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ВСТУП 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

 
Таблиця відповідності шкали оцінювання ЄКТС 
національній системі оцінювання та КНТЕУ 

Оцінка за системою Оцінка за 
шкалою 
ЄКТС 

Визначення національною КНТЕУ 

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

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

C ДОБРЕ – загалом правильна робота 
з певною кількістю значних помилок 

добре 
75–81 

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

шкалою 
ЄКТС 

Визначення національною КНТЕУ 

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

E 
ДОСТАТНЬО – виконання задовольняє 
мінімальні критерії 

задовільно 
60–68 

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

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

незадовільно 
1–34 

 
 
1. Загальна інформація. 
 
1.1. Назва і адреса. 

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

 
1.2. Опис закладу(зокрема тип і статус). 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Мазаракі 
Анатолій 
Антонович  
 

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

Притульська 
Наталія 
Володимирівна 
 

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

Шаповал  
Світлана  
Леонідівна 
 

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

Мельниченко  
Світлана 
Володимирівна 
 

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

Сай 
Валерій 
Миколайович 
 

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

Шаповал 
Леонід 
Геннадійович 

Проректор з адміністративно-господарської 
роботи 

 
1.4. Академічний календар. 

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

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

Шифр 
та найменування 
галузі знань 

Спеціальність
Спеціалізація 

освітнього ступеня 
«бакалавр» 

Спеціалізація 
освітнього ступеня 

«магістр» 
03 

Гуманітарні науки
035 

Філологія 
Переклад – англійська 

мова 
– 

Економічна 
кібернетика 

Економічна 
кібернетика 
Міжнародна 
економіка 

05 
Соціальні та 
поведінкові 

науки 
 

051 
Економіка 

Міжнародна 
економіка 

 Економіка 
підприємства 
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Продовження таблиці 
Шифр 

та найменування 
галузі знань 

Спеціальність
Спеціалізація 

освітнього ступеня 
«бакалавр» 

Спеціалізація 
освітнього ступеня 

«магістр» 
 Економічна безпека 

підприємства 
Економіка 

підприємства 

 

Фінанси підприємства

Фінансовий 
менеджмент 

053 
Психологія 

Психологія Психологія 

Міжнародний бізнес 
Міжнародна торгівля 

 

056 
Міжнародні 
економічні 
відносини 

Міжнародний маркетинг

Міжнародний 
бізнес 

06 
Журналістика 

061 
Журналістика

Реклама і зв’язки 
з громадськістю 

Реклама 

Облік і оподаткування Облік 
і оподаткування 

Фінансовий контрольФінансовий контроль 
Аудиторська 
діяльність 

071 
Облік 

і оподаткування

Аудиторська діяльність Фінансова аналітика
Державні фінанси 
Банківська справа 

Державні фінанси 

Державна 
казначейська справа 

Банківська справа 

Фінансове 
посередництво 

Фінансове 
посередництво 

072 
Фінанси, 
банківська 
справа та 

страхування 

Страхування Страхування 
Менеджмент 

зовнішньоекономічної 
діяльності 

Менеджмент 
зовнішньо-
економічної 
діяльності 

Менеджмент 
організацій 

Менеджмент 
організацій 

Торговельний 
менеджмент 

Торговельний 
менеджмент 

Менеджмент персоналу Менеджмент 
персоналу 

Готельний і ресто-
ранний менеджмент 

Готельний 
і ресторанний 
менеджмент 

07 
Управління та 
адміністрування 

 
 

073 
Менеджмент 

 

Туристичний 
менеджмент 

Туристичний 
менеджмент 
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Продовження таблиці 
Шифр 

та найменування 
галузі знань 

Спеціальність
Спеціалізація 

освітнього ступеня 
«бакалавр» 

Спеціалізація 
освітнього ступеня 

«магістр» 
Менеджмент 
інвестиційної 
діяльності 

  

Менеджмент 
інноваційної 
діяльності 
Публічне 

управління та 
адміністрування 

074 
Публічне 

управління та 
адміністру-

вання 

Публічне управління 
та адміністрування 

Управління в сфері 
економічної 
конкуренції 

Маркетинг Маркетинг 075 
Маркетинг Рекламний бізнес Рекламний бізнес 

Оптова і роздрібна 
торгівля 

Організація 
оптової та 

роздрібної торгівлі

Товарознавство 
і комерційна логістика

Товарознавство 
і комерційна 
логістика 

Товарознавство 
та організація 

зовнішньої торгівлі 

Товарознавство 
та організація 
зовнішньої 
торгівлі 

Митна справа Митна справа 

 
 

076 
Підприєм-
ництво, 

торгівля та 
біржова 
діяльність 

Управління 
безпечністю та якістю 

товарів 

Управління 
безпечністю 

та якістю товарів 

Комерційне право Комерційне право 

Фінансове право Фінансове право 

Правове забезпечення 
безпеки 

підприємницької 
діяльності 

Правове 
забезпечення 

безпеки 
підприємницької 

діяльності 

081 
Право 

Цивільне право 
і процес 

Цивільне право 
і процес 

08 
Право 

082 
Міжнародне 

право 
Міжнародне право Міжнародне право 
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Закінчення таблиці 
Шифр 

та найменування 
галузі знань 

Спеціальність
Спеціалізація 

освітнього ступеня 
«бакалавр» 

Спеціалізація 
освітнього ступеня 

«магістр» 
121 

Інженерія 
програмного 
забезпечення 

Інженерія 
програмного 
забезпечення 

– 

12 
Інформаційні 
технології 

122 
Комп’ютерні 
науки та 

інформаційні 
технології 

Комп’ютерні науки 
та інформаційні 

технології 

Комп’ютерні 
науки та 

інформаційні 
технології 

Шифр 
та найменування 
галузі знань 

Спеціальність
Спеціалізація 

освітнього ступеня 
«бакалавр» 

Спеціалізація 
освітнього ступеня 

«магістр» 
18 

Виробництво 
та технології 

181 
Харчові 
технології 

Ресторанні технології Ресторанні 
технології 

Готельна 
і ресторанна 

справа 

241 
Готельно-
ресторанна 
справа 

Готельно-ресторанна 
справа Міжнародний 

готельний бізнес 
Міжнародний 
туристичний 

бізнес 

24 
Сфера 

обслуговування 

242 
Туризм 

Туризм 
Курортна  
справа 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

про працю України; 
5) надання ксерокопіювальних послуг студентам. 

 
2.2. Умови розміщення/забезпечення проживання. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
2.4. Вартість проживання. 

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

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

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

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

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

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

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

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

 
2.6. Медичні послуги. 

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

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

 
2.7. Страхування. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Згідно з програмами міжнародного співробітництва кращі 
студенти Київського національного торговельно-економічного універ-
ситету зі знанням іноземних мов та за рейтингом КНТЕУ мають змогу 
здобувати освіту за кордоном відповідно до індикації та умов, 
викладених у таблиці. 



 

18

П
ро
гр
ам

и 
на
вч
ан
ня

 Ц
ен
тр
у 
єв
ро
пе
йс
ьк
ої

 о
св
іт
и 
К
Н
Т
Е
У

 
 

В
Н
З-
па
рт
не
р,

 к
ра
їн
а 

О
св
іт
ні
й 

ст
уп
ін
ь 

 
С
пе
ці
ал
ьн
іс
ть

  
Те
рм

ін
  

на
вч
ан
ня

Ф
ор
ма

  
на
вч
ан
ня

 
М
ов
а 

пр
ог
ра
ми

 
В
им

ог
и 

Li
ce

nc
e 

(б
ак
ал
ав
р)

• 
М
ен
ед
ж
ме
нт

 
1 
рі
к 

– 
Зн
ан
ня

 ф
ра
нц
уз
ьк
ої

 
мо

ви
 –

 р
ів
ен
ь 
В

1,
 

– 
щ
он
ай
ме
нш

е 2
–3

 ро
ки

 
на
вч
ан
ня

 в
 К
Н
ТЕ

У
  

У
ні
ве
рс
ит
ет

 д
’О
ве
рн
ь 

(U
ni

ve
rs

ité
 d

’A
uv

er
gn

e)
 

У
ні
ве
рс
ит
ет
сь
ка

 ш
ко
ла

 
ме
не
дж

ме
нт
у 

К
ле
рм

он
-Ф
ер
ра
н,

 
Ф
ра
нц
ія

 
M

as
te

r 
(м
аг
іс
тр

) 
• 
О
пе
ра
ці
йн
ий

 
ме
не
дж

ме
нт

 
• 
М
ен
ед
ж
ме
нт

 м
ал
их

 
і с
ер
ед
ні
х 
пі
дп
ри
єм
ст
в 

2 
ро
ки

 

О
чн
а 

Ф
ра
нц
уз
ьк
а

– 
Зн
ан
ня

 ф
ра
нц
уз
ьк
ої

 
мо

ви
 –

 р
ів
ен
ь 
В

2,
 

– 
ди
пл
ом

 б
ак
ал
ав
ра

 

В
ищ

а 
па
ри
зь
ка

 ш
ко
ла

 
ко
м
ер
ці
ї (

ES
CP

 E
ur

op
e)

 
П
ар
иж

, Ф
ра
нц
ія

 

M
as

te
r 

(м
аг
іс
тр

) 
• 
М
ен
ед
ж
ме
нт

 
2 
ро
ки

 
О
чн
а 

А
нг
лі
йс
ьк
а, 

фр
ан
цу
зь
ка

 
– 
Зн
ан
ня

 м
ов
и 

– 
рі
ве
нь

 В
2 

– 
ди
пл
ом

 б
ак
ал
ав
ра

 
Ф
ра
нц
уз
ьк
а

– 
Зн
ан
ня

 ф
ра
нц
уз
ьк
ої

 
мо
ви

 –
 р
ів
ен
ь В

1/
В2

, 
– 
щ
он
ай
ме
нш

е 
3 
ро
ки

 
на
вч
ан
ня

 в
 К
Н
ТЕ

У
 

• 
У
пр
ав
лі
нн
я 

пі
дп
ри
єм
ст
ва
ми

; 
• 
Бу
хг
ал
те
рс
ьк
ий

 о
бл
ік

, 
ко
нт
ро
ль

, а
уд
ит

 

Li
ce

nc
e 

(б
ак
ал
ав
р)

• 
М
іж
на
ро
дн
ий

 
ме
не
дж

ме
нт

 

– 
Зн
ан
ня

 
ан
гл
ій
сь
ко
ї 

мо
ви

 –
 р
ів
ен
ь 
В

2 
– 
щ
он
ай
ме
нш

е 
3 
ро
ки

 
– 
на
вч
ан
ня

 в
 К
Н
ТЕ

У
 

• 
М
іж
на
ро
дн
ий

 м
аг
іст
р 
з 

бі
зн
ес

-м
ен
ед
ж
ме
нт
у 

1 
рі
к 

А
нг
лі
йс
ьк
а 

– 
Зн
ан
ня

 
ан
гл
ій
сь
ко
ї 

мо
ви

 –
 р
ів
ен
ь 
В

2/
С

1 
– 
ди
пл
ом

 б
ак
ал
ав
ра

 

У
ні
ве
рс
ит
ет

 П
ар
і Е

ст
 

К
ре
те
й 

(U
ni

ve
rs

ite
 P

ar
is-

Es
t 

Cr
ete

il)
 

Ін
ст
ит
ут

 а
дм

ін
іс
тр
ув
ан
ня

 
пі
дп
ри
єм
ст
в 
Гу
ст
ав
а 

Ей
фе
ля

 
П
ар
иж

, Ф
ра
нц
ія

 
M

as
te

r  
(м
аг
іс
тр

) 

• 
М
ен
ед
жм

ен
т о
рг
ан
іза
ці
й

• 
М
ар
ке
ти
нг

 
• 
Ф
ін
ан
си

 
• 
Бу
хг
ал
те
рс
ьк
ий

 о
бл
ік

, 
ко
нт
ро
ль

, а
уд
ит

 

1–
2 
ро
ки

 

О
чн
а 

Ф
ра
нц
уз
ьк
а

– 
Зн
ан
ня

 ф
ра
нц
уз
ьк
ої

 
мо

ви
 –

 р
ів
ен
ь 
В

2/
С

1 
– 
ди
пл
ом

 б
ак
ал
ав
ра

 



 

19

За
кі
нч
ен
ня

 т
аб
ли
ці

 
В
Н
З-
па
рт
не
р,

 к
ра
їн
а 

О
св
іт
ні
й 

ст
уп
ін
ь 

 
С
пе
ці
ал
ьн
іс
ть

  
Те
рм

ін
  

на
вч
ан
ня

Ф
ор
ма

  
на
вч
ан
ня

 
М
ов
а 

пр
ог
ра
ми

 
В
им

ог
и 

В
ищ

а 
ш
ко
ла

 
м
ен
ед
ж
м
ен
ту

 
«A

ud
en

ci
a 

N
an

te
s»

 
Н
ан
т,

 Ф
ра
нц
ія

 
 

M
as

te
r 

(м
аг
іс
тр

) 
• 
М
ен
ед
ж
ме
нт

  
1,

5 
ро
ку

 
О
чн
а 

Ф
ра
нц
уз
ьк
а,

ан
гл
ій
сь
ка

 
– 
Зн
ан
ня

 м
ов
и 

–р
ів
ен
ь 

В
2,

 
– 
ди
пл
ом

 б
ак
ал
ав
ра

 

Li
ce

nc
e 

(б
ак
ал
ав
р)

• 
Ек
он
ом
ік
а і

 у
пр
ав
лі
нн
я 

1 
рі
к 

Д
ис
та
н-

ці
йн
а 

Ф
ра
нц
уз
ьк
а,

ан
гл
ій
сь
ка

 
– 
Зн
ан
ня

 ф
ра
нц
уз
ьк
ої

, 
ан
гл
ій
сь
ко
ї 

мо
в 

– 
рі
ве
нь

 В
1–
В

2,
 

– 
щ
он
ай
ме
нш

е 
3 
ро
ки

 
на
вч
ан
ня

 в
 К
Н
ТЕ

У
  

У
ні
ве
рс
ит
ет

 Г
ре
но
бл
ь 

А
ль
пи

 
(U

ni
ve

rs
ité

 G
re

no
bl

e 
Al

pe
s)

 
Ек
он
ом

іч
ни
й 
фа
ку
ль
те
т 

Гр
ен
об
ль

, Ф
ра
нц
ія

 
M

as
te

r 
(м
аг
іс
тр

) 
• 
М
ен
ед
ж
ме
нт

 
• 
Ф
ін
ан
си

  
• 
М
ар
ке
ти
нг

 

2 
ро
ки

 
О
чн
а 

Ф
ра
нц
уз
ьк
а

– 
Зн
ан
ня

 ф
ра
нц
уз
ьк
ої

 
мо

ви
, 

– 
рі
ве
нь

 В
2–
С

1,
 

– 
ди
пл
ом

 б
ак
ал
ав
ра

 
Ш
ко
ла

 м
ов

, л
іт
ер
ат

ур
и 
т
а 

м
іж

на
ро
дн
их

 д
ос
лі
дж

ен
ь 

Л
іт
ня

 ш
ко
ла

 з 
ви
вч
ен
ня

  
ан
гл
ій
сь
ко
ї м

ов
и 

Те
ма
ти
чн
і 

ти
ж
ні

 н
а 

ви
бі
р 

(л
ип
ен
ь –

 
се
рп
ен
ь)

 

– 
Зн
ан
ня

 
ан
гл
ій
сь
ко
ї 

мо
ви

 –
 м
ін
ім
ал
ьн
ий

 
рі
ве
нь

 В
1 

Бі
зн
ес

-ш
ко
ла

 Л
ан
ка
ш
ир
у (
з 2

01
6 
р.

