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ВСТУП 
 

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

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

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

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

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

ного 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, 2015 



 3

Закінчення таблиці
Оцінка за системою Оцінка 

за 
шкалою 
ЄКТС 

Визначення національною КНТЕУ 

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

E ДОСТАТНЬО – виконання задовольняє 
мінімальні критерії  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. Інформація про заклад. 
1.1. Назва ВНЗ 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. Академічний календар. 
Початок навчальних занять – 1 вересня. Завершення навчальних 

занять – 30 червня. 
Освітній процес здійснюється за семестрами.  
Тривалість семестрів, практичної підготовки, екзаменаційних сесій, 

атестації, канікул визначається графіком освітнього процесу на кожен 
рік.  

Екзаменаційні сесії та атестація здобувачів вищої освіти прово-
дяться за розкладом. 

 
1.3. Адміністрація закладу. 

 

Мазаракі 
Анатолій 
Антонович  
 

Ректор, д.е.н., проф., академік НАПН України, 
заслужений діяч науки і техніки України, лауреат
Державної премії України в галузі науки і техніки  
 

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. 
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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. 

Шаповал 
Леонід 
Геннадійович 

Проректор з адміністративно-господарської роботи

 
1.4. Загальний опис закладу. 

КНТЕУ – один із найавторитетніших навчальних закладів України, 
акредитований за найвищим IV рівнем акредитації. Його історія бере 
початок від Київського філіалу Всесоюзного заочного інституту 
радянської торгівлі, створеного в 1946 р. Указом Президента України 
у 2000 р. університету 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 міжнародним стандартом 
ISO 9001:2008 (ДСТУ ISO 9001:2009). 

Університет – лідер у реформуванні вищої освіти України, 
першим у країні здійснив суттєве оновлення змісту освіти, впро-
вадження новітніх навчальних технологій на базі програмних про-
дуктів 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 обслу-
говуванням читачів. 

В університеті навчається понад 30 тис. студентів. Функціонують 
5 факультетів: економіки, менеджменту та права; фінансів та банківської 
справи; обліку, аудиту та економічної кібернетики; ресторанно-
готельного та туристичного бізнесу; товарознавства і торговельного 
підприємництва. Здійснюється професійна підготовка фахівців за 
17 бакалаврськими і 37 магістерськими програмами для сфер внутрішньої 
та зовнішньої торгівлі, фінансової системи і права, митної служби, 
захисту прав споживачів, антимонопольної діяльності, економіки 
підприємництва, банківської і страхової справи, бухгалтерського обліку, 
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фінансового контролю, ресторанного та готельного господарства, 
туризму, маркетингово-комунікаційної галузі тощо.  

Серед випускників університету – відомі громадські 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 70 відсотків, серед них – заслужені діячі 
науки і техніки, заслужені працівники вищої школи, академіки та члени-
кореспонденти академій наук. Діють чотири спеціалізовані вчені ради 
з присудження наукових ступенів доктора і кандидата наук. Створено 
систему підвищення рівня педагогічної майстерності, опанування 
викладачами сучасних форм і методів навчання.  

Для забезпечення високого рівня підготовки студентів функ-
ціонують Інститут вищої кваліфікації, Центр європейської освіти, 
Науково-дослідний фінансовий інститут, Центр дистанційного навчання, 
Центр довузівської підготовки, Підготовче відділення для іноземців 
та осіб без громадянства, Центр розвитку кар’єри, Центр трансферу 
технологій, Бізнес-інкубатор, Центр психологічного забезпечення 
професійної діяльності, Вища школа педагогічної майстерності, 
Центр управління якістю, Центр підготовки навчально-методичних 
видань, Навчально-виробниче об’єднання, юридична клініка «Центр 
правового захисту», Центр навчально-виробничого тренінгу, Центр з 
сертифікації продукції, послуг та систем якості.  

Інститут вищої кваліфікації (ІВК) 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 міжнародному ринках праці 
(програми МВА, перепідготовки кадрів та підвищення їх кваліфікації). 

Матеріально-технічна база університету відповідає міжнародним 
стандартам. Для студентства створено сприятливі соціально-побутові 
умови. До послуг викладачів і студентів – 2 їдальні, 7 кафетеріїв, 
медпункт, пральня та інші побутові пункти. Можна отримати безкош-
товну психологічну та юридичну допомогу. Студенти і співробітники 
мають змогу оздоровлюватися на базах відпочинку (узбережжя 
Чорного моря). 

До складу університету, крім базового закладу, входять 4 навчальні 
інститути, 9 коледжів і 3 вищі комерційні училища, розташовані у Києві, 
Харкові, Вінниці, Чернівцях, Хмельницькому, Ужгороді, Коломиї, 
Ялті, Бурштині, Житомирі. 
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КНТЕУ укладено угоди з міністерствами і підприємствами про 
творчу науково-технічну співдружність та співпрацю в галузі підготовки 
фахівців багатьох спеціальностей, зокрема з Рахунковою палатою 
України, Національним банком України, Міністерством економічного 
розвитку і торгівлі України, Міністерством фінансів України, 
Міністерством закордонних справ України, Державною фіскальною 
службою України, Державною митною службою України, Державною 
казначейською службою України, Антимонопольним комітетом України, 
Державною фінансовою інспекцією України, Пенсійним фондом України, 
комерційними банками, торгово-промисловими палатами, торговель-
ними мережами, страховими компаніями, рекламними агентствами та 
іншими установами. 

Університет – член престижних міжнародних організацій: 
Міжнародної асоціації університетів, Європейської асоціації міжнародної 
освіти, Міжнародної асоціації вищих і середніх спеціальних навчальних 
закладів торгівлі та споживчої кооперації, Міжнародного товариства 
товарознавців і технологів, Європейської академії ритейлу та ін. 
Встановлені та підтримуються творчі зв’язки з понад 100 вищими 
навчальними закладами, міжнародними центрами та установами 
більш ніж 30 країн світу. 

 
1.5. Перелік програм, які пропонує заклад. 

 

Шифр та 
найменування 
галузі знань 

Напрям 
підготовки 
освітнього 
ступеня 

«бакалавр» 

Спеціалізація 
освітнього 
ступеня 

«бакалавр» 

Спеціальність 
освітнього 
ступеня 

«магістр» 

Спеціалізація 
освітнього 
ступеня 

«магістр» 

0203 
Гуманітарні 
науки 

020303 
Філологія 

   

0301 
Соціально-
політичні 
науки 

030102 
Психологія 

 03010201 
Психологія 

 

0302 
Міжнародні 
відносини 

030206 
Міжнародний 
бізнес 

   

0303 
Журналістика 
та інформація 

030302 
Реклама 
і зв’язки з гро-
мадськістю 

 03030201 
Реклама 
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Продовження таблиці 

Шифр та 
найменування 
галузі знань 

Напрям 
підготовки 
освітнього 
ступеня 

«бакалавр» 

Спеціалізація 
освітнього 
ступеня 

«бакалавр» 

Спеціальність 
освітнього 
ступеня 

«магістр» 

Спеціалізація 
освітнього 
ступеня 

«магістр» 

0304 
Право 

030401 
Правознавство 

Комерційне 
право 
Фінансове 
право 
Правове 
забезпечення 
безпеки 
підприєм-
ницької 
діяльності 

03040101 
Правознавство 

Комерційне 
право 
Фінансове 
право 
Правове 
забезпечення 
безпеки під-
приємницької 
діяльності 
Правове забез-
печення підпри-
ємницької 
діяльності 

030502 
Економічна 
кібернетика 

 03050201 
Економічна 
кібернетика 

 

030503 
Міжнародна 
економіка 

 03050301 
Міжнародна 
економіка 

 

030504 
Економіка 
підприємства 

 03050401 
Економіка 
підприємства 

Економічна 
безпека 
підприємства 

0305 
Економіка 
та підпри-
ємництво 

030507 
Маркетинг 

Маркетинг 
Рекламний 
бізнес 

03050701 
Маркетинг 

Маркетинг 
Рекламний 
бізнес 

Державні 
фінанси 
Державна 
казначейська 
справа 
Фінанси 
підприємства 
Страховий 
менеджмент 
Фінансове 
посередництво
Банківська 
справа 

03050801 
Фінанси  
і кредит 

Державні 
фінанси 
Фінанси 
підприємства 
Страховий 
менеджмент 
Фінансове 
посередництво 
Фінансовий 
аналітик 
Лізингова 
діяльність 
Фінансове 
інвестування 

 030508 
Фінанси 
і кредит 

 03050802 
Банківська 
справа 
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Продовження таблиці 

Шифр та 
найменування 
галузі знань 

Напрям 
підготовки 
освітнього 
ступеня 

«бакалавр» 

Спеціалізація 
освітнього 
ступеня 

«бакалавр» 

Спеціальність 
освітнього 
ступеня 

«магістр» 

Спеціалізація 
освітнього 
ступеня 

«магістр» 

 030509 
Облік і аудит 

Облік і аудит 
в підприєм-
ництві 
Державний 
фінансовий 
контроль 
Аудиторська 
діяльність 
у приватному 
секторі 

03050901 
Облік і аудит 

Облік і аудит 
в підприєм-
ництві 
Державний 
фінансовий 
контроль 
Аудит держав-
них фінансів 
Управління 
інформацій-
ними ресур-
сами в обліку 
Аудиторська 
діяльність 
у приватному 
секторі 
Облік та оцінка 
у бізнесі 

 030510 Товаро-
знавство 
і торговельне 
підприєм-
ництво 

Товаро-
знавство 
і комерційна 
діяльність 
Товарознавство 
та організація 
зовнішньої 
торгівлі 
Товаро-
знавство та 
комерційна 
логістика 

03051001 
Товаро-
знавство 
і комерційна 
діяльність 

Товаро-
знавство та 
організація 
зовнішньої 
торгівлі 
Товаро-
знавство та 
комерційна 
логістика 

  Товарознавство 
та експертиза  
в митній справі
Експертиза 
товарів та послуг
Управління 
безпечністю та 
якістю товарів 
Організація 
оптової та 
роздрібної 
торгівлі 
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Продовження таблиці 

Шифр та 
найменування 
галузі знань 

Напрям 
підготовки 
освітнього 
ступеня 

«бакалавр» 

Спеціалізація 
освітнього 
ступеня 

«бакалавр» 

Спеціальність 
освітнього 
ступеня 

«магістр» 

Спеціалізація 
освітнього 
ступеня 

«магістр» 

 03051002 
Товарознавство 
та експертиза  
в митній справі 

 

 03051003 
Експертиза 
товарів 
та послуг 

 

 03051004 
Управління 
безпечністю 
та якістю 
товарів 

 

  

 03051005 
Організація 
оптової та 
роздрібної 
торгівлі 

 

0306 
Менеджмент 
і адміні-
стрування 

030601 
Менеджмент 

Менеджмент 
організацій 
і адміні-
стрування 
Менеджмент 
організацій 
торгівлі 

03060101 
Менеджмент 
організацій 
і адміні-
стрування 

Менеджмент 
організацій 
торгівлі 
Менеджмент 
туристичного 
бізнесу 

  Менеджмент 
туристичного 
бізнесу 
Менеджмент 
готельно-
ресторанного 
бізнесу 
Менеджмент 
митної справи 
Менеджмент 
персоналу 
Менеджмент 
ЗЕД 

 Менеджмент 
готельно-
ресторанного 
бізнесу 
Менеджмент 
митної справи 
Менеджмент 
персоналу 
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Продовження таблиці 

Шифр та 
найменування 
галузі знань 

Напрям 
підготовки 
освітнього 
ступеня 

«бакалавр» 

Спеціалізація 
освітнього 
ступеня 

«бакалавр» 

Спеціальність 
освітнього 
ступеня 

«магістр» 

Спеціалізація 
освітнього 
ступеня 

«магістр» 

Управління 
в сфері 
економічної 
конкуренції 
Логістика 

  

 03060102 
Менеджмент 
інноваційної 
діяльності 

 

 03060104 
Менеджмент 
ЗЕД 

 

 03060105 
Менеджмент 
інвестиційної 
діяльності 

 

 03060106 
Управління 
в сфері 
економічної 
конкуренції 

 

  

 03060107 
Логістика 

 

0501 
Інформатика 
та обчислю-
вальна 
техніка 

050103 
Програмна 
інженерія 

   

0517 
Харчова 
промисловість 
та переробка 
сільськогос-
подарської 
продукції 

051701 
Харчові 
технології 
та інженерія 

Технології 
в ресто-
ранному 
господарстві 

05170113 
Технології  
в ресторанному 
господарстві 

 

 14010101 
Готельна 
і ресторанна 
справа 

 1401 
Сфера 
обслугову-
вання 

140101 
Готельно-
ресторанна 
справа 

 14010102 
Курортна 
справа 
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Закінчення таблиці 

Шифр та 
найменування 
галузі знань 

Напрям 
підготовки 
освітнього 
ступеня 

«бакалавр» 

Спеціалізація 
освітнього 
ступеня 

«бакалавр» 

Спеціальність 
освітнього 
ступеня 

«магістр» 

Спеціалізація 
освітнього 
ступеня 

«магістр» 

 140103 Туризм  14010301 
Туризмо-
знавство 

Туристична 
діяльність 

1801 
Специфічні 
категорії 

  18010016 
Бізнес-адміні-
стрування 

 

 
1.6. Загальні вимоги до зарахування (процедури та умови зарахування). 

Інформація про вступні випробування та умови зарахування на 
навчання для здобуття ступенів бакалавра, магістра, освітньо-
кваліфікаційного рівня спеціаліста розміщена на сайті Київського націо-
нального торговельно-економічного університету в рубриці «Вступнику»: 
http://www.knteu.kiev.ua/Abitur_ vs/index.php  

 
1.7. Основні університетські правила. 

Визначено Правилами внутрішнього розпорядку (схвалено 
Конференцією трудового колективу 25 березня 2010 р.). 
 
1.8. Присвоєння кредитів ЄКТС на основі навчального наванта-
ження, необхідного для досягнення очікуваних результатів навчання. 

Кредити ЄКТС присвоюються здобувачам вищої освіти після 
завершення програми навчальної дисципліни та успішного оцінювання 
досягнутих результатів навчання, що відображається за допомогою 
шкали оцінювання ЄКТС (А, В, С, D, E).  
 
1.9. Інформація про консультативну допомогу студентам. 

Консультативна (індивідуальна / групова) допомога проводиться 
згідно із затвердженим кафедрою графіком та надається викладачем 
з метою роз’яснення студентам певних теоретичних питань, їх практич-
ного застосування, покращання академічної успішності, посилення 
мотивації студентів до пізнавальної діяльності. 

Консультація – форма навчального заняття, при якій студент 
отримує відповіді від викладача на конкретні запитання або роз’яснення 
певних теоретичних положень чи аспектів їх практичного застосування.  

Консультація може бути індивідуальною або проводитися для 
групи студентів, залежно від того, чи викладач консультує студентів  
з питань, пов’язаних із виконанням індивідуальних завдань, чи з 
теоретичних питань навчальної дисципліни. 
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Проведення консультацій з дисциплін здійснюється за графіком, 
затвердженим завідувачем кафедри, який є публічним, у межах штатного 
навантаження (як правило, 2 год на тиждень). 

Індивідуальні консультації щодо підготовки індивідуальних 
завдань проводяться в позааудиторний час за окремим графіком, 
затвердженим завідувачем кафедри й деканом факультету.  

Проведення екзаменаційних консультацій з дисципліни визна-
чається навчальним планом. 

 
1.10. Координатори ЄКТС від університету. 
Притульська Наталія Володимирівна – перший проректор з науково-
педагогічної роботи, д-р технічних наук, професор. 
Шаповал Світлана Леонідівна – проректор з науково-педагогічної 
роботи, кандидат технічних наук, доцент. 
Сай Валерій Миколайович – проректор з науково-педагогічної 
роботи та міжнародних зв’язків, кандидат економічних наук, доцент. 
Мостика Костянтин Вікторович – начальник навчального відділу, 
кандидат технічних наук, доцент. 
Осика Віктор Анатолійович – декан факультету товарознавства 
і торговельного підприємництва, кандидат технічних наук, доцент. 
Харченко Олександр Анатолійович – декан факультету обліку, 
аудиту та економічної кібернетики, кандидат технічних наук, доцент. 
Гуляєва Наталія Миколаївна – декан факультету економіки, мене-
джменту і права, кандидат економічних наук, професор. 
Ведмідь Надія Іванівна – декан факультету ресторанно-готельного 
та туристичного бізнесу, доктор економічних наук, доцент. 
Канєва Тетяна Володимирівна – декан факультету фінансів та 
банківської справи, кандидат економічних наук, доцент. 

 
2. Інформація про ступеневі програми. Загальний опис. 
 
2.1. Кваліфікація, що присвоюється: 
6.0305 – бакалавр з фінансів та кредиту. 
 
2.2. Вимоги та положення до кваліфікації. 

Кафедри та інші структурні підрозділи КНТЕУ повинні забез-
печити опанування випускниками системи умінь вирішувати певні 
типові завдання діяльності при здійсненні певних виробничих функ-
цій: аналітичної – аналізувати та оцінювати зовнішнє середовище 
функціонування підприємства; аналізувати та оцінювати діяльність 
підприємства; планувальної – проводити аналіз та визначати напрями 
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стратегічного, тактичного й оперативного планування діяльності 
підприємства (страхового бізнесу, лізингового бізнесу); організа-
ційної – організовувати та впроваджувати розробки щодо фінансової 
роботи підприємства, організації праці, антикризового управління; 
мотиваційної – визначати, оцінювати, впроваджувати, підтримувати 
ефективну систему стимулювання праці; контролюючої – контролю-
вати питання щодо фінансово-економічної діяльності підприємства. 

 
2.3. Ключові результати навчання (освітні та професійні цілі). 

Кафедри та інші підрозділи КНТЕУ формують фахівців за 
спеціалізацією «Фінанси підприємства», які здатні вирішувати певні 
проблеми та завдання соціальної діяльності через вироблення системи 
певних умінь. Оволодіння цією спеціальністю передбачає готовність 
до активної творчої професійної та соціальної діяльності в умовах 
функціонування ринкової економіки, вміння приймати та реалізову-
вати рішення в умовах невизначеності інформації, обмеженості ресур-
сів та дефіциту часу, володіння системним мисленням. Фахівці 
призначені для роботи на посадах усіх рівнів на підприємствах та 
об’єднаннях різноманітних форм власності та організаційно-правових 
форм, фінансових установах. Фінансист підприємства – це професіо-
нал з організаційно-управлінської, аналітичної, планово-економічної 
діяльності у галузі фінансів підприємств, управління залученням та 
використанням фінансових ресурсів. 

 
2.4. Доступ до подальшого навчання: здобуття повної вищої освіти 
та кваліфікації спеціаліста або магістра. 
 
2.5. Діаграма структури програми навчання в кредитах ЄКТС. 
 

І курс 

Шифр і назва дисципліни Обсяг, 
год 

Кре-
дити 
ЄКТС 

І семестр ІІ 
семестр 

Математика для економістів 360 12 6 6 
Економічна інформатика 180 6 3 3 
Політична економія 180 6 6  
Безпека життєдіяльності 90 3 3  
Українська мова (за професійним 
спрямуванням) 90 3 3  

Іноземна мова (за професійним 
спрямуванням) 360 12 3 3 

Історія України 90 3 3  
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Продовження таблиці 
І курс 

Шифр і назва дисципліни Обсяг, 
год 

Кре-
дити 
ЄКТС 

І семестр ІІ 
семестр 

Релігієзнавство х х х  
Фізичне виховання 630 21 3 3 
Історія економіки та економічної 
думки 135 4,5  4,5 

Державне управління та місцеве 
самоврядування 135 4,5  4,5 

Правознавство 90 3  3 
Історія української культури 90 3  3 
Ділові переговори х х  х 
  60 30 30 

ІІ курс 

Шифр і назва дисципліни Обсяг, 
год 

Кре-
дити 
ЄКТС 

ІІІ 
семестр 

IV 
семестр 

Статистика 135 4,5 4,5  
Економіко-математичне 
моделювання 135 4,5 4,5  

Макроекономіка 135 4,5 4,5  
Гроші та кредит 225 7,5 3 4,5 
Іноземна мова (за професійним 
спрямуванням) 360 12 3 3 

Соціологія  90 3 3  
Конфліктологія х х х  
Основи підприємництва 135 4,5 4,5  
Поведінка споживачів х х х  
Фізичне виховання 630 21 3 3 
Мікроекономіка 135 4,5  4,5 
КР з мікроекономіки        
Менеджмент 90 3  3 
Фінанси 135 4,5  4,5 
Філософія 135 4,5  4,5 
Економічний аналіз 90 3  3 
Теорія контролю фінансово-
господарської діяльності  х х  х 

  60 30 30 
ІІІ курс 

Шифр і назва дисципліни Обсяг, 
год 

Кре-
дити 
ЄКТС 

V 
семестр 

VI 
семестр 

Економіка підприємства 135 4,5 4,5  
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Продовження таблиці 

Шифр і назва дисципліни Обсяг, 
год 

Кре-
дити 
ЄКТС 

V 
семестр 

VI 
семестр 

Маркетинг 90 3 3  
Бюджетна система України 135 4,5 4,5  
КР з бюджетної системи України        
Охорона праці 90 3 3  
Фінансова математика 135 4,5 4,5  
Ділова іноземна мова 90 3 3  
Податкова система України 135 4,5 4,5  
Політологія 90 3 3  
Інформаційні війни х х х  
Фізичне виховання 630 21 3 3 
Військова підготовка 540 18 4,5 4,5 
Інвестування 90 3  3 
Фінанси підприємства 135 4,5  4,5 
Бухгалтерський облік 90 3  3 
Фінансова статистика 135 4,5  4,5 
Страхування 90 3  3 
Страхові послуги х х  х 
Економіка та організація біржової 
торгівлі 90 3  3 

Лізинговий бізнес х х  х 
Банківська система України 90 3  3 
Банківські операції х х  х 
Стратегія підприємства 90 3  3 
Конкурентоспроможність 
підприємства х х  х 

Виробнича практика 1 90 3  3 
  60 30 30 

ІV курс 

Шифр і назва дисципліни Обсяг, 
год 

Креди
ти 

ЄКТС 

VII 
семестр 

VIII 
семестр 

Міжнародна економіка 135 4,5 4,5  
Планування діяльності підприємства 135 4,5 4,5  
Управління фінансами підприємств 
та об’єднань 270 9 4,5 4,5 

Міжнародні фінанси 90 3 3  
Підприємницьке право 135 4,5 4,5  
Звітність підприємств 90 3 3  
Електронний документообіг х х х  
Ціноутворення 90 3 3  
Оцінка майна підприємства х х х  
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Закінчення таблиці 

Шифр і назва дисципліни Обсяг, 
год 

Кре-
дити 
ЄКТС 

VII 
семестр 

VIII 
семестр 

Моделювання фінансово-
господарської діяльності 
підприємства 

90 3 3  

Фізичне виховання 630 21 3  
Військова підготовка 540 18 4,5 4,5 
КР з управління фінансами 
підприємств та об’єднань        

Бізнес-планування 135 4,5  4,5 
Фінансовий ринок 135 4,5  4,5 
Ринок цінних паперів х х  х 
Аудит 135 4,5  4,5 
Внутрішньогосподарський контроль х х  х 
Автоматизація економічних 
розрахунків 90 3  3 

Управління інноваціями х х  х 
Виробнича практика 2 180 6  6 
  60 30 30 

 
2.6. Кінцеве екзаменування. 

Кваліфікаційний екзамен. 
 

2.7. Вимоги до екзаменування та оцінювання. 
У «Положенні про систему оцінювання успішності навчання 

здобувачів ступенів вищої освіти «бакалавр» і «магістр» у Київському 
національному торговельно-економічному університеті» (ухвалене 
Вченою радою КНТЕУ 29 жовтня 2014 р., протокол № 2, п.12) визна-
чено порядок організації системи оцінювання здобувачів вищої освіти 
в КНТЕУ, вимоги до організації екзаменування та оцінювання. 

Критерії оцінювання знань здобувачів вищої освіти з відповідної 
дисципліни зазначаються в екзаменаційних білетах / завданнях для 
заліку. 

 

2.8. Координатори ЄКТС від факультету. 
 

Гуляєва Наталія Миколаївна – декан факультету економіки, мене-
джменту і права, к.е.н., професор. 
Адреса: 02156, м. Київ, вул. Кіото, 19. КНТЕУ (кім. А-435) 
тел. +380445443985; факс 5443985 
e-mail: gulaeva@knteu.kiev.ua 
Години, коли можна зв’язатися з координатором: 
щоденно з 9:00 до 16:00, крім суботи і неділі. 
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+380445314779  Заступник декана 
з навчально-методичної 
роботи 

Новікова Наталя 
Леонідівна 

+380445314780 Заступник декана 
з навчальної роботи 

Голік Оксана 
Василівна 

+380445314780 Заступник декана 
з навчальної роботи 

Гейдор Алла 
Василівна 

+380445314781 Заступник декана 
з навчально-виховної 
роботи 

Сердюченко Олексій 
Володимирович 

 
3. Опис дисциплін. 
 
3.1. Назва. Математика для економістів. 
3.2. Шифр. НПП. 
3.3. Тип. Обов’язкова. 
3.4. Рік навчання. 2015/2016. 
3.5. Семестр. І–ІІ. 
3.6. Кількість кредитів ЄКТС. 12. 
3.7. ПІБ лектора, вчений ступінь, посада. 
Гладка Ю.А., канд. фіз.-мат. наук, доц. 
3.8. Результати навчання. 
Формування системи знань з вищої математики. 
3.9. Необхідні обов’язкові попередні навчальні дисципліни.  
Базові знання з «Математики» рівня повної загальної середньої 
освіти. 
3.10. Зміст. 
Матриці й операції над ними. Визначники, їх властивості. Системи 
лінійних рівнянь. Векторна алгебра. Пряма на площині. Границі 
числових послідовностей та функцій. Диференціальне числення. 
Функції однієї змінної. Функції багатьох змінних. Інтегральне чис-
лення функції однієї змінної. Диференціальні рівняння. Числові та 
степеневі ряди. Основні теореми теорії ймовірностей. Числові харак-
теристики випадкових величин. Багатовимірні випадкові величини. 
Функції випадкових величин. Статистичне та інтервальне оцінювання 
параметрів розподілу. Елементи теорії регресії, дисперсійного аналізу 
та теорії кореляції. 
 
3.11. Рекомендовані джерела. 
1. Высшая математика для экономистов / Н.Ш. Кремер, Б.А. Путко, 
И.М. Тришин, Н.Н. Фридман. – М. : ЮНИТИ, 2002. 
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2. Шкіль М.І. Вища математика / М.І. Шкіль, Т.В. Колесник. – К. : 
Либідь, 1994. 

