інформаційну підтримку в управлінні ланцюгами поставок. 
5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Менеджмент», 
«Маркетинг», «Організація торгівлі», «Логістика». 
5.8. Зміст. Ланцюг поставок – новий етап еволюції логістичного 
управління. Понятійний апарат ланцюга поставок та управління ним. 
Управління бізнес-процесами у ланцюгах поставок. Проектування 
ланцюгів поставок. Основні рішення в управлінні ланцюгами поста-
вок. Прийняття рішення в управлінні ланцюгами поставок в умовах 
невизначеності. Стратегії ланцюгів поставок. Інтеграція і співпраця у 
ланцюгах поставок. Інформаційні технології управління ланцюгом 
поставок. Економічні аспекти управління ланцюгами поставок. 
Управління глобальним ланцюгом поставок. 
5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби. 
1. Уотерс Д. Логистика.Управление цепями поставок / Д. Уотерс. – 

М. : Инфра-М, 2008. – 704 с. 
2. Кристофер М. Логистика и управление цепочками поставок / 

М. Кристофер ; под общ ред. B.C. Лукинского. – СПб. : Питер, 
2004. – 316 с. 

3. Сумец A.M. Логистика: теория, ситуации, практические задания : 
учеб. пособие / A.M. Сумец. – Київ : Хай-Тек Пресс, 2008. – 320 с. 

4. Управление цепями поставок: Справочник издательства Gower / 
под ред. Дж. Гапорны (ред. Р. Огулин, М. Рейнольде) ; пер. с 5-го 
англ. изд. – М. : ИНФРА-М, 2010. – 670 с. 

5. Шапиро Дж. Моделирование цепи поставок / Дж. Шапиро ; пер. с 
англ. ; под ред. В.С. Лукинского. – СПб. : Питер, 2006. – 720 с. 

5.10. Заплановані навчальні заходи та методи викладання. Тематичні 
та проблемні лекції, практичні заняття з використання ситуаційних та 
творчих завдань, сучасних інформаційних технологій. 
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5.11. Методи оцінювання:  
− поточний контроль (письмове опитування, тестування, перевірка 

ситуаційних та творчих завдань, презентацій, контрольних робіт); 
− підсумковий контроль – екзамен. 
5.12. Мова навчання та викладання. Українська. 
 
5.1. Назва. Міжнародний бізнес. 
5.2. Тип. За вибором. 
5.3. Рік навчання. 2016/2017. 
5.4. Семестр. ІІ. 
5.5. Лектор, науковий ступінь, посада. Дугінець Г.В., канд. екон. 
наук, доц. 
5.6. Результати навчання. Набуття студентами сучасного економіч-
ного мислення і спеціальних знань щодо функціональної та інститу-
ціональної структури міжнародного бізнесу, його закономірностей, 
тенденцій і проблем розвитку в умовах глобалізаційних процесів. 
5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Філософія», 
«Менеджмент» та «Маркетинг», «Міжнародне торгове право». 
5.8. Зміст. Предмет, зміст і завдання дисципліни «Міжнародний бізнес». 
Середовище міжнародного бізнесу. Організаційно-правові форми 
міжнародного бізнесу. Стратегії виходу компаній на зовнішні ринки. 
Управління людськими ресурсами в міжнародному бізнесі. Етика та 
соціальна відповідальність в міжнародному бізнесі. Національні моделі 
міжнародного бізнесу. 
5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби. 
1. Вергун В.А. Міжнародне корпоративне управління : навч. посіб. / 

В.А. Вергун, О.І. Ступницький, В.В. Якубовський. – Київ : ВПЦ 
«Київ. ун-т», 2012. – 360 с. 

2. Гіл Чарлз В.Л. Міжнародний бізнес: Конкуренція наглобальному 
ринку. International Business: Competing in the global Marketplace / 
Чарлз В.Л. Гіл ; пер. з англ.: А. Олійник, Р. Ткачук. – Київ : Вид-во 
Соломії Павличко «Основи», 2001. – 856 с. 