) 

У
ні
ве
рс
ит
ет

 
Ц
ен
тр
ал
ьн
ог
о 

Л
ан
ка
ш
ир
у 

(U
ni

ve
rs

ity
 o

f C
en

tra
l 

La
nc

as
hi

re
) 

П
ре
ст
он

, В
ел
ик
об
ри
та
ні
я 

M
as

te
r 

(м
аг
іс
тр

) 
• 
М
іж
на
ро
дн
ий

 б
ізн

ес
 

та
 м
ен
ед
ж
ме
нт

 
• 
Ф
ін
ан
си

 та
 ін
ве
ст
иц
ії 

 
• 
М
ар
ке
ти
нг

 

1 
рі
к 

О
чн
а 

А
нг
лі
йс
ьк
а 

– 
Зн
ан
ня

 
ан
гл
ій
сь
ко
ї 

мо
ви

 –
 р
ів
ен
ь В

2/
С1

, 
– 
ди
пл
ом

 б
ак
ал
ав
ра

 

 



20 

2.11. Обов’язкові чи вибіркові «вікна мобільності». 
«Вікно мобільності» (ВМ) – це період, передбачений для міжна-

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

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

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

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

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

Франція 

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

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

 
Міжнародні програми і проекти 

 

Еразмус+ КА1 «Проект мобільності». Міжустановча угода з 
Краківським економічним університетом 
«Польський Еразмус для України» між Міністерством освіти і науки 
України та Міністерством науки і вищої освіти Республіки Польща 
Двостороння угода між Міністерством освіти і науки України та 
Міністерством освіти Китайської Народної Республіки про спів-
робітництво в галузі освіти 
Угода про співробітництво між Міністерством освіти і науки 
України та Міністерством освіти і науки Словацької Республіки  



 21

Підготовлені та надані у 2016 році до конкурсу за програмою 
Еразмус + проекти передбачають створення консорціумів за участю 
закордонних вишів. 
 

Міжнародні договори програми 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
2.16. Навчання на робочому місці. 

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

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

 
2.17. Умови для занять спортом і відпочинку. 

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

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

 
2.18. Студентські організації. 

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

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

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

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

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

Профіль програми «Економіка підприємства» 
освітнього ступеня «бакалавр»  

Тип диплому та 
обсяг програми 

Одиничний ступінь, 240 кредитів ЄКТС 

Вищий навчальний 
заклад 

Київський національний торговельно-економічний 
університет (КНТЕУ), м. Київ 

Акредитаційна 
інституція 

Акредитаційна комісія Міністерства освіти і науки 
України 

Період 
акредитації 

2014р. 

Рівень програми Перший рівень 
А Ціль освітньої програми 
 Надати розуміння закономірностей формування та розвитку 

відтворювальних процесів на макро- та мікрорівнях, у взаємозв’язку з 
розвитком політичних, культурних та інших суспільних процесів. 
Забезпечити формування сучасного економічного мислення та готовності 
особистості до економічної діяльності.  

Підготувати до успішного засвоєння програм вищих ступенів освіти 
В Характеристика програми 

 Предметна область 
(галузь знань) 

05 «Соціальні та поведінкові науки»  

 Основний Фокус 
програми та 
спеціалізації 

Вища спеціальна освіта у галузі економіки та 
економіки підприємства 

 Орієнтація програми Програма базується на загальновідомих 
наукових результатах із врахуванням актуальних 
проблем економіки підприємства, передбачає 
подальше поглиблення спеціалізації та рівня 
підготовки, що забезпечить формування майбутньої 
професійної та наукової кар’єри 

 Особливості та 
відмінності програми 

Передбачає вивчення актуальних професійно 
орієнтованих дисциплін у відповідності до 
затверджених авторських програм: економіка 
торговельного підприємства, автоматизація 
економічних розрахунків, лізинговий бізнес, 
економіка та організація біржової торгівлі. У рамках 
виробничої практики передбачає проходження 
навчального тренінгу на базі Центру навчально-
виробничого тренінгу.  

Програма забезпечує формування теоре-
тичних знань та практичних навичок для здобуття 
другого рівня вищої освіти. 
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Продовження таблиці
С Придатність до працевлаштування та подальшого навчання 

 Придатність до 
працевлаштування 

Робочі місця в компаніях, малих підприємствах 
державного та недержавного секторів економіки. 
Економіст: із збуту, матеріально-технічного забез-
печення, з фінансової роботи, із ціноутворення, 
планування, з праці. Фахівець: з ефективності 
підприємництва, з управління проектами та 
програмами у сфері виробництва, з нормування і 
бюджетування, з біржових операцій, з фінансово-
економічної безпеки, аналітик. Помічник керівника 
підприємства (установи, організації) 

 Подальше навчання Можливість продовжити навчання за освітнім 
ступенем «магістр»  

D Стиль викладання. 
 Підходи до 

викладання та 
навчання 

Збалансоване поєднання аудиторної та 
самостійної роботи на засадах інтерактивного 
навчання та самонавчання (лекції, семінарські 
заняття, практичні заняття, самостійна робота на 
основі підручників, інформаційно-аналітичних джерел, 
підготовка індивідуальних та курсових робіт, 
консультації викладачів, дистанційне навчання) 

 Методи оцінювання Письмові екзамени, презентація індивідуальних 
робіт і проектів, поточний контроль (тестування, 
вирішення задач та ситуаційних вправ, кейсів, 
дебати, публічні виступи), захист курсової роботи, 
державна атестація (кваліфікаційний екзамен) 

Е Програмні компетентності 
 Загальні 

компетентності 
Аналіз та синтез. Здатність до аналізу та 

синтезу даних із зовнішніх і внутрішніх джерел 
інформації. 

Розуміння сутності політичних, соціальних 
та духовно-культурних систем суспільства. 

Гнучкість мислення. Набуття гнучкого 
мислення, здатності адаптуватися до зростаючих 
потоків інформації, до результатів науково-технічного 
прогресу, розуміння необхідність професійної 
мобільності. 

Здатність до навчання та застосовувати 
знання на практиці. Здатність до безперервного 
та актуального навчання, вивчення і узагальнення 
передового досвіду у сфері своєї професійної 
діяльності. Здатність до застосування базових та 
спеціальних знань в практичній діяльності.  

Креативність. Здатність до генерування 
нових ідей та їх втілення у практику роботи.  

Комунікаційні навички. Здатність до ефек-
тивної комунікаційної взаємодії, у тому числі з 
використанням сучасних інформаційних технологій. 
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  Організаційні навички. Формування пси-

хологічної культури взаємодії у професійній та 
повсякденній діяльності. 

Етичні установки. Дотримання загальноприй-
нятих норм поведінки та моралі в міжособистісних 
відносинах та у суспільстві, сприяння зміцненню 
моральних засад суспільства, орієнтація на загально-
людські цінності. Здатність до ефективної роботи 
в команді, дотримання етики ділового спілкування. 

Знання іноземної мови та ділове спілкування 
на іноземній мові 

 Фахові 
компетентності 

Глибокі знання та розуміння. Набуття 
детальних та всебічних знань економічних основ 
функціонування підприємства; глибоких теоретичних 
знань з питань економічного механізму, стратегії 
й тактики діяльності підприємства, діагностики 
його конкурентного становища.  

Застосовувати знання на практиці. 
Уміння виконувати організаційно-управлінську та 
інформаційно-аналітичну роботу в таких напрямах: 
формування економічної стратегії підприємства; 
удосконалення організаційної структури підпри-
ємства; обґрунтування економічної ефективності 
діяльності підприємств; формування та використання 
доходів підприємств; організація праці та ефективність 
використання робочих місць; інформаційні системи 
управління підприємством.  

Використання відповідної термінології 
та форм вираження Здатність до знаходження та 
використання інформації з різних джерел (письмових, 
електронних, усних) згідно з задачею із достатнім 
рівнем обґрунтованості. Здатність використовувати 
відповідну термінологію, опанування методичного 
інструментарію розробки та реалізації завдань 
управління господарсько-фінансовою діяльністю 
підприємства. Набуття навичок оцінки соціально-
економічної ефективності та наслідків управлінських 
рішень, що приймаються.  

Міжособистісні навички. Здатність будувати 
партнерські відносини зі всіма учасниками, врегу-
льовувати трудові конфлікти, розвивати продуктивні 
відносини з людьми на засадах самоповаги, терпіння, 
емоційної рівноваги та довіри. 

Критичне оцінювання. Здатність визначати 
та задовольняти потреби розвитку; критично мислити; 
демонструвати навички критичного оцінювання себе 
і оточуючих для особистого та професійного розвитку
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F Програмні результати навчання 

 Знання і розуміння: 
– сутності політичних та соціальних систем суспільства;  
– основних економічних законів;  
– теоретичних засад формування економічного механізму діяльності 
підприємства; 

– правових норм, що регулюють підприємницьку діяльність. 
Застосування знань і розумінь: 

– розробляти плани та бюджети діяльності підприємства, контролювати 
їх виконання; 

– розробляти систему стимулювання праці персоналу на підприємстві;  
– оцінювати економічну ефективність діяльності підприємства; 
– застосовувати інформаційні технології у професійній діяльності;  
– ділове спілкування іноземною мовою. 

Формування суджень:  
– діагностика конкурентного середовища діяльності підприємства; 
– інтерпретація результатів аналізу звітної інформації підприємства, 
даних вітчизняної та зарубіжної економічної статистики;  

– обґрунтування вибору методів планування економічних показників; 
– виявлення резервів підвищення ефективності управління економічною 
діяльністю підприємства  

 
 
 

4. Освітня програма 
 

Керівник проектної групи (гарант освітньої програми) – Чаюн І.О., 
канд. екон. наук, доц.  

 

Київський національний торговельно-економічний університет 
Факультет економіки, менеджменту та психології 

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА 
Спеціалізація 
Спеціальність 
Галузь знань 

Економіка підприємства 
051 «Економіка» 
05 «Соціальні та поведінкові науки» 

Рівень вищої освіти  Перший 
Ступінь вищої освіти  Бакалавр  
Загальна кількість кредитів 
ЄКТС 

240 

Термін навчання  3 роки 10 місяців 
Вимоги до рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання  

за освітньо-професійною програмою 
1 

− повна загальна середня освіта; 
− умови прийому на навчання за Програмою регламентуються Правилами 
прийому до КНТЕУ 
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2 Перелік навчальних дисциплін  

Навчальні дисципліни  

Кількість 
кредитів ЄКТС

(для кожної 
дисципліни) 

Місце в логічній 
послідовності 
вивчення 

(рік навчання) 
1. Вища та прикладна математика 12 1 
2. Економічна інформатика 6 1 
3. Політична економія 6 1 
4. Безпека життєдіяльності 3 1 
5. Українська мова (за проф.спрям)* 3 1 
6. Іноземна мова (за проф.спрям.) 12 1-2 
7.1. Історія України 3 1 
7.2. Релігієзнавство 3 1 
7.3. Національні інтереси в світовій 

геополітиці та геоекономіці 3 1 

7.4. Історія української культури 3 1 
8. Фізичне виховання** 21 1-4 
9. Історія економіки та економічної думки 4,5 1 
10. Просторова економіка 4,5 1 
11. Правознавство 3 1 
12.1. Екологія 3 1 
12.2. Психологія 3 1 
13. Статистика 4,5 2 
14. Товарознавство 4,5 2 
15. Макроекономіка 4,5 2 
16. Гроші та кредит 3 2 
17.1. Соціологія  3 2 
17.2. Конфліктологія 3 2 
18.1. Основи підприємництва 4,5 2 
18.2. Економічна психологія 4,5 2 
18.3. Психологія торгівлі 4,5 2 
19. Мікроекономіка 
19.1. КР з мікроекономіки 4,5 2 

20. Менеджмент 3 2 
21. Фінанси 4,5 2 
22. Філософія (у т.ч. Логіка) 4,5 2 
23. Економічна статистика 4,5 2 
24.1. Економічний аналіз 3 2 
24.2. Бюджетна система України 3 2 
25. Економіка підприємства 
26. КР з економіки підприємства 3 3 

27. Маркетинг 4,5 3 
28. Економіка праці та соціально-

трудові відносини 4,5 3 
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 29. Економіко-математичне моделювання 4,5 3 

30. Податкова система  3 3 
31. Охорона праці 3 3 
32. Політологія 3 3 
32.1. Ділова іноземна мова 3 3 
32.2. Страхування 3 3 
33. Організація торгівлі 3 3 
34. Бухгалтерський облік 4,5 3 
35. Конкурентоспроможність підприємства 4,5 3 
36. Логістика 3 3 
37.1. Економіка та організація біржової 

торгівлі 4,5 3 

37.2. Проектний аналіз 4,5 3 
38.1. Ціноутворення 3 3 
38.2. Платіжні системи 3 3 
39. Міжнародна економіка 4,5 4 
40. Планування діяльності 

підприємства  4,5 4 

41. Економіка підприємства торгівлі 
41.1. КР з економіки підприємства торгівлі 9 4 

42.1. Торговельні мережі 4,5 4 
42.2. Світовий ринок товарів та послуг 4,5 4 
42.3. Управління інноваціями 4,5 4 
43.1. Аудит 4,5 4 
43.2. Внутрішньогосподарський контроль 4,5 4 
44.1. Підприємницьке право 4,5 4 
44.2. Господарське право 4,5 4 
45. Моделювання фінансово-

господарської діяльності підприємства 3 4 

46.1. Бізнес-планування  4,5 4 
46.2. Стратегія підприємства 4,5 4 
47.1. Оцінка майна підприємства 4,5 4 
47.2. Лізинговий бізнес 4,5 4 
48.1. Ринок цінних паперів 4,5 4 
48.2. Фінансовий ринок 4,5 4 
49.1. Автоматизація економічних 

розрахунків 3 4 

49.2. Програмування та прогнозування 
економіки 3 4 

Виробнича практика   
Форма проведення атестації здобувачів 
вищої освіти  

Кваліфікаційний екзамен  

Частка (у процентному співвідношенні)  
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Очікувані результати навчання  

Компетентності, якими повинен оволодіти бакалавр  
Загальні Аналіз та синтез. Здатність до аналізу та синтезу даних 

із зовнішніх і внутрішніх джерел інформації. 
Гнучкість мислення. Набуття гнучкого мислення, 

здатності адаптуватися до зростаючих потоків інформації, до 
результатів науково-технічного прогресу, розуміння необхідність 
професійної мобільності. 