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

4. Шефтель З.Г. Теорія ймовірностей : підручник / З.Г. Шефтель. – 
К. : Вища шк., 1994. 

5. Ковальчук Т.В. Вища математика для економістів : підручник / 
Т.В. Ковальчук, В.С. Мартиненко. – К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 
2005. – Ч. 1. 

6. Ковальчук Т.В. Вища математика для економістів : підручник / 
Т.В. Ковальчук, В.С. Мартиненко. – К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 
2007. – Ч. 2. 

3.12. Методи викладання. 
Лекції, практичні заняття. 
3.13. Методи оцінювання: 
– поточний контроль (контрольні роботи, опитування); 
– підсумковий контроль (екзамен письмовий). 
3.14. Мова навчання. Українська. 
 
3.1. Назва. Економічна інформатика. 
3.2. Шифр. НПП 
3.3. Тип. Обов’язкова. 
3.4. Рік навчання. 2015/2016. 
3.5. Семестр. І–ІІ. 
3.6. Кількість кредитів ЄКТС. 6. 
3.7. ПІБ лектора, науковий ступінь, посада. 
Шклярський С.М., канд. екон. наук, доц. 
3.8. Результати навчання. 
Вивчення теоретичних основ технологій офісного призначення для 
обробки ділової та фінансово-економічної інформації, технологій об-
робки баз даних, технології роботи з електронними таблицями, кому-
нікаційні технології локальних комп’ютерних мереж та сервіси 
Інтернет. 
3.9. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Інформатика». 
3.10. Зміст. 
Основи економічної інформатики та комп’ютерної техніки. Інформа-
ційні технології обробки текстової та медійної інформації. Технології 
обробки економічної інформації в середовищі табличного процесора 
MS Excel. Технології обробки економічної інформації в системах уп-
равління базами даних. Концепції побудови комп’ютерних мереж. 
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Інтернет-технології обробки економічної інформації. Основи 
інформаційної безпеки.  
3.11. Рекомендовані джерела. 
1. Сергеев А.П. Microsoft Office 2010. Самоучитель / А.П. Сергеев. – 
СПб. ; К. ; М. : Вильямс : Диалектика, 2010. – 622 с. 

2. Шиндер Д.Л. Основы компьютерных сетей / Д.Л. Шиндер. – 
М. :Вильямс, 2012. – 656 с. 

3. Риз Д. Облачные вычисления. Специальное издание / Д. Риз. – 
СПб. : БХВ-Петербург, 2011. – 288 с. 

3.12. Методи навчання. Поєднання традиційних та нетрадиційних 
методів навчання з використанням інноваційних технологій: лекції, 
лабораторні заняття, дистанційні консультації. 
3.13. Методи оцінювання: 
– поточний контроль (тестування; перевірка лабораторних робіт); 
– підсумковий контроль (екзамен). 
3.14. Мова навчання. Українська, російська. 
 
3.1. Назва. Політична економія. 
3.2. Шифр. НПП. 
3.3. Тип. Обов’язкова. 
3.4. Рік навчання. 2015/2016. 
3.5. Семестр. І. 
3.6. Кількість кредитів ЄКТС. 6. 
3.7. ПІБ лектора, науковий ступінь, посада. 
Міняйло О.І., канд. екон. наук, доц. 
3.8. Результати навчання. 
Засвоєння понятійно-категоріального апарату за обраними спеціаль-
ностями. Оволодіння студентами глобальними теоретико-методоло-
гічними знаннями, пізнання економічних процесів і явищ, вивчення 
економічних законів та механізму їх дій, закономірностей, рушійних 
сил розвитку суспільного виробництва. 
3.9. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. 
«Історія економіки та економічної думки». 
3.10. Зміст. 
Соціально-економічні відносини в процесі виробництва, обміну, роз-
поділу і споживання різноманітних товарів і послуг. Економічні 
відносини, господарчі механізми і діяльність, спрямована на ефек-
тивне господарювання в умовах обмежених економічних і природних 
ресурсів, особливості ринкових перетворень економіки України і 
сучасних процесів інтернаціоналізації та глобалізації економічного 
життя людства. 
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3.11. Рекомендовані джерела. 
1. Економічна теорія: політична економія : підручник / [ С.І. Юрій, 
І.В. Буян, Р.М. Березюк та ін.] ; за заг. ред. С.І. Юрія. – К. : Кондор, 
2009. – 600 с.  

2. Політична економія : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / 
[Ю.В. Ніколенко, В.Я. Бобров, Л.С. Лісогор та ін.] ; за заг. ред. 
Ю.В. Ніколенка. – К. : Центр навч. л-ри, 2009. – 632 с. 

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

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

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

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

3.12. Методи навчання. 
Поєднання традиційних та сучасних методів викладання із вико-
ристанням інноваційних технологій. 
3.13. Методи оцінювання: 
– поточний контроль (тестування, усне та письмове опитування, 
перевірка дайджестів, конспектів, презентацій, інформаційно-
аналітичні доповіді); 
– підсумковий контроль (екзамен). 
3.14. Мова навчання. Українська. 
 
3.1. Назва. Безпека життєдіяльності. 
3.2. Шифр. НПП. 
3.3. Тип. Обов’язкова.  
3.4. Рік навчання. 2015/2016. 
3.5. Семестр. І.  
3.6. Кількість кредитів ЄКТС. 3. 
3.7. ПІБ лектора, науковий ступінь, посада. 
Болілий О.С., старш. викл., Шевченко Р.Ю., канд. геогр. наук, доц. 
3.8. Результати навчання. 
Формування вмінь для ідентифікації небезпеки, визначення рівня 
індивідуального та колективного ризику, запобігання небезпечним 
ситуаціям, їх попередження, зменшення ураження для людини, змен-
шення негативних наслідків надзвичайних ситуацій, надання першої 
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допомоги, формування здорового способу життя, організація заходів з 
підвищення стійкості роботи об’єктів господарювання. 
3.9. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни.  
«Основи екології». 
3.10. Зміст. 
Теоретичні основи безпеки життєдіяльності. Людина в структурі 
системи «людина – навколишнє середовище». Середовище в струк-
турі системи «людина – навколишнє середовище». Цивільний захист 
України – основа безпеки у надзвичайних ситуаціях. Правове забез-
печення безпеки життєдіяльності. Глобальна безпека. 
3.11. Рекомендовані джерела. 
1. Желібо Є.П. Безпека життєдіяльності : підручник / Є.П. Желібо, 
В.В. Зацарний. – К. : Каравела, 2012. 

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

3. Запорожець О.І. Безпека життєдіяльності : підручник / О.І. Запоро-
жець, Б.Д. Халмурадов, В.І. Применко. – К. : Центр навч. л-ри, 
2013. 

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

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

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

3.12. Методи навчання. 
Лекції: оглядові, тематичні, проблемні. 
Практичні заняття: презентації, моделювання ситуацій, дискусії. 
3.13. Методи і критерії оцінювання: 
– поточний контроль (тести, опитування, перевірка реферату, звіту, 
задач, ситуаційних завдань); 
– підсумковий контроль (залік). 
3.14. Мова. Українська. 
 
3.1. Назва. Українська мова (за професійним спрямуванням). 
3.2. Шифр. НПП. 
3.3. Тип. Обов’язкова. 
3.4. Рік навчання. 2015/2016. 
3.5. Семестр. І. 
3.6. Кількість кредитів ЄКТС. 3. 
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3.7 ПІБ лектора, науковий ступінь, посада. Шашенко С.Ю., доц., 
канд. пед. наук, Коломієць В.С., доц., канд. пед. наук. 
3.8. Результати навчання.  
Підвищення загальномовної підготовки, мовної грамотності, комуні-
кативної компетентності, опанування засад офіційно-ділового та 
наукового стилів, що забезпечить професійне спілкування на належному 
мовному рівні. 
3.9. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Українська мова». 
3.10. Зміст. 
Державна мова – мова професійного спілкування. Засади культури 
української мови. Стилі сучасної української літературної мови у 
професійному спілкуванні. Спілкування як інструмент професійної 
діяльності. Риторика і мистецтво презентації. Культура усного фахового 
спілкування. Форми колективного обговорення професійних проблем. 
Ділові папери як засіб писемної професійної комунікації. Докумен-
тація з кадрово-контрактних питань. Довідково-інформаційні та 
організаційно-розпорядчі документи. Етикет службового листування. 
Українська термінологія у професійному спілкуванні. Науковий стиль 
і його засоби у професійному спілкуванні. Проблеми перекладу і 
редагування текстів. 
3.11. Рекомендовані джерела.  
1. Мацюк З. Українська мова професійного спрямування : навч. посіб. / 
З. Мацюк, Н. Станкевич. – К. : Каравела, 2008. 

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

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

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

5. Шевчук С.В. Українська мова за професійним спрямуванням : 
підручник / С.В. Шевчук, І.В. Клименко. – К. : Алерта, 2011. 

3.12. Методи навчання. 
Лекції, бесіда, навчальна дискусія, проблемний виклад, дослід-
ницький метод. 
3.13. Методи оцінювання: 
− поточний контроль (опитування, тестування, контрольні роботи); 
− підсумковий контроль (екзамен). 
3.14. Мова навчання. Українська. 
 
3.1. Назва. Іноземна мова (за професійним спрямуванням). 
3.2. Шифр. НПП. 
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3.3. Тип. Обов’язкова.  
3.4. Рік навчання. 2015/2016, 2016/2017. 
3.5. Семестр. І–IV. 
3.6. Кількість кредитів ЄКТС. 12. 
3.7. ПІБ лектора, науковий ступінь, посада. 
Англ. Шумейко Т.В., викл., Лисак О.Б., викл., Харченко Г.Є., старш. 
викл., Розум А.П., викл., Білоус Н.П., доц., Кулаженко О.П., викл., 
Чала Н.М., викл., Довженко І.В., доц., Буленок С.М., старш. викл., 
Зощенко Л.А., викл. 
Нім. Строкань Н.О., старш. викл.  
Франц. Образ О.Г., канд. філол. наук, доц., Клименко Т.І., викл.  
3.8. Результати навчання. 
Формування необхідного рівня знань та набуття практичних навичок 
спілкування іноземною мовою за професійним спрямуванням, 
читання та перекладу оригінальної іншомовної літератури з фаху, 
написання анотації/реферату. Програма дисципліни розрахована на 
досягнення РВМ В2. 
3.9. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. 
Вхідний рівень володіння іноземною мовою В1+. 
3.10. Зміст. 
Формування тематичного словника економіки і бізнесу. 
Теми загальноекономічного характеру: 
Бізнес та комерційні організації. Організація та персонал. Продукт, 
ринок та ринкові відносини. Фінанси. Облік і аудит. Банки і банків-
ська діяльність. Міжнародний бізнес. Засоби ділового спілкування. 
Розвиток професійно орієнтованої комунікативної мовної компетент-
ності для ефективного спілкування у сфері економіки. 
Теми: Основи бізнесу. Форми організації бізнесу. Бізнес-план. Ос-
новні економічні поняття. Типи економічних систем. Система приват-
ного підприємства. Ринкова економіка. Ринки; попит та пропозиція. 
Маркетинг. Реклама. Менеджмент. Типи конкуренції. Гроші та 
валюта. Бухгалтерський облік. Оподаткування. 
3.11. Рекомендовані джерела. 
1. Латигіна А.Г. Basic English of Economics : підручник / А.Г. Лати-
гіна. – К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2013. 

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

3. Орлик Л.С. English for Ecоnоmists : навч. посіб. / Л.С. Орлик, 
А.П. Розум. – К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2009. 
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5. Рудешко Є.В. Англо-українсько-російський словник термінів з 
обліково-фінансової діяльності та банківської справи з тлума-
ченням англійською мовою / Є.В. Рудешко, А.П. Розум. – К. : Київ. 
нац. торг.-екон. ун-т, 2002. – Ч. І, ІІ. 

6. Рудешко Є.В. Англійська мова комерційної діяльності / Є.В. Ру-
дешко. – К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2002. 

7. Орлик Л.С. English for Marketers / Л.С. Орлик, Л.Г. Марчук. – К. : 

Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2001. 
3.12. Методи навчання. 
Практичні заняття, самостійна робота. 
Інтерактивні методи та технології викладання, комп’ютерне 
тестування. 
3.13. Методи оцінювання. 
– поточний контроль (опитування, тестування, контрольні роботи); 
– підсумковий контроль (залік у кінці кожного семестру); 
– по завершенню вивчення – екзамен. 
3.14. Мова навчання. 
Англійська, французька, німецька. 
 
3.1. Назва. Історія України. 
3.2. Шифр. НС1. 
3.3. Тип. За вибором.  
3.4. Рік навчання. 2015/2016. 
3.5. Семестр. I. 
3.6. Кількість кредитів. ЄКТС. 3. 
3.7. ПІБ лектора, науковий ступінь, посада. 
Кизименко І.О., канд. іст. наук, доц. 
3.8. Результати навчання. 
Формування (з позиції історичного досвіду) розуміння сутності істо-
ричних перетворень, що відбуваються в сучасній Україні, а також 
почуття патріотизму, історично науково обґрунтованої свідомості. 
3.9. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. 
Знання дисципліни «Історія України» рівня повної загальної серед-
ньої освіти. 
3.10. Зміст. 
Періодизація історії України. Історична схема М. Грушевського. 
Давня історія України. Внутрішні та зовнішні фактори розвитку 
давньоруської держави. Інкорпорація України–Руси Литвою. Захоп-
лення українських земель Польщею. Козацтво в історії України. 
Національно-визвольна боротьба українського народу. Формування 
Української держави. Велика руїна. Гетьманщина. Україна під 
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владою Російської та Австро-Угорської імперій. Боротьба за відро-
дження державності України у 1917–1920 рр. Україна в умовах ста-
новлення комуністичного режиму. Україна у Другій світовій війні та 
першому повоєнному десятилітті. Обмеження тоталітаризму. 
Реформи М. Хрущова. Діяльність П. Шелеста та В. Щербицького. 
Реформи М. Горбачова. Об’єктивні та суб’єктивні причини розпаду 
СРСР. Декларація про державний суверенітет України. Акт проголо-
шення незалежності. Конституційний процес. 
3.11. Рекомендовані джерела. 
1. Історія України : навч. посіб. / [Ю.Г. Бадах, П.П. Притуляк, 
Л.В. Губицький та ін.]. – К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2010. – 
547 с. 

2. Бадах Ю.Г. Історія України: Практикум : навч. посіб. / Ю.Г. Бадах. – К. : 
Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2011. – 407 с. 

3. Грушевський М.С. Історія України-Руси : в 11 т., 12 кн. / М.С. Гру-
шевський. – К. : Наук. думка, 1991. – Т. 1. – 628 с. 

4. Історія України: Хрестоматія : навч. посіб. : у 2 ч. – К. : 
Альтерпрес, 2004. – Ч. 1. – 573 с.; ч.2. – 589 с. 

5. Литвин В.М. Історія України : навч. посіб. / В.М. Литвин, 
В.М. Мордвінцев, А. Слюсарченко. – К. : Наук. думка, 2006. –  
728 с. 

3.12. Методи навчання. 
Лекції, семінарські заняття з використанням мультимедійних засобів 
інформаційних технологій. 
3.13. Методи оцінювання: 
– поточний контроль(комп’ютерне тестування, опитування); 
– підсумковий контроль (залік). 
3.14. Мова навчання. Українська. 
 
3.1. Назва. Релігієзнавство. 
3.2. Шифр. ВС1. 
3.3. Тип. За вибором. 
3.4. Рік навчання. 2015/2016. 
3.5. Семестр. I. 
3.6. Кількість кредитів ЄКТС. 3. 
3.7. ПІБ лектора, науковий ступінь, посада. 
Боровська Л.О., канд. філос. наук, доц. 
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3.8. Результати навчання. 
Формування розуміння та усвідомлення сутності релігійних течій та 
проблем сучасного релігійного життя. 
3.9. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. 
«Історія України», «Філософія», «Політологія», «Історія української 
культури». 
3.10. Зміст. 
Релігія як феномен духовної культури. Ранні форми релігії. 
Національні релігії світу. Походження та сутність християнства. 
Православ’я. Католицизм. Протестантизм. Буддизм, іслам. 
Нетрадиційні релігії та культи. Релігійне життя сучасної України. 
Біблія як священна книга і як культурно-історичний феномен. 
3.11. Рекомендовані джерела. 
1. Докаш В. Релігієзнавство : навч. посіб. / В. Докаш ; за ред. 

В. Докаша, Г. Коцур та ін. – Чернівці : Рута, 2008. – 288 с. 
2. Сидоренко О. Релігієзнавство : підручник / О. Сидоренко. – К. : 

2008. – 470 с. 
3. Мозковий Л. Релігієзнавство : навч. посіб. / за ред. Л. Мозкового, 

О. Бучми. – К. : Центр навч. л-ри, 2008. – 264 с. 
4. Черній А. Релігієзнавство : підручник / А. Черній. – К. : Академ-

видав, 2008. – 400 с. 
Інтернет-ресурси: 
Режим доступу. – http://www.darkelly.info 
Режим доступу. – http://www.readbookz.com/book/164/4819.html 
3.12. Методи навчання. 
Лекції, семінарські заняття з використанням інноваційних технологій. 
3.13. Методи оцінювання. 
– поточний контроль (комп’ютерне тестування, опитування, письмові 
контрольні роботи); 
– підсумковий контроль (залік). 
3.14. Мова навчання. Українська. 
 
3.1. Назва. Фізичне виховання. 
3.2. Шифр. ВС1. 
3.3. Тип. За вибором (вибірковість забезпечується обранням спортив-
ної секції). 
3.4. Рік навчання. 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019. 
3.5. Семестр. I–VII. 
3.6. Кількість кредитів ЄКТС. 21. 
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3.7. ПІБ лектора, науковий ступінь, посада. 
Довгань Н.Ю., доц.; Артьомов А.В., старш. викл.; Чайченко Н.Л., 
старш. викл.; Яценко О.В., старш. викл. 
3.8. Результати навчання. 
Здобуття необхідного обсягу знань, умінь і навичок використання 
засобів фізичної культури та спорту для підтримання і зміцнення 
здоров’я нині та в майбутній трудовій діяльності. 
3.9. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Фізична культура». 
3.10. Зміст. 
Історія організації фізичної культури. Наукове обґрунтування фізич-
ного виховання та спортивного тренування. Засади професійно-при-
кладної фізичної підготовки. Принципи здорового способу життя сту-
дентів. Організація лікарського контролю та самоконтролю у процесі 
фізичного виховання. Гігієнічні засади фізичної культури та спорту. 
Гімнастика. Атлетична гімнастика. Баскетбол. Волейбол. Плавання. Нас-
тільний теніс. Бадмінтон. Футбол. Аеробіка. Боді-фітнес. Загальна 
фізична підготовка. Групи фізичної реабілітації. 
3.11. Рекомендовані джерела. 
1. Фізичне виховання в КНТЕУ : зб. метод. матеріалів. – К. : Київ. 
нац. торг.-екон. ун-т, 2000. 

3.12. Методи навчання. 
Поєднання традиційних і нетрадиційних методів викладання з 
використанням інноваційних технологій: семінарські / практичні / 
лабораторні заняття (тренінг / виконання вправ / тренажерні завдання / 
робота в малих групах та ін.). 
3.13. Методи оцінювання:  
– поточний контроль (перевірка вправ та ін.); 
– підсумковий контроль (залік). 
3.14. Мова навчання. Українська. 
 
3.1 Назва. Історія економіки та економічної думки. 
3.2. Шифр. НПП. 
3.3. Тип. Обов’язкова. 
3.4. Рік навчання. 2015/2016.  
3.5. Семестр. ІІ. 
3.6. Кількість кредитів ЄКТС. 4,5. 
3.7. ПІБ лектора, науковий ступінь, посада. 
Романенко В.А., д-р екон. наук, проф. 
3.8. Результати навчання. 
Розуміння передумов та закономірностей світової історії економіки та 
економічної думки, здатність узагальнювати та аналізувати конкретні 
історичні події та зміст і роль кожної економічної теорії. 
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3.9. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. 
«Основи економічної теорії». 
3.10. Зміст. 
Господарство первісного суспільства та розвиток економічної думки 
періоду формування світових цивілізацій. Господарство та еконо-
мічна думка у період середньовіччя. Формування передумов ринкової 
економіки в країнах європейської цивілізації. Розвиток ринкового 
господарства в період становлення національних держав. Ринкове 
господарство країн європейської цивілізації у період монополістичної 
конкуренції. Господарство та економічна думка у період державно-
монополістичного розвитку європейської цивілізації. Розвиток націо-
нальних економік під впливом НТР. Світове господарство на етапі 
інформаційно-технологічної революції. 
3.11. Рекомендовані джерела. 
1. Історія економіки та економічної думки : навч. посіб. / за ред. 
С.В. Степаненка. – К. : КНЕУ, 2010. – 784 с. 

3.12. Методи навчання. 
Лекції, семінарські заняття з використанням інформаційних 
технологій. 
3.13. Методи оцінювання: 
– поточний контроль (опитування, тестування); 
– підсумковий контроль (екзамен). 
3.14. Мова навчання. Українська.  
 
3.1. Назва. Державне управління та місцеве самоврядування. 
3.2. Шифр. ВС. 
3.3. Тип. Обов’язкова. 
3.4. Рік навчання. 2015/2016. 
3.5. Семестр. ІІ. 
3.6. Кількість кредитів ЄКТС. 4,5. 
3.7. ПІБ лектора, науковий ступінь, посада. 
Лебедєва Л.В., канд. екон. наук, доц. 
3.8. Результати навчання. 
Формування у студентів сучасного мислення та спеціальних знань у 
галузі управління на національному та регіональному рівнях; набуття 
умінь та формування компетентностей, необхідних для виконання 
функцій та реалізації повноважень органів державної влади і міс-
цевого самоврядування. 
3.9. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. 
«Економічна теорія», «Основи менеджменту», «Правознавство» та 
«Адміністративне право». 
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3.10. Зміст. 
Основи теорії державного управління. Державна влада та державне 
управління. Державне управління в окремих сферах суспільного 
розвитку. Роль різних гілок влади у процесі державного управління. 
Державне управління на регіональному рівні. Система органів дер-
жавної влади в Україні: конституційні основи їх функціонування, 
роль в управлінні. Центральні органи виконавчої влади в Україні. 
Регіональні органи державного управління. Місцеве самоврядування 
та його особлива роль у державному управлінні. Менеджмент органу 
державної влади. Внутрішня організація та управління органу держав-
ної влади. Державна служба в Україні. Ефективність державного 
управління. Державний контроль у сфері виконавчої влади. Взаємодія 
органів публічної влади центральних та регіональних органів управ-
ління. Розвиток системи державного та регіонального управління. 
3.11. Рекомендовані джерела. 
1. Авер’янов В.Б. Державне управління: європейські стандарти, досвід 
та адміністративне право / В.Б. Авер’янов. – К. : Юстиніан, 2007 – 
288 с. 

2. Мельник А.Ф. Державне управління : підручник / А.Ф. Мельник, 
О.Ю. Оболенський. – К. : Знання, 2009. – 582 с. 

3. Круш П.В. Регіональне управління : навч. посіб / П.В. Круш, 
О.О. Кожем’яченко. – К. : Центр навч. л-ри, 2007. – 248 с. 

4. Ординський В.Л. Управління в органах виконавчої влади : навч. 
посіб. / В.Л. Ординський, З.Р. Кисіль, М.В. Ковалів.– К. : Центр 
навч. л-ри, 2008. – 296 с. 

5. Бабінова О.О. Державна регіональна політика і регіональний роз-
виток: сучасні реалії України та європейський досвід : монографія / 
О.О. Бабінова. – К. : Фенікс, 2011. – 268 с. 

6. Взаємодія органів державної влади та громадянського суспільства : 
навч. посіб. / за наук. ред. Ю.П. Сурміна, А.М. Михненка. – К. : 
НАДУ, 2011. – 388 с. 

3.12. Методи навчання. 
Лекції, семінарські, практичні заняття з використанням інформацій-
них технологій. 
3.13. Методи оцінювання: 
– поточний контроль (опитування, тестування); 
– підсумковий контроль (екзамен). 
3.14. Мова навчання. Українська. 
 
3.1. Назва. Правознавство. 
3.2. Шифр. ВС. 
3.3. Тип. Обов’язкова. 
3.4. Рік навчання. 2015/2016. 
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3.5. Семестр. IІ. 
3.6. Кількість кредитів ЄКТС. 3. 
3.7. ПІБ лектора, науковий ступінь, посада. 
Сорока Л.В. канд. юрид. наук, доц. 
3.8. Результати навчання. 
Опанування комплексу знань з теорії держави і права, засад цивіль-
ного, сімейного, трудового, адміністративного та кримінального права 
України, навичок практичного застосування здобутих знань. 
3.9. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. 
«Право» рівня повної загальної середньої освіти.  
3.10. Зміст. 
Основи теорії держави. Загальне поняття права. Норми права. 
Джерела права. Система права. Реалізації права. Поняття законності та 
правопорядку. Правопорушення та юридична відповідальність. Поняття 
цивільного права. Суб’єкти цивільного права. Цивільно-правові угоди 
(правочини). Представництво в цивільному праві. Зобов’язальне 
право. Шлюбно-сімейне законодавство. Поняття та виникнення трудових 
правовідносин. Припинення трудових правовідносин. Правове регулю-
вання робочого часу і часу відпочинку. Трудова дисципліна, 
дисциплінарна та матеріальна відповідальність. Правове регулювання 
трудових спорів. Адміністративний примус та адміністративна відпо-
відальність. Загальне поняття кримінального права та кримінальної 
відповідальності. 
3.11. Рекомендовані джерела. 
1. Правознавство : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / В.В. Анд-
рійчук, Б.А. Басс, О.О. Михайлов, Ж.Ю. Половнікова. – К. : Слово, 
2010. 

2. Поникаров В.Д. Правоведение : учеб. пособие для самост. изуч. 
дисцип. / В.Д. Поникаров, И.В. Ялдин. – Х. : ИНЖЭК, 2009. 

3. Марчук В.М. Нариси права / В.М. Марчук, Л.В. Ніколаєва. – К. : 
Істина, 2009. 

4. Основи правознавства України : навч. посіб. / [Ю.І. Крегул, 
В.І. Орленко, В.І. Батрименко та ін.] ; за ред. Ю.І. Крегула. – К. : 
Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2010. 