3. Макогон Ю.В. Международный менеджмент: курс лекцій / 
Ю.В. Макогон, Т.В. Орехова – Донецк : Дон НУ, 2003. – 277с. 

4. Мазаракі А.А. Міжнародний маркетинг : підручник / А.А. Мазаракі, 
Т.І. Чаюн. – Київ : Київ. держ. торг.-екон. ун-т, 2002. – 306 с. 

5. Міжнародний бізнес / за заг. ред. В.А. Вергуна. – Київ : ВПЦ «Київ. 
ун-т», 2009. – 720 с. 
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5.10. Заплановані навчальні заходи та методи викладання. Поєднання 
традиційних та нетрадиційних методів навчання із використанням 
інноваційних технологій: 

– лекції (оглядова / тематична / проблемна; 
– семінарські / практичні / презентація/ дискусія / «мозкова атака»;  
5.11. Методи оцінювання: 
– поточний  контроль (тестування; усне / письмове опитування); 
– підсумковий контроль – екзамен. 
5.12. Мова навчання та викладання. Українська. 
 
5.1. Назва. Управління лояльністю споживачів. 
5.2. Тип. За вибором. 
5.3. Рік навчання. 2016/2017. 
5.4. Семестр. ІІ. 
5.5. Лектор, науковий ступінь, посада. Гурджиян К.В., канд. екон. 
наук, ст. викл. 
5.6. Результати навчання. Формування у студентів теоретичних 
знань та практичних навичок управління лояльністю споживачів. 
5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Маркетинг», 
«Управлння продажем», «Психологія торгівлі». 
5.8. Зміст. Сутність понять «лояльність споживачів», «задоволеність» 
та «прихильність». Типи лояльності споживачів. Сутність понять 
«маркетинг лояльності» та «маркетинг відносин». Історія становлення 
маркетингу лояльності в Україні та світі. Вплив маркетингового сере-
довища на формування лояльності споживачів. Принципи та інстру-
менти формування та управління лояльністю споживачів. Цілі та 
етапи формування лояльності споживачів. Сутність та види програм 
лояльності. Інформаційно-аналітичне забезпечення імплементації програм 
лояльності. Методи сегментування споживачів та визначення цільової 
аудиторії підприємства. Визначення цінності пропозиції для спожи-
вачів. Методи автоматизації програм лояльності. Види CRM-систем. 
Методи оцінювання результативності формування лояльності спожи-
вачів. Гейміфікація програм лояльності. Маркетингові комунікаційні 
стратегії управління лояльністю споживачів. 
5.9. Рекомендовані джерела ті інші навчальні ресурси/засоби. 
1. Лук’янець Т.І. Маркетингова політика комунікацій : навч. посіб. / 
Т.І. Лук’янець. – Київ : КНЕУ, 2000. – 378 с.  

2. Примак Т.О. Маркетингові комунікації : навч. посіб. для студ. вищ. 
навч. закл. / Т.О. Примак. – Київ : Ельга; Ніка-Центр, 2003. – 280 с.  

3. Удріс Н. Рекламна комунікація : навч. посіб. / Н. Удріс. – Київ : 
Спринт-Сервіс, 2014. – 127 с.  
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5.10. Заплановані навчальні заходи та методи викладання. Поєднання 
традиційних та нетрадиційних методів викладання із використанням 
інноваційних технологій: лекції (оглядова / тематична); практичні 
заняття (презентація, дискусія, творчі індивідуальні завдання, метод 
Кейс-стаді, модерація, робота в малих групах). 
5.11. Методи та критерії оцінювання: 
− поточний контроль (тестування; усне, письмове опитування; пере-
вірка підготовленої презентації, дайджесту; ситуаційні завдання; 
захист проектів); 

− підсумковий контроль – екзамен. 
5.12. Мова навчання та викладання. Українська. 
 