Групова робот. Здатність до ефективної роботи в команді, 
дотримання етики ділового спілкування. 

Здатність до навчання. Здатність до безперервного та 
актуального навчання, вивчення і узагальнення передового 
досвіду у сфері своєї професійної діяльності.  

Уміння застосовувати знання на практиці. Здатність до 
застосування базових та спеціальних знань в практичній діяльності.

Креативність. Здатність до генерування нових ідей.  
Комунікаційні навички. Здатність до ефективної кому-

нікаційної взаємодії, у тому числі з використанням сучасних 
інформаційних технологій 

Організаційні навички. Формування психологічної 
культури взаємодії у професійній та повсякденній діяльності. 

Етичні установки. Дотримання загальноприйнятих 
норм поведінки та моралі в міжособистісних відносинах та у 
суспільстві, сприяння зміцненню моральних засад суспільства, 
орієнтація на загальнолюдські цінності 

3 
  

Фахові 
(спеціальні) 

Глибокі знання та розуміння. Набуття детальних та 
всебічних знань економічних основ функціонування підприємства; 
глибоких теоретичних знань з питань економічного механізму, 
стратегії й тактики діяльності підприємства.  

Застосовувати знання на практиці. Уміння виконувати 
організаційно-управлінську та інформаційно-аналітичну роботу в 
таких напрямах: формування економічної стратегії підприємства; 
планування та бюджетування діяльності підприємства; обґрун-
тування економічної ефективності діяльності підприємств та 
окремих управлінських рішень, проектів; формування та 
використання доходів, прибутків підприємств; організація 
праці та системи стимулювання праці персоналу; контроль за 
виконанням планових параметрів щодо використання ресурсів 
та формування фінансових результатів діяльності; економічне 
обґрунтування проектів розвитку та реструктуризації підпри-
ємства; інформаційні системи управління підприємством.  

Використання відповідної термінології та форм 
вираження Здатність до знаходження та використання інформації 
з різних джерел (письмових, електронних, усних) згідно з задачею 
із достатнім рівнем обґрунтованості. Здатність використовувати 
відповідну термінологію, опанування методичного інструментарію 
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  розробки та реалізації завдань управління господарсько-фінансовою 

діяльністю підприємства. Набуття навичок оцінки соціально-
економічної ефективності та наслідків управлінських рішень, 
що приймаються. 

Міжособистісні навички. Здатність будувати партнерські 
відносини зі всіма учасниками, врегульовувати трудові конфлікти, 
розвивати продуктивні відносини з людьми на засадах самоповаги, 
терпіння, емоційної рівноваги та довіри. 

Критичне оцінювання. Здатність визначати та задовольняти 
потреби розвитку; критично мислити; демонструвати навички 
критичного оцінювання себе і оточуючих для особистого та 
професійного розвитку 

 
 
 

5. Інформація про освітні компоненти (дисципліни) 
 

5.1. Назва. Вища та прикладна математика. 
5.2. Тип. Обов’язкова 
5.3. Рік навчання. 2016/2017. 
5.4. Семестр. І-ІІ. 
5.5. Лектор, науковий ступінь, посада:  

Гладка Ю. А., канд. фіз.-мат. наук, доц. 
5.6. Результати навчання.  

Формування системи математичних знань, необхідних для 
розв’язування задач у професійній діяльності; розвинення аналітичного 
мислення; напрацювання навичок математичного дослідження 
прикладних проблем. 
5.7.Обов’язкові попередні навчальні дисципліни.  

«Математика». 
5.8 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 числення функції 
однієї змінної. Диференціальні рівняння. Числові та степеневі ряди. 
Основні поняття і теореми теорії ймовірностей. Дискретні і неперервні 
випадкові величини. Числові характеристики випадкових величин. 
Багатовимірні випадкові величини. Функції випадкових величин. 
Закон великих чисел та центральна гранична теорема. Статистична 
оцінюванка параметрів розподілу. Елементи дисперсійного аналізу та 
теорії кореляції. 
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5.9. Рекомендовані джерела та інші начвальні ресурси/засоби.  
1. Ковальчук Т.В. Вища математика для економістів / Т.В. Ковальчук, 
В.С. Мартиненко. – Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т. – Ч.1. – 2005. 

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

3. Кремер Н.Ш. Высшая математика для экономистов / Н.Ш. Кремер. – 
М. : ЮНИТИ, 2001. 

4. Збірник задач з вищої математики / В.С. Мартиненко та ін. – Київ : 
Київ. нац. торг.-екон. ун-т. – Ч.1. – 2000. 

5. Збірник задач з вищої математики / В.С. Мартиненко та ін. – Київ : 
Київ. нац. торг.-екон. ун-т. – Ч.2. – 2002. 

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

5.11. Методи оцінювання. 
– Поточний контроль (оцінювання роботи студентів під час практичних 
занять та їх рівня знань, захист домашніх завдань, тестування). 

– Підсумковий контроль (проводиться з метою оцінки результатів 
навчання студента, перевірки засвоєння ним теоретичного та 
практичного матеріалу; форма контролю – екзамен). 

5.12. Мова навчання та викладання. Українська. 
 
5.1. Назва. Економічна інформатика. 
5.2. Тип. Обов’язкова. 
5.3. Рік навчання. 2016/2017. 
5.4. Семестр. І–ІІ. 
5.5. Лектор, науковий ступінь, посада. 

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

Вивчення теоретичних основ технологій офісного призначення 
для обробки ділової та фінансово-економічної інформації, технологій 
обробки баз даних, технології роботи з електронними таблицями, комуні-
каційні технології локальних комп’ютерних мереж та сервіси Інтернету. 
5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. 

«Інформатика». 
5.8. Зміст. 

Основи економічної інформатики та комп’ютерної техніки. 
Інформаційні технології обробки текстової та медійної інформації. 
Технології обробки економічної інформації в середовищі табличного 
процесора MS Excel. Технології обробки економічної інформації в 
системах управління базами даних. Концепції побудови комп’ютерних 
мереж. Інтернет-технології обробки економічної інформації. Основи 
інформаційної безпеки.  
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5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби. 
1. Сергеев А.П. Microsoft Office 2010. Самоучитель / А.П. Сергеев. – 
СПб. ; Киев ; 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.  

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

використанням інноваційних технологій: лекції, лабораторні заняття, 
дистанційні консультації. 
5.11. Методи оцінювання: 
– поточний контроль (тестування; перевірка лабораторних робіт); 
– підсумковий контроль (екзамен). 
5.12. Мова навчання та викладання. Українська. 
 
5.1. Назва. Політична економія. 
5.2. Тип. Обов’язкова. 
5.3. Рік навчання. 2016/2017. 
5.4. Семестр. І. 
5.5. Лектор, науковий ступінь, посада. 

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

Засвоєння понятійно-категоріального апарату за обраними 
спеціальностями. Оволодіння студентами глобальними теоретико-
методологічними знаннями, пізнання економічних процесів і явищ, 
вивчення економічних законів та механізму їх дій, закономірностей, 
рушійних сил розвитку суспільного виробництва.  
5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. 

«Історія економіки та економічної думки». 
5.8. Зміст.  

Соціально-економічні відносини між людьми в процесі вироб-
ництва, обміну, розподілу і споживання різноманітних товарів і послуг. 
економічні відносини, господарчі механізми і діяльність людей, 
спрямована на ефективне господарювання в умовах обмежених 
економічних і природних ресурсів, особливості ринкових перетворень 
економіки України і сучасних процесів інтернаціоналізації та глобалізації 
економічного життя людства. 
5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби.  
1. Економічна теорія: політична економія : підручник / [С.І. Юрій, 
І.В. Буян, Р.М. Березюк та ін.] ; за заг. ред. С.І. Юрія. – Київ : 
Кондор, 2009. – 600 с. 
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2. Політична економія : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / [Ю.В. Ніко-
ленко, В.Я. Бобров, Л.С. Лісогор та ін.] ; за заг. ред. Ю.В. Ніколенка. – 
Київ : Центр навч. літ., 2009. – 632 с. 

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

4. Ходжаян А.О. Політична економія : навч.-метод. посіб. для самост. 
вивч. / А.О. Ходжаян. – Київ : 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. – Київ : 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. – Київ : Знання-Прес, 2007. – 684 с. 

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

використанням інноваційних технологій. 
5.11. Методи оцінювання: 
– поточний контроль (тестування, усне та письмове опитування, перевірка 
дайджестів, конспектів, презентацій, інформаційно-аналітичні доповіді); 

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

Болілий О.С., ст. викл.  
5.6. Результати навчання.  

Формування вмінь для ідентифікації небезпеки, визначення рівня 
індивідуального та колективного ризику, запобігання небезпечним 
ситуаціям, їх попередження, зменшення ураження для людини, змен-
шення інших негативних наслідків надзвичайних ситуацій, надання 
першої допомоги, формування здорового образу життя, організація 
заходів з підвищення стійкості роботи об’єктів господарювання. 
5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни.  

«Основи екології». 
5.8. Зміст.  

Наукові основи безпеки життєдіяльності. Фізіологічні та 
психологічні критерії безпеки людини. Середовище життєдіяльності 
людини. Природні загрози, характер їхніх проявів та вплив на людей, 
тварин, рослин, об’єкти економіки. Техногенні небезпеки та їхні 
наслідки. Типологія аварій на потенційно-небезпечних об’єктах. 
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Соціально-політичні небезпеки, їхні види та особливості. Соціальні та 
психологічні чинники ризику. Безпека харчових продуктів. Цивільний 
захист України – основа безпеки у надзвичайних ситуаціях. Оцінка 
обстановки та захист населення і територій від надзвичайних ситуацій  
5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби: 
1. Желібо Є.П. Безпека життєдіяльності : підручник / Є.П. Желібо, 
В.В. Зацарний. – Київ : Каравела, 2012. 

2. Запорожець О.І. Безпека життєдіяльності : підручник / О.І. Запорожець, 
Б.Д. Халмурадов, В.І. Применко. – Київ : Центр навч. літ., 2013 р. 

3. Піскунова Л.Є. Безпека життєдіяльності : підручник / Л.Є. Піскунова, 
В.А. Прилипко, Т.О. Зубок. – Київ : Академія, 2012 р. 

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

5. Михайлюк В.О. Цивільна безпека : навч. посіб. / В.О. Михайлюк, 
Б.Д. Халмурадов. – Київ : Центр навч. літ., 2008. – 158 с.  

5.10. Заплановані навчальні заходи та методи викладання. 
Лекції: оглядові, тематичні, проблемні. 
Практичні заняття: презентації, моделювання ситуацій, дискусії. 

5.11. Методи оцінювання:  
Контроль знань: 

– поточний (тести, опитування, звіту, задач, ситуаційних завдань); 
– підсумковий – залік.  
5.12. Мова навчання та викладання. Українська. 
 
5.1. Назва. Українська мова (за професійним спрямуванням)  
5.2. Тип. Обов’язкова. 
5.3. Рік навчання. 2016/2017. 
5.4. Семестр. І. 
5.5. ПІБ лектора, вчений ступінь, посада. 

Шашенко С. Ю., канд. пед. наук, доц. 
5.6. Результати навчання. 

Підвищення загальномовної підготовки, мовної грамотності, 
комунікативної компетентності студентів, практичне оволодіння основами 
офіційно-ділового, наукового стилів, що забезпечить професійне 
спілкування на належному мовному рівні. 
5.8. Зміст 

Державна мова – мова професійного спілкування. Основи 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. 
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Ділові папери як засіб писемної професійної комунікації. Документація з 
кадрово-контрактних питань. Довідково-інформаційні та організаційно-
розпорядчі документи. Етикет службового листування. Українська 
термінологія в професійному спілкуванні. Науковий стиль і його 
засоби у професійному спілкуванні. Проблеми перекладу і редагування 
текстів. 
5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби.  
1. Мацюк З. Українська мова професійного спрямування : навч. посіб. / 
З. Мацюк, Н. Станкевич. – Київ : Каравела, 208. 

2. Український правопис / НАН України, Інститут мовознавства  
ім. О.О. Потебні ; Інститут української мови. – Київ, 2005. 

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

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

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

та технології викладання. 
5.11. Методи оцінювання. 

Поточне – опитування, тестування, контрольні роботи.  
Форми контролю –залік. 

5.12. Мова навчання та викладання. Українська.  
 
5.1. Назва. Іноземна мова (за професійним спрямуванням). 
5.2. Тип. Обов’язкова.  
5.3. Рік навчання. 2016/2017, 2017/2018. 
5.4. Семестр. І-IV. 
5.5. ПІБ лектора, науковий ступінь, посада. 

Англ. Білоус Н.П., каед. філол. наук, доц.; Довженко І.В., канд. 
пед. наук, доц.; Буленок С.М., ст. викл.; Зощенко Л.А., ст. викл.; 
Розум А.П., ст. викл.; Лисак О.Б., ст. викл.; Кулаженко О.П., викл.; 
Чала Н.М., ст. викл.  

Нім. Строкань Н.О., ст. викл. 
Франц. Образ О.Г., канд. філол. наук, доц., Клименко Т.І., ст. викл.  

5.6. 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 курсу розрахована на 
досягнення РВМ В2. 
5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. 

Вхідний рівень володіння іноземною мовою В1+. 
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5.8. Зміст.  
1 етап – формування базової іноземномовної компетентності в 

сфері економіки і бізнесу. 
Бізнес та комерційні організації. Організація та персонал. Продукт, 

ринок та ринкові відносини. Фінанси. Облік і аудит. Банки і банківська 
діяльність. Міжнародний бізнес. Засоби ділового спілкування. 

2 етап – розвиток іноземномовної компетентності та практичних 
навичок володіннямовою фаху.  

Будується на іншомовному фаховому матеріалі, але на більш 
широкій лексичній основі та з урахуванням вузькопрофесійного 
спрямування. 

Основи бізнесу. Форми організації бізнесу. Бізнес-план. Основні 
економічні поняття. Типи економічних систем. Система приватного 
підприємства. Ринкова економіка. Ринки; попит та пропозиція. 
Маркетинг. Реклама. Менеджмент. Типи конкуренції. Гроші та валюта. 
Бухгалтерський облік. Оподаткування.  
5.9. Рекомендовані джерела. 