3.12. Методи навчання. 
Поєднання традиційних та нетрадиційних методів викладання із 
застосуванням інноваційних технологій. Лекції (оглядова / тематична / 
проблемна / лекція-консультація / лекція-конференція), семінарські, 
практичні заняття (тренінг / презентація / дискусія / комунікативний 
метод / імітація), самостійна робота, консультації. 
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3.13. Методи оцінювання: 
− поточний контроль (опитування, письмові роботи, ситуаційні 
завдання); 

− підсумковий контроль (екзамен). 
3.14. Мова навчання. Українська. 
 

3.1 Назва. Історія української культури. 
3.2. Шифр. ВС1. 
3.3. Тип. За вибором. 
3.4. Рік навчання. 2015/2016. 
3.5. Семестр. II. 
3.6. Кількість кредитів ЄКТС. 3. 
3.7. ПІБ лектора, науковий ступінь, посада. 
Разіцький В.Й., канд. іст. наук, доц. 
3.8. Результати навчання. 
Формування системи знань про закономірності національного істо-
рико-культурного процесу, основні досягнення вітчизняної культури, 
засвоєння загальнолюдських та національних культурних цінностей, 
збагачення духовного світу, формування моральних і естетичних 
потреб та здатності зберігати і охороняти культурні здобутки 
України. 
3.9. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. 
Необхідні знання української історії. 
3.10. Зміст. 
Історія української культури як навчальна дисципліна. Витоки україн-
ської культури. Культура Київської Русі. Культурні процеси за ли-
товсько-польської доби. Українська культура доби козацько-геть-
манської держави. Українське бароко. Культура в час пробудження 
української національної свідомості. Українська культура й духовне 
життя на початку XX ст. Провідні тенденції розвитку сучасної україн-
ської культури. Модерн і постмодерн. 
3.11. Рекомендовані джерела  
1. Історія української культури : навч. посіб. / [Ю.І. Кулагін, 
Ю.Г. Бадах, Н.А. Латигіна та ін.]. – К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 
2013. – 627 с. 

2. Українська культура в європейському контексті / Ю. Богуцький, 
В. Андрущенко, Ж. Безверщук, Л. Новохатько. – К. : Знання, 
2007. – 679 с. 

3. Горовий А.В. Перший іконописець Київської Русі – Аліпій / 
А.В. Горовий. – К. : Наш час, 2008. – 140 с. 

4. Кравич Д. Українське мистецтво / Д. Кравич, В. Овсійчук, С. Чере-
панова. – Л. : Світ, 2004. – 67 с. – Т. 2. 
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5. Історія української та зарубіжної культури : навч. посіб. / 
С.М. Клапчук, В.Ф. Остафійчук, Ю.А. Горбань. – 5-те вид., пере-
робл. і доповн. – К. : Знання-Прес, 2004. – 358 с. 

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

3.12. Методи навчання. 
Лекції, семінарські заняття з використанням мультимедійних засобів.  
3.13. Методи оцінювання: 
– поточний контроль (усне опитування, тестування); 
– підсумковий контроль (залік). 
3.14. Мова навчання. Українська. 
 
3.1. Назва. Ділові переговори. 
3.2. Шифр. ВС1. 
3.3. Тип. За вибором. 
3.4. Рік навчання. 2015/2016. 
3.5. Семестр. IІ. 
3.6. Кількість кредитів ЄКТС. 3. 
3.7. ПІБ лектора, науковий ступінь, посада.  
Бучацька І.О., канд. екон. наук, доц. 
3.8. Результати навчання. 
Формування вміння та навичок проведення ділових переговорів. 
3.9. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. 
«Політична економія». 
3.10. Зміст. 
Сутність та значення організації та проведення переговорів в умовах 
розвитку споживчого ринку України. Порядок організації перего-
ворів. Процес проведення переговорів. Вербальні комунікації під час 
переговорів. Невербальні комунікації під час переговорів. Викорис-
тання технологічних досягнень в організації та проведенні пере-
говорів. Особливості здійснення переговорів з партнерами (клієн-
тами) із зарубіжних країн. 
3.11. Рекомендовані джерела. 
1. Хофф Р. Я вижу Вас голыми: Как подготовиться к презентации и с 
блеском ее провести : пер. с англ. / Р. Хофф. – М. : Класс, 1996. 

2. Джей Э. Эффективная презентация : пер. с англ. / Э. Джей. – Минск : 
Амалфея, 1997. 

3. Майкл Т. Основы эффективности продаж / Т. Майкл ; пер. с англ. 
Э. Джей. – К. : София, 1997. 
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3.12. Методи навчання. 
Поєднання традиційних та нетрадиційних методів викладання із 
використанням інноваційних технологій: лекції(оглядова/тематична/ 
проблемна/ лекція-консультація); практичні заняття (тренінг 
/презентація/ дискусія /комунікативний метод /імітація/моделювання 
ситуацій / «мозкова атака» / метод кейс-стаді /робота в малих групах / 
інше). 
3.13. Методи оцінювання: 
– поточний контроль (тестування, письмове опитування, перевірка 
підготовленої презентації/ проекту / ситуаційні завдання); 
– підсумковий контроль (залік). 
3.14 Мова навчання. Українська. 
 
3.1 Назва. Статистика. 
3.2. Шифр. НПП. 
3.3. Тип. Обов’язкова. 
3.4. Рік навчання. 2016/2017. 
3.5. Семестр. ІІІ. 
3.6. Кількість кредитів ЄКТС. 3. 
3.7. ПІБ лектора. 
Чорний А.Ю., канд. екон. наук, доц.; Головач Н.А., канд. екон. наук, 
доц.; Антонюк О.А., старш. викл. 
3.8. Результати навчання. 
Формування теоретичних знань та практичних навичок статистичної 
оцінки економічних явищ і процесів суспільного життя, оволодіння 
методами статистичного аналізу. Формування вмінь: проводити ста-
тистичні дослідження, обчислювати узагальнюючі показники, буду-
вати статистичні таблиці, графіки, виявляти закономірності та 
тенденції розвитку досліджуваних явищ. 
3.9. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. 
«Математика для економістів», «Економіко-математичне моделювання». 
3.10. Зміст. 
Методологічні засади статистики. Організація статистики в Україні. 
Статистичні спостереження. Зведення та групування статистичних 
даних. Узагальнюючі статистичні показники та загальні принципи їх 
застосування. Ряди розподілу та їх аналіз. Аналіз тенденцій розвитку. 
Індексний метод аналізу. Вибіркові спостереження. Статистичні 
методи вимірювання взаємозв’язків. 
3.11. Рекомендовані джерела: 
1. Горкавий В.К. Статистика : навч. посіб. / В.К. Горкавий. – Вид.  

2-ге, переробл. і доповн. – К. : Алерта, 2012. – 608 с. 
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2. Єріна А.М. Теорія статистики : практикум / А.М. Єріна. – 5-те вид., 
стер. – К. : Знання, 2006. – 255 с. 
3. Попов І.І. Статистика. Практикум / І.І. Попов. – К. : Київ. нац. 
торг.-екон. ун-т, 2011. 
4. Попов І.І. Статистика. Практикум / І.І. Попов. – К. : Київ. нац. торг.-
екон. ун-т, 2014. 
3.12. Методи навчання. 
Лекції, практичні заняття, самостійна робота. 
3.13. Методи оцінювання: 
– поточний контроль (комп’ютерне тестування, опитування); 
– підсумковий контроль (екзамен письмовий). 
3.14. Мова навчання. Українська. 
 
3.1. Назва. Економіко-математичне моделювання. 
3.2. Шифр. НПП. 
3.3. Тип. Обов’язкова. 
3.4. Рік навчання. 2016/2017. 
3.5. Семестр. ІІІ. 
3.6. Кількість кредитів ЄКТС. 4,5. 
3.7. ПІБ лектора, науковий ступінь, посада. 
Гладка Ю.А., канд. фіз.-мат. наук, доц. 
3.8. Результати навчання. 
Формування системи знань з методології та інструментарію побудови 
і використання різних типів економіко-математичних моделей. 
3.9. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. 
«Математика для економістів», «Теорія ймовірностей та математична 
статистика», «Теорія статистики». 
3.10. Зміст. 
Оптимізаційні економіко-математичні моделі. Лінійне програму-
вання. Теорія двоїстості, аналіз лінійних моделей. Цілочислове про-
грамування, нелінійні оптимізаційні моделі. Ризики, аналіз, управ-
ління та кількісне оцінювання ступеня ризику. Парна лінійна регресія, 
лінійні моделі множинної регресії. Узагальнені екометричні моделі. 
Екометричні моделі динаміки. 
3.11. Рекомендовані джерела.  
1. Айвазян С.А. Прикладная статистика и основы эконометрики : 
учеб. для вузов / С.А. Айвазян, В.С. Мхитарян. – М. : ЮНИТИ, 
1998. 

2. Магнус Я.Р. Эконометрика : начальний курс / Я.Р. Магнус, 
П.К. Катишев, А.А. Пересецкий. – М. : Дело, 1997. 
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3. Ковальчук Т.В. Вища математика для економістів : підручник / 
Т.В. Ковальчук, В.С. Мартиненко. – К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 
2005. 

3.12. Методи викладання. 
Лекції, практичні заняття, лабораторні заняття. 
3.13. Методи оцінювання:  
– поточний контроль (опитування, виконання індивідуальної роз-
рахункової роботи); 
–підсумковий контроль (екзамен). 
3.14. Мова викладання. Українська. 
 
3.1 Назва. Макроекономіка.  
3.2. Шифр. НПП. 
3.3. Тип. Обов’язкова. 
3.4. Рік навчання. 2016/2017. 
3.5. Семестр. ІІІ. 
3.6. Кількість кредитів ЄКТС. 4,5. 
3.7. ПІБ лектора, науковий ступінь, посада. 
Новікова Н.Л., канд. екон. наук, доц. 
3.8. Результати навчання. 
Формування макроекономічного мислення та розуміння механізму 
функціонування національної економіки. 
3.9. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. 
«Економічна теорія (Основи економічної теорії)», «Історія економіки 
та економічних вчень». 
3.10. Зміст. 
Предмет, метод та функції макроекономіки. Макроекономічні показ-
ники в системі національних рахунків. Сукупний попит та сукупна 
пропозиція. Національний ринок та його рівновага. Моделі макроеко-
номічної рівноваги. Фіскальна політика держави. Монетарна полі-
тика. Циклічні коливання та економічне зростання. Інфляція як 
макроекономічне явище. Зайнятість і безробіття. Макроекономічна 
політика у відкритій економіці. 
3.11. Рекомендовані джерела. 
1. Базилевич В.Д. Макроекономіка : підручник / В.Д. Базилевич, 
К.С. Базилевич, Л.О. Баластрик. – К. : Знання, 2004.  

2. Гронтковська Г.Е. Макроекономіка : навч. посіб. / Г.Е. Гронт-
ковська, А.Ф. Косік. – К. : Центр навч. л-ри, 2010. – 672 с. 

3. Задоя А.А. Макроекономіка : підручник / А.А. Задоя, А.Е. Петруня. – 
К. : Знання, 2008. – 381 с. 
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4. Лагутін В.Д. Макроекономіка : навч. посіб. / В.Д. Лагутін, 
Л.І. Пронкіна. – К. : Київ. нац. торг.-екон. наук, 2012. – 268 с. 

5. Манків Грегорі Н.М. Макроекономіка : пер. з англ. / наук. ред. пер. 
С. Панчишина. – К. : Основи, 2000. 

6. Панчишин С. Макроекономіка : навч. посіб. / С. Панчишин. – К. : 
Либідь, 2001. – 616 с. 

3.12. Методи навчання. 
Лекції, семінарські, практичні заняття з використанням інформа-
ційних технологій. 
3.13. Методи оцінювання: 
– поточний контроль (опитування, тестування); 
– підсумковий контроль (екзамен). 
3.14. Мова навчання. Українська. 
 
3.1. Назва. Гроші та кредит. 
3.2. Шифр. НПП. 
3.3. Тип. Обов’язкова. 
3.4. Рік навчання. 2016/2017. 
3.5. Семестр. ІІІ–IV. 
3.6. Кількість кредитів ЄКТС. 7,5. 
3.7. ПІБ лектора, науковий ступінь, посада. 
Сушко Н.М., канд. екон. наук, доц. 
3.8. Результати навчання. 
Вільна орієнтація в теоретичних та практичних проблемах грошово-
кредитного характеру; вміння аналізувати поточну ситуацію на віт-
чизняному та зарубіжному грошово-кредитному ринку; навички про-
гнозування майбутнього розвитку грошово-кредитних відносин; вміння 
обирати оптимальні шляхи вирішення конкретних виробничих завдань 
монетарного характеру тощо. 
3.9. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. 
«Політична економія», «Макроекономіка», «Мікроекономіка». 
3.10. Зміст. 
Природа грошей. Грошовий оборот та грошові потоки. Грошовий 
ринок. Грошова система. Інфляція та грошові реформи. Ринок цінних 
паперів. Сутність кредиту та кредитний механізм. Кредитна система. 
Центральний банк та його роль в економіці. Комерційні банки як 
основна ланка кредитної системи. Спеціалізовані кредитно-фінансові 
установи. Гроші та кредит у системі міжнародних відносин.  
3.11. Рекомендовані джерела. 
1. Алєксєєв І.В. Гроші та кредит / І.В. Алєксєєв, М.К. Колісник. – К. : 
Знання, 2009. – 253 c. 
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2. Гроші та кредит : навч. посіб. / [М.І. Крупка та ін.] ; за заг. ред. 
М.І. Крупки. – Л. : Вид. центр ЛНУ ім. І. Франка, 2010. – 406 с. 

3. Івасів Б.С. Гроші та кредит : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / 
Б.С. Івасів. – Вид. 3-тє, змін. й доповн. – К., Т. : Кондор; Карт-
бланш, 2008. – 527 с. 

4. Коваленко Д.І. Гроші та кредит: теорія і практика : навч. посіб. для 
студ. вищ. навч. закл. / Д.І. Коваленко. – Вид. 3-тє, доповн., 
переробл. – К. : Центр навч. л-ри, 2011. – 352 c. 

5. Левченко Л.В. Гроші та кредит : навч. посіб. для студ. вищ. навч. 
закл. / Л.В. Левченко. – К. : Центр навч. л-ри, 2011. – 222 с. 

6. Савлук М.І. Гроші та кредит : підручник / [М.І. Савлук та ін.] ; за 
заг. ред. М.І. Савлука. – 4 вид., переробл. і доповн. – К. : КНЕУ, 
2006. – 744 с. 

7. Сушко Н.М. Гроші та кредит : опорний конспект лекцій / 
Н.М. Сушко. – К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2008. – 211 с. 

3.12. Методи навчання. 
Лекції, практичні заняття, самостійна робота студентів, консультації. 
3.13. Методи оцінювання: 
– поточний контроль (опитування, контрольні роботи, тестування, 
індивідуальні співбесіди, самоперевірка виконаних завдань, захист 
дослідницьких робіт); 
– підсумковий контроль (письмовий екзамен). 
3.14. Мова навчання. Українська. 
 
3.1.Назва. Соціологія. 
3.2. Шифр. ВС1. 
3.3. Тип. За вибором. 
3.4. Рік навчання. 2016/2017. 
3.5. Семестр. ІІІ. 
3.6. Кількість кредитів ЄКТС. 3. 
3.7. ПІБ лектора, науковий ступінь, посада. 
Ванюшина О.Ф., канд. філол. наук, доц.; Іщенко В.В., старш. викл. 
3.8. Результати навчання. 
Дисципліна сприяє задоволенню освітніх інтересів особистості й 
розвитку таких компетентностей: формування розуміння сутності 
соціального життя та соціальної структури суспільства, а також 
навичок аналізу соціальних явиш та процесів. 
3.9.Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. 
«Філософія», «Політологія». 
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3.10. Зміст. 
Соціологія як наука. Становлення і розвиток зарубіжної соціології. 
Історія становлення та розвитку соціології в Україні. Суспільство: 
сутність, типи, тенденції розвитку. Соціальна структура і соціальна 
стратифікація. Соціальна взаємодія, соціальні відносини та соціаль-
ний контроль. Соціальні інститути суспільства. Особистість у системі 
соціальних зв’язків. Економічна соціологія як наука. Людина в сфері 
економічних відносин. Програмування та організація соціологічного 
дослідження. Опитування, спостереження та аналіз документів у 
соціологічному дослідженні. 
3.11. Рекомендовані джерела. 
1. Кравченко А.И. Социология : хрестоматия для вузов / А.И. 
Кравченко. – 2-е изд. – М. : Мир, 2004. 

2. Сірий Є.В. Соціологія: загальна теорія, історія розвитку, спеціальні 
та галузеві теорії : навч. посіб. / Є.В. Сірий. – К. : Атіка, 2004. 

3. Ванюшина О.Ф. Соціологія : опорний конспект лекцій. 
3.12. 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). 
3.13. Методи оцінювання: 
– поточний контроль (тестування з використанням комп’ютерної 
техніки, письмові контрольні роботи, захист міні-проектів); 
– підсумковий контроль (залік). 
3.14. Мова викладання. Українська. 
 
3.1. Назва. Конфліктологія. 
3.2. Шифр. ВС1. 
3.3. Тип. За вибором. 
3.4. Рік навчання. 2016/2017. 
3.5. Семестр. ІII. 
3.6. Кількість кредитів ЄКТС. 3. 
3.7. ПІБ лектора, науковий ступінь, посада. 
Корольчук В.М., д-р психол. наук, проф. 
3.8. Результати навчання. 
Знати про сутність, типології, причин та динаміку конфліктів; при-
чини та зміст міжособистісних, внутрішньоособистісних, міжнаціо-
нальних, соціальних та сучасних політичних конфліктів. 
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3.9. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. 
«Соціальна психологія», «Практична психологія», «Психологічне 
консультування», «Психодіагностика з курсом психоаналізу». 
3.10. Зміст. 
Історія становлення та розвиток конфліктології як науки. Природа, 
типологія, динаміка конфліктів. Основи і джерела виникнення 
конфліктів та їх функціональна роль. Анатомія конфлікту. Аналітичні 
ознаки конфлікту: цілі, мотиви. Часово-просторові форми прояву 
конфлікту. Сигнали конфлікту. Мова конфлікту. Типологія та дина-
міка конфлікту. Діагностика конфлікту. Психологія внутрішньоосо-
бистісних конфліктів: типи, причини виникнення. Методи вивчення 
та психокорекція. Проблеми міжособистісного конфлікту в робочій 
групі. Суть міжособистісного конфлікту. Мікроклімат у трудовому 
колективі. Психологія політичних та соціальних конфліктів. Со-
ціально-психологічні основи політичних конфліктів. Політична влада, 
політичний вибір, політична альтернатива. Психологія міжнаціональ-
них конфліктів. Проблеми формування національної свідомості. 
Соціальні конфлікти: типи, природа, психологія. Типи соціальних 
конфліктів. Соціальне напруження як джерело конфлікту. Методи 
розв’язання соціальних конфліктів. Проведення, прогнозування та 
культура розв’язання конфліктів. Прогнозування, попередження між-
етнічних та міжнаціональних конфліктів. Культура розв’язання між-
конфесійного конфлікту. Профілактика сімейних конфліктів. Психо-
логічна допомога сім’ям. 
3.11. Рекомендовані джерела. 
1. Пірен М.І. Основи конфліктології : навч. посіб. / М.І. Пірен. –  

2-ге вид. – К. : КВГІ, 1997. – 212 с. 
2. Ворожейкин И.В. Конфликтология : учебник / И.В. Ворожейкин, 
А.Я. Китанов, Д.К. Захаров. – М. : ИНФРА, 2000. – 224 с. 

3. Дмитриев А.В. Конфликтология : учеб. пособие / А.В. Дмитриев. – 
М. : Гардарика, 2000. – 320 с. 

3.12. Методи навчання. 
Поєднання традиційних і нетрадиційних методів викладання з вико-
ристанням інноваційних технологій: 
– лекції (оглядові, тематичні, проблемні, лекції-конференції, лекції-
дискусії); 
– практичні заняття (тренінги, презентації, дискусії, робота в малих 
групах, моделювання ситуацій). 
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3.13. Методи оцінювання: 
– поточний контроль (тестування усне/ письмове опитування; перевірка 
підготовленого есе/реферату/дайджесту/огляду/ звіту /конспекту/ презен-
тації/ курсової/ розрахунково-графічної роботи /проекту/ вправи/ задачі/ 
ситуаційні завдання тощо); 
– підсумковий контроль – залік. 
3.14. Мова навчання. Українська. 
 
3.1. Назва. Основи підприємництва. 
3.2. Шифр. ВС1. 
3.3. Тип. За вибором. 
3.4. Рік навчання. 2016/2017. 
3.5. Семестр. ІІІ. 
3.6. Кількість кредитів ЄКТС. 4,5. 
3.7. ПІБ лектора, науковий ступінь, посада. 
Афанасьєв К.М., канд. екон. наук, старш. викл. 
3.8. Результати навчання. 
Здобуття комплексу знань про сутність та філософію бізнесу, усві-
домлення логіки і схем підприємницької діяльності загалом, типології 
підприємництва, дослідження середовища підприємницької діяль-
ності, соціальної відповідальності бізнесу, процесу створення підпри-
ємства та початку його діяльності. 
3.9. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. 
«Філософія», «Економічна історія». 
3.10. Зміст. 
Зміст підприємницької діяльності. Місце підприємницької діяльності 
в суспільстві. Культура підприємницької діяльності. Види підприєм-
ництва. Зовнішнє середовище підприємницької діяльності. Етична та 
соціальна відповідальність підприємництва. Організаційно-правові 
форми підприємництва. Процес створення підприємства та його 
основні етапи. 
3.11. Рекомендовані джерела. 
1. Підприємництво та бізнес-культура : підручник / за ред. 
Л.О. Лігоненко. – К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2011.  

2. Загальна економіка : підручник / за ред. І.Ф. Радіонової. – 
Кам’янець-Подільський : Абетка-нова, 2005.  

3. Виноградська А.М. Основи підприємництва : навч. посіб. / 
А.М. Виноградська. – К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2005. 

4. Акіліна О.В. Основи підприємництва : навч. посіб. / О.В. Акіліна, 
В.Г. Пасічник. – К., 2006. 
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3.12. Методи навчання. 
Поєднання традиційних і нетрадиційних методів навчання з вико-
ристанням інноваційних технологій: 
− лекції (оглядова / тематична / проблемна / бінарна / дуальна / із 
запланованими помилками); 
− семінарські / практичні / лабораторні заняття (презентація / дискусія / 
комунікативний метод / імітація / модерація / моделювання ситуацій / 
«мозкова атака» / метод кейс-стаді / робота в малих групах та ін.). 
3.13. Методи оцінювання: 
− поточний контроль (тестування; усне / письмове опитування; пере-
вірка підготовленого есе / реферату / дайджесту / огляду / звіту / кон-
спекту / презентації / курсової / розрахунково-графічної роботи / 
проекту / вправи / завдання / ситуаційного завдання та ін.); 
− підсумковий контроль (залік). 
3.14. Мова навчання. Українська. 
 
3.1. Назва. Поведінка споживача. 
3.2. Шифр. ВС1. 
3.3. Тип. За вибором. 
3.4. Рік навчання. 2016/2017. 
3.5. Семестр. ІІІ. 
3.6. Кількість кредитів ЄКТС. 4,5. 
3.7. ПІБ лектора, науковий ступінь, посада. 
Федоришина І.Л, канд. психол. наук, доц. 
3.8. Результати навчання.  
У результаті вивчення дисципліни студенти повинні: набути глибокі 
теоретичні знання та практичні навички з проблем вивчення 
мотивації поведінки споживачів з метою прийняття рішень щодо 
задоволення їх потреб.  
3.9. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. 
«Маркетинг», «Маркетингові дослідження». 
3.10. Зміст. 
Наукові дослідження мотивації споживача та його поведінки. Сучасні 
теорії про поведінку споживачів. Сегментування ринку та задово-
лення потреб споживачів. Процеси прийняття рішень споживачами: 
модель, типи. Усвідомлення потреби і пошук продукту, детермінанти 
пошуку. Індивідуальні розходження між споживачами: економічні, 
часові, пізнавальні ресурси. Ставлення та тенденції прогнозування 
поведінки споживачів. Класифікація потреб. Методики модифікації 
поведінки споживача. Вплив різних чинників на сферу споживання. 
Особливості дослідження споживачів. Консюмеризм. Глобальні спо-
живчі ринки і захист прав споживачів. 
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3.11. Рекомендовані джерела. 
1. Алешина И.В. Поведение потребителей / И.В. Алешина. – М. : 
ФАИР-ПРЕСС, 1999. 

2. Энджел Джеймс Ф. Поведение потребителей / Энджел Джеймс Ф. – 
СПб. : Питер, 1999. 

3. Фоксол Г. Психология потребителей в маркетинге / Г. Фоксол. – 
СПб. : Питер, 2001. 

3.10. Методи навчання. 
Поєднання традиційних та нетрадиційних методів викладання із вико-
ристанням інноваційних технологій: 
− лекції (тематична, проблемна); 
− практичні заняття (презентація, дискусія, моделювання ситуацій, 
метод кейс-стаді, робота в малих групах). 
3.13. Методи оцінювання: 
− поточний контроль (перевірка підготовленого проекту, ситуаційні 
завдання); 
− підсумковий контроль (залік). 
3.14. Мова навчання. Українська. 
 
3.1. Назва. Мікроекономіка. 
3.2. Шифр. НПП. 
3.3. Тип. Обов’язкова. 
3.4. Рік навчання. 2016/2017. 
3.5. Семестр. IV. 
3.6. Кількість кредитів ЄКТС. 4,5. 
3.7. ПІБ лектора, науковий ступінь, посада. 
Гриценко О.Г., канд. екон. наук, проф. 
3.8. Результати навчання.  
Формування навичок мікроекономічного дослідження поведінки та 
взаємодії окремих суб’єктів ринку; ринкових структур; особливостей 
функціонування окремих економічних суб’єктів. 
3.9. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. 
«Політична економія». 
3.10. Зміст. 
Вступ до мікроекономіки. Предмет та метод. Модель можливого (або 
бюджетне обмеження). Модель бажаного (або карта кривих бай-
дужості). Аналіз поведінки споживача. Попит та пропозиція. Теорія 
еластичності. Теорія граничних продуктів та мікроекономічна модель 
фірми. Витрати, їх природа та структура. Ринок досконалої конку-
ренції. Монополія. Монополістична конкуренція. Олігополія. Показ-
ники концентрації. Похідний попит. Ринок факторів виробництва за 
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умов досконалої конкуренції. Ринок капіталу та ринок землі. Ринок 
праці. Держава в мікроекономічній теорії: зовнішні ефекти та 
громадські блага. 
3.11. Рекомендовані джерела. 
1. Ястремський О. Основи мікроекономіки / О. Ястремський, О. Гри-
ценко. – Вид. 2-ге, доповн. «Модельно-комп’ютерним додатком» на 
лазер. диску. – К. : Знання, 2007. 