5.1. Назва. Оптимізація логістичних рішень. 
5.2. Тип. Обов’язкова. 
5.3. Рік навчання. 2017/2018. 
5.4. Семестр. ІІІ. 
5.5. Лектор, науковий ступінь, посада. Кочубей Д.В., канд. екон. 
наук, доц. 
5.6. Результати навчання. Формування у студентів теоретичних 
знань та практичних навичок використовувати підходи прийняття 
рішень у логістичній діяльності щодо оптимізації процесів транспор-
тування та складування товарів. 
5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Логістика», 
«Організація торгівлі», «Статистика». 
5.8. Зміст. Концептуальна сутність логістичного рішення. Процес 
прийняття логістичних рішень. Методи та моделі прийняття логістич-
них рішень. Моделі задач управління у логістичних системах. Задачі 
оптимізації як складовий елемент логістичних систем. Оптимізація 
логістичних рішень у сфері виробництва, розподілу, транспортуван-
ня та складування. 
5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби. 
1. Гевко І.Б. Методи прийняття управлінських рішень : підруч. для 

студ. вищ. навч. закл. / І.Б. Гевко. – Київ : Кондор, 2009. – 187 с. 
2. Гнатієнко Г.М. Експертні технології прийняття рішень / Г.М. Гнатієнко. – 

Київ : Маклаут, 2008. – 444 с. 
3. Методи прогнозування в системах підтримки прийняття рішень: 

[навч. посіб] / С.О. Довгий, П.І. Бідюк, О.М. Трофимчук, 
О.І. Савенков. – наук.-навч. вид. – Київ : Азимут-Україна, 2011. – 607 с. 

4. Кігель В.Р. Оптимізація логістичних рішень : навч. посіб. / 
В.Р. Кігель. – Київ : Ун-т економіки та права «КРОК», 2007.– 136 с. 

5. Пономаренко В.С. Механізм прийняття управлінських рішень на 
підприємстві: процесний підхід / В.С. Пономаренко. – Харків : 
ХНЕУ, 2005. – 238 с. 
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5.10. Заплановані 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 

самостійні роботи; 
− підсумковий контроль – екзамен. 
5.12. Мова навчання та викладання. Українська. 
 
5.1. Назва. Торговельні мережі. 
5.2. Тип. За вибором. 
5.3. Рік навчання. 2017/2018. 
5.4. Семестр. IІІ. 
5.5. Лектор, науковий ступінь, посада. Кавун О.О., канд. екон. наук, 
доц. 
5.6. Результати навчання. Формування систематичних знань і розу-
міння аспектів теорії і практики діяльності різних видів підприєм-
ницьких мереж; сутності та класифікації торговельних мереж і 
передумов їх розвитку у сучасних умовах; типiв стратегій розвитку 
корпоративних торговельних мереж; сутності, класифікації франчай-
зингових торговельних мереж та добровільних об’єднань у торгівлі, 
особливостей їх формування та забезпеченння ефективного функцiо-
нування в умовах конкуренції. 
5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Комерційна 
діяльність», «Організація торгівлі», «Логістика», «Торговельне 
підприємництво». 
5.8. Зміст. Глобалізація світової економіки: сучасні тенденції і перс-
пективи. Передумови розвитку підприємницьких мереж в Українi. 
Сутність та класифікація підприємницьких мереж у торгівлі. Cутність 
та види стратегій формування корпоративних торговельних мереж. 
Методичні засади розробки стратегії формування корпоративних 
торговельних мереж. Організація функціонування корпоративних 
торговельних мереж. Управління товаропостачанням у корпоративних 
торговельних мережах. Cутнiсть та класифікація франчайзингових 
торговельних мереж. Основнi етапи формування франчайзингової 
мережi у  торгівлі. Управлiння взаємовiдносинами мiж суб’єктами у 
франчайзинговiй торговельнiй мережi. Види добровільних об’єднань 
у роздрібній торгівлі та принципи їх формування. 
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5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби. 
1. Берман Б. Розничная торговля: стратегический подход : учеб. 