Англ.  
1. Латигіна А.Г. Basic English of Economics : підручник / А.Г. Латигіна. – 
Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2016. 

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

3. Орлик Л.С. English for Ecоnоmists : навч. посіб. / Л.С. Орлик,  
А.П. Розум. – Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2009 

4. Мильнікова В.В. Англійська мова економіки, фінансів та банківської 
справи / В.В. Мильнікова. – (2001). 

5. Рудешко Є.В. «Англо-українсько-російський словник термінів з 
обліково-фінансової діяльності та банківської справи з тлумаченням 
англійською мовою» (ч. І, ІІ) / Є.В. Рудешко, А.П. Розум. – Київ : 
Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2002. 

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

 

Франц.  
1. Колечко О.Д. Підручник з французької мови для студентів-економістів / 
О.Д. Колечко, В.Г. Крилова. – Київ : КНЕУ, 1998. 

2. Образ О.Г. Французька мова для банкірів : навч. посіб. / О.Г. Образ. – 
Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2000. 

 

Нім. 
1. Michailow L. Deutsche Wirtschaftssprache : підручник / L. Michailow, 

H. Weber, F. Weber. – М. : УРАО, 1998. 
2. Німецька мова економіки, менеджменту, бухобліку та комерційної 
діяльності : навч. посіб. / В.Я. Галаган, Л.В. Коваленко, Л.А. Міга, 
Н.О. Строкань. – Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2004. 
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3. Німецька мова економіки, бухобліку, торгівлі та банківської справи : 
навч. посіб. / В.Я. Галаган, Л.В. Коваленко, Л.А. Міга, Н.О. Строкань. – 
Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т., 2003  

4. Коваленко Л.В. Базовий курс німецької мови для студентів, які 
вивчають економіку : навч. посіб. / Л.В. Коваленко, В.Я. Галаган. – 
Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2009. 

5.10. Заплановані навчальні заходи та методи викладання. 
Практичні заняття, самостійна робота. 
Інтерактивні методи та технології викладання, комп’ютерне 

тестування.  
5.11. Методи оцінювання. 

Контроль знань: 
– поточний – опитування, тестування, контрольні роботи;  
– підсумковий – залік у кінці кожного семестру;  
– по завершенню вивчення – екзамен.  
5.12. Мова навчання та викладання. Англійська, французька, німецька. 
 
5.1. Назва. Історія України. 
5.2. Тип. За вибором. 
5.3. Рік навчання. 2016/2017. 
5.4. Семестр. І. 
5.5. Лектор, науковий ступінь, посада. 

Разіцький В.Й., канд. іст. наук, доц. 
5.6. Результати навчання. 

Формування (з позиції історичного досвіду) розуміння сутності 
історичних перетворень, що відбуваються в сучасній Україні, а також 
почуття патріотизму, історично науково обґрунтованої свідомості 
5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. 

«Історія України». 
5.8. Зміст. 

Давня історія України. Київська Русь. Теорії походження Київської 
Русі. Чинники формування Давньоруської держави. Українські землі 
у ХІV – першій половині ХVІІ ст. Формування шляхетського стану. 
Козацька доба в історії українського народу. Основні теорії виникнення 
козацтва. Українські землі в геополітичних інтересах Речі Посполитої, 
Росії, Кримського ханства та Османської імперії. Руйнація автономних 
структур Гетьманщини і Запорізької Січі. Українські землі під владою 
Російської та Австро-Угорської імперій. Розвиток капіталізму в 
промисловості й сільському господарстві, його економічні й соціальні 
наслідки. Українська революція 1917–1921 рр. Боротьба більшовиків 
за встановлення радянської влади в Україні. Війна радянської Росії 
проти УНР. Україна в період становлення тоталітарного режиму. 
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Політичні репресії: національне підгрунття, складові та механізм 
реалізації. Україна у Другій світовій війні та першому повоєнному 
десятиріччі. Українські землі в геополітичних інтересах інших держав 
напередодні Другої світової війни. Міжнародне становище України. 
Політика «холодної війни». Україна в 1960-1980-х рр. Становлення та 
розвиток незалежної України. Реорганізація системи органів державної 
влади та управління. Процеси дерадянізації та люстрації влади в 
незалежній Україні. 
5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби 
1. Бадах Ю.Г. Історія України : навч. посіб. / Ю.Г.Бадах, П.П. Притуляк 

(відп. ред.), Л.В.Губицький, І.О.Кизименко, Н.М.Литвин. – Київ : 
Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2010. – 547 с. 

2. Бойко О.Д. Історія України : навч. посіб. / О.Д. Бойко. – 2-ге вид. – 
Київ, 2002. – 655 с. 

3. Жуковський А. Нарис історії України / А. Жуковський, О. Суб-
тельний. – Львів : Видавництво НТШ, 1993. – 230 с. 

4. Історія України / під ред. В.А. Смолія. – Київ : Альтернативи, 2002. – 
472 с. 

5. Литвин В.М. Історія України : навч. посіб. / В.М. Литвин, В.М. Мор-
двінцев, А.Г. Слюсаренко. – Київ, 2008. 

6. Патриляк І.К. Україна в роки Другої світової війни: спроба нового 
концептуального погляду / І.К. Патриляк, М.А. Боровик. – Ніжин : 
ПП Лисенко ММ, 2010. – 590 с. 

5.10. Заплановані навчальні заходи та методи викладання. 
Лекції з використанням мультимедійних засобів, семінарські 

заняття з використанням сучасних інтерактивних технологій, круглі 
столи, конкурси, олімпіади. 
5.11.Методи оцінювання. 
– поточний контроль (комп’ютерне тестування, опитування); 
– підсумковий контроль (екзамен). 
5.12. Мова навчання та викладання. Українська. 
 
5.1. Назва. Релігієзнавство. 
5.2. Тип. За вибором. 
5.3. Рік навчання. 2016/2017. 
5.4. Семестр. І. 
5.5. Лектор, науковий ступінь, посада.  

Губицький Л.В., канд. іст. наук, доц. 
5.6. Результати навчання.  

Формування розуміння та усвідомлення сутності релігійних 
течій та проблем сучасного релігійного життя. 
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5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. 
«Історія України», «Філософія», «Політологія», «Історія української 

культури». 
5.8. 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. 
5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби. 
1. Докаш В. Релігієзнавство : навч. посіб. / за ред. В. Докаша, Г. Коцур 
та ін. – Чернівці : Рута, 2008. – 288 с. 

2. Сидоренко О. Релігієзнавство : підручник / О. Сидоренко. – Київ : 
2008. – 470 с. 

3. Мозковий Л. Релігієзнавство : навч. посіб. / за ред. Л. Мозкового, 
О. Бучми. – Київ : Центр навч. літ., 2008. – 264 с. 

4. Черній А. Релігієзнавство : підручник / А. Черній. – Київ : Академ-
видав, 2008. – 400 с. 

 

Internet-ресурси 
Режим доступу : http://www.darkelly.info 
Режим доступу : http://www.readbookz.com/book/164/4819.html  
5.10. Заплановані навчальні заходи та методи викладання. 

Лекції, семінарські заняття з використанням інноваційних технологій. 
5.11. Методи оцінювання. 
– поточний контроль (комп’ютерне тестування, опитування, письмові 
контрольні роботи);. 

– підсумковий контроль (екзамен). 
5.12. Мова навчання та викладання. Українська. 
 
5.1. Назва. Національні інтереси в світовій геополітиці та геоекономіці. 
5.2. Тип. За вибором. 
5.3. Рік навчання. 2016/2017. 
5.4. Семестр. І. 
5.5. Лектора, науковий ступінь, посада.  

Губицький Л.В., канд. іст. наук., доц. 
5.6. Результати навчання.  

Сформувати розуміння національних інтересів держав у різних 
регіонах світу в умовах глобалізації й регіоналізму; механізмів реалізації 
геополітичних та геоекономічних інтересів; основних термінів, які 
вживаються при аналізі геополітичних та геоекономічних інтересів у 
світовій політиці. 



 42

5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. 
«Історія України», «Політологія», «Філософія». 

5.8. Зміст.  
Основні наукові ґеополітичні категорії і поняття. Ґеополітичне 

положення країни: сутність, властивості, значення. Історіографія до 
курсу «Національні інтереси в світовій геополітиці та геоекономіці». 
Концептуальні засади формування геополітичних інтересів держав. 
Геополітичні та геоекономічні інтереси у відносинах держав 
Європейського Союзу. Геополітичні та геоекономічні інтереси в 
зовнішній політиці Російської Федерації. Геополітичні та геоекономічні 
інтереси в зовнішній політиці України. Геополітичні та геоекономічні 
інтереси у відносинах держав Південного Кавказу. Геополітичні та 
геоекономічні інтереси у відносинах держав Центральної Азії. 
Геополітичні та геоекономічні інтереси в зовнішній політиці держав 
Східної, Південно-Східної та Південної Азії. Геополітичні та геоеко-
номічні інтереси у відносинах близькосхідних держав. Геополітичні 
та геоекономічні інтереси в зовнішній політиці держав Латинської 
Америки, США і Канади. Геополітичні та геоекономічні інтереси в 
зовнішній політиці держав Африки. Геополітичні та геоекономічні 
інтереси в зовнішній політиці Австралії та Нової Зеландії. 
5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби. 
1. Бабурин С.Н. Мир империй: Территория государства и мировой 
порядок / С.Н. Бабурин. – СПб. : Юрид. центр Пресс, 2005. – 769 с. 

2. Базив Д.П. Геополитическая стратегия Украины / Д.П. Базив. – Київ : 
Институт государства и права Украины, 2000. – 191 с.  

3. Дергачев В.А. Геоэкономика Украины: (теоретические и прикладные 
основы) / В.А. Дергачев. – Одесса : ИПРЭЭИ НАНУ, 2002. – 244 с. 

4. Дергачев В.А. Геоэкономика / В.А. Дергачев. – Київ : Вира-Р, 2002. – 
510 с. 

5. Дорошко М.С. Геополітичне середовище та геополітична 
орієнтація країн СНД / М.С. Дорошко. – Київ : Центр навч. літ., 
2011. – 204 с.  

5.10. Заплановані навчальні заходи та методи викладання. 
Лекції з використанням мультимедійних засобів, семінарські 

заняття з використанням сучасних інтерактивних технологій, круглі 
столи, конкурси, олімпіади. 
5.11.Методи оцінювання. 

– поточний контроль (комп’ютерне тестування, опитування); 
– підсумковий контроль (екзамен). 

5.12. Мова навчання та викладання. Українська. 
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5.1. Назва. Історія української культури. 
5.2. Тип. За вибором. 
5.3. Рік навчання. 2016/2017. 
5.4. Семестр. І. 
5.5. Лектор, науковий ступінь, посада.  

Войціцька І.В., канд. іст. наук., доц. 
5.6. Результати навчання. 

Формування системи знань про закономірності національного 
історико-культурного процесу, про 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. 
5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. 

Необхідні знання української історії. 
5.8. Зміст. 

Витоки української культури. Культура Київської Русі (ІХ–XIV ст.). 
Високе середньовіччя у розвитку української культури (ХІV – перша 
пол. ХVІІ ст.). Розвиток романського стилю, Готики та Ренесансу в 
українській культурі. Українська культура доби бароко (друга пол. ХVІІ – 
ХVІІІ ст.). 

Культурні процеси доби становлення української модерної нації 
(ХІХ ст.). Романтична та реалістична традиції та їх особливості в 
українській культурі. Модерні культурні явища (1890–1921 рр.). 
Український авангард. Культуротворчі процеси в Україні (1922–1991 рр.). 
Культурні трансформації в незалежній Україні. 
5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби 
1. Висоцький О.Ю. Історія української культури : навч. посіб. / 
О.Ю. Висоцький. – Дніпропетровськ : НМетАУ, 2009. – 130 c. 

2. Закович М. Українська та зарубіжна культура / М. Закович. – Київ : 
Знання, 2009. – 584 с. 

2. Історія світової та української культури: підручник для вищ. закл. 
освіти / В.А. Греченко, І.В. Чорний, В.А. Кушнерук та ін.. – Київ : 
Ліера ЛТД, 2005. – 464 с. 

3. Історія української культури : навч. посіб. / В.М. Шейко, В.Я. Біло-
церківський. – Київ : Знання, 2013. – 271 с. 

4. Історія української культури : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / 
Ю.І. Кулагін, Ю.Г. Бадах, Н.А. Латигіна та ін. – Київ : Київ. нац. 
торг.-екон. ун-т, 2013. – 628 с. 
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5.10. Заплановані навчальні заходи та методи викладання. 
Лекції з використанням мультимедійних засобів, семінарські 

заняття з використанням новітніх інтерактивних засобів, круглі столи, 
конкурси, творчі вечори, олімпіади.  
5.11. Методи оцінювання. 
– поточний контроль (усне опитування, тестування); 
– підсумковий контроль (екзамен). 
5.12. Мова навчання та викладання. Українська. 
 
5.1. Назва. Фізичне виховання. 
5.2. Тип. За вибором (вибірковість забезпечується обранням спортивної 
секції). 
5.3. Рік навчання. 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020. 
5.4. Семестр. I–VII. 
5.5. Лектора, науковий ступінь, посада.  
Чайченко Н.Л., доц.; Яценко О.В., ст. викл.  
5.6. 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. 
5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. 

«Фізична культура». 
5.8. Зміст. 

Історія організації фізичної культури. Наукове обґрунтування 
фізичного виховання та спортивного тренування. Засади професійно-
прикладної фізичної підготовки. Принципи здорового способу життя 
студентів. Організація лікарського контролю та самоконтролю у 
процесі фізичного виховання. Гігієнічні засади фізичної культури та 
спорту. Гімнастика. Атлетична гімнастика. Баскетбол. Волейбол. 
Плавання. Настільний теніс. Бадмінтон. Футбол. Аеробіка. Боді-
фітнес. Загальна фізична підготовка. Групи фізичної реабілітації. 
5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби. 
1. Фізичне виховання в КНТЕУ : зб. метод. матеріалів. – К. : Київ. 
нац. торг.-екон. ун-т, 2000. 

5.10. Заплановані навчальні заходи та 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.). 
5.11. Методи оцінювання:  
– поточний контроль (перевірка вправ та ін.); 
– підсумковий контроль (залік). 
5.12. Мова навчання та викладання. Українська. 
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5.1. Назва. Історія економіки та економічної думки.  
5.2. Тип. Обовязкова. 
5.3. Рік навчання. 2016/2017. 
5.4. Семестр. ІІ. 
5.5. Лектор, науковий ступінь, посада.  

Ніколаєць К.М., д-р іст. наук, проф.; Романенко В.А., д-р екон. 
наук, проф.; Хрустальова В.В., канд. екон. наук, доц.. 
5.6. Результати навчання.  