2. Аналітична економія: макроекономіка і мікроекономіка : навч. 
посіб. : у 2 кн. / за ред. С. Панчишина і П. Островерха. – Кн. 2: 
Мікроекономіка. – 4-те вид., виправл. і доповн. – К. : Знання, 
2006. – 437 с. 

3. Мікроекономіка: практикум : навч. посіб. / за ред. В.Д. Базилевича. –  
2-ге вид., переробл. і доповн. – К. : Знання, 2010. – 491 с. 

4. Макконнелл К.Р. Аналітична економія. Принципи, проблеми і 
політика / К.Р. Макконнелл, С.Л. Брю. – Ч. 2: Мікроекономіка. – 
Л. : Просвіта, 1999. 

3.12. Методи навчання.  
Лекції, семінарські, практичні заняття з використанням інформацій-
них технологій. 
3.13. Методи оцінювання: 
– КР з «Мікроекономіки»; 
– поточний контроль (опитування, тестування); 
– підсумковий контроль(екзамен письмовий). 
3.14. Мова навчання. Українська. 
 
3.1. Назва. Менеджмент. 
3.2. Шифр. НПП. 
3.3. Тип. Обов’язкова. 
3.4. Рік навчання. 2016/2017. 
3.5. Семестр. ІV. 
3.6. Кількість кредитів ЄКТС. 3. 
3.7. ПІБ лектора, науковий ступінь, посада. 
Мошек Г.Є., канд. екон. наук, проф., Совершенна І.О., канд. техн. 
наук, доц., Сичова Н.В., канд. екон. наук, доц., Ціпуринда В.С., канд. 
екон. наук, доц. 
3.8. Результати навчання. 
Формування у майбутніх фахівців сучасного управлінського мис-
лення та системи спеціальних знань у сфері менеджменту, розуміння 
концептуальних основ системного управління організаціями; набуття 
умінь аналізу внутрішнього та зовнішнього середовищ організації та 
прийняття адекватних управлінських рішень. 
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3.9. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. 
«Економічна теорія», «Правознавство», «Теорія організації». 
3.10. Зміст. 
Сутність, роль та методологічні основи менеджменту. Історія роз-
витку менеджменту. Закони, закономірності та принципи менедж-
менту. Функції та методи менеджменту. Процес управління. Плану-
вання як загальна функція менеджменту. Організування як загальна 
функція менеджменту. Мотивування як функція менеджменту. Конт-
ролювання як загальна функція менеджменту. Регулювання як 
загальна функція менеджменту. Інформація і комунікації в мене-
джменті. Керівництво та лідерство. Ефективність менеджменту. 
3.11. Рекомендовані джерела. 
1. Менеджмент : електронний підручник / [Г.Є. Мошек, С.І. Бай, 
В.С. Ціпуринда та ін. ]; за заг. ред. А.А. Мазаракі. – К. : Київ. нац. 
торг.-екон. ун-т, 2012. – 420 с. 

2. Менеджмент : підручник / Т.Л. Мостенська, В.О. Новак, 
М.Г. Луцький, О.В. Ільєнко. – 2-ге вид. – К. : Кондор, 2012. – 758 с. 

3. Основи менеджменту : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / за ред. 
А.А. Мазаракі. – Х. : Фоліо, 2014. – 846 с. 

3.12. Методи навчання. 
Поєднання традиційних і нетрадиційних методів викладання з 
використанням інноваційних технологій: лекції (оглядові, тематичні, 
проблемні); практичні заняття (презентації, дискусії, робота в малих 
групах, кейс-стаді, рольові та ділові ігри, практичні вправи). 
3.13. Методи оцінювання: 
– поточний контроль (тестування, перевірка індивідуальних завдань, 
ситуаційних вправ, аналітично-розрахункових та творчих задач, 
захист індивідуальних та групових проектів); 
– підсумковий контроль (залік). 
3.14. Мова навчання. Українська. 
 
3.1. Назва. Фінанси. 
3.2. Шифр. НПП. 
3.3. Тип. Обов’язкова. 
3.4. Рік навчання. 2016/2017. 
3.5. Семестр. ІV. 
3.6. Кількість кредитів ЄКТС. 4,5. 
3.7. ПІБ лектора, науковий ступінь, посада. Волосович С.В., д-р 
екон. наук, проф., Гуминська М.В., старш. викл., Пелешко Н.М., 
старш. викл. 
 



 45

3.8. Результати навчання. 
Формування знань з питань функціонування фінансової системи 
держави. 
3.9. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. 
«Економічна теорія», «Макроекономіка», «Мікроекономіка». 
3.10. Зміст. 
Сутність та функції фінансів. Генезис і еволюція фінансів. Фінансова 
система України. Фінанси суб’єктів господарювання та неприбут-
кових організацій. Податкова система держави. Фінанси населення. 
Бюджет і бюджетна система держави. Державні доходи. Державні 
видатки. Державний кредит. Фінансовий ринок. Фінансова політика 
та фінансовий механізм. Міжнародні фінанси. 
3.11. Рекомендовані джерела. 
1. Фінанси для фінансистів : підручик / [О.А. Шеремет, І.В. Демченко, 
К.В. Багацька та ін.] ; за заг. ред. Т.А. Говорушко. – К .  :  Центр 
навч. л-ри, 2013. – 612 с. 

2. Буряк П.Ю. Фінанси: курс для фінансистів : підручник / 
[П.Ю. Буряк, О.Б. Жихор та ін.]; за ред. П.Ю. Буряка, О.Б. Жихор. – 
К .  :  Хай-Тек Прес, 2010. – 528 с. 

3. Фінанси : підручник / [С.Л. Юрій, В.М. Федосов та ін.] ; за ред. 
С.Л. Юрія, В.М. Федосова. – 2-ге вид., переробл. і доповн. – К. : 
Знання, 2012. – 645 с. 

4. Карлін М.І. Державні фінанси України : навч. посіб. / М.І. Карлін. – 
К. : Знання, 2008. – 348 с. 

5. Колесников О.В. Історія грошей та фінансів : навч. посіб. / О.В. Ко-
лесников, Д.І. Бойко, О.О. Коковіхіна. – 2-ге вид., переробл. і 
доповн. – К. : Центр навч. л-ри, 2008. – 140 с. 

6. Карлін М.І. Фінанси країн Європейського Союзу : навч. посіб. / 
М.І. Карлін. – К . :  Знання, 2011. – 639 с. 

7. Сухоруков А.І. Фінансова безпека держави : навч. посіб. / А.І. Су-
хоруков, О.Д. Ладюк. – К. : Центр навч. л-ри, 2009. – 192 с. 

3.12. Методи навчання. 
Лекції, семінарські, практичні заняття з використанням інформаційних 
технологій та активних методів навчання. 
3.13. Методи оцінювання:  
− поточний контроль (опитування, тестування); 
− підсумковий контроль (письмовий екзамен). 
3.14. Мова навчання. Українська. 
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3.1. Назва. Філософія. 
3.2. Шифр. НПП. 
3.3. Тип. Обов’язкова. 
3.4. Рік навчання. 2016/2017. 
3.5. Семестр. IV. 
3.6. Кількість кредитів. ЄКТС. 4,5. 
3.7. ПІБ лектора, науковий ступінь, посада. 
Ліпін М.В., канд. філос. наук, доц. 
3.8. Результати навчання. 
Формування філософської культури мислення та пізнання нав-
колишнього світу та самого себе, навичок застосування філософської 
методології. 
3.9. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. 
«Психологія», «Історія України», «Історії української культури». 
3.10. Зміст. 
Філософія як універсальний тип знань. Онтологія. Філософське розу-
міння світу. Філософська антропологія. Філософія людини. Філософія 
свідомості. Гносеологія. Філософія пізнання. Діалектика – всезагальна 
теорія розвитку. Філософія суспільства. Філософія економіки. Філо-
софія моралі. Філософія релігії. Філософія культури. Філософія циві-
лізації. 
3.11. Рекомендовані джерела. 
1. Всемирная философия. ХХ век / Авт.-сост. А.А. Андриевский. – 
Мн. : Харвест, 2004. 

2. Философия экономики : учеб. пособ. для высш. учеб. завед. / отв. 
ред. С.В. Синяков. – К. : Альтепрес, 2002. 

3. Хрестоматия по учебной дисциплине «Философия» для студентов 
всех специальностей всех форм обучения / Ю.И. Потоцкая, И.В. 
Тарасенко, В.А. Черненко. – Х. : Изд-во ХНЭУ, 2005. – 256 с. 

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

Інтернет-ресурси: 
Режим доступу : htt:www.philosophy.ru (велика бібліотека філософ-
ських текстів російською мовою). 
Режим доступу : htt:www.philosci.univ.kiev.ua (бібліотека факультету 
філософії Київського національного університету ім. Тараса Шевченка). 
3.12. Методи навчання. 
Лекції, семінарські, практичні заняття з використанням інформа-
ційних технологій. 
3.13. Методи оцінювання: 
– поточний контроль (опитування, колоквіуми, тестування); 
– підсумковий контроль (екзамен письмовий). 
3.14. Мова навчання. Українська. 
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3.1. Назва. Економічний аналіз. 
3.2. Шифр. ВС1. 
3.3. Тип. За вибором. 
3.4. Рік навчання. 2016/2017. 
3.5. Семестр. IV. 
3.6. Кількість кредитів. ЄКТС. 4,5. 
3.7. ПІБ лектора, науковий ступінь, посада. 
Романенко О.А., канд. екон. наук, доц. 
3.8. Результати навчання. 
Здобуття теоретичних знань та практичних навичок щодо оцінки, 
діагностики та пошуку можливостей досягнення позитивних змін у 
розвитку суб’єктів господарювання чи інших економічних об’єктів та 
їх структурних підрозділів. Набуті знання та навички є необхідними 
для здійснення оперативного моніторингу, пошуку варіантів най-
більш ефективних управлінських рішень, поєднання стратегії і так-
тики стійкого економічного зростання, забезпечення інтеграції націо-
нальних, корпоративних та особистих інтересів всіх учасників 
економічних процесів. 
3.9. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. 
«Політична економія», «Статистика», «Економіко-математичне моде-
лювання», «Бухгалтерський облік», «Економіка підприємства». 
3.10. Зміст. 
Економічний аналіз як наука, його зміст та методологічна основа. 
Типологія видів економічного аналізу. Метод економічного аналізу і 
його характеристика. Моделювання економічних явищ і процесів у 
факторному аналізі. Економіко-логічні (традиційні) методи та 
прийоми економічного аналізу. Економіко-математичні методи в 
економічному аналізі. Методика комплексного економічного аналізу 
та її структурні елементи. Організація економічного аналізу та її 
структурні елементи. Параметральний аналіз результатів діяльності 
підприємства. 
3.11. Рекомендовані джерела.  
1. Мних Є.В. Економічний аналіз діяльності підприємства : підручник / 
Є.В. Мних. – К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2008. 

2. Бутко А.Д. Теорія економічного аналізу : підручник / А.Д. Бутко. – 
К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2005. 

3. Мних Є.В. Економічний аналіз : підручник / Є.В. Мних. – К. : 
Знання, 2011. 
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3.12. Методи навчання. 
Поєднання традиційних та нетрадиційних методів викладання із 
використанням інноваційних технологій: 
– лекції (тематична; проблемна); 
– семінарські/практичні заняття. 
3.13. Методи оцінювання: 
– поточний контроль (тестування; усне та письмове опитування; 
перевірка підготовленого ситуаційного завдання тощо); 
– підсумковий контроль (залік). 
3.14. Мова навчання. Українська. 
 
3.1. Назва. Теорія контролю фінансово-господарської діяльності. 
3.2. Шифр. ВС1. 
3.3. Тип. За вибором. 
3.4. Рік навчання. 2016/2017. 
3.5. Семестр. IV. 
3.6. Кількість кредитів ЄКТС. 4,5. 
3.7. ПІБ лектора, науковий ступінь, посада. 
Барановська В.Г., канд. екон. наук, доц.; Никонович М.О., канд. екон. 
наук, доц. 
3.8. Результати навчання. 
Формування контрольно-аналітичного мислення; уміння застосову-
вати контрольні процедури оцінювання фактичного стану об’єкта 
контролю та узагальнювати їх результати; виявляти відхилення від 
адміністративних рішень, стандартів, регламентів та принципів у 
фінансово-господарській діяльності суб’єктів господарювання, аналі-
зувати причини цих відхилень та фіксувати проблеми; розробляти 
заходи вирішення проблем; ліквідації та попередження проблем; 
обґрунтування якісних управлінських рішень та підвищення ефек-
тивності управлінської системи. 
3.9. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. 
«Макроекономіка», «Мікроекономіка», «Бухгалтерський облік», 
«Статистика», «Інформаційні системи і технології». 
3.10. Зміст. 
Сутність і функції контролю в умовах ринкової економіки. Види 
контролю в системі управління. Зміст контролю, його предмет і 
об’єкти. Методи, методики та способи контролю. Планування та орга-
нізація контролю. Інформаційне забезпечення контролю. Ризик конт-
ролю, суттєвість, визначення обману та помилки. Контроль в елект-
ронних системах опрацювання даних. Узагальнення результатів 
контролю. 
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3.11. Рекомендовані джерела. 
1. Білуха М.Т. Фінансовий контроль: теорія, ревізія, аудит : підручник / 
М.Т. Білуха, Т.В. Микитенко. – К. : Укр. акад. оригінальних ідей, 2005. 

2. Гуцаленко І.О. Державний фінансовий контроль : навч. посіб. / 
І.О. Гуцаленко. – К. : Центр навч. л-ри, 2011. 

3. Державний фінансовий контроль [Електронний ресурс] : електрон. 
підруч. / [С.О. Булгакова, В.Г. Барановська та ін.]. – К. : АВТ лтд, 
2008. 

3.12. Методи навчання. 
Поєднання традиційних та нетрадиційних методів викладання з 
використанням інноваційних технологій:  
– лекції (тематичні, проблемні); 
– практичні (традиційні, з моделюванням ситуацій). 
3.13. Методи оцінювання:  
– поточний контроль (тестування; усне та письмове опитування);  
– підсумковий контроль (залік). 
3.14. Мова навчання. Українська. 
 
3.1. Назва. Економіка підприємства. 
3.2. Шифр. НПП. 
3.3. Тип. Обов’язкова. 
3.4. Рік навчання. 2017/2018. 
3.5. Семестр. V. 
3.6. Кількість кредитів ЄКТС. 4,5. 
3.7. ПІБ лектора, науковий ступінь, посада. 
Чаюн І.О., канд. екон. наук, доц.; Богославець Г.М., канд. екон. наук, 
доц.; Кондратюк О.І., канд. екон. наук, доц. 
3.8. Результати навчання. 
Формування сучасного економічного мислення і системи спеціальних 
знань у галузі аналізу господарсько-виробничої діяльності підпри-
ємства, обґрунтування економічної стратегії розвитку підприємства і так-
тики її здійснення, оцінювання рівня конкурентоспроможності під-
приємства на ринку, методів розрахунку основних показників фінан-
сово-господарської діяльності з урахуванням чинників зовнішнього та 
внутрішнього середовищ функціонування підприємства. 
3.9. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. 
«Макроекономіка», «Мікроекономіка», «Статистика», «Фінанси», «Бух-
галтерський облік», «Економічний аналіз», «Ціноутворення». 
3.10. Зміст. 
Теорії та моделі підприємств. Засади підприємства. Види підпри-
ємств, їх організаційно-правові форми. Зовнішнє середовище 
господарювання підприємства. Структура та управління підприємством. 
Ринок і продукція. Товарна та цінова політика підприємства. Прогнозу-
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вання і планування діяльності підприємства. Обґрунтування виробничої 
програми підприємства. Персонал підприємства, продуктивність та 
оплата праці. Інтелектуальний капітал. Основний капітал. Оборотний 
капітал. Інвестиції. Інноваційна діяльність. Техніко-технологічна база 
та виробнича потужність підприємства. Матеріально-технічне забез-
печення і виробнича логіка. Організація оперативної діяльності. Сис-
теми забезпечення конкурентоспроможності продукції. Витрати 
підприємства. Фінансово-економічні результати суб’єктів господарю-
вання. Оцінювання ефективності інноваційно-інвестиційної діяльності. 
Інтегральна ефективність діяльності підприємства та його конкуренто-
спроможність. Сучасні моделі розвитку підприємств. 
3.11. Рекомендовані джерела. 
1. Економіка підприємства : підручник / І.О. Чаюн, Г.М. Богославець, 
Л.Л. Стасюк, І.О. Бондар. – К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2005. 

2. Економіка підприємства : опор. конспект лекцій / Н.М. Гуляєва, 
Г.М. Богославець, І.О. Чаюн, Л.Л. Стасюк. – К. : Київ. нац. торг.-
екон. ун-т, 2007. 

3. Фінанси підприємства : підручник / [Л.О. Лігоненко, Н.М. Гуляєва, 
Н.А. Гринюк та ін.]. – К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2006. 

4. Економіка підприємства : підручник / за заг. ред. Г.О. Швиданенко. – 
К. : КНЕУ, 2009. 

3.12. Методи навчання. 
Поєднання традиційних і нетрадиційних методів навчання з 
використанням інноваційних технологій: 
− лекції (оглядова / тематична / проблемна / бінарна / дуальна / лекція 
із запланованими помилками); 
− семінарські / практичні / лабораторні заняття (тренінг / презентація / 
дискусія / комунікативний метод / модерація / «мозкова атака» / тре-
нажерні завдання / метод кейс-стаді / робота в малих групах та ін.). 
3.13. Методи оцінювання: 
− поточний контроль (тестування; усне / письмове опитування; 
перевірка реферату / огляду / конспекту / презентації / розрахунково-
графічної роботи / проекту / вправи / завдання / ситуаційного 
завдання та ін.); 
− підсумковий контроль (екзамен). 
3.14. Мова навчання. Українська. 
 
3.1. Назва. Маркетинг. 
3.2. Шифр. НПП. 
3.3. Тип. Обов’язкова. 
3.4. Рік навчання. 2017/2018. 
3.5. Семестр. V. 
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3.6. Кількість кредитів ЄКТС. 3. 
3.7. ПІБ лектора, науковий ступінь, посада. 
Ткаченко Н.Б., канд. екон. наук, доц. 
3.8. Результати навчання. 
Формування у студентів сучасної системи поглядів, спеціальних знань та 
вмінь у галузі маркетингу, набуття практичних навичок маркетингової 
діяльності, які дали б можливість використовувати методологію та 
інструментарій маркетингу у майбутній діяльності щодо ефективного 
досягнення стратегічних та оперативних цілей підприємства. 
3.9. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. 
«Економічна інформатика», «Політична економіка», «Психологія», 
«Правознавство». 
3.10. Зміст. 
Сутність та зміст маркетингу як сучасної філософії бізнесу, самос-
тійного виду підприємницької діяльності та функції управління під-
приємством. Маркетингове середовище, його структура, фактори 
формування. Маркетингове поняття ринку та його основні характе-
ристики. Сегментація ринку: сутність, ознаки та стратегії сегментації. 
Поведінка споживачів та її моделювання. Товар у системі маркетингу. 
Класифікація та систематизація товарів. Управління маркетинговою 
діяльністю. Основні рівні управління маркетингом. Підсистема інфор-
маційного забезпечення маркетингової діяльності. Структура процесу 
маркетингових досліджень. Принципи проведення та основні напрями 
маркетингових досліджень ринку. Підсистема планування та органі-
зації маркетингової діяльності. Контроль маркетингової діяльності. 
3.11. Рекомендовані джерела. 
1. Балабанова Л.В. Маркетинг : підручник / Л.В. Балабанова.– Вид.  

3-тє, переробл. і доповн. – К. : КНЕУ, 2011. – 543 с. – («Школа 
маркетингового менеджменту»).  

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

3. Гаркавенко С.С. Маркетинг : підручник [для студ. екон. спец. вищ. 
навч. закл.] / С.С. Гаркавенко. – 7-е вид. – К. : Лiбра, 2010. – 717 с. 

4. Маркетинг : підручник [для студ. вищ. навч. закл.] / В. Руделіус, 
О.М. Азарян, Н.О. Бабенко, Е.Н. Берковіць ; ред.-упор. : О.І. Сидо-
ренко, Л.С. Макарова. – 3-тє укр. вид. – К. : Консорціум із удоско-
налення менеджмент-освіти в Україні, 2008. – 648 с. 

5. Ромат Е.В. Реклама в системе маркетинга : учеб. изд. / Е.В. Ромат. – 
К. : Студцентр, 2008. – 605 с. 
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3.12. Методи навчання. 
Лекції: оглядова, тематична, проблемна, лекція-консультація. 
Практичні заняття (презентація, дискусія, комунікативний метод, 
модерація, «мозкова атака», метод кейс-стаді, робота в малих групах, 
інше). 
3.13. Методи оцінювання: 
− поточний контроль (тестування; усне, письмове опитування; 
перевірка підготовленого реферату, дайджесту, звіту, презентації, 
задачі, ситуаційні завдання тощо); 
− підсумковий контроль (екзамен). 
3.14. Мова навчання. Українська. 
 
3.1. Назва. Бюджетна система України. 
3.2. Шифр. НПП. 
3.3. Тип. Обов’язкова. 
3.4. Рік навчання. 2017/2018. 
3.5. Семестр. V. 
3.6. Кількість кредитів ЄКТС. 4,5. 
3.7. ПІБ лектора, науковий ступінь, посада. 
Єрмошенко Л.В., канд. екон. наук, доц. 
3.8. Результати навчання.  
Формування спеціальних знань з функціонування бюджетної системи 
України, бюджетних відносин, характеру їх впливу на суспільство. 
3.9. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни.  
«Фінанси», «Основи економічної теорії», «Макроекономіка», «Мікро-
економіка», «Гроші та кредит», «Теорія статистики». 
3.10. Зміст. 
Бюджетна система та її принципи. Сутність та значення державного 
бюджету. Бюджетна політика та бюджетний механізм. Бюджетний 
процес та його учасники. Система доходів державного бюджету. Фор-
мування та використання місцевих бюджетів. Міжбюджетні відно-
сини. Видатки на соціальний захист населення і соціальну сферу. 
Видатки бюджету на економічну діяльність держави, науку, оборону 
та управління. Виконання Державного бюджету України. 
3.11. Рекомендовані джерела. 
1. Бюджетний кодекс України. – К. : Альтера; Центр навч. л-ри, 

2011. – 118 с. 
2. Бюджетна система : підручник / за наук. ред. В.М. Федосова, 
С.І. Юрія. – К. : Центр навч. л-ри; Екон. думка, 2012. – 871 с.  

3. Фещенко Л.В. Бюджетна система України : навч. посіб. / 
Л.В. Фещенко, П.В. Проноза, Н.В. Кузьминчук. – К. : Кондор, 2008. 
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3.12. Методи навчання. 
Лекції, семінарські, практичні заняття з використанням інформаційних 
технологій та активних методів навчання. 
3.13. Методи оцінювання: 
– поточний контроль (опитування, колоквіуми); 
– підсумковий контроль (письмовий екзамен). 
3.14. Мова навчання. Українська. 
 
3.1. Назва. Охорона праці.  
3.2. Шифр. НПП.  
3.3. Тип. Обов’язкова. 
3.4. Рік навчання. 2017/2018. 
3.5. Семестр. V. 
3.6. Кількість кредитів ЄКТС. 3. 
3.7. ПІБ лектора, науковий ступінь, посада. 
Палієнко О.О., канд. техн. наук, доц. 
3.8. Результати навчання. 
Формування вмінь створення безпечних умов праці для збереження 
здоров’я та матеріальних цінностей. Організація практичної роботи на 
виробництві з урахуванням вимог, що забезпечують виконання зако-
нодавчих положень і вимог нормативної документації, безпеку техно-
логічних процесів, безпеку експлуатації устаткування, пожежну 
профілактику. 
3.9. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. 
«Безпека життєдіяльності». 
3.10. Зміст. 
Законодавча та нормативна база України про охорону праці. Органі-
заційні основи та координація робіт з охорони праці. Виробничий 
травматизм та професійні захворювання. Загальні питання гігієни, 
фізіології праці та виробничої санітарії. Повітря робочої зони. 
Освітлення. Вібрація, шум. Виробничі випромінювання. Загальні 
вимоги техніки безпеки. Електробезпека. Основні поняття та значення 
пожежної безпеки. Системи попередження пожеж та пожежного 
захисту. 
3.11. Рекомендовані джерела. 
1. Основи охорони праці : підручник / М.П. Гандзюк, Є.П. Желібо, 

М.О. Халімовський. – К. : Каравела, 2012. – 384 с.  
2. Основи охорони праці : підручник / [К.Н. Ткачук, М.О. Халі-

мовський, В.В. Зацарний та ін. ] ; за ред. К.Н. Ткачука. – 3-тє вид., 
доповн. та переробл. – К. : Основа, 2011. – 448 с. 
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3. Гогіташвілі Г.Г. Управління охороною праці та ризиком за 
міжнародними стандартами : навч. посіб. / Г.Г. Гогіташвілі. –К. : 
Знання, 2007. – 367 с. 

4. Русаловський А.В. Правові та організаційні питання охорони праці : 
навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / А.В. Русаловський. – К. : 
Центр навч. л-ри, 2009. – 295 с. 

5. Третьяков О.В. Охорона праці : навч. посіб. з тестовим комплексом 
на CD/ О.В. Третьяков, В.В. Зацарний, В.Л. Безсонний ; за ред. 
К.Н. Ткачука. – К. : Знання, 2010. – 167 с. 

6. Охорона праці (практикум) : навч. посіб. / за заг. ред. І.П. Пістуна. – 
Л. : Тріада плюс, 2011. – 436 с. 

3.12. Методи навчання. 
Лекції: оглядові, тематичні, проблемні. 
Практичні заняття. 
Імітаційні неігрові: розв’язання ситуаційних завдань, вирішення 
задач; репродуктивні та проблемно-пошукові: виконання індивідуаль-
них завдань, дискусії, робота в малих групах, моделювання ситуацій. 
3.13. Методи оцінювання: 
– поточний контроль (усне та письмове опитування, тестування, 
перевірка дайджестів, конспектів, презентацій); 
– підсумковий контроль (залік). 
3.14. Мова навчання. Українська. 
 