пособие / Б. Берман. – М. : Вильямс, 2008. – 1184 с. 
2. Ковалев К. Логистика в розничной торговле: как построить эффек-

тивную сеть / К. Ковалев, С. Уваров, П. Щеглов. – СПб. : Питер, 
2007. – 272 с. 

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

4. Розничные торговые сети: стратегии, экономика и управление : 
учеб. пособие / под ред. А.А. Есютина и Е.В. Карповой. – 2-е изд., 
стер. – М. : КНОРУС, 2010. – 416 с. 

5. Сидоров Д. Розничные сети. Секреты эффективности и типичные 
ошибки при работе с ними / Д. Сидоров. – М. : Вершина, 2007. – 
229 с. 

6. Томассен Л. Ритейлизация. Как выжить в епоху диктата розничных 
сетей, используя силу и власть ритейлеров на благо своегобизнеса / 
Л. Томассен, К. Линколн, Э. Эконис. – М. : Добрая книга, 2010. – 
352 с. 

5.10. Заплановані навчальні заходи та методи викладання. 
Тематичні та проблемні лекції, практичні заняття з використанням 
ситуаційних та творчих завдань. 
5.11. Методи оцінювання:  
– поточний контроль (опитування, тестування, перевірка ситуаційних 
та творчих завдань, презентацій, контрольних робіт, захист індиві-
дуального проекту); 

– підсумковий контроль - екзамен. 
5.12. Мова навчання та викладання. Українська. 
 
5.1. Назва. Оптово-посередницька діяльність. 
5.2. Тип. За вибором. 
5.3. Рік навчання. 2017/2018. 
5.4. Семестр. ІІІ. 
5.5. Лектор, науковийступінь, посада. Кулік А.В., канд. екон. наук, 
доц. 
5.6. Результати навчання. Здобуття студентом знань з питань 
оптово-посередницької діяльності, творче оволодіння ними та набуття 
навичок їх практичного використання на підприємствах торгівлі. 
Уміння обрати оптимального посередника на певному етапі діяль-
ності підприємства оптової торгівлі. 
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5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Організація 
торгівлі», «Торговельне підприємництво», «Менеджмент». 
5.8. Зміст. Оптово-посередницька діяльність у сфері товарного обігу. 
Державне регулювання оптової торгівлі в Україні та світі. Види і 
форми посередницької діяльності. Функції оптових посередників. 
Організація біржових торгів та біржового посередництва. Особливості 
оптової торгівлі на виставках-ярмарках. 
5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби. 
1. Апопій В.В. Організація торгівлі : підручник / В.В. Апопій. –  

2-е вид. – Київ : Центр навч. літ., 2008. – 632 с. 
2. Голошубова Н.О. Організація і технологія торгівлі спожитковими 
товарами / Н.О. Голошубова. – Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 
2009. – 272 с. 

3. Сохацька О.М. Біржова справа : підручник / О.М. Сохацька. –  
2-ге вид., змін. й допов. – Тернопіль : Карт-бланш, К.: Кондор, 
2008. – 632 с. 

5.10. Заплановані навчальні заходи та методи викладання. Поєднання 
традиційних та нетрадиційних методів викладання із використанням 
інноваційних технологій: 
− лекції (оглядова); 
− практичні заняття з використанням інформаційних технологій, 
розробка та презентація проектів, розв’язання розрахунково-
аналітичних задач; 

− самостійна робота; 
5.11. Методи оцінювання: 
− поточний контроль (уснеопитування, перевірка індивідуальних 
завдань, вирішення ситуаційних завдань, виконання комплексної 
контрольної роботи); 

− підсумковий контроль – екзамен. 
5.12. Мова навчання та викладання. Українська. 
 
5.1. Назва. Інформаційні системи і технології в логістиці. 
5.2. Тип. За вибором. 
5.3. Рік навчання. 2017/2018. 
5.4. Семестр. ІІІ. 
5.5. Лектор, науковий ступінь, посада. Кочубей Д.В., канд. екон. 
наук, доц. 
5.6. Результати навчання. Формування у студентів теоретичних 
знань та практичних навичок застосовувати інформаційної системи і 
технології в логістиці. 