Формування історико-економічною мислення, пізнання розвитку 
вітчизняної економіки та економіки зарубіжних країн, формування у 
студентів комплексного уявлення про закономірності еволюційного 
розвитку економіки різних цивілізацій та розуміння тенденцій історичної 
еволюції економічної думки. 
5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни.  

«Історія України».  
5.8. Зміст.  

Господарський розвиток у первісну добу, добу Середньовіччя і 
зародження капіталістичних відносин. Промислова революція у 
розвинених країнах Західної Європи та США. Господарство України 
в період капіталізму. Розвиток народного господарства країн Західної 
Європи, США, Японії та України у міжвоєнний період та після Другої 
світової війни. Розвиток народного господарства України (до 1990 року). 
Сучасний етап реформування економіки в зарубіжних країнах. Економічна 
думка стародавнього світу та середньовіччя. Меркантилізм. Класична 
політична економія. Еволюція класичної політичної економії. Завершення 
класичної традиції. Історична школа та соціальний напрям у політичній 
економії. Маржиналізм. Становлення неокласичної традиції в економічній 
теорії. Плюралізм сучасних доктрин економічної науки. Генезис та 
еволюція кейнсіанства. Розвиток неокласичних ідей в XX столітті. 
Неолібералізм. Інституціоналізм. Основні напрями та видатні 
представники вітчизняної економічної думки (XІX – початок XXІ ст.). 
5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби: 
1. Історія економіки та економічної думки: ХХ – початок ХХІ ст. : навч. 
посіб. / В.В. Козюк [та ін.]; за ред. В.В. Козюка, Л.А. Родіонової. – 
Київ : Знання, 2011. – 582 с. 

2. Історія економіки та економічної думки: від ранніх цивілізацій до 
початку ХХ ст. : навч. посіб. / В.В. Козюк [та ін.] ; за ред. В.В. Козюка, 
Л.А. Родіонової. – Київ : Знання, 2011. – 566 с. 

3. Краус Н.М. Історія економіки та економічної думки: структурно-
логічні схеми, таблиці, малюнки : навч. посіб. / Н.М. Краус – Київ : 
Центр навч. літ., 2014. – 496 с. 
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4. Ковальчук В.М. Історія економіки та економічної думки : навч. 
посіб. / В.М. Ковальчук, М.В. Лазарович, М.І. Сарай. – Київ : 
Знання, 2008. – 647 с. 

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

маційних технологій. 
5.11. Методи оцінювання:  
– поточний контроль (тестування, опитування); 
– підсумковий контроль – екзамен. 
5.12. Мова навчання та викладання. Українська.  
 
5.1. Назва. Просторова економіка  
5.2. Тип. Обовязкова.  
5.3. Рік навчання. 2016-2017. 
5.4. Семестр. ІІ. 
5.5. Лектор, науковий ступінь, посада.  

Головня Ю.І., канд. екон. наук, доц. 
5.6. Результати навчання.  

Формування у студентів умінь і навичок розуміння процесів 
просторового розвитку регіонів та формування їх конкурентних переваг, 
аналізу соціальних та економічних показників розвитку територій, їх 
динаміки, а також стратегій подальшого функціонування.  
5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни.  

«Економіка»  
5.8. Зміст.  

Просторова економіка як наука. Еволюція просторової організації 
господарства. Наукові засади формування просторових соціально-
економічних систем. Фактори просторового розвитку. Методи дослідження 
просторової економіки. Районоформування та його роль у просторовій 
організації економіки. Регіональна економічна політика і розвиток 
територій. Потенціал просторової економіки: сутність та компоненти. 
Форми просторової організації господарства. Економічний простір 
України та особливості розвитку регіональних соціально-економічних 
систем. Інфраструктурні чинники формування геоекономічного 
простору. Міжрегіональне та транскордонне співробітництво України. 
5.9. Рекомендовані джерела ті інші навчальні ресурси/засоби.  
1. Стадницький Ю.І. Просторова організація соціально-економічного 
розвитку : словник-довідник / Ю.І. Стадницький, І.М. Комарницький. – 
Хмельницький : ХНУ, 2009. – 186 с. 

2. Просторовий розвиток регіону: соціально-економічні можливості, 
ризики і перспективи : монографія / НАН України. Інститут регіональних 
досліджень ; за ред. Л.Т. Шевчук. – Львів, 2011. – 256 с. – (Сер. 
«Проблеми регіонального розвитку»). 
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3. Просторова економіка: концепції, моделі та регіональні аспекти : 
монографія / за ред. П.В. Захарченка, Т.П. Несторенко. – Бердянськ : 
Видавець Ткачук, 2012. 

4. Мезенцев К.В. Регіональний розвиток в Україні: суспільно-просторова 
нерівність і поляризація : монографія / К.В. Мезенцев, Г.П. Підгрушний, 
Н.І. Мезенцева. – Київ : Прінт Сервіс, 2014. – 132 с. 

5. Региональная экономика и пространственное развитие. В 2 т. : учебник 
для бакалавриата и магистратуры / под общ. ред. Л.Э. Лимонова. – 
М. : Юрайт, 2015. – 928 с. 

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

технологій.  
5.11. Методи оцінювання.  
– поточний контроль (комп’ютерне тестування, опитування);  
– підсумковий контроль (екзамен письмовий).  
5.12. Мова навчання та викладання. Українська. 
 
5.1. Назва. Правознавство.  
5.2. Тип. Обов’язкова.  
5.3. Рік навчання. 2016/2017. 
5.4. Семестр. IІ. 
5.5. Лектор, науковий ступінь, посада.  

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

Опанування комплексу знань з теорії держави і права, засад 
цивільного, сімейного, трудового, адміністративного та кримінального 
права України, навичок практичного застосування здобутих знань. 
5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. 

«Право». 
5.8. 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 
регулювання 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. 
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5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби. 
1. Правознавство : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / В.В. Андрійчук, 
Б.А. Басс, О.О. Михайлов, Ж.Ю. Половнікова. – Київ : Слово, 2010.  

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

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

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

5.10. Заплановані навчальні заходи та 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. 
5.11. Методи оцінювання: 
– поточний контроль (опитування, письмові роботи, ситуаційні завдання); 
– підсумковий контроль (екзамен). 
5.12. Мова навчання та викладання. Українська. 
 
5.1. Назва. Екологія 
5.2. Тип. За вибором. 
5.3. Рік навчання. 2016/2017. 
5.4. Семестр. ІІ. 
5.5. Лектор, науковий ступінь, посада. 

Бохан А.В., канд. екон. наук, доц. 
5.6. Результати навчання: 
– формування системного розуміння екологічних процесів і явищ, які 
набувають особливих форм прояву та значення в розвитку суспільства; 

– володіння культурою екологічного мислення, екологічного світогляду 
та знання екологічних законів; 

– розуміння визначальних принципів і концептуальних підходів щодо 
економічної оцінки природних ресурсів і потенціалу їх використання; 

– формування умінь і навичок аналітичної інтерпретації сучасних 
екологічних тенденцій та їх прогресивних проявів у професійній 
діяльності; 

– уміння аналізувати показники стану навколишнього середовища та 
економічної ефективності природоохоронних заходів; 
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– засвоєння методичних підходів до оцінки природно-ресурсного 
потенціалу та його екологічно прогресивних форм використання в 
практичній діяльності; 

– застосування методів емпіричного та статистичного аналізу щодо 
визначення стану міжнародного екологічного середовища; 

– розуміння основних тенденцій розвитку екологічної реклами та 
механізмів використання сучасних маркетингових комунікацій. 

5.7 Обов’язкові попередні навчальні дисципліни.  
«Біологія», «Географія», «Природознавство», «Основи екології».  

5.8. Зміст. 
Предмет, зміст і завдання дисципліни. Екосистеми та їх значення в 

функціонуванні біосфери. Науково-технічний прогрес і природоко-
ристування. Система екологічного управління. Екологічне законодавство 
та правове регулювання еколого-економічних відносин. Фінансування 
та економічне стимулювання екологічної діяльності. Екологічна 
ефективність екологічних і природоохоронних заходів. Техногенне 
навантаження та галузеві аспекти екології. Механізм екологізації 
економіки. Екологічна стандартизація, сертифікація та маркування. 
Екологізація підприємництва. Регіональні екологічні проблеми. 
Екологічна безпека. Міжнародна екологічна діяльність. 
5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси / засоби 
1. Бохан А.В. Екологія : опор. конспект / А.В. Бохан. – Київ : Київ. 
нац. торг.-екон. ун-т, 2012. – 148 с. 

2. Бохан А.В. Основи екології : зб. практичних задач / А.В. Бохан. – 
Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2010. – 47 с. 

3. Івашура А.А. Еколого-економічна та історична оцінка взаємовідносин 
людини і довкілля. / А.А. Івашура, Л.Е. Добрунова. – Харків : ХНЕУ, 
2011. – 151 с. 

4. Основи екології: підручник / Я.Б. Олійник, П.Г. Шищенко, 
О.П. Гавриленко – Київ : Знання, 2012. – 558 с. 

5. Екологія : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / кол. авторів; за заг. 
ред. О.Є. Пахомова. – Харків : Фоліо, 2014. – 666 с. 

6. Мальований М.С. Екологія та збалансоване природокористування : 
навч. посіб/ М.С. Мальований, Г.З. Леськів – Херсон : Олді-плюс, 
2014. – 316 с. 

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

5.11. Методи оцінювання: 
– поточний контроль (опитування, тестування, дайджест, моніторинг 
ринків); 

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

Лагутіна Т.М. канд. пед. наук, доц.; Ржевський Г.М., канд. 
психол. наук, доц.; Вербицька Л.Ф. канд. психол. наук, доц. 
5.6. Результати навчання.  

Знати психологічну характеристику психічних пізнавальних 
процесів, властивостей, станів та утворень; основні закономірності 
функціонування психічних пізнавальних процесів; закономірності 
формування і розвитку особистості; фактори формування особистості; 
концепції особистості; психологічні концепції теорії діяльності та її 
основні компоненти. Уміти застосовувати категоріальний апарат 
психології в системі професійного навчання і практичної діяльності; 
враховувати основні психічні, соціально-психологічні та психофі-
зіологічні прояви особистості; сприймати науково обґрунтовану 
психологічну інтерпретацію структурних елементів психіки особистості; 
усвідомлювати свою психічну сферу; аналізувати різноманітні види 
діяльності; пізнавати рівень розвитку психічних пізнавальних процесів у 
особистості. 
5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни.  

«Біологія». 
5.8. Зміст.  

Методи психологічних досліджень. Індивід. Особистість, її 
структура. Психіка, її функції. Нервова система, мозок, психіка та 
поведінка людини. Когнітивна підструктура людини. Пізнавальні 
процеси, їх індивідуальні особливості, методи діагностики рівня розвитку, 
методи підвищення ефективності. Сенсорно-перцептивний рівень 
пізнання. Інтелект, творчі здібності та креативність. Емоції, почуття, 
стани; механізми їх виникнення, форми переживання, вираження. 
Засоби регуляції емоційних станів. Особистість: сутність, структура. 
Психологічні теорії особистості. Я-концепція як психологічний 
феномен. Спрямованість особистості. Темперамент. Характер. Здібності. 
Діяльність та її структура. Особистість як суб’єкт діяльності. Мета й 
мотиви діяльності. Міжособистісні стосунки в групі.  
5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби. 
1. Корольчук М.С. Психологія: схеми, опорні конспекти, методики / 
М.С. Корольчук, В.М. Крайнюк, В.А. Марченко. – Київ : Ніка-
Центр, 2015.  

2. Максименко С.Д. Загальна психологія / С.Д. Максименко. – Київ : 
Либідь, 2004. 
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3. Психология : учебник для гуманитарных вузов / под общ. ред.  
В.Н. Дружинина. – СПб. : Питер, 2004.  

4. Статінова Н.П. Основи психології та педагогіки : навч. посіб. /  
Н.П. Статінова, Г.П. Сень. – Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2011. 

5. Загальна психологія : навч. посіб. / О.П. Сергєєнкова, О.А. Столярчук, 
О.П. Коханова, О.В. Пасєка. – Київ : Центр навч. літ., 2012. – 295 с. 

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

використанням інноваційних технологій: 
– лекції (оглядові, тематичні, проблемні, лекції-конференції, лекції-
дискусії); 

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

5.11. Методи оцінювання.  
– Поточний контроль (тестування усне, письмове опитування; перевірка 
підготовленого есе / дайджесту / огляду / звіту / конспекту / презентації / 
розрахунково-графічної роботи / проекту / вправи / задачі / ситуаційні 
завдання тощо); 

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

Іванченко Н.О. канд. екон. наук, доц.; Чорний А.Ю. канд. екон. 
наук, доц. 
5.6. Результати навчання.  

Формування теоретичних знань та практичних навичок статистичної 
оцінки економічних явищ і процесів суспільного життя, оволодіння 
методами статистичного аналізу. Формування вмінь: проводити 
статистичні дослідження, обчислювати узагальнюючі показники, 
будувати статистичні таблиці, графіки, виявляти закономірності та 
тенденції розвитку досліджуваних явищ. 
5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. 

«Математика для економістів».  
5.8. Зміст.  

Методологічні засади статистики. Організація статистики в Україні. 
Статистичні спостереження. Зведення та групування статистичних 
даних. Узагальнюючі статистичні показники та загальні принципи їх 
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застосування: абсолютні і відносні величини; середні величини. 
Варіаційні ряди розподілу. Ряди динаміки. Індексний метод. Вибірковий 
метод. Статистичні методи вимірювання взаємозв’язків. 
5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні засоби.  
1. Горкавий В.К. Статистика : навч. посіб. / В.К. Горкавий. – вид. 2-ге, 
перероб. і доп. – Київ : Алерта, 2012. – 608 с. 

2. Єріна А.М. Статистика : підручник / А.М. Єріна, З.О. Пальян. – 
Київ : КНЕУ, 2010. – 351 с. 

3. Попов І.І. Статистика : практикум / І.І. Попов – Київ : Київ. нац. 
торг.-екон. ун-т, 2011. 

4. Попов І.І. Статистика : практикум / І.І. Попов – Київ : Київ. нац. 
торг.-екон. ун-т, 2014. 

5. Загальна теорія статистики : підруч. (для студ. вищ. навч. закл.) / 
С.О. Ткач, В.П. Сторожук – 3-е вид. – Київ : Центр навч. літ., 2009. – 
442 с. 

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

5.11. Методи оцінювання 
– поточний контроль (комп’ютерне тестування, опитування); 
– підсумковий контроль (екзамен). 
5.12. Мова навчання та викладання. Українська. 
 
5.1. Назва. Товарознавство.  
5.2. Тип. Обов’язкова.  
5.3. Рік навчання. 2017/2018. 
5.4. Семестр. ІІІ. 
5.5. Лектор, науковий ступінь, посада.  