3.1. Назва. Фінансова математика. 
3.2. Шифр. ВС. 
3.3. Тип. Обов’язкова. 
3.4. Рік навчання. 2017/2018. 
3.5. Семестр. V. 
3.6. Кількість кредитів ЄКТС. 4,5. 
3.7. ПІБ лектора, науковий ступінь, посада. 
Мащенко Л.З., канд. фіз-мат. наук, доц. 
3.8. Результати навчання. 
Оволодіння основами математичного апарату сучасних методів кіль-
кісного фінансового аналізу для виконання різних фінансово-еконо-
мічних розрахунків при розв’язуванні конкретних задач, що дозво-
лить ефективно здійснювати інвестиційну діяльність і керувати 
фінансами. 
3.9. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. 
«Теорія статистики», «Економіко-математичне моделювання». 
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3.10. Зміст. 
Арифметична прогресія. Прості проценти. Дисконтування за прос-
тими процентами. Короткострокові боргові зобов’язання. Застосу-
вання простих процентів у споживчому кредиті. Складні проценти та 
їх застосування у фінансовій практиці. Дисконтування за складними 
процентами. Еквівалентність відсоткових ставок і фінансових 
зобов’язань. Врахування інфляції у фінансових розрахунках. Рівняння 
еквівалентності. Прості фінансові ренти. Загальні фінансові ренти. 
Викупні фонди і амортизація. Інвестиції в цінні папери. Ринок цінних 
паперів. 
3.11. Рекомендовані джерела. 
1. Башарин Г.Н. Начала финансовой математики / Г.Н. Башарин. – 
М. : ИНФРА–М, 1998. 

2. Кочович Е. Финансовая математика. Теория и практика финансово-
банковских расчетов : пер. с серб. / Е. Кочович. – М. : Финансы и 
статистика, 1994. 

3. Четыркин Е.М. Методы финансовых и коммерческих расчетов / 
Е.М. Четыркин. – М. : Дело Лтд, 1995. 

4. Четыркин Е.М. Финансовая математика / Е.М. Четыркин. – М. : 
Дело Лтд, 2002. 

5. Ковальчук Т.В. Вища математика для економістів : підручник / 
Т.В. Ковальчук, В.С. Мартиненко. – К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 
2005. 

3.12. Методи навчання. 
Лекції, практичні заняття. 
3.13. Методи оцінювання: 
– поточний контроль (оцінювання роботи студентів під час прак-
тичних занять та їх рівня знань, захист домашніх завдань); 
– підсумковий контроль (проводиться з метою оцінки результатів нав-
чання студента, перевірки засвоєння ним теоретичного та практич-
ного матеріалу; форма контролю – екзамен). 
3.14. Мова навчання. Українська. 
 
3.1. Назва. Ділова іноземна мова. 
3.2. Шифр. ВС. 
3.3. Тип. Обов’язкова. 
3.4. Рік навчання. 2017/2018. 
3.5. Семестр. VI. 
3.6. Кількість кредитів ЄКТС. 3. 
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3.7. ПІБ лектора, науковий ступінь, посада. 
Англ. Довженко І.В., викл., Зощенко Л.А., викл., Буленок С.М., викл.  
Нім. Строкань Н.О., викл. 
Франц. Клименко Т.І., викл.  
3.8. Результати навчання. 
Метою вивчення дисципліни є подальше навчання студентів ефек-
тивної іншомовної міжкультурної взаємодії в типових для ділового 
спілкування ситуаціях, що передбачає набуття лінгвістичних (мовлен-
нєвих умінь та мовних знань), соціолінгвістичної та прагматичної 
компетентностей. Розвиток таких компетентностей здійснюється у 
межах, визначених для рівня В2, у напрямі наближення до рівня В2+. 
3.9. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. 
«Іноземна мова (за професійним спрямуванням)». 
3.10 Зміст.  
Зміст дисципліни включає такі загальні професійні рубрики: 
– наймання на роботу та проходження інтерв’ю; 
– загальні професійні рубрики; 
– загальне робоче оточення і повсякденна робота; 
– ділові подорожі; 
– компанія (інформація про галузевий підрозділ); продукція і послуги. 
3.11. Рекомендовані джерела. 
1. Колот Л.А. Advanced Вusiness English / Л.А. Колот, Л.Г. Бальзан-
нікова. – К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2009. 

2. Англійська мова економіки, бухгалтерського обліку банківської 
справи та комерційної діяльності : навч. посіб. / [ А.Г. Латигіна та 
ін.]. – К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2008. 

3. Рудешко Є.В. Стислий курс ділової англійської мови : навч. посіб. / 
Є.В. Рудешко, Л.С. Орлик. – К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2006. 

4. Орлик Л.С. English for Business Communication with Foreign Partners / 
Л.С. Орлик, Є.В. Рудешко. – К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2002. 

5. Мильникова В.В. Англійська мова економіки, фінансів та банків-
ської справи : навч. посіб. / В.В. Мильникова. – К. : Київ. нац. торг.-
екон. ун-т, 2009. 

6. Коваленко Л.В. Німецька мова ділового спілкування : навч. посіб. / 
Л.В. Коваленко, Н.О. Строкань. – К. , 2007. 

3.12. Методи навчання. 
Практичні заняття, самостійна робота. Інтерактивні методи та техно-
логії викладання, комп’ютерне тестування. 
3.13. Методи оцінювання. 
– поточний контроль (опитування, тестування, контрольні роботи); 
− підсумковий контроль ( залік). 
3.14. Мова навчання. Англійська, французька, німецька. 
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3.1. Назва. Податкова система України. 
3.2. Шифр. ВС. 
3.3. Тип. Обов’язкова. 
3.4. Рік навчання. 2017/2018. 
3.5. Семестр. V. 
3.6. Кількість кредитів ЄКТС. 4,5. 
3.7. ПІБ лектора, науковий ступінь, посада. 
Кукурудз О.М. канд. екон. наук, доц. 
3.8. Результати навчання. 
Формування знань щодо справляння податків, зборів та обов’язкових 
платежів і заповнення податкової звітності. 
3.9. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. 
«Економічна теорія», «Фінанси», «Бюджетна система України», 
«Бухгалтерський облік». 
3.10. Зміст. 
Сутність та види податків. Функції податків. Елементи податків. Кла-
сифікація податків. Податок на доходи фізичних осіб. Податок на 
прибуток підприємств. Майнове оподаткування. Податок на додану 
вартість. Акцизний податок. Місцеві податки і збори. Ресурсні платежі. 
Особливі режими оподаткування. Єдиний податок. 
3.11. Рекомендовані джерела. 
1. Податковий кодекс України від 2 грудня 2010 р. № 2755-VI. – 
Режим доступу : www.rada.gov.ua 

2. Крисований А.І Новітня парадигма преференційного оподатку-
вання : монографія / А.І. Крисований , Т.В. Василевська. – К. : 
Центр навч. л-ри, 2013. – 260 с. 

3. Сідельнікова Л.П. Податкова система : підручник / Л.П. Сідель-
нікова, Н.М. Косміна. – К. : Ліра-к, 2013.– 604 с. 

3.12. Методи навчання. 
Лекції, семінарські, практичні заняття з використанням інформаційних 
технологій та активних методів навчання. 
3.13. Методи оцінювання: 
– поточний контроль (тестування, розв’язання ситуаційних задач); 
– підсумковий контроль (письмовий екзамен). 
3.14. Мова навчання. Українська. 
 
3.1. Назва. Політологія. 
3.2. Шифр. ВС1. 
3.3. Тип. За вибором. 
3.4. Рік навчання. 2017/2018. 
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3.5. Семестр. V. 
3.6. Кількість кредитів ЄКТС. 3. 
3.7. ПІБ лектора, науковий ступінь, посада. 
Латигіна Н.А., д-р політ. наук, проф. 
3.8. Результати навчання. 
Формування цілісної, логічної, послідовної системи знань про полі-
тику як суспільне явище і соціальний феномен.  
3.9. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. 
«Історія України», «Філософія», «Соціологія», «Історія сучасного 
світу», «Історія держави і права». 
3.10. Зміст. 
Політика та наука про політику. Основні етапи розвитку політичної 
думки. Політична влада як інструмент політики. Ресурси і види влади. 
Сутність, специфічні ознаки та особливості політичної влади. 
Політична еліта і політичне лідерство. Політична система суспільства. 
Політичний режим як механізм функціонування політичної системи 
суспільства. Держава як політичний інститут. Політичні партії, гро-
мадсько-політичні об’єднання та рухи. Політична культура та полі-
тичні ідеології. Політичні процеси. Політичні конфлікти: сутність, 
типологія, функції та шляхи їх розв’язання. Вибори і стадії виборчого 
процесу. Світовий політичний процес і міжнародна політика. Україна 
у системі міжнародних політичних відносин та її місце у сучасному 
геополітичному просторі. 
3.11. Рекомендовані джерела. 
1. Політологія : підруч. для студ. вищ. навч. закл./ за ред. Ю.І. Кула-
гіна, В.І. Полуреза. – К. : Альтерпрес, 2002. – 612 с. 

2. Політологія : навч.-метод. комплекс / [Ф.М. Кирилюк, А.Е. Конвер-
ський та ін.]. – К. : Центр навч. л-ри, 2004. – 697 с. 

3. Політологічний енциклопедичний словник / за ред. Ю.С. Шемшу-
ченка, В.Д. Бабкіна, В.П. Горбатенка. – К. : Ґенеза, 2004. – 398 с. 

4. Політологія. Хрестоматія / [В.Г. Кремень, Ю.І. Кулагін, Н.А. Лати-
гіна, В.І. Полурез та ін.]. – К. : Альтапрес, 2004. – 827 с. 

5. Кулагін Ю.І. Політологія: практикум / Ю.І. Кулагін, В.І. Полурез. – 
К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2010. – 232 с. 

6. Основи сучасної політології /М.В. Цюрупа, В.С. Ясинська. – К. : 
Кондор, 2009. – 354 с. 

3.12. Методи навчання. 
Лекції, семінарські заняття з використанням інноваційних технологій. 
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3.13. Методи оцінювання. 
– поточний контроль (комп’ютерне тестування, опитування, письмові 
контрольні роботи); 
– підсумковий контроль (залік). 
3.14. Мова навчання. Українська. 
 
3.1. Назва. Інформаційні війни. 
3.2. Шифр. ВС1.  
3.3. Тип. За вибором. 
3.4. Рік навчання. 2017/2018.  
3.5. Семестр. V. 
3.6. Кількість кредитів ЄКТС. 3. 
3.7. ПІБ лектора, науковий ступінь, посада. 
Кіслов Д.В., канд. політ. наук, доц. 
3.8. Результати навчання. 
Набуття практичних навичок кваліфікування видів інформації, інфор-
маційних загроз; визначення відповідності інформаційної діяльності 
законам України; планування та організація заходів щодо протидії 
інформаційним атакам. 
3.9. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. 
«Маркетинг», «Маркетингові комунікації», «Історія реклами та 
зв’язків з громадськістю». 
3.10. Зміст. 
Інформаційна складова національної безпеки. Інформаційна війна: 
основні принципи, види та засоби. Інформаційний простір та інфор-
маційна зброя. Інформаційна війна та інформаційна операція. Особ-
ливості інформаційної зброї. Інформаційний простір та громадська 
думка як об’єкт атаки (впливу) інформаційної зброї. Модель інфор-
маційної війни. Поняття інформаційної симетрії та асиметрії. Аси-
метричний характер інформаційної зброї. Інструменти впливу в ін-
формаційному просторі. Методи боротьби в інформаційному 
просторі. Інструменти протидії в інформаційному просторі. 
3.11 Рекомендовані джерела.  
1. Почепцов Г.Г. Информационные войны / Г.Г. Почепцов. – М. ; К. : 
Рефл-бук : Ваклер, 2000. – 380 с. 

2. Коновець О.Ф. Масова комунікація: теорії, моделі, технології : 
навч. посіб. / О.Ф. Коновець. – К. : Абрис, 2009. – 266 с. 

3. Почепцов Г.Г. Інформаційна політика : навч. посіб. / Г.Г. Почепцов, 
С.А. Чукут. – 2-е вид., стер. – К. : Знання, 2008. – 663 с. – («Вища 
освіта ХХІ століття»). 
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3.12. Методи навчання. 
Поєднання традиційних та нетрадиційних методів викладання із 
використанням інноваційних технологій: 
− проведення тематичних та проблемних лекцій; 
− семінарські заняття (презентація, дискусія, імітація, моделювання 
ситуацій, «мозкова атака»). 

3.13. Методи оцінювання: 
− поточний контроль (тестування; усне, письмове опитування; пере-
вірка підготовленого дайджесту, презентації, ситуаційні завдання, 
контрольна робота); 

− підсумковий контроль (залік). 
3.14. Мова навчання. Українська. 
 
3.1. Назва. Інвестування. 
3.2. Шифр. НПП. 
3.3. Тип. Обов’язкова. 
3.4. Рік навчання. 2017/2018. 
3.5. Семестр. VI. 
3.6. Кількість кредитів ЄКТС. 3. 
3.7. ПІБ лектора, науковий ступінь, посада. 
Василенко А.В., канд. екон. наук, доц. 
3.8. Результати навчання.  
Формування системи знань про інвестиції, інвестиційну діяльність, її 
організацію, державне регулювання та особливості реальних і фінан-
сових вкладень. 
3.9. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни.  
«Макроекономіка», «Мікроекономіка», «Гроші та кредит», «Фінанси 
підприємств», «Фінанси». 
3.10. Зміст.  
Сутність та класифікація інвестицій, державне регулювання інвестиційної 
діяльності, прогнозування інвестиційного ринку, джерела фінансування 
інвестиційної діяльності, інвестиції в нерухомість, оцінка нерухомості, 
капітальні вкладення і капітальне будівництво, інвестиції в цінні 
папери, фінансування інноваційної діяльності. 
3.11. Рекомендовані джерела. 
1. Шарп Ф. Инвестиции : пер. с англ. / Ф. Шарп, Г. Александер, 
Д. Бейли. – М. : Цифра-М, 1997. 

2. Пересада А.А. Інвестування : навч. посіб. / А.А. Пересада. – К. : 
Київ. нац. екон. ун-т, 2004. – 250 с. 

3. Майорова Т.В. Інвестиційна діяльність: підруч. [для студ. вищ. 
навч. закл.] / Т.В. Майорова. – К. : Центр навч. л-ри, 2009. – 472 с. 
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4. Пехник А.В. Іноземні інвестиції в економіку України : навч. посіб. / 
А.В. Пехник. – К. : Знання, 2007. – 335 с. 

5. Інвестування : підручник / [В.М. Гриньова, В.О. Корда, Т.І. Ле-
нейко та ін.]. – К. : Знання, 2008. – 452 с. 

6. Грідасов В.М. Інвестування : навч. посіб. / В.М. Грідасов, С.В. Крав-
ченко, О.Е. Ісаєва. – К. : Центр навч. л-ри, 2004. 

3.12. Методи навчання.  
Лекції, семінарські, практичні заняття з використанням сучасних 
технологій та активних методів навчання. 
3.13. Методи оцінювання: 
– поточний контроль (опитування, колоквіуми, ситуаційні вправи); 
– підсумковий контроль (екзамен письмовий). 
3.14. Мова навчання. Українська. 
 
3.1. Назва. Фінанси підприємства. 
3.2. Шифр. НПП. 
3.3. Тип. Обов’язкова. 
3.4. Рік навчання. 2017/2018. 
3.5. Семестр. VI. 
3.6. Кількість кредитів ЄКТС. 4,5. 
3.7. ПІБ лектора, науковий ступінь, посада. 
Ситник Г.В., канд. екон. наук, доц. 
3.8. Результати навчання. 
Здобуття студентами базових знань у сфері фінансів підприємства та 
за окремими напрямами його фінансової діяльності. 
3.9. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. 
«Макроекономіка», «Мікроекономіка», «Економіка підприємства», «Гроші 
та кредит», «Фінанси», «Бухгалтерський облік». 
3.10. Зміст. 
Сутність фінансів та фінансового механізму підприємства. Фінансова 
діяльність підприємства та засади її організації. Активи підприємства. 
Капітал підприємства. Кредитування підприємства. Фінансове забез-
печення відтворення основних засобів підприємства. Грошовий обо-
рот та система грошових розрахунків підприємства. Банкрутство та 
санація підприємства. Фінансовий стан підприємства та його харак-
теристики. Фінансовий план підприємства. 
3.11. Рекомендовані джерела. 
1. Фінанси підприємства : підручник / [Л.О. Лігоненко, Н.М. Гуляєва, 
Н.А. Гринюк та ін.]. – К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2007. 

2. Фінанси підприємств : підручник / кер. авт. кол. і наук. ред. 
А.М. Поддєрьогін. – К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2005. 
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3.12. Методи навчання. 
Поєднання традиційних та нетрадиційних методів навчання із 
використанням інноваційних технологій: 
– лекції (тематична/ проблемна/ лекція-консультація/ лекція-конфе-
ренція/ лекція із заздалегідь запланованими помилками); 
3.13. Методи оцінювання: 
– поточний контроль (опитування, колоквіуми, ситуаційні вправи); 
– підсумковий контроль (екзамен письмовий). 
3.14. Мова навчання. Українська. 
 
3.1. Назва. Бухгалтерський облік. 
3.2. Шифр. НПП. 
3.3. Тип. Обов’язкова. 
3.4. Рік навчання. 2017/2018. 
3.5. Семестр. VI. 
3.6. Кількість кредитів ЄКТС. 3. 
3.7. ПІБ лектора, науковий ступінь, посада. 
Уманців Г. В., канд. екон. наук, доц. 
3.8. Результати навчання.  
Набуття знань і навичок з документального оформлення господар-
ських операцій, ведення синтетичного та аналітичного обліку з 
узагальнення даних бухгалтерського обліку. 
3.9. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. 
«Основи економічної теорії», «Мікроекономіка», «Макроекономіка».  
3.10. Зміст. 
Бухгалтерський облік у системі управління суб’єктом господарю-
вання. Предмет, об’єкти та принципи бухгалтерського обліку. Мето-
дичні прийоми бухгалтерського обліку: документування господар-
ських операцій, двоїсті методичні прийоми бухгалтерського обліку, 
методичний прийом проведення інвентаризації, методичні прийоми 
балансового узагальнення та звітного відображення господарської 
діяльності. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві. Бухгал-
терський облік основних господарських процесів: облік процесу 
придбання активів підприємства, облік процесу виробництва та 
визначення собівартості готової продукції, облік процесу реалізації 
готової продукції. Визначення фінансового результату від опера-
ційної діяльності підприємства. 
3.11. Рекомендовані джерела. 
1. Білоусько В.С. Теорія бухгалтерського обліку : навч. посіб. для 
студ. вищ. навч. закл. / В.С. Білоусько. – 3-тє вид., переробл. і 
доповн. / В.С. Білоусько. – К. : Кондор, 2007. – 423 с. 
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2. Стельмащук А.М. Бухгалтерський облік : навч. посіб. для студ. 
вищ. навч. закл. / А.М. Стельмащук. – К. : Центр навч. л-ри, 2007. – 
527 с. 

3. Ткаченко Н.М. Бухгалтерський фінансовий облік, оподаткування і 
звітність : підручник : у 4 ч. / Н.М. Ткаченко. – 6-те вид. доповн. і 
переробл. – К. : Алерта, 2013. – 982 с. 

4. Чеснакова Л.С. Бухгалтерський облік : навч. посіб. / Л.С.Чеснакова, 
А.В. Алексєєва, В.В. Масалітіна; за заг. ред. Л.С. Чеснакової. – К. : 
Київ. нац. торг.- екон. ун-т, 2009. – 397 с. 

5. Шаповалова А.П. Опорний конспект лекцій з дисципліни «Бухгал-
терський облік» / А.П. Шаповалова. – К. : Київ. нац. торг.-екон.  
ун-т, 2013.  

6. Швець В.Г. Теорія бухгалтерського обліку : підручник / 
В.Г. Швець. – 3-тє вид., переробл. та доповн. – К. : Знання, 2008. – 
535 с. 

3.12. Методи навчання. 
Поєднання традиційних та нетрадиційних методів викладання з вико-
ристанням інноваційних технологій: 
– лекції (тематичні, проблемні); 
– практичні (традиційні, з моделюванням ситуацій). 
3.13. Методи оцінювання: 
– поточний контроль (тестування; усне та письмове опитування, 
перевірка ситуаційного завдання); 
– підсумковий контроль (екзамен). 
3.14. Мова навчання. Українська. 
 
3.1. Назва. Фінансова статистика. 
3.2. Шифр. ВС. 
3.3. Тип. Обов’язкова. 
3.4. Рік навчання. 2017/2018. 
3.5. Семестр. VI. 
3.6. Кількість кредитів ЄКТС. 4,5. 
3.7. ПІБ лектора, науковий ступінь, посада. 
Головач Н.А., канд. екон. наук, доц. 
3.8. Результати навчання. 
Формування теоретичних знань та практичних навичок статистичної 
оцінки економічних явищ і процесів фінансової сфери економіки, 
оволодіння методами статистичного аналізу. Формування вмінь: про-
водити статистичні дослідження, обчислювати узагальнюючі показ-
ники, будувати статистичні таблиці, графіки, виявляти закономірності 
та тенденції розвитку досліджуваних явищ. Формування навичок 
статистичного обґрунтування управлінських рішень та супрово-
дження їх виконання. 
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3.9. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. 
«Математика для економістів», «Статистика», «Фінанси», «Гроші та 
кредит». 
3.10. Зміст. 
Предмет, метод та завдання фінансової статистики. Статистика 
державних фінансів. Статистика кредиту. Статистика оподаткування. 
Статистика грошового обігу. Статистика ощадної справи. Статистика 
страхування. Статистика ринку цінних паперів. Статистичний аналіз 
фінансового стану і фінансових результатів діяльності підприємств. 
Статистика платіжного балансу. 
3.11. Рекомендовані джерела. 
1. Фінансово-банківська статистика : навч. посіб. / П.Г. Вашків, 
П.І. Пастер, В.П. Сторожук, Є.І. Ткач. – К. : Либідь, 2007. 

2.Галіцина Е.В. Фінансова статистика : навч. посіб. / Е.В. Галіцина, 
Н.В. Ковтун. – К. : Кондор, 2008. – 440 с. 

3. Лутчин Н.П. Статистика фінансів : навч. посіб. / Н.П. Лутчин, 
А.К. Миронюк. – Л. : Новий світ , 2005.– 322 с. 

4. Фінансова статистика (з основами теорії статистики) : підруч. [для 
студ. вищ. навч. закл.] / А.В. Головач, В.Б. Захожай, Н.А. Головач, 
А.А. Шустіков. – К. : МАУП, 2005.– 489 с.: іл. 

3.12. Методи навчання. 
Лекції, практичні заняття, самостійна робота. 
3.13. Методи оцінювання: 
– поточний контроль (тестування, опитування); 
– підсумковий контроль (екзамен). 
3.14. Мова навчання. Українська. 
 
3.1. Назва. Страхування. 
3.2. Шифр. ВС1. 
3.3. Тип. За вибором. 
3.4. Рік навчання. 2017/2018. 
3.5. Семестр. VІ. 
3.6. Кількість кредитів ЄКТС. 3. 
3.7. ПІБ лектора, науковий ступінь, посада. Тринчук В.В., канд. 
екон. наук, доц., Ротова Т.А., канд. екон. наук, доц. 
3.8. Результати навчання. 
Формування знань з основних положень теорії та практики страху-
вання фізичних та юридичних осіб, розвиток економічного мислення 
та страхової культури. 
3.9. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. 
«Економічна теорія», «Фінанси». 
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3.10. Зміст. 
Сутність, принципи та роль страхування. Класифікація страхування. 
Страхові ризики та їх оцінка. Страховий ринок та його характе-
ристика. Страхова організація. Державне регулювання страхової діяль-
ності. Особисте страхування. Майнове страхування. Страхування відпо-
відальності. Перестрахування та співстрахування. Доходи, витрати та 
прибуток страховика. Фінансова надійність страховика. 
3.11. Рекомендовані джерела. 
1. Страховий ринок України в умовах фінансової глобалізації : зб. 
матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф., 10–12 жовтня 2012 р., 
м. Київ / [ред. О. О. Гаманкова та ін.] ; М-во освіти і науки, молоді 
та спорту України, Держ. вищ. навч. закл. «Київ. нац. екон. ун-т 
ім. Вадима Гетьмана». – К. : КНЕУ, 2012. – 274 с. : іл. 

2. Страхові послуги : навч. посіб. / Д.І. Дема, О.М. Віленчук, 
І.В. Дем’янюк ; за заг. ред. Д. І. Деми ; М-во освіти і науки України. –  
2-ге вид., переробл. та доповн. – К. : Алерта, 2013. 

3. Ротова Т.А. Страхування : навч. посіб. / Т.А. Ротова. – К. : Київ. 
нац. торг-екон. ун-т, 2006. 

4. Вовчак О.Д. Страхування : навч. посіб. / О.Д. Вовчак. – Л. : Нов. 
світ, 2009. 

5. Шумелда Я.П. Страхування : навч. посіб. / Я.П. Шумелда. – Вид.  
2-ге, розшир. / Я.П. Шумелда. – Т. : Бізон, 2007. – 384 с. 

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

3.12. Методи навчання. 
Лекції, семінарські, практичні заняття з використанням інформаційних 
технологій та активних методів навчання. 
3.13. Методи оцінювання: 
– модульний контроль (опитування, тестування); 
– підсумковий контроль (залік). 
3.14. Мова навчання. Українська. 
 
3.1. Назва. Страхові послуги. 
3.2. Шифр. ВС1. 
3.3. Тип. За вибором. 
3.4. Рік навчання. 2017/2018. 
3.5. Семестр. VІ. 
3.6. Кількість кредитів ЄКТС. 3. 
3.7. ПІБ лектора, науковий ступінь, посада. Ротова Т.А., канд. екон. 
наук, доц., Долгова О.О., канд. екон. наук, старш. викл. 
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3.8. Результати навчання. 
Формування знань щодо сутності та особливостей страхових послуг, 
що надаються страховими компаніями на сучасному страховому 
ринку України. 
3.9. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. 
 «Фінанси», «Теорія статистики», «Теорія страхування». 
3.10. Зміст. 
Страхові послуги та особливості їх реалізації. Порядок укладання та 
ведення страхового договору. Страхування життя та пенсій. Страху-
вання від нещасних випадків та медичне страхування. Страхування 
майна та відповідальності підприємств. Страхування кредитних та 
фінансових ризиків. Транспортне страхування. Страхування майна і 
відповідальності громадян. 
3.11. Рекомендовані джерела. 
1. Залетов О.А. Страхування в Україні / О.А. Залетов ; за ред. 
О.А. Слюсаренко. – К. : Bee Zone, 2002. 

2. Ротова Т.А. Страхування : навч. посіб. / Т.А. Ротова. – К. : Київ. 
нац. торг.-екон. ун-т, 2006. – 400 с. 

3. Страхові послуги : підручник / за ред. С.С. Осадця, Т.М. Артюх. – 
К. : КНЕУ, 2007. 