 60

5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Логістика», 
«Організація торгівлі», «Торговельне підприємництво». 
5.8. Зміст. Інформаційна система логістики. Функціональна характе-
ристика інформаційної системи логістики. Інформаційно-комп’ютерні 
технології в процедурах замовлень, управлінні запасами, складуванні, 
транспортуванні та виробничих процедурах. Аналіз програмних про-
дуктів для розв’язання задач логістики. Інформаційне забезпечення 
бізнес-процесів у логістичній системі підприємства. Електронна 
логістика. Проблеми інформаційної безпеки у логістичних системах. 
5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби. 
1. Новаківський І.Л. Інформаційні системи у менеджменті: системний 
підхід : навч. посіб. / І.І. Новаківський, І.І. Грибик. – JIьвів : Вид-во 
НУ «Львівська політехніка», 2007. – 196 с. 

2. Татарчук М.І. Корпоративні інформаційні системи : навч. посіб. / 
М.І. Татарчук. – Київ : КНЕУ, 2005 – 291 с.. 

3. Інформаційні системи в менеджменті : навч. посіб. / А.Є. Батюк, 
З.П. Двуліт, К.М. Обельовська та ін. – Львів : Нац. ун-т «Львівська 
політехніка» (Інформ.-видав. центр «ІНТЕЛЕКТ» Інституту після-
дипломної освіти), «Інтелект-Захід» 2004. – 520 с. 

4. Електронна комерція : навч. посіб. / А.М. Береза, І.А. Козак, 
Ф.А. Левченко та ін. – Київ : КНЕУ, 2002. – 326 с. 

5.10. Заплановані 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 

самостійні роботи; 
− підсумковий контроль – залік. 
5.12. Мова навчання та викладання. Українська. 
 
5.1. Назва. Корпоративні інформаційні системи. 
5.2. Тип. За вибором. 
5.3. Рік навчання. 2017/2018. 
5.4. Семестр. ІІІ. 
5.5. Лектор, науковий ступінь, посада. Шклярський С.М., канд. 
екон. наук, доц. 
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5.6. Результати навчання. У результаті вивчення дисципліни студенти 
повинні знати: основні напрями автоматизації інформаційних проце-
сів на підприємстві та оформлювати їх у вігляді технічного завдання; 
перелік, вимоги та особливості забезпечуючих та функціональних 
підсистем КІС; склад, структуру та вимоги до технічних засобів 
корпоративних інформаційних систем; архітектуру, функції та призна-
чення корпоративних систем електронного документообігу; особливості 
корпоративних баз даних та технології взаємодії з корпоративною 
інформацією. Вміти: створювати комплект проектної та супроводжу-
вальної документації по етапах розробки КІС; будувати, аналізувати 
та оптимізувати бізнес-процеси підприємства за допомогою системи 
структурного моделювання BPWin; створювати інформаційну базу 
корпоративної ІС та програмне забезпечення реалізації окремих 
функціональних задач; оцінювати ефективність методів та засобів 
захисту інформаційного середовища КІС.   
5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Логістика», 
«Організація торгівлі», «Торговельне підприємництво». 
5.8. Зміст. Введення в корпоративні інформаційні системи. Технології  
збору, передачи та обробки даних в КІС. Методи і моделі проекту-
вання КІС. Апаратно-програмні засоби корпоративних систем і мереж. 
Інформаційні платформи корпоративних систем. Корпоративні системи 
електронного документообігу. Захист корпоративних інформаційних 
ресурсів. Технології електронної комерції та платіжних систем в КІС. 
5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби. 
1. Вовчак І.С. Інформаційні системи та комп’ютерні технології в 

менеджменті : навч. посіб. [Текст] / І.С. Вовчак. – Тернопіль : Карт-
бланш, 2009. – 286 с.  

2. Гордієнко І.В. Інформаційні системи і технології в менеджменті : 
навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц. / І.В. Гордієнко. –  
2-ге вид., переробл. і допов. – Київ : КНЕУ, 2003. – 259 с. 