Пірковіч К.А., канд. техн. наук, доц. 
5.6. Результати навчання.  

Формування системних знань щодо принципів формування 
асортименту і якості харчових продуктів та непродовольчих товарів й 
набуття практичних навичок оцінювання якості товарів для забезпечення 
ефективності їх обігу та споживання. 
5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни.  

«Хімія», «Фізика», «Матеріалознавство та основи технології 
виробництва товарів», «Основи підприємництва», «Безпека життє-
діяльності», «Екологія». 
5.8. Зміст.  

Стан та тенденції розвитку ринку непродовольчих товарів, 
загальні положення теоретичних основ товарознавства, класифікація 
непродовольчих товарів, фактори формування споживних властивостей 
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непродовольчих товарів, сучасні напрями розвитку асортименту та 
якості різних груп непродовольчих товарів, маркування, пакування, 
умови зберігання та транспортування. 
5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби.  
1. Михайлов В.І. Непродовольчі товари: підручник / В.І. Михайлов, 
Т.Г. Глушкова, О.І. Зельніченко. – Київ : Книга, 2005. – 556 с. 

2. Ходыкин А.П. Товароведение непродовольственных товаров : 
учебник / А.П. Ходыкин. – М. : Дашков и К°, 2009. – 544 с. 

3. Сыцко В.Е. Товароведение непродовольственных товаров : учебник / 
В.Е. Сыцко – М. : Высш. шк., 2009. – 671 с. 

4. Власова А.В. Основи товарознавства непродовольчих товарів : навч. 
посіб. / А.В. Власова . – Київ : Центр. навч. літ., 2006. – 208 с. 

5. Товарознавство господарських товарів: підручник / Н.К. Кисляк, 
Т.М. Коломієць, В.М. Кравченко, С.О. Сіренко. – Київ : Книга, – 
2004. – 448 с. 

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

використанням інноваційних технологій: 
– лекції (тематичні); 
– практичні заняття (товарознавча характеристика різних груп товарів, 
семінари); 

– самостійна робота студентів. 
5.11. Методи оцінювання.  
– поточний контроль (тестування, усне, письмове опитування); 
– підсумковий контроль – залік. 
5.12. Мова навчання та викладання. Українська. 
 
5.1. Назва. Макроекономіка.  
5.2. Тип. Обов’язкова. 
5.3. Рік навчання. 2017/2018. 
5.4. Семестр. ІІІ. 
5.5. Лектор, науковий ступінь, посада.  

Лагутін В.Д., д-р екон. наук, зав. кафедри; Уманців Ю.М., д-р екон. 
наук, проф.; Соколовська І.П., канд. екон. наук, доц.; Щербакова Т.А., 
канд. екон. наук, доц. 
5.6. Результати навчання.  

Формування макроекономічного мислення та розуміння механізму 
функціонування національної економіки. 
5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни.  

«Економічна теорія» («Основи економічної теорії»), «Історія 
економіки та економічних вчень». 
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5.8. Зміст.  
Предмет, метод та функції макроекономіки. Макроекономічні 

показники в системі національних рахунків. Сукупний попит та 
сукупна пропозиція. Національний ринок та його рівновага. Моделі 
макроекономічної рівноваги. Фіскальна політика держави. Монетарна 
політика. Циклічні коливання та економічне зростання. Інфляція як 
макроекономічне явище. Зайнятість і безробіття. Макроекономічна 
політика у відкритій економіці. 
5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби: 
1. Солонінко К.С. Макроекономіка : навч. посіб. / К.С. Солонінко – 
Київ : Центр навч. літ., 2015. – 200 с.  

2. Макроекономіка : підручник / за ред. В.Д. Базилевича. – Київ : 
Знання-Прес, 2008. – 743 с. (Класичний університетський підручник). 

3. Гронтковська Г.Е. Макроекономіка : навч. посіб. / Г.Е. Гронтковська, 
А.Ф. Косік. – Київ : Центр навч. літ., 2010 – 672 с. 

4. Макроекономіка : практикум : навч. посіб / за ред. В.Д. Базилевича. – 
Київ : Знання, 2010. – 550 с. 

5. Лагутін В.Д. Макроекономіка : навч. посіб. / В.Д.Лагутін, Л.І. Пронкіна. – 
Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2012. – 268 с. 

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

ційних технологій. 
5.11. Методи оцінювання:  
– поточний контроль (опитування, тестування);  
– підсумковий контроль (екзамен ). 
5.12. Мова навчання та викладання. Українська. 
 
5.1. Назва. Гроші та кредит. 
5.2. Тип. Обов’язкова. 
5.3. Рік навчання. 2017/2018.  
5.4. Семестр. ІІІ.  
5.5. Лектор, науковий ступінь, посада. 

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

Вільна орієнтація в теоретичних та практичних проблемах 
грошово-кредитного характеру; вміння аналізувати поточну ситуацію 
на вітчизняному та зарубіжному грошово-кредитних ринках; навички 
прогнозування майбутнього розвитку грошово-кредитних відносин; 
вміння обирати оптимальні шляхи вирішення конкретних виробничих 
завдань монетарного характеру тощо. 
5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. 

«Політична економія», «Макроекономіка», «Мікроекономіка». 
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5.8. 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.  
5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/заходи. 
1. Алєксєєв І.В. Гроші та кредит / І.В. Алєксєєв, М.К. Колісник. – Київ : 
Знання, 2009. – 253 c. 

2. Гроші та кредит : навч. посіб. / [М.І. Крупка та ін.] ; за заг. ред. 
М.І. Крупки. – Львів : 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. – Київ ; Тернопіль : 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. – Київ : Центр навч. літ., 2011. – 352 c. 

5. Левченко Л.В. Гроші та кредит : навч. посіб. для студ. вищ. навч. 
закл. / Л.В. Левченко. – Київ : Центр навч. літ., 2011. – 222 с. 

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

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

консультації. 
5.11. Методи оцінювання: 
– поточний контроль (опитування, контрольні роботи, тестування, 
індивідуальні співбесіди, самоперевірка виконаних завдань, захист 
дослідницьких робіт); 

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

 
5.1.Назва. Соціологія. 
5.2. Тип. За вибором. 
5.3. Рік навчання. 2017/2018. 
5.4. Семестр. ІІІ. 
5.5. Лектор, науковий ступінь, посада.  

Ванюшина О.Ф., канд. філ. наук, доц.; Іщенко А.В., ст. викл. 



 56

5.6. Результати навчання.  
Дисципліна сприяє задоволенню освітніх інтересів особистості й 

розвитку таких компетенцій: формування розуміння сутності соціального 
життя та соціальної структури суспільства, а також навичок аналізу 
соціальних явиш та процесів. 
5.7.Обов’язкові попередні навчальні дисципліни.  

«Філософія», «Політологія». 
5.8. 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 соціальний 
контроль. Соціальні інститути суспільства. Особистість в 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. 
5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси / засоби 
1. Лукашевич М.П., Туленков М.В. Соціологія: Базовий курс : підручник / 
М.П. Лукашевич, М.В. Туленков. – Київ : Каравела, 2011. – 458 с. 

2. Сірий Є.В. Соціологія: загальна теорія, історія розвитку, спеціальні 
та галузеві теорії : навч. посіб. / Є.В. – Київ : Атіка, 2009– 492 с. 

3. Соціологія : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / за ред. В.Г. Горо-
дяненка. – вид. 3-є, переробл., доповн. – Київ : Академія, 2006. – 544с. 

4. Соціологія : навч. посіб. / за ред. С.О.Макеєва. – Київ : Знання, 
2006. – 372 с. 

5. Соціологія : підручник / за ред. В.М. Пічі. – 3-тє вид., стереотип. – 
Львів : Магнолія-2006, 2008. – 278 с. 

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

використанням інноваційних технологій: 
– лекції (оглядові, тематичні, проблемні, лекції-конференції, лекції-
дискусії); 

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

5.11. Методи оцінювання.  
– поточний контроль: (тестування з використанням комп’ютерної 
техніки, письмові контрольні роботи, захист міні-проектів);  

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

Лагутіна Т.М., канд. пед. наук, доц. 
5.6. Результати навчання.  

Знати про сутність, типології, причин та динаміку конфліктів; 
причини та зміст міжособистісних, внутрішньо-особистісних, міжна-
ціональних, соціальних та сучасних політичних конфліктів. 
5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни.  

«Загальна психологія», «Соціальна психологія. 
5.8. 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 динаміка конфлікту. 
Діагностика конфлікту. Психологія внутрішньоособистісних 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. Соціально-психологічні основи політичних 
конфліктів. Політична влада, політичний вибір, політична альтернатива. 
Психологія міжнаціональних 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 міжетнічних та міжнаціональних конфліктів. Культура 
розв’язання міжконфесійного конфлікту. Профілактика сімейних 
конфліктів. Психологічна допомога сім’ям з метою зміцнення сім’ї. 
5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби. 
1. Донченко Е.А. Личность: Конфликт, гармония / Е.А. Донченко, 
Г.М. Титаренко. – Київ : Экмос, 1987. – 216 с. 

2. Корольчук М.С. Психологія: схеми, опорні конспекти, методики / 
М.С. Корольчук, В.М. Крайнюк, В.М. Марченко. – Київ : Ельга ; 
Ніка-Центр, 2013. – 320 с. 

3. Ложкин Г.В. Практическая психология конфликта : учеб. пособие, 
стереотип / Г.В. Ложкин, Н.И. Повякель. – Київ : МАУП, 2012. – 
256 с. 
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4. Березовська Л.І. Діагностика та корекція конфліктів як умова 
подолання синдрому професійного вигоряння : навч. посіб. /  
Л.І. Березовська, Т.Д. Щербан. – Мукачево : МДУ, 2013. – 65 с. 

5. Собченко О.М. Психологія впливу : навч. посіб. / О. Собченко. – 
Київ : Кондор-Видавництво.2013. – 158 с. 

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

використанням інноваційних технологій: 
– лекції (оглядові, тематичні, проблемні, лекції-конференції, лекції-
дискусії); 

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

5.11. Методи оцінювання.  
– поточний контроль (тестування з використанням комп’ютерної 
техніки, письмові контрольні роботи, захист міні-проектів);  

– підсумковий контроль – залік . 
5.12. Мова навчання та викладання. Українська. 
 
5.1. Назва. Основи підприємництва.  
5.2. Тип. За вибором. 
5.3. Рік навчання. 2017/2018. 
5.4. Семестр. ІІІ. 
5.5. Лектор, науковий ступінь, посада.  

Гейдор А.П., канд. екон. наук, доц.; Трубей О.М., канд. екон. 
наук, доц. 
5.6. Результати навчання. 

Формування комплексу знань про сутність та філософію бізнесу, 
усвідомлення логіки і схем підприємницької діяльності загалом, 
типології підприємництва, дослідження середовища підприємницької 
діяльності, соціальної відповідальності бізнесу, процесу створення 
підприємства та початку його діяльності. 
5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. 

«Філософія», «Економічна історія». 
5.8. Зміст. 

Зміст підприємницької діяльності. Місце підприємницької 
діяльності в суспільстві. Культура підприємницької діяльності. Види 
підприємництва. Зовнішнє середовище підприємницької діяльності. 
Етична та соціальна відповідальність підприємництва. Організаційно-
правові форми підприємництва. Процес створення підприємства та 
його основні етапи. 
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5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси / заходи. 
1. Загальна економіка : підручник / за ред. І.Ф. Радіонової. – Кам’янець-
Подільський : Абетка-нова, 2005.  

2. Акіліна О.В. Основи підприємництва : навч. посіб. / О.В. Акіліна, 
В.Г. Пасічник. – Київ, 2006. 

3. Захарчин Г.М. Основи підприємництва : навч. посіб. / Г.М. Захарчин. – 
2-ге вид., переробл. і доповн. – Київ : Знання, 2013. – 407 с. 

4. Варналій З.С. Основи підприємництва : навч. посіб. / З.С. Варналій. – 
Київ, 2010. – 350 с.  

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

використанням 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.). 

5.11. Методи оцінювання: 
– поточний контроль (тестування; усне / письмове опитування; перевірка 
підготовленого есе / дайджесту / огляду / звіту / конспекту / 
презентації / розрахунково-графічної роботи / проекту / вправи / 
завдання / ситуаційного завдання та ін.); 

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

 
5.1. Назва. Економічна психологія. 
5.2. Тип. За вибором. 
5.3. Рік навчання. 2017/2018. 
5.4. Семестр. ІІІ. 
5.5. Лектор, науковий ступінь, посада.  

Скуловатова О.В., канд. психол. наук, доц. 
5.6. Результати навчання.  

Знання і розуміння: основних категорій, понять й напрямків 
розвитку економічної психології; предмету, методу і місця економічної 
психології в системі психологічних наук; типології й особливостей 
індивідуальної та групової поведінки в сфері економіки: в умовах 
виробництва, розподілу, обміну, споживання, володіння й керування. 

Застосування знань і розуміння: психологічної допомоги в умовах 
економічної реальності; психологічної діагностики структурних 
компонентів особистості; використання знань, навичок і умінь з 
економічної психології в процесі професійного навчання; засобів 
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визначення професійно важливих психологічних якостей особистості; 
засобів прогнозування результату поведінки особистості в економічному 
середовищі; проведення економіко-психологічних досліджень. 

Формування суджень: формувати програми психологічної 
оптимізації умов праці на виробництві; узагальнювати результати і 
надавати пропозиції щодо відбору, формування та атестування кадрів 
на підприємстві, в організації. 
5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни.  

«Загальна психологія», «Соціальна психологія». 
5.8. Зміст.  

Економічна психологія: еволюція, роль і місце в суспільстві. 
Економічна поведінка у процесі прийняття рішень. Дослідження 
ризику при прийнятті економічних рішень. Основні проблеми економічної 
психології. Економічна свідомість і економічне мислення. Ставлення 
людей до власності. Економічна психологія сприйняття грошей і 
особливості «грошової» поведінки. Психологія багатства і бідності. 
Економічна психологія підприємництва. 
5.9. Рекомендовані джерела та інші начвальні ресурси/засоби. 
1. Верт Л. Экономическая психология. Теоретические основы и 
практическое применение / Л. Верт.– Харьков, 2013. – 432 с. 

2. Економічна психологія / Г.В. Ложкін, В.В. Спасєнніков, В.Л. Кома-
ровська. – Київ : Професіонал, 2010. – 464 с. 

3. Посыпанова О.С. Экономическая психология: психологические 
аспекты поведения потребителей : монография / О.С. Посыпанова. – 
Калуга : Изд-во КГУим. К.Э. Циолковского, 2012. – 296 с. 