4. Шумелда Я.П. Страхування : навч. посіб. / Я.П. Шумелда. – К. : 
Бізон, 2007. 

5. Мних М.В. Страхування в Україні: сучасна теорія і практика : 
підручник / М.В. Мних. – К. : Знання України, 2006. 

6. Гантенбайн М. Защита активов и страхование. Что предлагает 
Швейцария / М. Гантенбайн. – М. : Альпина Паблишерз, 2011. 

3.12. Методи навчання. 
Лекції, семінарські, практичні заняття з використанням інформацій-
них технологій та активних методів навчання. 
3.13. Методи оцінювання: 
– поточний контроль (опитування, розв’язання задач, тестування); 
– підсумковий контроль (залік). 
3.14. Мова навчання. Українська. 
 
3.1. Назва. Економіка та організація біржової торгівлі. 
3.2. Шифр. ВС1. 
3.3. Тип. За вибором. 
3.4. Рік навчання. 2017/2018. 
3.5. Семестр. VІІ. 
3.6. Кількість кредитів ЄКТС. 3. 
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3.7. ПІБ лектора, науковий ступінь, посада. 
Трубей О.М., канд. екон. наук, доц. 
3.8. Результати навчання. 
Здобуття спеціальних економічних знань з організаційно-правових 
засад створення та функціонування товарних бірж, обґрунтування асор-
тиментної і цінової політики на товарній біржі, укладання біржових 
угод та операцій, прогнозування біржової кон’юнктури, здійснення 
фінансового менеджменту в брокерській діяльності. 
3.9. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. 
«Основи підприємництва», «Менеджмент організацій», «Маркетинг», 
«Ціноутворення», «Прогнозування ринкової кон’юнктури», «Економіка 
підприємства». 
3.10. Зміст. 
Економіко-організаційні основи біржової торгівлі. Економічна роль 
бірж та основні тенденції розвитку на сучасному етапі. Організація, 
управління та регулювання діяльності товарної біржі. Організація і 
проведення біржових торгів. Організація посередницької діяльності 
на біржовому ринку. Види біржових угод та операцій. Біржовий товар 
і формування товарної спеціалізації брокерських контор. Формування 
та котирування цін на товарній біржі. Дослідження та прогнозування 
стану кон’юнктури біржового ринку. Система розрахунків за біржовими 
угодами. Засади фінансового менеджменту у посередницькій діяль-
ності на біржовому ринку. Оцінювання ефективності посередницької 
діяльності на біржовому ринку. 
3.11. Рекомендовані джерела. 
1. Бевз О.П. Економіка та організація біржової торгівлі : опор. кон-
спект лекцій / О.П. Бевз, М.М. Скотнікова, О.М. Трубей. – К. : Київ. 
нац. торг.-екон. ун-т, 2011. 

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

3. Економіко-організаційні основи біржової торгівлі : навч. посіб. – 
Ч. 2: Брокерська діяльність. – К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2006. 

4. Дудяк Р.П. Організація біржової діяльності. Основи теорії і практикум : 
навч. посіб. / Р.П. Дудяк, С.Я. Бугіль. – Л. : Новий світ-2000, 2003. 

3.12. Методи навчання. 
Поєднання традиційних і нетрадиційних методів навчання з 
використанням інноваційних технологій: 
– лекції (оглядова / тематична / проблемна / лекція-консультація / 
лекція-конференція / із запланованими помилками); 
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– семінарські / практичні / лабораторні заняття (тренінг / презентація / 
дискусія / комунікативний метод / моделювання ситуацій / «мозкова 
атака» / тренажерні завдання / метод кейс-стаді / робота в малих 
групах та ін.). 
3.13. Методи оцінювання: 
– поточний контроль (тестування; усне / письмове опитування; пере-
вірка підготовленого есе / реферату / дайджесту / звіту / конспекту / 
презентації / розрахунково-графічної роботи / проекту / вправи / зав-
дання / ситуаційного завдання та ін.); 
– підсумковий контроль (залік). 
3.14. Мова навчання. Українська. 
 
3.1. Назва. Лізинговий бізнес. 
3.2. Шифр. ВС1. 
3.3. Тип. За вибором. 
3.4. Рік навчання. 2018/2019. 
3.5. Семестр. VІІ. 
3.6. Кількість кредитів ЄКТС. 3. 
3.7. ПІБ лектора, науковий ступінь, посада. Рибак Р.І., старш. викл. 
3.8. Результати навчання. 
Знання понять галузі лізингу, діяльності лізингової компанії, змісту 
окремих напрямів, її операційної та фінансової діяльності, їх 
взаємозв’язку. 
3.9. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. 
«Гроші та кредит», «Економіка підприємства», «Фінанси підпри-
ємства», «Економіка торговельного підприємства». 
3.10. Зміст. 
Теоретичні засади лізингового бізнесу. Лізингова компанія як спе-
цифічний суб’єкт господарювання. Сутність та організація виконання 
лізингових операцій. Методичні підходи до обґрунтування платежів 
за лізинговими операціями. Фінансування лізингових операцій. 
Оцінювання ефективності та доцільності лізингових операцій. 
3.11. Рекомендовані джерела. 
1. Теофілова О.В. Правове регулювання лізингової діяльності в 
Україні / О.В. Теофілова. – К. : КНТ, 2005. 

2. Ковнеев С.Л. Лизинговые сделки / С.Л. Ковнеев. – М. : Вершина, 
2008. 

3. Горемыкин В.А. Основы технологии лизинговых операций / 
В.А. Горемыкин. – М. : Ось-89, 2003. 

4. Горемыкин В.А. Лизинг : учебник / В.А. Горемыкин. – 2-е изд., доп. – 
М. : Филинъ ; Иформцентр XXI века, 2009. 
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5. Посібник з лізингу / наук. ред. Л.Я. Снігір. – К. : Поліграф плюс, 
2009. – 88 с.  

6. Технологія лізингу : монографія / [Н. Рязанова та ін.]. – К. : Гопак, 
2010. – 320 с. 

3.12. Методи навчання. 
Поєднання традиційних і нетрадиційних методів навчання з вико-
ристанням інноваційних технологій: 
– лекції (оглядова / тематична / проблемна / лекція-консультація / 
лекція-конференція / із запланованими помилками); 
– семінарські / практичні / лабораторні заняття (презентація / дис-
кусія / комунікативний метод / імітація / симуляція / модерація / 
моделювання ситуацій / «мозкова атака» / метод кейс-стаді / робота в 
малих групах та ін.). 
3.13. Методи оцінювання: 
– поточний контроль (тестування; усне / письмове опитування; пере-
вірка підготовленого есе / реферату / конспекту / презентації / проекту / 
вправи / завдання / ситуаційного завдання та ін.); 
– підсумковий контроль (залік). 
3.14. Мова навчання. Українська. 
 
3.1. Назва. Банківська система України. 
3.2. Шифр. ВС1. 
3.3. Тип. За вибором. 
3.4. Рік навчання. 2017/2018. 
3.5. Семестр. VІ. 
3.6. Кількість кредитів ЄКТС. 3. 
3.7. ПІБ лектора, науковий ступінь, посада. 
Сидоренко В.А., канд. екон. наук, доц. 
3.8. Результати навчання. 
Надання студентам знань щодо теоретико-методичних та організа-
ційно-правових засад функціонування банківської системи та її ролі у 
економічному розвитку країни. 
3.9. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. 
«Гроші та кредит», «Історія банківської справи», «Грошово-кредитні 
системи зарубіжних країн». 
3.10. Зміст. 
Сутність банку та банківської діяльності. Теоретичні засади орга-
нізації банківської системи. Центральний банк у банківській системі. 
Організація діяльності та управління банком. 
Банки на ринку банківських послуг. Ризики у банківській діяльності. 
Банківська система в умовах глобалізації. Стабільність банківської 
системи. Державне регулювання банківської системи. 
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3.11. Рекомендовані джерела. 
1. Васильченко З.М. Комерційні банки: реструктуризація та реоргані-
зація : монографія / З.М. Васильченко. – К. : Кондор, 2004. – 528 с. 

2. Енциклопедія банківської справи України / редкол.: В.С. Стельмах 
та ін. –К. : Молодь, Ін Юре. 2001. – 680 с. 

3.12. Методи навчання. 
Проблемні лекції, практичні та ситуаційні завдання, презентації, 
обговорення проблемних питань, самостійна робота. 
3.13. Методи оцінювання: 
− поточний контроль (усне та письмове опитування, тестування, 
перевірка ситуаційних завдань, розв’язаних задач); 
− підсумковий контроль (залік). 
3.14. Мова навчання. Українська. 
 
3.1. Назва. Банківські операції. 
3.2. Шифр. ВС1. 
3.3. Тип. За вибором. 
3.4. Рік навчання. 2017/2018. 
3.5. Семестр. VІ. 
3.6. Кількість кредитів ЄКТС. 3. 
3.7. ПІБ лектора, науковий ступінь, посада. Сігаєва У.М., старш. 
викл. 
3.8. Результати навчання. 
Оволодіння методиками проведення розрахунково-касових, кредит-
них, депозитних та інших банківських операцій; оволодіння вміннями 
та навичками виконання конкретної роботи, що пов’язана з основ-
ними напрямами банківської діяльності. 
3.9. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. 
«Математика для економістів», «Гроші та кредит», «Історія фінансів 
та банківської справи», «Банківська система». 
3.10. Зміст. 
Загальна характеристика активних та пасивних операцій банку. 
Ресурси комерційного банку та їх формування. Розрахункові операції 
банку. Касові операції банку. Кредитні операції банку. Факторингові 
операції банку. Лізингові операції банку. Операції банку з цінними 
паперами. 
3.11. Рекомендовані джерела. 
1. Банківські операції : навч. посіб. / [А.М. Мороз та ін.]. – К. : КНЕУ, 

2009. – 608 с. 
2. Банківські операції : опор. конспект лекцій. – Ч. 1: Традиційні 
операції банку. – К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2009. – 111 с.  
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3. Банківські операції : опор. конспект лекцій. – Ч. 2: Нетрадиційні операції 
банку. – К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2011. – 71 с. 

4. Коцовська Р.Р. Банківські операції : навч. посіб. / Р.Р. Коцовська. – К. : 
УБС НБУ: Знання, 2010. – 390 с. 

5. Череп А.В. Банківські операції : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / 
А.В. Череп. – К. : Кондор, 2008. – 410 с. 

3.12. Методи навчання.  
Проблемні лекції, практичні/семінарські заняття, самостійна робота. 
3.13. Методи оцінювання: 
– поточний контроль (тести, усне опитування з проблемних питань, 
перевірка виконаних завдань, презентація результатів дослідницьких 
робіт); 
– підсумковий контроль (екзамен). 
3.14. Мова навчання. Українська. 
 
3.1. Назва. Стратегія підприємства. 
3.2. Шифр. ВС1. 
3.3. Тип. За вибором. 
3.4. Рік навчання. 2017/2018. 
3.5. Семестр. VI. 
3.6. Кількість кредитів ЄКТС. 3. 
3.7. ПІБ лектора, науковий ступінь, посада. 
П’ятницька Г.Т., д-р екон. наук, проф., Підкамінний І.М., канд. екон. 
наук, доц.; Дєєва Н.Е., д-р екон. наук, проф. 
3.8. Результати навчання.  
Формування у майбутніх фахівців стратегічного управлінського мис-
лення та системи базових знань з теорії стратегії підприємства, фор-
мування та розвиток практичних навичок вибору результативної стра-
тегії управління підприємством. 
3.9. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. 
«Економічна теорія», «Менеджмент». 
3.10. Зміст. 
Становлення та розвиток теорії стратегії підприємства. Портфельні 
стратегії підприємства. Стратегії конкуренції. Стратегії розвитку під-
приємства. Стратегії підприємств різних галузей. Ресурсні стратегії 
підприємства. Маркетингова стратегія підприємства. Стратегії науко-
вих досліджень та розробок на підприємстві. Виробнича стратегія 
підприємства. Стратегія фінансування. Стратегії управління персо-
налом на підприємстві. Корпоративні стратегії. Стратегії підприємств 
у міжнародному середовищі. 
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3.11. Рекомендовані джерела. 
1. Березін О.В. Стратегія підприємства : навч. посіб. / О.В. Березін, 
М.Г. Безпарточний. – К. : Ліра-К, 2010. – 221 с. 

2. Клівець П.Г. Стратегія підприємства : навч. посіб. / П.Г. Клівець. – 
К. : Академвидав, 2007. – 320 с. 

3. Редченко К.І. Стратегічний аналіз у бізнесі : навч. посіб. / К.І. Ред-
ченко. – 2-ге вид., доповн. – Л. : Новий Світ – 2000, Альтаїр – 2002, 
2003. – 272 с. 

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

5. Селезньова Г.О. Стратегія підприємства : навч. посіб. / Г.О. Се-
лезньова. – Х. : ХНЕУ, 2007.– 240 с. 

3.12. Методи навчання. Поєднання традиційних і нетрадиційних 
методів викладання з використанням інноваційних технологій: лекції 
(оглядові, тематичні, проблемні); практичні заняття (презентації, 
дискусії, робота в малих групах, кейс-стаді, рольові та ділові ігри, 
практичні та ситуаційні вправи, аналітично-розрахункові та творчі 
задачі). 
3.13. Методи оцінювання: 
– поточний контроль (тестування, перевірка індивідуальних завдань, 
ситуаційних вправ, аналітично-розрахункових та творчих задач, 
захист індивідуальних та групових проектів); 
– підсумковий контроль (залік). 
3.14. Мова навчання. Українська. 
 
3.1 Назва. Конкурентоспроможність підприємства. 
3.2. Шифр. ВС1. 
3.3. Тип. За вибором. 
3.4. Рік навчання. 2017/2018. 
3.5. Семестр. VІ. 
3.6. Кількість кредитів ЄКТС. 3. 
3.7. ПІБ лектора, науковий ступінь, посада. 
Нападовська Л.А., канд. екон. наук, доц. 
3.8. Результати навчання. 
Формування у студентів системи спеціальних знань та умінь дослі-
дження характеру конкурентного середовища та вибору ефективних 
моделей конкурентної стратегії, що забезпечують підвищення конку-
рентоспроможності суб’єктів ринку. 
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3.9. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. 
«Макроекономіка», «Мікроекономіка», «Маркетинг», «Менеджмент», 
«Економіка підприємства». 
3.10. Зміст. 
Теоретичні засади дослідження конкурентоспроможності підпри-
ємств. Види конкурентоспроможності та методи їх оцінки. Аналіз 
зовнішнього середовища та конкурентоспроможності підприємств. 
Стратегії конкуренції та умови їх застосування. 
3.11. Рекомендовані джерела. 
1. Дойль П. Маркетинг – менеджмент и стратеги / П. Дойль. – 3-е изд. 

– СПб. : Питер, 2002. 
2. Кныш М.И. Конкурентные стратегии / М.И. Кныш. – СПб., 2000. 
3. О’Шонесси. Конкурентный маркетинг: стратегический подход / 
О’Шонесси. – СПб. : Питер, 2001.  

4. Фатхутдинов Р.А. Конкурентоспособность: экономика, стратегия, 
управление / Р.А. Фатхутдинов. – М. : ИНФРА-М, 2000. 

3.12. Методи навчання. 
Лекції, проблемні семінари, тестування, ділова гра. 
3.13. Методи оцінювання: 
– поточний контроль (колоквіуми, тестування, опитування, виконання 
індивідуального завдання); 
– підсумковий контроль (залік). 
3.14. Мова навчання. Українська. 
 
3.1. Назва. Міжнародна економіка. 
3.2. Шифр. НПП. 
3.3. Тип. Обов’язкова. 
3.4. Рік навчання. 2018/2019. 
3.5. Семестр. VII.  
3.6. Кількість кредитів ЄКТС. 4,5. 
3.7. ПІБ лектора, науковий ступінь, посада. 
Дугінець Г.В., канд. екон. наук, доц. 
3.8. Результати навчання. 
Формування у студентів умінь і навичок щодо ефективного вико-
ристання набутих знань для самостійного аналізу процесів та явищ 
міжнародної економіки; засвоєння методичних підходів до оціню-
вання стану та тенденцій розвитку основних форм МЕВ, що дозволяє 
використовувати емпіричний та статистичний аналізи зовнішнього 
міжнародного середовища для обґрунтування стратегій зовнішньо-
економічної діяльності на макро- та мегарівнях в перебігу залучення 
суб’єктів ЗЕД у міжнародні торговельні та виробничо-інвестиційні 
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відносини; розуміння студентами основних закономірностей розвитку 
процесів міжнародної економіки та обґрунтування ними сценаріїв 
можливостей та загроз, які супроводжують входження вітчизняних 
суб’єктів ЗЕД на різні сегменти світового ринку товарів та послуг; 
формування комплексного підходу до розуміння механізмів вклю-
чення України в міжнародний поділ праці та кооперацію в різних 
сферах економіки. 
3.9. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. 
«Регіональна економіка», «Макроекономіка», «Національна 
економіка». 
3.10. Зміст. 
«Міжнародна економіка» як економічна категорія. Рівновага на сві-
товому ринку. Світове господарство (СГ) як система. Сутність та фор-
ми міжнародного поділу праці. Механізми взаємодії національних 
економік країн світу. Міжнародна економіка та міжнародна еконо-
мічна політика. Моделі міжнародної торгівлі. Класичні теорії між-
народної торгівлі. Неокласичні моделі міжнародної торгівлі. Альтер-
нативні теорії міжнародної торгівлі. Вплив міжнародної торгівлі на 
доходи. Міжнародна торговельна політика. Сутність, рівні та ключові 
тенденції розвитку системи регулювання міжнародних торговельно-
економічних відносин. Міжнародний рух капіталу. Макроекономічні 
наслідки вивезення капіталу для країн-донорів та країн-реципієнтів. 
Міжнародна міграція робочої сили. Платіжний баланс. Валютно-
фінансові міжнародні відносини. Макроекономічна політика у 
відкритій економіці. Міжнародна економічна інтеграція. 
3.11. Рекомендовані джерела. 
1. Міжнародна економіка : підручник / [А.А. Мазаракі, Т.М. Мельник, 
Л.П. Кудирко та ін.] ; за заг. ред. А.А. Мазаракі. – К. : Київ. нац. 
торг.-екон. ун-т, 2014. – 824 с. 

2. Міжнародна економіка : підручник / [ред. А.О. Задоя, В.М. Тара-
севич]. – К. : Центр навч. л-ри, 2012. – 416 с. 

3. Павленко І.І. Міжнародна торгівля та інвестиції : навч. посіб. / 
І.І. Павленко, О.В. Варяниченко, Н.А. Навроцька. – К. : Центр навч. л-
ри, 2012. – 256 с. 

4. Мальський М.З. Теорія міжнародних відносин : підручник / 
М.З. Мальський, М.М. Мацях. – 4-те вид., переробл. і доповн. – К. : 
Знання, 2011. – 406 с. 

5. Бабенко В. Міжнародна економіка : навч. посіб. / В. Бабенко. – К. : 
Основа, 2010. – 182 с. 
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3.12. Методи навчання. 
Лекції, семінарські заняття з використанням кейсів, робота в малих 
групах, захист індивідуальних проектів. 
3.13. Методи оцінювання: 
– поточний контроль (опитування, тестування); 
– підсумковий контроль (екзамен письмовий). 
3.14. Мова навчання. Українська. 
 
3.1. Назва. Планування діяльності підприємства. 
3.2. Шифр. ВС. 
3.3. Тип. Обов’язкова. 
3.4. Рік навчання. 2018/2019. 
3.5. Семестр. VІІ. 
3.6. Кількість кредитів ЄКТС. 4,5. 
3.7. ПІБ лектора, науковий ступінь, посада. 
Кондратюк О.І., канд. екон. наук, доц. 
3.8. Результати навчання. 
Формування економічного мислення і спеціальних знань з базових 
понять сутності планування та особливостей його застосування на 
підприємстві; змісту, методів і послідовності планування окремих 
напрямів, ресурсів та результатів діяльності підприємства. 
3.9. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. 
«Макроекономіка», «Мікроекономіка», «Статистика», «Фінанси», «Бух-
галтерський облік», «Економіка підприємства». 
3.10. Зміст. 
Сутність планування та особливості його здійснення на підприємстві. 
Систематизація та характеристика методів планування діяльності під-
приємства. Маркетингові дослідження, планування і контроль збуту 
продукції підприємства. Планування виробництва продукції підпри-
ємства. Обґрунтування виробничої потужності підприємства. Плану-
вання матеріально-технічного забезпечення виробництва на підприємстві. 
Планування чисельності персоналу та фонду заробітної плати. Плану-
вання і контроль поточних витрат підприємства. Фінансове планування 
та контроль на підприємстві. Розвиток підприємства та оновлення 
продукції. Організаційно-технічний розвиток підприємства та особли-
вості його планування. 
3.11. Рекомендовані джерела. 
1. Тарасюк Г.М. Планування діяльності підприємства : навч. посіб. / 
Г.М. Тарасюк, Л.І. Шваб. – К. : Каравела, 2011. – 352 с. 

2. Планування діяльності підприємства : навч. посіб. / за заг. ред. 
В.Є. Москалюка. – К. : КНЕУ, 2005. – 384 с. 



 76

3. Планування та прогнозування в умовах ринку : навч. посіб. / за ред. 
В.Г. Воронкової. – К. : Професіонал, 2006. – 608 с. 

4. Тарасюк Г.М. Планування діяльності підприємства : навч. посіб. / 
Г.М. Тарасюк, Л.І. Шваб. – К. : Каравела, 2011. – 352 с. 

3.12. Методи навчання. 
Поєднання традиційних і нетрадиційних методів навчання з викорис-
танням інноваційних технологій: 
– лекції (оглядова / тематична / проблемна / лекція-консультація / 
лекція-конференція / із запланованими помилками); 
– семінарські / практичні / лабораторні заняття (тренінг / презентація / 
дискусія / комунікативний метод / модерація / моделювання ситуацій / 
«мозкова атака» / тренажерні завдання / метод кейс-стаді / робота в 
малих групах та ін.). 
3.13. Методи оцінювання: 
– поточний контроль (тестування; усне / письмове опитування; / пре-
зентації / розрахункові роботи / завдання / ситуаційні завдання та ін.); 
– підсумковий контроль (екзамен). 
3.14. Мова навчання. Українська. 
 
3.1. Назва. Управління фінансами підприємств та об’єднань. 
3.2. Шифр. ВС. 
3.3. Тип. Обов’язкова. 
3.4. Рік навчання. 2018/2019. 
3.5. Семестр. VII–VIII. 
3.6. Кількість кредитів ЄКТС. 9. 
3.7. ПІБ лектора, науковий ступінь, посада. 
Бланк І.О., д-р екон. наук, проф.; Андрієць В.С., канд. екон. наук, 
старш. викл. 
3.8. Результати навчання. 
Набуття студентами системи знань із управління фінансами 
підприємств. 
3.9. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. 
«Макроекономіка», «Мікроекономіка», «Економіка підприємства», 
«Бухгалтерський облік». 
3.10. Зміст. 
Система забезпечення управління фінансами. Управління активами. 
Управління капіталом. Основи управління інвестиціями. Управління 
грошовими потоками. Управління фінансовими ризиками. Основи 
антикризового фінансового управління. 
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3.11. Рекомендовані джерела. 
1. Бланк И.А. Энциклопедия финансового менеджера : в 4 т. / 
И.А. Бланк. – К. : Ника-центр; Эльга, 2004. 

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

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

4. Бланк И.А. Управление финансовыми ресурсами / И.А. Бланк. – К. : 
Ника-центр; Эльга, 2010. 

5. Бланк И.А. Управление финансовыми рисками / И.А. Бланк. – К. : 
Ника-центр; Эльга, 2006. 

6. Лігоненко Л.О. Управління грошовими потоками підприємств / 
Л.О. Лігоненко, Г.В. Ситник. – К. : Київ. нац. торг.- екон. ун-т, 
2005. 

3.12. Методи навчання. 
Поєднання традиційних та нетрадиційних методів навчання із вико-
ристанням інноваційних технологій: 
лекції (оглядова / тематична / проблемна / лекція-консультація / бінарна / 
лекція зі заздалегідь запланованими помилками); 
семінарські / практичні / лабораторні заняття (тренінг / презентація / 
дискусія / комунікативний метод / імітація / симуляція / модерація / 
моделювання ситуацій / «мозкова атака» / робота в малих групах / інше). 
3.13. Методи оцінювання: 
– поточний контроль (тестування; усне / письмове опитування; пере-
вірка огляду / звіту / конспекту / курсової / презентації / розра-
хунково-графічної роботи / проекту / вправи / задачі / ситуаційного 
завдання тощо); 
– підсумковий контроль (екзамен). 
3.14. Мова навчання. Українська. 
 
3.1. Назва. Міжнародні фінанси. 
3.2. Шифр. ВС. 
3.3. Тип. Обов’язкова. 
3.4. Рік навчання. 2018/2019. 
3.5. Семестр. VIІ. 
3.6. Кількість кредитів ЄКТС. 3. 
3.7. ПІБ лектора, науковий ступінь, посада. Кучер Г.В., канд. екон. 
наук, доц., Волосович С.В., канд. екон. наук, доц. 
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3.8. Результати навчання. 
Формування знань у сфері мобілізації та розподілу міжнародних 
фінансових ресурсів. 
3.9. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. 
«Економічна теорія», «Макроекономіка», «Фінанси», «Бюджетна 
система», «Гроші та кредит». 
3.10. Зміст. 
Сутність та призначення міжнародних фінансів. Сутність валюти та 
валютних систем. Міжнародний рух капіталу. Роль вільних економіч-
них зон у міжнародних фінансах. Боротьба з відмиванням «брудних» 
грошей. Міжнародна економічна і торговельна інтеграція, об’єднання 
та союзи. Міжнародний фінансовий ринок. Міжнародні фінансові 
інститути. Платіжний баланс. 
3.11. Рекомендовані джерела. 
1. Міжнародні фінанси : підручник / за ред. О.І. Рогача. – К. : Либідь, 

2003. – 512 с. 
2. Основи міжнародних фінансів : підручник /за ред О.І. Рогача. – К. : 
ВПЦ «Київський ун-т», 2008. – 496 с. 

3. Бочан. І.О. Глобальна економіка : підручник / І.О. Бочан, І.Р. Ми-
хасюк. – К. : Знання, 2007. – 403 с. 

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

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

3.12. Методи навчання. 
Лекції, семінарські, практичні заняття з використанням інформацій-
них технологій та активних методів навчання. 
3.13. Методи оцінювання: 
– поточний контроль (опитування, колоквіуми, тестування); 
– підсумковий контроль (залік). 
3.14. Мова навчання. Українська. 
 