3. Гужва В.М. Інформаційні системи і технології на підприємствах: 
навч. посіб. [Текст] / В.М. Гужва. – Київ : КНЕУ, 2007. – 400 с.  

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

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

5.10. Заплановані навчальні заходи та методи викладання. Поєднання 
традиційних і нетрадиційних методів викладання з використанням 
інноваційних технологій: 
− лекції (оглядові, тематичні, проблемні); 
− лабораторні роботи (традиційні, робота в малих групах). 
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5.11. Методи та критерії оцінювання:  
− поточний контроль (тестування, усне та письмове опитування, 

перевірка індивідуальних завдань); 
− підсумковий контроль – залік. 
5.12. Мова навчання та викладання. Українська 
 
5.1. Назва. Codex Alimentarius.  
5.2. Тип. За вибором. 
5.3. Рік навчання. 2017/2018. 
5.4. Семестр. ІІІ. 
5.5. Лектор, науковий ступінь, посада. Притульська Н.В., д-р техн. 
наук, проф. 
5.6. Результати навчання. Формування розуміння ролі Комісії Кодексу 
Аліментаріус у встановлені міжнародних стандартів безпечності 
харчових продуктів та необхідності застосування принципів аналізу-
вання ризиків для контролювання безпечності харчових продуктів. 
5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Технічне регу-
лювання», «Управління безпечністю», «Гігієна та санітарія».  
5.8. Зміст. Роль та повноваження міжнародних організацій в регулю-
ванні безпечності харчових продуктів. Позиціонування Кодексу 
Аліментаріус в системі міжнародних добровільних стандартів безпеч-
ності харчових продуктів. Основна мета та завдання діяльності Комісії 
Кодекс Аліментаріус. Структура Комісії та її допоміжних органів, їхні 
права та обов’язки. Взаємозв’язок роботи Комісії з іншими міжнарод-
ними організаціями. Діяльність Національної комісії України з Кодексу 
Аліментаріус. Структура та концептуальні положення стандартів 
Кодексу Аліментаріус. Порівняльний аналіз вимог чинних нормативно-
правових документів України та стандартів Кодексу Аліментаріус щодо 
оцінки ризиків та встановлення основних показників безпечності 
різних груп харчових продуктів. Перспективи та проблеми  імплемен-
тації стандартів Кодексу Аліментаріус в законодавство України. Законо-
давство України в сфері безпечності харчових продуктів. Основні 
пріоритети та наявні проблеми на шляху гармонізації українського 
законодавства.  
5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби. 
1. Что такое Кодекс Алиментариус / пер. с англ. Understanding Codex 

Alimentarius. – М. : Весь Мир, 2006. – 44 с. 
2. Комиссия «Кодекс Алиментариус». Руководство по процедуре / 

пер. с англ. Codex Alimentarius Commission. Procedural manual. – 
М. : Весь Мир, 2007. – 184 с. 
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3. Василенко Г Посібник для малих та середніх підприємств плодо-
овочевої галузі з підготовки та впровадження системи управління 
безпечністю харчових продуктів на основі концепції ХАССП 
[Електронний ресурс] / Г. Василенко, Г. Миронюк, О. Дорофєєва ; 
Проект сприяння торгівлі та інвестиціям USAID|TIBA ; Міжнарод-
ний інститут безпеки та якості харчових продуктів (IIFSQ). – 
Електрон. текст. дан. – Київ : IIFSQ, 2008. – 126 с. – Режим доступу : 
http://www.agroinvest.org.ua/files/Resources/Manual_HACCP_Fruits_and_
Vegetables_Ukr.pdf 

4. Офіційний веб-сайт Комісія Кодекс Аліментаріус [Електронний 
ресурс]. – Режим доступу : http://www.codexalimentarius.org/ 

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

дуальних завдань); 
− підсумковий контроль – залік. 
5.12. Мова навчання та викладання. Українська. 
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