4. Психология бизнеса. Теория и практика: учебник для магистров / 
Н.Л. Иванова, В.А. Штро, А.Б. Купрейченко и др. – М. : Юрайт, 
2014. – 509 с. 

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

використанням інноваційних технологій: 
– лекції (оглядові, тематичні, проблемні, лекції-конференції, лекції-
дискусії); 

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

5.11. Методи оцінювання:  
– поточний контроль (тестування усне / письмове опитування; перевірка 
підготовленого есе / дайджесту / огляду / звіту / конспекту / презентації / 
розрахунково-графічної роботи / проекту / вправи / задачі / ситуаційні 
завдання тощо); 

– підсумковий контроль – залік. 
5.12. Мова навчання. Українська. 
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5.1. Назва. Психологія торгівлі. 
5.2. Тип. За вибором. 
5.3. Рік навчання. 2017/2018. 
5.4. Семестр. ІІІ. 
5.5. Лектор, науковий ступінь, посада. 

Маслюк А.М., канд. психол. наук, доц. 
5.6. Результати навчання. 

Вивчення психологічного потенціалу бізнесмена, методів та 
засобів реалізації його ділового успіху. 
5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. 

«Загальна психологія», «Соціальна психологія», «Психологія 
управління та конфліктологія». 
5.8. Зміст. 

Психологія бізнесу як новий напрям у науці. Психологічні 
особливості бізнесу та торгівлі. Психологічні проблеми керівника 
бізнесу. Роль психолога в побудові організації, підборі та оцінці 
персоналу. Консультативна робота психолога з питань організації 
праці підприємця та підвищення ефективності його діяльності. 
Психологічні особливості успішної діяльності. Психологічні чинники 
організації успішності ділових переговорів. Психотехнології в бізнесі. 
5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби. 
1. Іпатов Е.Ф. Психологія управління в бізнесі / Е.Ф. Іпатов,  
К.М. Левківський, В.В. Павловський. – Харків ; Київ : НМЦВО, 
2012. – 320 с. 

2. Леонов Н.И. Психология делового общения / Н.И. Леонов. – М. ; 
Воронеж : Изд. Моск. психолого-социального ин-т ; МОДЭК, 
2011. – 216 с. 

3. Лэйхифф Дж.М. Бизнес-коммуникации / Дж.М. Лэйхифф,  
Дж.М. Пенроуз. – СПб. : Питер, 2011. – 688 с. 

4. Пачковський Ю.Ф. Психологія підприємництва / Ю.Ф. Пачковський. – 
Львів : Афіша, 2001. – 276 с. 

5. Самоукин А.И. Экономика и психология бизнеса. / А.И. Самоукин, 
Н.В. Самоукина. – Дубна : Фенікс, 2001. – 160 с. 

6. Томилов В.В. Культура предпринимательства / В.В. Томилов. – 
СПб. : Питер, 2000. – 173 с 

5.10. Заплановані навчальні заходи та методи викладання. 
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, кейс-стаді). 
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5.11. Методи оцінювання:  
– поточний контроль (тестування усне / письмове опитування; перевірка 
підготовленого есе / дайджесту / огляду / звіту / конспекту / презентації / 
розрахунково-графічної роботи / проекту / вправи / задачі / ситуаційні 
завдання тощо); 

– підсумковий контроль – залік. 
5.12. Мова навчання та викладання. Українська. 
 
5.1. Назва. Мікроекономіка. 
5.2. Тип. Обов’язкова.  
5.3. Рік навчання. 2017/2018. 
5.4. Семестр. IV. 
5.5. Лектор, науковий ступінь, посада.  

Герасименко А.Г., д-р. екон. наук, проф.; Ожелевська Т.С., канд. 
екон. наук, доц.; Вертелєва О.В., канд. фіз.-мат., доц.  
5.6. Результати навчання.  

Формування навичок мікроекономічного дослідження поведінки 
та взаємодії окремих суб’єктів ринку; ринкових структур; особливостей 
функціонування окремих економічних суб’єктів. 
5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни.  

«Основи економічної теорії». 
5.8. Зміст.  

Вступ до мікроекономіки. Предмет та метод. Модель можливого 
(або бюджетне обмеження). Модель бажаного (або карта кривих 
байдужості). Аналіз поведінки споживача. Попит та пропозиція. Теорія 
еластичності. Теорія граничних продуктів та мікроекономічна модель 
фірми. Витрати, їх природа та структура. Ринок досконалої конкуренції. 
Монополія. Монополістична конкуренція. Олігополія. Показники 
концентрації. Похідний попит. Ринок факторів виробництва за умов 
досконалої конкуренції. Ринок капіталу та ринок землі. Ринок праці. 
Держава в мікроекономічній теорії: зовнішні ефекти та громадські блага. 
5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби: 
1. Мікроекономіка : навч.-практ. посіб. для самост. вивч. дисципліни / 
за ред. О. Є. Попова. – Харків : ХНЕУ, 2013. – 335 с. 

2. Мікроекономіка: практикум : навч. посіб. / за ред. В.Д. Базилевича. – 
Київ : Знання, 2012. – 491 с.  

3. Мікроекономіка: підручник / за ред. А.П. Наливайка ; Держ. вищ. 
навч. закл. «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана». – Київ : 
КНЕУ, 2011. – 446 с. 

4. Вертелєва О.В. Мікроекономіка : практикум / О.В. Вертелєва,  
О.Г. Гриценко, Н.В. Квіцинська. – Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 
2013. – 107 с. 
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5. Макконнелл К.Р. Экономикс : принципы, проблемы и политика : 
пер. с англ. / К.Р. Макконнелл, С.Л. Брю, М. Флинн. – М. : Инфра-М, 
2013. – 1028 с. 

6. Розанова Н.М. Микроэкономика. Руководство для будущих 
профессионалов : учеб. для бакалавров / Н.М. Розанова. – М. : 
Юрайт, 2013. – 985 с. 

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

ційних технологій. 
5.11. Методи оцінювання:  
– поточний контроль (опитування, тестування); 
– виконання курсової роботи;  
– підсумковий контроль(екзамен письмовий). 
5.12. Мова навчання та викладання. Українська. 
 
5.1. Назва. Менеджмент. 
5.2. Тип. Обов’язкова.  
5.3. Рік навчання. 2017/2018. 
5.4. Семестр. IV. 
5.5. Лектор, науковий ступінь, посада.  

Бай С.І., д-р екон. наук, зав. кафедри; Сичова Н.В., канд. екон. 
наук, доц.; Науменко Р.А., д-р держ. упр., проф.; Безус А.М., канд. 
техн. наук, доц.  
5.6. Результати навчання.  

Формування у майбутніх фахівців сучасного управлінського 
мислення та системи спеціальних знань у сфері менеджменту, розуміння 
концептуальних основ системного управління організаціями; набуття 
умінь аналізу внутрішнього та зовнішнього середовища організації та 
прийняття адекватних управлінських рішень. 
5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни.  

«Державне управління та місцеве самоврядування», «Еконо-
мічний аналіз», «Теорія організації». 
5.8. Зміст.  

Сутність, роль та методологічні основи менеджменту. Історія 
розвитку менеджменту. Закони, закономірності та принципи менедж-
менту. Функції менеджменту та процес управління. Планування як 
загальна функція менеджменту. Організування як загальна функція 
менеджменту. Мотивування як функція менеджменту. Контролювання 
як загальна функція менеджменту. Регулювання як загальна функція 
менеджменту. Методи менеджменту. Управлінські рішення. Інформація 
та комунікації в менеджменті. Керівництво та лідерство. Відповідальність 
та етика у менеджменті. Ефективність менеджменту. 
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5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби. 
1. Менеджмент : навч. посіб. / О.Є. Кузьмін, Н.Т. Мала, О.Г. Мельник, 
О.Р. Саніна. – Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2012. – 240 с. 

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

3. Основи менеджменту : підруч. [для студ. вищ. навч. закл.] / кол. авт. ; 
за ред. А.А. Мазаракі, І. . Чумаченко. – Харків : Фоліо, 2014. – 846 с. 

4. Менеджмент : навч. посіб. / Г.Є. Мошек, Ю.В. Поканевич,  
А.С. Соломко. – Київ : Кондор, 2009. – 375 с. 

5. Стадник В.В. Менеджмент : підручник / В.В. Стадник, М.А. Йохна. – 
Вид. 2-е, виправл., доповн. – Київ : Академвидав, 2010. – 472 с. 

5.10. Заплановані навчальні заходи та методи викладання.  
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). 
5.11. Методи оцінювання: 
– поточний контроль (тестування, перевірка індивідуальних завдань, 
ситуаційних вправ, аналітично-розрахункових та творчих задач, 
захист індивідуальних та групових проектів); 

– підсумковий контроль (залік). 
5.12. Мова навчання та викладання. Українська. 
 
5.1. Назва. Фінанси. 
5.2. Тип. Обов’язкова. 
5.3. Рік навчання. 2017/18. 
5.4. Семестр. IV. 
5.5. Лектор, науковий ступінь, посада.  

Волосович С.В., д-р. екон. наук, проф.; Руденко І.В., канд. екон. 
наук, доц.; Гуминська М.В., ст. викл.; Пелешко Н.М., ст. викл. 
5.6. Результати навчання.  

Формування знань з питань функціонування фінансової системи 
держави. 
5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни.  

«Економічна теорія», «Макроекономіка», «Мікроекономіка».  
5.8. Зміст. 

Сутність та функції фінансів. Генезис і еволюція фінансів. Фінансова 
система України. Фінансова політика та фінансовий механізм. Державні 
доходи. Державні видатки. Бюджетна система держави. Державін 
цільові фонди. Податкова система держави. Державний кредит та 
державний борг. Фінанси суб’єктів господарювання та неприбуткових 
організацій. Фінанси домогосподарств. Фінансовий ринок. Фінансова 
безпека держави. Міжнародні фінанси.  
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5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби. 
1. Фінанси: курс для фінансистів : підручник / П.Ю. Буряк, О.Б. Жихор 
та ін. ; за ред. Буряка П.Ю., Жихор О.Б. – Київ : Хай-Тек Прес, 
2010. – 528 с. 

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

3. Стойко О.Я. Фінанси: навч. посіб. / О.Я. Стойко, Д.І. Дема ; за ред. 
О.Я. Стойка. – Київ : Алерта, 2014. – 432 с.  

4. Юрій С.Л. Фінанси : підручник / С.Л. Юрій, В.М. Федосов та ін. ;  
за ред. С.Л. Юрія, В.М. Федосова. – 2-ге вид., переробл. і допов. – 
Київ : Знання, 2012. – 645 с.  

5. Фінанси : навч. посіб. / за ред. А.В. Базилюк ; авт. кол. : А.В. Базилюк, 
І.В. Горобінська, О.В. Жулин та ін. – Київ : Кондор, 2015. – 348 с. 

6. Фінанси для фінансистів : підручник / О.А. Шеремет, І.В. Демченко, 
К.В. Багацька та ін. ; за заг. ред. Т.А. Говорушко. – Київ : Центр 
навч. літ., 2013. – 612 с. 

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

ційних технологій та активних методів навчання. 
5.11. Методи оцінювання:  
– поточний контроль (опитування, тестування); 
– підсумковий контроль (письмовий екзамен). 
5.12. Мова навчання та викладання. Українська. 
 
5.1. Назва. Філософія. 
5.2. Тип. Обов’язкова.  
5.3. Рік навчання. 2017/2018. 
5.4. Семестр. IV. 
5.5. Лектор, науковий ступінь, посада.  

Хоружий Г.Ф., д-р філ. наук, проф. 
5.6. Результати навчання. 

Формування філософської культури мислення та пізнання 
навколишнього світу та самого себе, навичок застосування філософської 
методології. 
5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. 

«Психологія», «Історія України», «Історія української культури» 
5.8. Зміст. 

Філософія як універсальний тип знань. Онтологія. Філософське 
розуміння світу. Філософська антропологія. Філософія людини. Філософія 
свідомості. Гносеологія. Філософія пізнання. Діалектика – всезагальна 
теорія розвитку. Філософія суспільства. Філософія економіки. Філософія 
моралі. Філософія релігії. Філософія культури. Філософія цивілізації. 



 66

5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби 
1. Всемирная философия. ХХ век / авт.-сост. А.А. Андриевский. – Мн. : 
Харвест, 2004. 

2. Філософія економіки : учеб. пособ. для высш. учеб. заведений / отв. 
ред. С.В.Синяков. – Київ : Альтепрес, 2002.  

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

4. Філософія : хрестоматія : навч. посібн. – Київ : Київ. нац. торг.-
екон. ун-т, 2010. – 160 с. 

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

ційних технологій. 
5.11. Методи оцінювання. 
– поточний контроль (опитування, колоквіуми, тестування); 
– підсумковий контроль (екзамен). 
5.12. Мова навчання та викладання. Українська. 
 
5.1. Назва. Економічна статистика. 
5.2. Тип. Обов’язкова.  
5.3. Рік навчання. 2017/18. 
5.4. Семестр. ІV. 
5.5. Лектор, науковий ступінь, посада.  

Головач Н.А., канд. екон. наук, доц. 
5.6. Результати навчання.  

Набуття студентами теоретичних знань та вмінь використовувати 
статистичний інструментарій при плануванні статистичних спостережень, 
організації збору та обробки статистичної інформації, проведенні 
економіко-статистичного аналізу отриманих даних. 
5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни.  

«Математика для економістів», «Статистика», «Макроекономіка». 
5.8. Зміст.  

Предмет метод і завдання економічної статистики. Основні 
економічні класифікації та їх використання в економічній статистиці. 
Макроекономічні показники в системі національних рахунків. Основи 
демографічної статистики та статистики ринку праці. Статистика 
робочої сили, продуктивності та оплати праці. Статистика національного 
багатства. Статистика ринку товарів та послуг. Статистика цін та 
тарифів. Статистика зовнішньоекономічної діяльності та платіжного 
балансу. Статистика життєвого рівня населення. 
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5.9. Рекомендовані джерела.  
1. Лугінін О.Є. Статистика національної економіки та світового 
господарства : підручник / О.Є. Лугінін, С.В. Фомішин. – Київ : 
Центр навч. літ., 2006. – 502 с.  

2. Крамченко Л.І. Економічна статистика : навч.посіб. / Л.І. Крамченко, 
Н.П. Лутчин, Б.С. Москаль.– Львів :Новий Світ-2000, 2004. 

3. Уманець Т.В. Економічна статистика: навч. посіб. – Київ : Знання, 
2006. 

4. Горкавий В.К. Статистика : навч. посіб. – вид. 2-ге, перероб. і доп. / 
В.К. Горкавий. – Київ : Алерта, 2012. – 608 с. 

5. Економічна статистика : Методичні рекомендації до практичних 
занять та самостійної роботи студентів / Н.А. Головач, О.П. Грикун – 
Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2013.– 84 с. 