3.1. Назва. Підприємницьке право. 
3.2. Шифр. ВС. 
3.3. Тип. Обов’язкова. 
3.4. Рік навчання. 2018/2019. 
3.5. Семестр. VIІ. 
3.6. Кількість кредитів ЄКТС. 4,5. 
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3.7. ПІБ лектора, науковий ступінь, посада. 
Севастьяненко О.В., старш. викл. 
3.8. Результати навчання. 
Задоволення освітніх інтересів особистості й розвиток таких ком-
петентностей: формування у фахівців неюридичних спеціальностей 
системи правових знань, безпосередньо пов’язаних з їх професійною 
підготовкою. 
3.9. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. 
«Правознавство». 
3.10. Зміст. 
Поняття, структура та джерела підприємницького права. Поняття та 
види підприємницької діяльності. Суб’єкти підприємницької діяль-
ності. Легітимація підприємницької діяльності. Припинення юридич-
них осіб та підприємницької діяльності громадян. Правовий режим 
майна суб’єктів підприємницької діяльності. Загальні положення 
договірного права. Договори про передачу майна у власність. Дого-
вори про передачу майна в користування. Договори про виконання 
робіт. Договори про надання послуг. Зобов’язання про сумісну 
діяльність. Договори про створення юридичної особи. Право промис-
лової власності. Антимонопольне регулювання підприємницької 
діяльності. Захист від недобросовісної конкуренції. Правові основи 
захисту прав споживачів в Україні. Правові основи оподаткування 
підприємств та фінансового контролю. Правове регулювання зов-
нішньоекономічної діяльності підприємств. Захист прав та законних 
інтересів суб’єктів підприємницької діяльності. 
3.11. Рекомендовані джерела. 
1. Господарський кодекс України : наук.-практ. коментар / О.І. Хари-
тонова. – X. : Одіссей, 2007. – 831 с. 

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

3. Підприємницьке право в схемах: загальна частина : навч. посіб. / за 
заг. ред. С.І. Бевз. – К. : Гранмна, 2012. – 292 с. 

4. Господарське право : підручник / [Д.В. Задихайло, В.М. Пашков, 
Р.П. Бойчук та ін.]; за заг. ред. Д.В. Задихайло, В.М. Пашкова. – Х. : 
Право, 2012. – 696 с. 

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

6. Луць В.В. Корпоративне право України : навч. посіб. / В.В. Луць. – 
К. : Юрінком Інтер, 2010. – 380 с. 
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3.12. Методи навчання. 
Поєднання традиційних і нетрадиційних методів навчання з викорис-
танням інноваційних технологій: лекції (оглядові, тематичні, 
проблемні); практичні заняття (презентації, дискусії, моделювання 
ситуацій, кейс-стаді). 
3.13. Методи оцінювання: 
– поточний контроль (усне та письмове опитування, тестування, 
перевірка виконання завдань, виступи з дайджестами та науковими 
повідомленнями); 
– підсумковий контроль (залік). 
3.14. Мова навчання. Українська. 
 
3.1. Назва. Звітність підприємств. 
3.2. Шифр. ВС1. 
3.3. Тип. За вибором. 
3.4. Рік навчання. 2018/2019. 
3.5. Семестр. VII. 
3.6. Кількість кредитів ЄКТС. 3. 
3.7. ПІБ лектора, науковий ступінь, посада. 
Шаповалова А.П., канд. екон. наук, доц. 
3.8. Результати навчання. 
 Засвоєння методики складання фінансової, спеціальної і статистичної 
звітності; набуття навичок щодо змісту, структури, порядку скла-
дання і використання звітності підприємства. 
3.9. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. 
«Бухгалтерський облік», «Бухгалтерський облік (за видами 
економічної діяльності)». 
3.10. Зміст. 
Загальні вимоги до звітності. Баланс (Звіт про фінансовий стан). Звіт 
про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід). Звіт про рух 
грошових коштів. Звіт про власний капітал. Примітки до фінансової 
звітності. Фінансова звітність за сегментами. Виправлення помилок і 
зміни у фінансових звітах. Консолідована і зведена фінансова 
звітність. Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва. 
Спеціальна і статистична і звітність. 
3.11. Рекомендовані джерела. 
1. Звітність підприємств: навч. посіб. / А.В. Алексєєва, А.П. Шапо-
валова, Г.В. Уманців. – К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2013. 

2. Звітність підприємств : опор. конспект лекцій / А.В. Алексєєва, 
А.П. Шаповалова, Н.І. Морозова. – К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 
2014. 
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3.12. Методи навчання. 
Поєднання традиційних та нетрадиційних методів викладання з 
використанням інноваційних технологій: 
– лекції (тематичні, проблемні); 
– практичні заняття(традиційні, з моделюванням ситуацій). 
3.13. Методи оцінювання: 
– поточний контроль (тестування; усне та письмове опитування); 
– підсумковий контроль (залік). 
3.14. Мова навчання. Українська. 
 
3.1. Назва. Електронний документообіг. 
3.2. Шифр. ВС. 
3.3. Тип. За вибором. 
3.4. Рік навчання. 2018/2019. 
3.5. Семестр. VII. 
3.6. Кількість кредитів ЄКТС. 3. 
3.7. ПІБ лектора, науковий ступінь, посада. Баннікова С.О., канд. 
фіз.-мат. наук, доц. 
3.8. Результати навчання. 
Формування у майбутніх фахівців сучасного системного мислення 
та набуття комплексу спеціальних теоретичних знань та практичних 
навичок з питань електронного документообігу. 
3.9. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. 
«Економічна інформатика». 
3.10. Зміст. 
Предметна область систем електронного документообігу. Роль та 
місце систем автоматизації документообігу в підвищенні ефектив-
ності управління підприємством. Визначення документа та системи 
документації. Електронний документ, класифікації електронних 
документів. Workflow System як універсальний засіб проектування 
та організації маршрутних бізнес-процесів. Системи управління 
корпоративними знаннями. Аналіз ринку систем електронного доку-
ментообігу. Критерії вибору й упровадження систем електронного 
документообігу. 
3.11. Рекомендовані джерела. 
1. Автоматизированные информационные технологии в эконо-
мике : учебник / под ред. Г.А. Титоренко. – 2-е изд., перераб. и 
доп. – М. : Юнити-Дана, 2008. – 463 с. 

2. Золотарьова І.О. Автоматизація документообігу : навч. посіб. / 
І.О. Золотарьова, Р.К. Бутова. – Х. : Вид. ХНЕУ, 2008. – 154 с. 
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3. Майкл Дж. Д. Саттон. Корпоративный документооборот: принципы, 
технологии, методология внедрения / Майкл Дж. Д. Саттон. – СПб. : 
БМикро, 2002. – 448 с. 

4. Матвієнко О. Основи організації електронного документообігу : 
навч. посіб. / О. Матвієнко, М. Цивін. – К. : Центр навч. л-ри, 
2008. – 112 с. 

5. Романов Д.А. Правда об электронном документообороте / Д.А. Ро-
манов, Т.Н. Ильина, А.Ю. Логинова. – М. : ДМК Пресс, 2002. – 224 
с.: ил. – (Сер. «БизнесПРО»). 

6. Степанова Я.М. Основи електронного документообігу : навч. посіб. / 
Я.М. Степанова, В.Я. Рассамакін. – К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 
2004. – 155 с. 

3.12. Методи навчання. 
Поєднання традиційних i нетрадиційних методів викладання з 
використанням інноваційних технологій: 
– лекції (тематичні, проблемні); 
– практичні заняття (традиційні, тренінг). 
3.13. Методи оцінювання: 
– поточний контроль (тестування, усне та письмове опитування, 
перевірка індивідуальних завдань); 
– підсумковий контроль (залік). 
3.14. Мова навчання. Українська. 

 
3.1. Назва. Ціноутворення. 
3.2. Шифр. ВС1. 
3.3. Тип. За вибором. 
3.4. Рік навчання. 2018/2019. 
3.5. Семестр. VІІ. 
3.6. Кількість кредитів ЄКТС. 3. 
3.7. ПІБ лектора, науковий ступінь, посада.  
Стояненко І.В., канд. екон. наук, доц. 
3.8. Результати навчання.  
Формування сучасного економічного мислення та спеціальних знань 
у сфері ціноутворення, аналізу динаміки цін і чинників, які впливають 
на них; обґрунтування ціни на різні види товарів та послуг; 
визначення та обґрунтування цінової стратегії підприємства; оціню-
вання доцільності застосування різних стратегій ціноутворення та 
визначення економічного ефекту від їх застосування. 
3.9. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. 
«Економіка підприємства», «Теорія економічного аналізу». 
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3.10. Зміст. 
Ринковий механізм ціноутворення та його зміст. Структура ціни та 
характеристика її елементів. Система цін. Методологічні засади 
забезпечення процесу ціноутворення. Державне регулювання процесу 
ціноутворення. Методи визначення ціни на підприємствах. Цінова 
політика підприємства та порядок її формування. Цінові стратегія та 
тактика підприємства. Ціноутворення у сфері виробництва продукції і 
товарів. Ціноутворення у сфері надання транспортних послуг. Ціно-
утворення у сфері обігу споживчих товарів. Ціноутворення у сфері 
надання побутових, комунальних, освітянських і туристичних послуг. 
Ціноутворення у сфері зовнішньоекономічної діяльності.  
3.11. Рекомендовані джерела. 
1. Дайновська С.М. Ціноутворення : підручник / С.М. Дайновська. – 
К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2009. 

2. Колесников О.В. Ціноутворення : навч. посіб. для студ. вищ. навч. 
закл. / О.В. Колесников. – 4-те вид., переробл. та доповн. – К. : 
Центр навч. л-ри, 2010.– 157 с. 

3. Основи ціноутворення : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / 
Н.І. Верхоглядова, С.Б. Ільїна, Н.А. Іваннікова, Я.Я. Слабко. – К. : 
Кондор, 2007. – 251 с. 

4. Ціноутворення : опорний конспект лекцій / уклад.: С.М. Дай-
новська, Л.К. Кульпінська,Т.І. Головачук. – К. : Київ. нац. торг.-
екон. ун-т, 2011. – 103 с. 

5. Ціноутворення в умовах ринку : навч. посіб. для студ. вищ. навч. 
закл. / Ю.І. Літвінов, Л.А. Останкова, Т.М. Літвінова, О.В. Під-
горна. – К. : Центр навч. л-ри, 2010. 

3.12. Методи навчання. 
Поєднання традиційних і нетрадиційних методів навчання з вико-
ристанням інноваційних технологій: 
– лекції (тематична / проблемна / лекція-консультація / лекція-конфе-
ренція / із запланованими помилками); 
– семінарські / практичні / лабораторні заняття (тренінг / дискусія / 
комунікативний метод / модерація / моделювання ситуацій / «мозкова 
атака» / тренажерні завдання / метод кейс-стаді / робота в малих 
групах та ін.). 
3.13. Методи оцінювання: 
– поточний контроль (тестування; усне / письмове опитування; пере-
вірка підготовленого есе / реферату / дайджесту / вправи / завдання / 
ситуаційного завдання та ін.); 
– підсумковий контроль (залік). 
3.14. Мова навчання. Українська. 
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3.1. Назва. Оцінка майна підприємства. 
3.2. Шифр. ВС1. 
3.3. Тип. За вибором. 
3.4. Рік навчання. 2018/2019. 
3.5. Семестр. VII. 
3.6. Кількість кредитів ЄКТС. 3. 
3.7. ПІБ лектора, науковий ступінь, посада. 
Ганечко І.Г., канд. екон. наук, доц. 
3.8. Результати навчання.  
Здобуття студентами знань теоретичних засад сучасних підходів та 
методів, що використовуються при оцінці бізнесу, сутності вартості, 
особливості оцінки нерухомості. 
3.9. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни.  
«Мікроекономіка», «Макроекономіка», «Гроші і кредит», «Економіка 
підприємства», «Фінансовий ринок», «Управління фінансами 
підприємства». 
3.10. Зміст. 
Поняття вартості та її оцінки. Бізнес, підприємство, елементи майна 
як об’єкти оцінки. Особливості оцінки їх вартості. Види вартості, що 
визначаються при оцінці, та їх характеристика. Цілі та принципи 
оцінки бізнесу і майна підприємства. Концепції оцінки вартості 
(дохідна, витратна, порівняльна) та особливості їх застосування. 
Оцінка вартості машин і обладнання.  
Визначення і характеристика груп нематеріальних активів. Дохідний 
підхід в оцінці вартості гудвіла, винаходів, ліцензій та патентів. 
Витратний підхід до оцінки нематеріальних активів. Метод виграшу в 
собівартості, поєднання витратного та порівняльного підходів в 
оцінці ноу-хау. 
3.11. Рекомендовані джерела. 
1. Курченко В.Р. Оцінка бізнесу і нерухомості / В.Р. Курченко. – К. : 
Центр навч. л-ри, 2009. – 200 с. 

2. Лівшиц Д.М. Оцінка майна та майнових прав / Д.М. Лівшиц. – К. : 
Центр навч. л-ри, 2012. – 500 с. 

3. Пазинич В.І. Оцінка об’єктів нерухомості : навч. посіб. / В.І. Пази-
нич, Л.А. Свистун. – К. : Центр навч. л-ри, 2009. – 434 с. 

3.12. Методи навчання. 
Поєднання традиційних та нетрадиційних методів навчання із 
використанням інноваційних технологій: 
– лекції (оглядова / тематична / проблемна / дуальна / лекція із 
заздалегідь запланованими помилками); 
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– семінарські / практичні / лабораторні заняття (тренінг / дискусія / 
комунікативний метод / імітація / симуляція / модерація / «мозкова 
атака» / тренажерні завдання / метод кейс-стаді / робота в малих 
групах / інше). 
3.13. Методи оцінювання: 
– поточний контроль (тестування; усне / письмове опитування; 
перевірка підготовленого есе / реферату / дайджесту / огляду / звіту / 
конспекту / презентації / проекту / вправи / задачі / ситуаційного 
завдання тощо); 
– підсумковий контроль (екзамен). 
3.14. Мова навчання. Українська. 
 
3.1. Назва. Моделювання фінансово-господарської діяльності 
підприємства. 
3.2. Шифр. ВС. 
3.3. Тип. Обов’язкова. 
3.4. Рік навчання. 2018/2019. 
3.5. Семестр. VII. 
3.6. Кількість кредитів ЄКТС. 3. 
3.7. ПІБ лектора, науковий ступінь, посада.  
Височин І.В., д-р екон. наук, Даниленко Н.А., канд. екон. наук, доц., 
Совершенна І.О., канд. екон. наук, доц., Андрієць В.С., канд. екон. 
наук, старш. викл.; Мельник В.В., канд. екон. наук, старш. викл., 
Губар С.І., асист.; Крепак А.С., канд. екон. наук, асист.; Міщенко 
А.О., асист. 
3.8. Результати навчання. 
Набуття практичних навичок: започаткування бізнесу, проходження 
процедури державної реєстрації підприємства; формування кадрової 
політики і стратегії, набору та відбору кадрів, мотивації та розвитку 
персоналу; формування бази даних комерційного характеру про 
постачальників та здійснення аналізу ефективності комерційних угод, 
розробки маркетингової товарної політики та формування маркетин-
гової комунікаційної політики підприємства; проведення інформа-
ційно-аналітичної і діагностичної роботи щодо аналізу та планування 
результатів діяльності підприємства, оцінки ефективності його функ-
ціонування на ринку; організації, аналізу та проектування грошових 
потоків підприємства, залучення позикового капіталу підприємства; 
організації обліку господарських операцій підприємства, зведеного 
обліку та складання звітності на базі програмного продукту «1С: 
Підприємство»; роботи з комп’ютерною програмою «Бізнес-курс: 
корпорація Плюс», моделювання управлінських рішень щодо здійс-
нення господарсько-фінансової діяльності та оцінювання їх наслідків. 
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3.9. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. 
«Підприємництво та бізнес-культура», «Менеджмент», «Маркетинг», 
«Бухгалтерський облік», «Економіка підприємства», «Фінанси 
підприємства». 
3.10. Зміст. 
Проведення реєстрації та перереєстрації підприємства. Управління 
персоналом у системі менеджменту підприємств торгівлі, розробка 
кадрової політики і стратегії підприємства. Мотивація та розвиток 
персоналу, оцінка ефективності управління персоналом. Формування 
бази даних для здійснення комерційних угод. Моделювання процесу 
закупівлі товарів на підприємстві. Розробка маркетингової товарної 
політики підприємства. Формування маркетингової комунікаційної 
політики підприємства. Аналіз та планування результатів діяльності 
підприємства. Оцінка ефективності фінансово-господарської діяль-
ності підприємства. Організація, аналіз, проектування грошових пото-
ків підприємства. Формування позикового капіталу підприємства. 
Організація та моделювання обліку господарських операцій підпри-
ємства в «1С: Підприємство». Використання комп’ютерної програми 
«Бізнес-курс: корпорація Плюс» для моделювання управлінських 
рішень щодо здійснення господарсько-фінансової діяльності та 
оцінки їх наслідків. 
3.11. Рекомендовані джерела. 
1. Мазаракі А.А. Економіка торговельного підприємства : підруч. для 
студ. вищ. навч. закл. / А.А. Мазаракі, Л.О. Лігоненко, Н.М. Уша-
кова ; за ред. Н.М. Ушакової. – К. : Хрещатик, 1999. – 800 с.  

2. Фінанси підприємства : підручник / [Л.О. Лігоненко, Н.М. Гуляєва, 
Н.А. Гринюк та ін.]. – К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2006. – 491 с. 

3. Бухгалтерський облік у торгівлі та ресторанному господарстві : 
навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / [Л.В. Нападовська, 
А.В. Алексєєва, О.А. Бакурова та ін.] ; за заг. ред. Л.В. Напа-
довської. – К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2012. – 394 с. 

4. Голошубова Н.О. Організація торгівлі : підручник [для студ. вищ. 
навч. закл.] / Н.О. Голошубова. – 2-ге вид. – К. : Київ. нац. торг.-
екон. ун-т, 2011. – 608 с. 

5. Ортинська В.В. Маркетингові дослідження : підруч. для студ. вищ. 
навч. закл. за спец. «Маркетинг» / В.В. Ортинська, О.М. Мельни-
кович. – К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2007. – 376 с.  

6. Менеджмент персоналу : навч. посіб. / В.М. Данюк, В.М. Петюх, 
С.О. Цимбалюк, Я.В. Крушельницька ; за ред. В.М. Данюка, 
В.М. Петюха. – К. : КНЕУ, 2004. – 398 с.  
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3.12. Методи навчання. 
Лабораторні заняття у малих групах, які передбачають послідовне 
відпрацювання навичок практичної діяльності в підрозділах 
імітаційного підприємства роздрібної торгівлі ТОВ «Гермес», а саме: в 
організаційному відділі, відділі персоналу, відділі закупівлі, відділі 
маркетингу та продажів, планово-економічному відділі, фінансовому 
відділі, бухгалтерії, відділі стратегічного планування. 
3.13. Методи оцінювання: 
 – поточний контроль (ситуаційні завдання); 
 – підсумковий контроль (залік). 
3.14. Мова навчання. Українська. 
 
3.1. Назва. Бізнес-планування. 
3.2. Шифр. ВС. 
3.3. Тип. Обов’язкова. 
3.4. Рік навчання. 2018/2019. 
3.5. Семестр. VIIІ. 
3.6. Кількість кредитів ЄКТС. 4,5. 
3.7. ПІБ лектора, науковий ступінь, посада.  
Афанасьєв К.М., канд. екон. наук, старш. викл. 
3.8. Результати навчання. 
Формування у студентів сучасного економічного мислення, набуття 
навичок оцінювання бізнес-плану, визначення змісту бізнес-плану і 
сукупності методів, способів та інструментів, які використовуються 
на практиці під час його розроблення. 
3.9. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. 
 «Макроекономіка», «Мікроекономіка», «Економіка підприємства», 
«Гроші та кредит», «Фінанси», «Бухгалтерський облік». 
3.10. Зміст. 
Бізнес-план як інструмент управління бізнесом у ринковій системі 
господарювання. Підготовча стадія розроблення бізнес-плану. Струк-
тура, логіка розроблення та оформлення бізнес-плану. Продукт 
(послуги) та ринок. Маркетинг-план. Виробничий план. Організацій-
ний план. Оцінка ризиків. Фінансовий план. Презентація бізнес-
плану. 
3.11. Рекомендовані джерела. 
1. Збірник бізнес-планів з коментарями і рекомендаціями / 
В.М. Попов, С.І. Ляпунов, І.В. Безлепкін, Г.В. Медвєдєв. – К. : 
Центр навч. л-ри. – М. : Кно Рус, 2003. 

2. Кирлик Т.Н. Краткий курс бизнес-планирования : учеб. пособие / 
Т.Н. Кирлик. – Х. : Изд-во НУА ; Консул, 2005. 
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3. Ясинський В.В. Бізнес-планування. Теорія і практика : навч. посіб. / 
В.В. Ясинський, О.О. Гайдай. – К. : Каравелла, 2004. 

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

5. Піратовський Г.Л. Опорний конспект лекцій з курсу «Бізнес-
планування» / Г.Л. Піратовський. – К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 
2007. 

3.12. Методи навчання. 
Поєднання традиційних і нетрадиційних методів навчання з вико-
ристанням інноваційних технологій: 
– лекції (тематична / проблемна / лекція-консультація / лекція-кон-
ференція / лекція із заздалегідь запланованими помилками); 
– семінарські / практичні / лабораторні заняття (тренінг / презентація / 
дискусія / комунікативний метод / модерація / моделювання ситуацій / 
«мозкова атака» / тренажерні завдання / робота в малих групах та ін.). 
3.13. Методи оцінювання: 
– поточний контроль (тестування; усне / письмове опитування; 
перевірка підготовленого есе / дайджесту / звіту / конспекту / 
розрахунково-графічні роботи / задачі / ситуаційні завдання тощо); 
– підсумковий контроль (екзамен). 
3.14. Мова навчання. Українська. 
 
3.1. Назва. Фінансовий ринок. 
3.2. Шифр. ВС1. 
3.3. Тип. За вибором. 
3.4. Рік навчання. 2018/2019. 
3.5. Семестр. VIIІ. 
3.6. Кількість кредитів ЄКТС. 4,5. 
3.7. ПІБ лектора, науковий ступінь, посада. 
Жураховська Л.В., канд. екон. наук, МБА, доц. 
3.8. Результати навчання. 
Формування знань з питань функціонування фінансового ринку, вив-
чення суті та значення фінансового ринку у сфері економічних 
відносин; взаємозв’язків між джерелами формування фінансових 
ресурсів та їх використанням; функціонування фінансових інструментів, 
суті фінансового посередництва, особливостей обігу різних видів 
фінансових інструментів; видів, форм і методів регулювання фінан-
сового ринку. 
3.9. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. 
«Економічна теорія», «Макроекономіка», «Мікроекономіка», «Фінанси», 
«Фінанси підприємства». 
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3.10. Зміст. 
Фінансовий ринок: сутність, функції та роль в економіці. Регулю-
вання фінансового ринку. Фінансові посередники. Процентні ставки 
та їх структура. Ризик і ціна капіталу. Ринок облігацій як складова 
ринку капіталів. Ринок пайових цінних паперів. Ринок похідних 
фінансових інструментів. Грошовий ринок і ринок банківських позик. 
Валютний ринок. Фондова біржа та біржові операції. Фундамен-
тальний і технічний аналіз.  
3.11. Рекомендовані джерела. 
1. Колісник М.К. Фінансовий ринок : навч. посіб. / М.К. Колісник, 
О.О. Маслак, Є.М. Романів. – Л. : Вид-во нац. ун-ту «Львів. полі-
техніка», 2004. – 192 с. 

2. Шелудько В.М. Фінансовий ринок : підручник / В.М. Шелудько. – 
К. : Знання, 2006. – 535 с. 

3. Чаюн І.О. Фінансовий ринок : опор. консп. лекц. / І.О. Чаюн, 
В.В. Адаменко. – К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2007. 

4. Інструменти та установи фінансового ринку : енцикл. дов. / за ред. 
В.В. Фещенка. – К. : Укр. агентство фінанс. розвитку, 2007. – 504 с. 

5. Ходоківська В.П. Ринок фінансових послуг: теорія і практика : 
навч. посіб. / В.П. Ходоківська, В.В. Бєляєв. – К. : Центр навч. л-ри, 
2003. 

6. Лук’янов В.С. Сучасні фінансові ринки : монографія / В.С. Лук’янов. – 
К. : Знання, 2013. 

3.12. Методи навчання. 
Лекції, семінарські, практичні заняття з використанням інформаційних 
технологій та активних методів навчання. 
3.13. Методи оцінювання: 
– поточний контроль (тестування); 
– підсумковий контроль (екзамен). 
3.14. Мова навчання. Українська. 
 
3.1. Назва. Ринок цінних паперів. 
3.2. Шифр. ВС1. 
3.3. Тип. За вибором. 
3.4. Рік навчання. 2018/2019. 
3.5. Семестр. VIII. 
3.6. Кількість кредитів ЄКТС. 4,5. 
3.7. ПІБ лектора, науковий ступінь, посада. 
Адаменко В.В., старш. викл. 
3.8. Результати навчання. 
Здобуття студентами знань з формування та розвитку інфраструктури 
ринку цінних паперів. 
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3.9. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. 
«Макроекономіка», «Мікроекономіка», «Економіка підприємства», 
«Бухгалтерський облік», «Фінанси підприємства», «Фінансовий 
менеджмент». 
3.10. Зміст. 
Сутність та класифікація операцій з цінними паперами. Особливості 
операцій з окремими видами цінних паперів. Поняття та сутність 
регульованого ринку цінних паперів. Основи функціонування 
фондових бірж в Україні. Ліцензування, регулювання та нагляд на 
ринку цінних паперів. Світовий досвід розбудови систем торгівлі 
цінними паперами. Основи функціонування депозитарних систем. 
Перехід права власності на цінні папери та реалізація прав за цінними 
паперами в Україні. Основні засади здійснення депозитарної 
діяльності. Розрахунково-клірингова діяльність. 
3.11. Рекомендовані джерела. 
1. Бланк І.О. Управління фінансами підприємства : підручник / І.О. Бланк, 
Г.В. Ситнік. – К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2007.  

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

3. Бланк И.А. Управление финансовыми рисками / И.А. Бланк. – К. : 
Ника-центр ; Ольга, 2006.  

4. Бланк И.А. Инвестиционный менеджмент / И.А. Бланк. – К. : Ника-
центр ; Ольга, 2006. 

5. Бланк И.А. Управление финансовыми ресурсами / И.А. Бланк. – К. : 
Ника-центр ; Ольга, 2010. 

3.12. Методи навчання. 
Поєднання традиційних та нетрадиційних методів навчання із вико-
ристанням інноваційних технологій: лекції (оглядова / тематична / проб-
лемна / лекція-консультація / бінарна / лекція зі заздалегідь запланованими 
помилками); семінарські / практичні / лабораторні заняття (тренінг / 
презентація / дискусія / комунікативний метод / імітація / симуляція / 
модерація / моделювання ситуацій / «мозкова атака» / розробка в малих 
групах / інше). 
3.13. Методи оцінювання: 
– поточний контроль (тестування; усне/ письмове опитування; пере-
вірка курсової роботи/ звіту/ конспекту/ розрахунково-графічної 
роботи/ проекту/ вправи/ задачі/ ситуаційного завдання тощо); 
– підсумковий контроль (екзамен письмовий). 
3.14. Мова навчання. Українська. 
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3.1. Назва. Аудит. 
3.2. Шифр. ВС1. 
3.3. Тип. За вибором. 
3.4. Рік навчання. 2018/2019. 
3.5. Семестр. VIII. 
3.6. Кількість кредитів ЄКТС. 4,5. 
3.7. ПІБ лектора, науковий ступінь, посада. 
Романенко О.А., канд. екон. наук, доц. 
3.8. Результати навчання. 
Формування аудиторсько-аналітичного мислення, уміння узагальню-
вати результати аудиторських і аналітичних процедур, розробляти 
заходи обґрунтування якісних управлінських рішень. 
3.9. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. 
«Бухгалтерський облік», «Теорія фінансово-господарського контролю». 
3.10. Зміст. 
Поняття, цілі та завдання аудиторської діяльності. Аудиторські 
послуги. Система нормативно-правового регулювання аудиту. Права, 
обов’язки та відповідальність сторін під час аудиту. Організація 
аудиту фінансової звітності. Методичні прийоми та процедури аудиту 
фінансової звітності. Фінансовий аналіз як інструментарій аудиту. 
Критерії та параметри фінансової звітності. Аудит активів. Аудит 
капіталу. Аудит зобов’язань. Аудит доходів. Аудит витрат. 
3.11. Рекомендовані джерела.  
1. Никонович М.О. Організація і методика аудиту : навч. посіб. / 
М.О. Никонович, К.О. Редько, О.А. Юр’єва ; за ред. Є.В. Мниха. – 
К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2006. 

2. Аудит. Методика документування : навч. посіб. / за заг. ред. 
І.І. Пилипенка. – К. : Інформ.-видав. центр Держкомстату України, 2003. 

3. Никонович М.О. Аудит : підручник / М.О. Никонович, К.О. Редько ; 
за ред. Є.В. Мниха. – К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2014. 

3.12. Методи навчання.  
Поєднання традиційних та нетрадиційних методів викладання з 
використанням інноваційних технологій: 
– лекції (тематичні, проблемні); 
– практичні заняття (традиційні, з моделюванням ситуацій). 
3.13. Методи оцінювання: 

 – поточний контроль (тестування; усне та письмове опитування); 
– підсумковий контроль (екзамен). 
3.14. Мова навчання. Українська. 
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3.1. Назва. Внутрішньогосподарський контроль. 
3.2. Шифр. ВС 1. 
3.3. Тип. За вибором. 
3.4. Рік навчання. 2018/2019. 
3.5. Семестр. VІІІ. 
3.6. Кількість кредитів ЄКТС. 4,5. 
3.7. ПІБ лектора, науковий ступінь, посада. 
Бардаш С.В., д-р екон. наук. 
3.8. Результати навчання. 
Формування контрольно-аналітичного мислення; уміння: визначати 
суб’єктів та об’єкти внутрішньогосподарського контролю; ідентифі-
кувати необхідне фактографічне забезпечення для проведення конт-
ролю окремих об’єктів; визначати доцільні методи внутрішньогоспо-
дарського контролю; визначати необхідні процедури внутрішньо-
господарського контролю процесів постачання, виробництва, реаліза-
ції; обирати методику інвентаризації для окремих груп активів та 
фінансових зобов’язань суб’єкта господарювання та заповнювати 
інвентаризаційні описи; надавати економіко-правову характеристику 
встановлених порушень, а також формулювати першочергові реко-
мендації щодо недопущення появи господарських порушень у 
подальшій діяльності підприємства. 
3.9. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. 
«Менеджмент», «Економіка підприємства», «Бухгалтерський облік», 
«Планування та контроль на підприємстві». 
3.10. Зміст. 
Контроль у системі управління суб’єктом господарювання. Теоре-
тичні аспекти контролю господарської діяльності. . Системне забез-
печення контролю господарської діяльності. Форми внутрішньогосподар-
ського контролю. Організація внутрішньогосподарського контролю. 
Загальна методика внутрішньогосподарського контролю. Аналітичні про-
цедури внутрішньогосподарського контролю. Узагальнення та 
реалізація результатів внутрішньогосподарського контролю. Ефектив-
ність внутрішньогосподарського контролю. 
3.11. Рекомендовані джерела. 
1. Бардаш С.В. Економічний контроль в Україні : системний підхід : 

монографія / С.В. Бардаш. – К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2010. – 
656 с. 

2. Бардаш С.В. Контроль діяльності суб’єктів господарювання: 
гіпотези та версії порушень : монографія / С.В. Бардаш. – К : Київ. 
нац. торг.-екон. ун-т, 2008. – 312 с. 
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3. Внутрішній контроль господарської діяльності підприємства : навч. 
посіб для студ. вищ. навч. закл. / за ред. М.Д. Корінька. – Вид. 2-ге, 
доповн. і переробл.– К. : Інформ.-аналіт. агентство, 2013. – 420 с. 

4. Кім Г. Бухгалтерський облік : первинні документи та порядок їх 
заповнення : навч. посіб. / Г. Кім, В.В. Сопко, С.Г. Кім. – К. : Центр 
навч. л-ри, 2004. – 440 с. 

5. Мних Є.В. Контроль у системі інноваційного менеджменту 
підприємства : монографія / [Є.В. Мних, С.В. Бардаш, О.А. Шевчук 
та ін.] ; за ред. Є.В. Мниха. – К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2011. – 
452 с. 

6. Максімова В.Ф. Контроль в управлінні економічними процесами на 
підприємстві : навч. посіб. / В.Ф. Максімова. – Суми : Унів. кн., 
2008. – 190 с. 

3.12. Методи навчання.  
Поєднання традиційних та нетрадиційних методів викладання з вико-
ристанням інноваційних технологій: 
– лекції (тематичні, проблемні); 
– семінарські/практичні заняття. 
3.13. Методи оцінювання: 
– поточний контроль (тестування; усне та письмове опитування; 
перевірка ситуаційного завдання тощо); 

– підсумковий контроль (екзамен). 
3.14. Мова навчання. Українська. 
 
3.1. Назва. Автоматизація економічних розрахунків. 
3.2. Шифр. ВС1. 
3.3. Тип. За вибором. 
3.4. Рік навчання. 2018/2019. 
3.5. Семестр. VІІІ. 
3.6. Кількість кредитів ЄКТС. 3. 
3.7. ПІБ лектора, науковий ступінь, посада. 
Губар С.І. асист. 
3.8. Результати навчання. 
Знання методології комп’ютерного опрацювання планово-фінансової 
інформації, практичних навичок роботи з персональним комп’ютером 
при виконанні фінансово-економічних розрахунків, проектуванні та 
розробленні інформаційного, методичного та програмного забезпе-
чення автоматизованого робочого місця фахівця з економіки та 
фінансів (АРМ-ЕК, АРМ-ФІН). 
3.9. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. 
«Статистика», «Фінанси», «Бухгалтерський облік». 
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3.10. Зміст. 
Автоматизація планово-фінансових розрахунків у системі управління 
підприємством. Фінансово-економічні розрахунки як об’єкт автомати-
зації. Організаційні засади автоматизації фінансово-економічних роз-
рахунків на підприємстві. Характеристика методичного забезпечення 
автоматизації економічних розрахунків. Формування інформаційного 
забезпечення автоматизації економічних розрахунків. Розроблення 
програмного забезпечення автоматизації економічних розрахунків. 
Інтелектуальне підтримання розв’язання фінансово-економічних 
завдань. 
3.11. Рекомендовані джерела. 
1. Карлберг К. Бизнес-анализ с помощью Microsoft Excel : учеб. 
пособие / К. Карлберг. – М. : Вильямс, 2005. 

2. Ковалев В.В. Финансовый анализ / В.В. Ковалев. – М. : Финансы и 
статистика, 1998. 

3. Кустова Н.П. Інформаційні технології та системи : підруч. для 
вузів / Н.П. Кустова, В.Л. Плескач, Ю.В. Рогушина. – К., 2004. 

4. Лігоненко Л.О. Сучасні інформаційні технології економічних дослі-
джень : навч. посіб. / Л.О. Лігоненко, Н.П. Кустова, Л.В. Клоченок. – 
К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2002. 

5. Михайленко В.М. Математичний аналіз для економістів / В.М. Ми-
хайленко, Н.Д. Федоренко. – К. : Укр.-фінанс. ун-т менеджменту і 
бізнесу, 1999. 

3.12. Методи навчання. 
Поєднання традиційних і нетрадиційних методів навчання з 
використанням інноваційних технологій: 
– лекції (оглядова / тематична / проблемна / бінарна / дуальна / із 
запланованими помилками); 
– семінарські / практичні / лабораторні заняття (тренінг / симуляція / 
модерація / моделювання ситуацій / «мозкова атака» / тренажерні 
завдання / робота в малих групах та ін.). 
3.13. Методи оцінювання: 
– поточний контроль (тестування; усне / письмове опитування; пере-
вірка звіту / презентації / розрахунково-графічної роботи / проекту / 
вправи / завдання / ситуаційного завдання та ін.); 
– підсумковий контроль (залік). 
3.14. Мова навчання. Українська. 
 
3.1. Назва. Управління інноваціями. 
3.2. Шифр. НПП. 
3.3. Тип. За вибором. 
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3.4. Рік навчання. 2018/2019. 
3.5. Семестр. VIII. 
3.6. Кількість кредитів ЄКТС. 3. 
3.7. ПІБ лектора, науковий ступінь, посада. Федулова Л.І., д-р 
екон. наук, проф., Підкамінний І.М., канд. екон. наук, доц., Ціпуринда 
В.С., канд. екон. наук, доц. 
3.8. Результати навчання. Формування у майбутніх фахівців 
комплексу теоретичних знань та навичок щодо планування, організу-
вання та реалізації інноваційної діяльності на підприємстві, оціню-
вання ефективності реалізації інноваційних проектів. 
3.9. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Менеджмент», 
«Управління персоналом». 
3.10. Зміст. Сутність понять управління інноваціями. Інноваційна 
діяльність як об’єкт управління інноваціями. Державна підтримка 
інноваційних процесів. Організаційні форми інноваційної діяльності. 
Управління інноваційним розвитком організації. Управління інно-
ваційним проектом. Оцінювання ефективності інноваційної діяль-
ності організації. 
3.11. Рекомендовані джерела. 
1. Федулова Л.І. Інноваційна політика : підруч. для студ. вищ. навч. 
закл. / Л.І. Федулова, А.А. Мазаракі, Г.О. Андрощук. – К. : Київ. 
нац. торг.-екон. ун-т, 2012. – 603 с. 

2. Енциклопедія інновацій: довідкове видання / [А.В. Бохан, 
В.П. Голуб, Р.С. Дяків та ін.] ; за ред. А.А. Мазаракі. – К. : Київ. 
нац. торг.-екон. ун-т, 2012. – 600 с. 

3. Ілляшенко С.М. Інноваційний менеджмент: підручник / С.М. Ілля-
шенко. – Суми : Унів. кн., 2010. – 334 с. 

4. Стадник В. В. Інноваційний менеджмент : навч. посіб. / 
В.В. Стадник, М.А. Йохна. – К. : Академвидав, 2006. – 464 с. 

5. Пашута М.Т. Інновації: понятійно-термінологічний апарат, еконо-
мічна сутність та шляхи стимулювання : навч. посіб. / М.Т. Пашута, 
О.М. Шкільнюк. – К. : Центр навч. л-ри, 2005. – 117 с. 

3.12. Методи навчання. Поєднання традиційних і нетрадиційних 
методів навчання з використанням інноваційних технологій: проб-
лемні лекції, метод кейс-стаді, практичні завдання з використанням 
інформаційних технологій, презентацій, розв’язання розрахунково-
аналітичних задач, самостійна робота студентів. 
3.13. Методи оцінювання: 
– поточний контроль (тестування, перевірка індивідуальних завдань, 
ситуаційних вправ, аналітично-розрахункових та творчих задач, 
захист індивідуальних та групових проектів); 
– підсумковий контроль (письмовий екзамен). 
3.14. Мова навчання. Українська. 
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ВИРОБНИЧА ПРАКТИКА 
 

Виробнича практика 1 
Термін проходження та форма контролю. 
Семестр – VI, тривалість – 2 тижні, залік. 

Виробнича практика 2 
Термін проходження та форма контролю. 
Семестр – VІІI, тривалість – 4 тижні, залік. 
 

Виробнича практика 3 
Термін проходження та форма контролю. 
Семестр – VIII, тривалість – 4 тижні, залік (за результатами прохо-
дження навчального тренінгу і виробничої практики). 

 
4. Загальна інформація для студентів. 
 
4.1. Вартість проживання в гуртожитку становить 216,00–292,00 грн 
за місяць (залежно від кількості осіб, які проживають у кімнаті). 
 
4.2. Житло. 

На території студентського містечка є три гуртожитки, розта-
шовані 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. 

У гуртожитках є кімнати на 2, 3, 4, 5, 6 місць із санвузлами, 
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 встановлено права та обов’язки, а 
також відповідальність сторін за їх дотримання і виконання. 

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

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

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

• № 4 – вул. М. Матеюка, 2-а, м. Київ, 02156; 
тел. (044) 531-47-62, (044) 531-47-99. 
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4.3. Харчування. 
В університеті працюють дві їдальні (у головному корпусі та 

корпусі Д), кафе у кожному з навчальних корпусів. У корпусі А також 
працює кафе з авторською кухнею. 

Вартість харчування у студентській їдальні: 
сніданок – 15,00–20,00 грн, обід – 25,00–35,00 грн, вечеря – 

20,00–25,00 грн. 
 
4.4. Медичне забезпечення. 

На території студентського містечка працює медичний пункт, в 
якому приймають дільничний терапевт, медична сестра та фельдшер, 
які здійснюють профілактичні щеплення, маніпуляційні процедури, 
проводять санітарно-просвітницьку роботу. 

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

 
4.5. Можливості для студентів з особливими потребами. 

В університеті 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 вищого навчального 
закладу, гуртожитків: 
− навчальний корпус А обладнаний підйомною платформою та 
ліфтом для осіб з обмеженими фізичними можливостями; 

− у навчальному корпусі Д, актовій залі (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. 
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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 щодо 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, що мають сім’ї з дітьми і в яких обоє з подружжя або 
одна мати (батько) навчаються в університеті на денній формі 
навчання. 

 
4.6. 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. 
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4.7. Фінансове забезпечення студентів. 
Студентам денної форми навчання, які навчаються коштом держав-

ного 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. 

Також за успіхи у навчанні, участь у науковій, громадській та 
спортивній діяльності студенти можуть заохочуватися цінними пода-
рунками та грошовими преміями. 

З метою підвищення життєвого рівня студентам із малозахи-
щених верств населення може надаватися матеріальна допомога. 

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

Студентам, які навчаються згідно з угодами, укладеними між 
університетом та фізичними або юридичними особами, стипендія може 
виплачуватися коштом цих осіб, якщо це передбачено умовами угоди. 
 
4.8. Відділ кадрів (студентський стіл). 

У студентському столі відділу кадрів зберігаються особові справи, 
документи про освіту, трудові книжки студентів, які навчаються в 
університеті. Основними завданнями працівників студентського 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. 
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4.9. Умови для навчання. 
Ректорат університету сприяє розширенню інформаційних ресурсів 

у бібліотеці, створенню доступності та зручності у користуванні 
книжковим фондом. Протягом 2014 р. книжковий фонд бібліотеки 
поповнено актуальними, сучасними виданнями з питань економіки, 
фінансів, менеджменту, бізнесу, правничих, суспільно-політичних, 
інформаційних систем і технологій, також періодичними виданнями, 
методичними та інформаційними матеріалами, виданнями КНТЕУ 
(підручниками, посібниками, методичними рекомендаціями та вказівками 
з навчальних дисциплін). Нині книжковий фонд містить понад 1,4 млн 
друкованих видань з різних галузей знань – підручники, навчальні 
посібники, наукова та довідкова література. Щорічне поповнення фонду 
документів бібліотеки складає близько 15 000 примірників. Придбання 
періодичних видань України та зарубіжних країн становить 274 назви. 

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

До послуг користувачів бібліотеки – 6 читальних залів, 
7 абонементів, мультимедійна бібліотека, зал іноземної літератури, 
зал карткових та електронних каталогів, зал нових надходжень 
літератури, МБА, спеціальні сектори – сектор методичних видань 
КНТЕУ, сектор 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 (АІБС «УФД/Бібліотека»). Для запису та користування бібліотекою 
впроваджено цифровий підпис (PIN-CODE) в електронний формуляр 
користувача. 

До послуг користувачів – доступ (за допомогою мережі Інтернет) 
до фондів вітчизняних і зарубіжних бібліотек та електронних баз даних: 
• Повнотекстова і реферативна база науково-технічних, економічних 
та довідкових даних компанії EBSCO PUBLISHING. 

• Повнотекстова база даних з питань економіки та права 
(Polpred.com) – зовнішньоекономічні показники країн світу. 

• Електронна бібліотека Видавничий Дім «Гребєнніков» – повнотекстові 
статті з питань маркетингу, менеджменту, фінансів та персоналу. 

• Російська наукова електронна бібліотека (e-library.ru), де представ-
лено повнотекстові російські фахові економічні журнали. 
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• Законодавча електронна база «Нормативні акти України». 
• Відкриті архіви України (oai.org.ua) – депозитарій наукових статей, 
монографій з різних питань. 

• Країни світу (Українське національне інформагентство «Укрінформ»). 
• «Товарний монітор» – аналітичний тижневик огляду товарних 
ринків України та світу (видавництво «Держзовнішінформ). 

• Енциклопедії та словники з різних галузей знань, географічні карти. 
• Матеріали для вивчення іноземних мов (англійської, німецької, 
грецької, французької, іспанської, італійської, японської). 

Електронна колекція мультимедійної бібліотеки налічує понад 
1700 назв видань на електронних носіях: 
• Видання КНТЕУ: «Вісник КНТЕУ», «Товари та ринки». 
• Фонд аудіо-, відео-, фотоматеріалів КНТЕУ. 
• Комплекти навчально-методичного забезпечення КНТЕУ, розроблені 
викладачами університету для студентів усіх факультетів. 

• Підручники за тематикою: маркетинг, менеджмент, реклама, управ-
ління персоналом, товарознавство, фінанси, інформатика тощо. 

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

Для студентів перших курсів організовуються заняття з основ 
бібліотечно-бібліографічних знань у вигляді лекцій, практичної 
роботи та екскурсій до бібліотеки. Велику увагу приділено набуттю 
вмінь здійснювати пошук документів в електронному каталозі 
бібліотеки. 

Упровадження нових технологій дає змогу значно розширити 
інформаційне забезпечення користувачів бібліотеки, що впливає на 
якість освітнього процесу. 

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 художньої літератури: усі читачі – 21 день. 
 

Режим роботи бібліотеки: 
понеділок – п’ятниця – 09:00 – 18:00. 
 

Матеріально-технічна база. Для потреб навчального процесу 
всі кафедри забезпечено необхідною комп’ютерною технікою, парк 
якої нараховує 1500 персональних комп’ютерів, функціонують: 
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42 комп’ютерні класи, 10 інтерактивних комплексів, 20 мультиме-
дійних проекторів, 34 персональні мультимедійні комплекти та 
6 пересувних мультимедійних засобів (ПК з проектором на пересувному 
візку). У 2014 р. парк комп’ютерної техніки оновлено 25 моноблоками 
та системою відеоконференції LiveSize. 
 
4.10. Міжнародні програми. 

Університет, що приєднався до Великої хартії університетів, 
успішно співпрацює більш ніж 100-ма вищими навчальними закладами, 
міжнародними освітніми і науковими центрами та установами багатьох 
країн світу, у тому числі Азербайджану, Австрії, Білорусі, Велико-
британії, Греції, Грузії, Іспанії, Китаю, Латвії, Литви, Молдови, Польщі, 
Німеччини, Португалії, Росії, Румунії, США, Угорщини, Франції, 
Японії та інших країн. 

Університет бере участь у розробці і реалізації низки між-
народних проектів і програм для студентів, основними з яких є: 
− програма обміну студентами з Краківським економічним універси-
тетом (Польща), яка включає навчання за бакалаврськими програ-
мами протягом семестру; 

− програма обміну студентами з Познанським економічним універси-
тетом (Польща), яка включає навчання за бакалаврськими програ-
мами 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 обміну студентами з Будапештським економічним інсти-
тутом (Угорщина), яка включає навчання за бакалаврськими 
програмами протягом семестру та проходження практики; 

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

− спільні освітні програми в рамках угод з вищими навчальними 
закладами: Університетом П’єра Мендеса-Франса, Гренобль, 
Університетом Париж-Ест Кретей Валь де Марн (UPEK), Універ-
ситетом Центрального Ланкаширу, Великобританія, Університетом 
ім. Гульєльмо Марконі (Італійська Республіка) та іншими з метою 
навчання за франко- та англомовними програмами; 

− КНТЕУ є членом Університетського агентства франкофонії (AUF), 
яке щорічно надає університету гранти для стажування франкомовних 
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викладачів та дослідників, а також студентів, які беруть участь у 
щорічних програмах міжнародної літньої школи. 

Відповідно до угод між Міністерством освіти і науки України і 
Міністерством освіти КНР у галузі освіти студенти КНТЕУ отри-
мують стипендії для навчання за освітнім ступенем (з річним 
навчанням на підготовчому відділенні) у вищих навчальних закладах 
Китайської Народної Республіки. 

 
4.11. Практична інформація щодо мобільності студентів. 

Згідно з програмами міжнародного співробітництва кращі студенти 
Київського національного торговельно-економічного університету зі 
знанням іноземних мов та за рейтингом КНТЕУ мають змогу 
здобувати освіту за кордоном відповідно до індикації та умов, 
викладених у таблиці. 
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4.12. Мовні курси. 
На курсах іноземних мов здійснюється підготовка студентів 

КНТЕУ за програмою, яка створює умови для досягнення рівнів 
володіння мовою від А1 до С2 (відповідно до рекомендацій Комітету 
з питань освіти при Раді Європи щодо навчання іноземним мовам). 

Навчання на курсах відбувається за модульною системою. 
Тематика модулів розробляється з урахуванням потреб студентів, 
відповідно до яких викладачі спеціально підбирають теми для спілку-
вання, навчальні матеріали, обирають тип завдань та види діяльності. 

Модулі курсів зосереджені на характерних щодо конкретної 
спеціалізації вміннях, ситуаціях та функціях для задоволення особливих 
потреб студентів, як наприклад: 
1. Вивчення іноземної мови для студентів першого року навчання, які 
не мають рівня знань, необхідного для подальшого навчання в 
КНТЕУ. 

2. Вивчення базової граматики іноземної мови. 
3. Підготовка до складання вступного випробування в магістеріум. 

Заняття на курсах іноземних мов проводять висококваліфіковані 
викладачі кафедри сучасних європейських мов. 

Навчання на курсах іноземних мов при кафедрі сучасних 
європейських мов – платне. 

Контингент слухачів формується відповідно до наповнення груп 
протягом навчального року. 

Тривалість навчального курсу – 2 або 3 місяці. 
За додатковою інформацією та для запису на курси іноземних 

мов звертатися до кімнати А-214, тел. (044)531-48-79. 
 

4.13. Умови для занять спортом. 
В університеті створено належні умови для заняття фізичною 

культурою і спортом. Спортивно-масова та оздоровча робота прово-
диться на спортивній базі університету, до якої входять літній 
спортивний комплекс (футбольне поле, бігові доріжки, міні-футбольний, 
волейбольний та баскетбольний майданчики), ігрові манежі, зали: 
фітнесу, для груп фізичної реабілітації. 

Заняття з фізичного виховання студентів університету здійсню-
ються на секційних засадах за різними напрямами: футбол, баскетбол, 
волейбол, настільний теніс, бадмінтон, спортивна аеробіка, фітнес, 
атлетична гімнастика, дзюдо, самбо, плавання, боді-фітнес, загальна 
фізична підготовка, фізична реабілітація. 

У збірних командах університету беруть участь майже 350 сту-
дентів, у тому числі 4 майстри спорту міжнародного класу, 39 майстрів 
спорту. Щороку проводиться Спартакіада університету з 13 видів 
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спорту. Студенти, беруть участь у міських, всеукраїнських та 
міжнародних змаганнях. 

У КНТЕУ функціонують: сучасний стадіон із штучним покриттям, 
дві ігрові зали, тренажерний зал, зал боротьби. Працюють спортивні 
секції з футболу (чоловічого та жіночого), волейболу, баскетболу, 
бадмінтону, настільного тенісу, атлетичної гімнастики, аеробіки, 
фітнесу, боді-фітнесу, дзюдо-самбо. 

 
4.14. Позауніверситетська діяльність та дозвілля. 

Важливим напрямом організаційно-виховної роботи в університеті 
є участь студентів у традиційних заходах: День університету, День 
знань та посвята першокурсників у студенти, Міжнародний день 
студента, Дебют першокурсника, Міс КНТЕУ, Дні факультетів, Дні 
донора, День туризму, студентський фестиваль «Барбекю», чемпіонат 
з брейн-рингу, фестиваль команд Ліги КВН КНТЕУ за Кубок Ректора 
тощо. 

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, студія інструментальної музики, команда КВН 
«Збірна КНТЕУ». 

 
4.15. Студентські організації. 

Громадське життя КНТЕУ насичене, багатогранне та різнома-
нітне. В університеті на громадських засадах діють: 
− рада студентського самоврядування університету, 5 рад студентського 
самоврядування на факультетах і 3 ради студентського самовряду-
вання в гуртожитках; 

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

− студентські клуби – «Еко Клуб», «Правничий», «Підприємець», 
«Менеджер», «Кібернетик», «Рекламіст», «Лука Пачоллі», «Еверест», 
спортивний клуб «Меркурій», спілка консумеристів «ОСА»; студенти 
беруть участь у роботі юридичної клініки «Центр правового захисту»; 

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

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