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

використанням інноваційних технологій: лекції (тематична / проблемна / 
лекція із заздалегідь запланованими помилками); практичні (розрахункові 
завдання / робота в малих групах / інше); самостійна робота. 
5.11. Методи оцінювання: 
– поточний контроль (тестування; усне / письмове опитування; 
перевірка вправи / задачі тощо); 

– підсумковий контроль – екзамен. 
5.12. Мова навчання та викладання. Українська. 
 
5.1. Назва. Економічний аналіз. 
5.2. Тип. За вибором.  
5.3. Рік навчання. 2017/2018. 
5.4. Семестр. IV. 
5.5. Лектор, науковий ступінь, посада.  

Гоцуляк В.Д., канд. екон. наук, доц. 
5.6. Результати навчання. 

Здобуття теоретичних знань та практичних навичок оцінювання, 
діагностики та пошуку можливостей досягнення позитивних змін у 
розвитку суб’єктів господарювання чи інших економічних об’єктів та 
їх структурних підрозділів, необхідних для оперативного моніторингу, 
пошуку варіантів найефективніших управлінських рішень, поєднання 
стратегії і тактики стійкого економічного розвитку, забезпечення 
інтеграції національних, корпоративних та особистих інтересів учасників 
економічних процесів. 
5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. 

«Політична економія», «Статистика», «Економіко-математичне 
моделювання», «Бухгалтерський облік», «Економіка підприємства». 
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5.8. Зміст. 
Економічний аналіз і його місце в системі наукових знань. Предмет, 

об’єкти, функції та завдання економічного аналізу. Метод економічного 
аналізу і його характеристики. Моделювання факторних систем в аналізі 
економічних явищ та процесів. Економіко-логічні (традиційні) методи 
та прийоми економічного аналізу. Економіко-математичні методи в 
економічному аналізі. Основи організації економічного аналізу. Види 
економічного аналізу. Методика комплексного економічного аналізу 
та її структурні елементи. Інструментарій параметрального аналізу 
результатів виробничої діяльності. Методичні прийоми аналізу ресурсів 
суб’єкта господарювання. Методичні прийоми аналізу витрат діяльності 
суб’єкта господарювання. Реалізація функцій аналізу при дослідженні 
фінансового стану і фінансових результатів діяльності підприємства. 
5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби. 
1. Швиданенко Є.В. Економічний аналіз : підручник / Є.В. Швиданенк. – 
Київ : Знання, 2011. 

2. Мних Є.В. Економічний аналіз : підручник / Є.В. Мних. – Київ : 
Знання, 2011.  

3. Бутко А.Д. Теорія економічного аналізу : підручник / А.Д. Бутко. – 
Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2007. 

4. Савицька Г.В. Економічний аналіз діяльності підприємства : навч. 
посіб. / Г.В. Савицька. – 3-тє вид., випр. і доп. – Київ : Знання, 2007.  

5. Черниш С.С. Економічний аналіз : навч. посіб. для студ. вищ. навч. 
закл. / С.С. Черниш. – Київ : Центр навч. літ., 2010.  

6. Івахненко В.М. Теорія економічного аналізу : навч. посіб. /  
В.М. Івахненко. – Київ : Слово, 2010. 

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

використанням інноваційних технологій: 
– лекції (тематичні, проблемні); 
– семінарські/практичні/лабораторні заняття. 
5.11. Методи оцінювання: 
– поточний контроль (тестування; усне та письмове опитування); 
– підсумковий контроль (залік). 
5.12. Мова навчання та викладання. Українська. 
 
5.1. Назва. Бюджетна система України. 
5.2. Тип. За вибором. 
5.3. Рік навчання. 2017/2018. 
5.4. Семестр. IV. 
5.5. Лектор, науковий ступінь, посада.  

Боголіб Т.М. д-р екон. наук, проф. 
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5.6. Результати навчання.  
Формування спеціальних знань з функціонування бюджетної системи 

України, бюджетних відносин, характеру їх впливу на суспільство. 
5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни.  

«Фінанси», «Політична економія», «Макроекономіка», «Мікро-
економіка», «Гроші та кредит», «Теорія статистики». 
5.8. 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. Формування місцевих бюджетів. Міжбюджетні відносини. 
Видатки на соціальний захист населення і соціальну сферу. Видатки 
бюджету на економічну діяльність держави, науку, оборону та 
управління. Виконання Державного бюджету України. 
5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби. 
1. Бюджетний кодекс України із змінами. – Київ : Алтера ; Центр 
навч. літ., 2015. – 118 с. 

2. Бюджетна система : підручник / за наук. ред. В.М. Федосова,  
С.І. Юрія. – Київ : Центр навч. літ. ; Екон. думка, 2012. – 871 с. 

3. Державне фінансове регулювання економічних перетворень : 
монографія / І.Я. Чугунов, А.В. Павелко, Т.В. Канєва та ін. ; заг. 
ред. А.А. Мазаракі. – Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2015. – 376 с. 

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

маційних технологій та активних методів навчання. 
5.11. Методи оцінювання:  
– поточний контроль (опитування, колоквіуми, тестування); 
– підсумковий контроль (залік); 
5.12. Мова навчання та викладання. Українська. 
 
5.1. Назва. Економіка підприємства.  
5.2. Тип. Обов’язкова. 
5.3. Рік навчання. 2018/2019. 
5.4. Семестр. V–VІ. 
5.5. Лектора, науковий ступінь, посада.  

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

Формування у студентів сучасного економічного мислення і 
системи спеціальних знань про базові поняття щодо господарської 
діяльності підприємства, змісту окремих напрямів цієї діяльності, 
системи показників, що характеризують економічні ресурси та 
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результати господарсько-фінансової діяльності підприємства, 
теоретико-методологічні основи оцінки ефективності використання та 
розвитку ресурсного потенціалу, формування конкурентоспроможності, 
фінансової стабільності та економічної безпеки підприємства.  
5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. 

«Макроекономіка», «Мікроекономіка», «Статистика», «Фінанси», 
«Бухгалтерський облік», «Економічний аналіз», «Ціноутворення». 
5.8. Зміст. 

Підприємство як суб’єкт господарювання, основні напрямки його 
господарсько-фінансової діяльності. Методологічні та методичні засади 
планування діяльності підприємства. Формування програми виробництва 
продукції та її реалізації, визначення виробничої потужності підпри-
ємства. Складові ресурсного потенціалу підприємства та шляхи його 
ефективного використання. Трудові ресурси підприємства, системи 
матеріального стимулювання; методичні підходи до їх аналізу та 
планування. Майнові ресурси (активів) підприємства, методичні підходи 
до аналізу та планування оборотних, необоротних активів підприємства. 
Сутнісні характеристики капіталу , класифікація видів капіталу 
підприємства. Власний та позиковий капітал підприємства, особливості 
формування та використання, методичні підходи до їх аналізу та 
планування. Економічна сутність та механізм формування витрат, доходів, 
прибутків. Аналіз та планування економічних результатів господарсько-
фінансової діяльності підприємства. Оцінка ефективності господарської 
діяльності та пошук шляхів її підвищення. Сутність фінансового стану 
підприємства, його складові, методи оцінки. Конкурентоспроможність 
підприємства та механізм її визначення. Сучасні моделі розвитку 
підприємства, запобігання кризовим явищам та банкрутства. Економічна 
безпека підприємства та шляхи її забезпечення. 
5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби. 
1. Економіка підприємства : підручник / І.О. Чаюн, Г.М. Богославець, 
Л.Л. Стасюк, І.О. Бондар. – Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2005. 

2. Богославець Г.М. Економіка підприємства : опор. конспект лекцій / 
Г.М. Богославець, І.О. Чаюн, Л.Л. Стасюк. – Київ : Київ. нац. торг.-
екон. ун-т, 2015. 

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

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

використанням інноваційних технологій: лекції (оглядова / тематична / 
проблемна / бінарна / дуальна / лекція із запланованими помилками); 
семінарські / практичні заняття (тренінг / презентація / дискусія / 
комунікативний метод / модерація / «мозкова атака» / тренажерні 
завдання / метод кейс-стаді / робота в малих групах та ін.). 
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5.11. Методи оцінювання: 
– поточний контроль (тестування; усне / письмове опитування; пере-
вірка презентації / аналітичного огляду/ завдання / розрахунково-
аналітичного проекту / ситуаційного завдання розробленого за 
матеріалами реального підприємства та ін.); 

– виконання курсової роботи; 
– підсумковий контроль (екзамен). 
5.12. Мова навчання та викладання. Українська. 
 
5.1. Назва. Маркетинг. 
5.2. Тип. Обов’язкова. 
5.3. Рік навчання. 2018-2019.  
5.4. Семестр. V.  
5.5. Лектор, науковий ступінь, посада.  

Суслова Т.О., канд. екон. наук, асист. 
5.6. 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.  
5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни.  

«Економічна інформатика», «Політична економія», «Мікроеко-
номіка», «Макроекономіка», «Психологія», «Правознавство». 
5.8. Зміст.  

Сутність та зміст маркетингу. Основні поняття маркетингу. 
Маркетингове середовище, його структура, фактори формування. 
Маркетингове поняття ринку та його основні характеристики. Сегмен-
тація ринку: сутність, ознаки, та стратегії сегментації. Поведінка 
споживачів: та її моделювання. Товар у системі маркетингу. Класифікація 
та систематизація товарів. Життєвий цикл товару. Конкурентоспроможність 
товарів на ринку. Мета та завдання цінової політики. Особливості 
механізму ціноутворення на різних типах ринків. Фактори ціноутворення. 
Цінові стратегії. Маркетингова політика розподілу. Типи посередників, їх 
місія та характеристики. Фактори вибору каналу розподілу підпри-
ємством. Система маркетингових комунікацій. Комунікаційна модель. 
Структура комплексу маркетингових комунікацій. Розробка програми 
рекламної діяльності. Харакетиристика та особливості застосування 
основних та синтетичних засобів комунікацій. Визначення інтегрованих 
маркетингових комунікацій в місцях продажу, прийоми та 
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інструменти. Управління маркетинговою діяльністю. Підсистема 
інформаційного забезпечення маркетингової діяльності. Принципи 
проведення та основні напрями маркетингових досліджень ринку. 
Підсистема планування та організації маркетингової діяльністю. 
Контроль маркетингової діяльності.  
5.9. Рекомендовані джерела ті інші навчальні ресурси/засоби. 
1. Балабанова Л.В. Маркетинг : підручник / Л.В. Балабанова. –  
Вид. 3-тє, переробл. і допов. – Київ : КНЕУ, 2011. – 543с. – Школа 
маркетингового менеджменту.  

2. Корж М.В. Маркетинг : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / 
М.В. Корж. – Київ : Центр навч. літ., 2008. – 344 с.  

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

4. Маркетинг : підруч. [для студ. вищ. навч. закл.] / В. Руделіус, 
О.М. Азарян, Н.О. Бабенко, Е.Н. Берковіць ; ред.-упор. О.І. Сидоренко, 
Л.С. Макарова. – 3-є укр. вид. – Київ : Консорціум із удосконалення 
менеджмент-освіти в Україні, 2008. – 648 с. 

5. Портал про маркетинг та рекламу. – Режим доступу : http://www. 
reklamaster.com/  

6. Marketing Media Review. – Режим доступу : http://mmr.ua/  
5.10. Заплановані начальні заходи та методи викладання. 

Лекції: оглядова, тематична, проблемна, лекція-консультація. 
Практичні заняття (презентація, дискусія, комунікативний 

метод, модерація, «мозкова атака», метод Кейс-стаді, робота в малих 
групах, інше). 
5.11. Методи оцінювання: 
– поточний контроль (тестування; усне, письмове опитування; перевірка 
та обговорення підготовленого реферату, дайджесту, звіту, презентації, 
задачі, ситуаційні завдання тощо); 

– підсумковий контроль – екзамен. 
5.12. Мова навчання та викладання. Українська. 
 
5.1. Назва. Економіка праці та соціально-трудові відносини. 
5.2. Тип. Обов’язкова. 
5.3. Рік навчання. 2017/2018. 
5.4. Семестр. V. 
5.5. Лектор, науковий ступінь, посада.  

Камінський С.І., канд. екон. наук, ст. викл. 
5.6. Результати навчання.  

Здобуття знань з теоретико-методологічних та соціально-економічних 
аспектів сучасних проблем економіки праці та соціально-трудових 
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відносин, практичних навичок і вмінь управління працею та регулювання 
відносин у соціально-трудовій сфері.  
5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. 

«Політична економія», «Фінанси», «Соціологія», «Економіка 
підприємства». 
5.8. Зміст. 

Трудові ресурси і трудовий потенціал суспільства. Соціально-
трудові відносини зайнятості. Соціальна політика і соціальне партнерство. 
Ринок праці як соціально-економічне явище. Моніторинг соціально-
трудової сфери. Міжнародна організація праці. Організація і нормування 
праці. Ефективність і продуктивність праці. Аналіз, звітність і аудит 
на підприємстві. Політика доходів в оплата праці на підприємстві. 
Планування праці на підприємстві.  
5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби. 
1. Економіка праці та соціально-трудові відносини : навч. посіб. /  
Л.Л. Кустова, І.Ю. Кучумова, Л.А. Нападовська, І.В. Шостак. – 
Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2011. – 430 с. 

2. Махсма М.Б. Соціально-трудові відносини : навч. посіб. / М.Б. Махсма. – 
Київ : Атіка, 2005. 

3. Економіка праці і соціально-трудові відносини : курс лекцій /  
[В.С. Поліщук та ін.]. – Кам’янець-Подільський : К-ПНУ ім. І. Огієнка, 
2014. – 219 с. : рис., табл. – Бібліогр. : С. 216–218.  

4. Сумцов В.Г. Економіка праці і соціально-трудові відносини : [навч. 
посіб.] / В.Г. Сумцов, І.Г. Филиппова, Г.С. Балахнін. – 3-тє вид., 
переробл. і доповн. – Луганськ : Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2013. – 511 с. 

5. Шкільов О.В. Економіка праці і соціально-трудові відносини : 
підручник / [О.В. Шкільов та ін.] ; за ред. О. В. Шкільова. – Київ : 
Компринт, 2015. – 749 с.  

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

використанням інноваційних технологій: лекції (оглядова / тематична / 
проблемна / бінарна / дуальна / із запланованими помилками); 
семінарські / практичні / лабораторні заняття (тренінг / презентація / 
дискусія / комунікативний метод / модерація / моделювання ситуацій / 
«мозкова атака» / тренажерні завдання / робота в малих групах та ін.). 
5.11. Методи оцінювання:  
– поточний контроль (тестування; усне / письмове опитування / 
дайджесту / конспекту / розрахунково-графічної роботи / проекту / 
вправи / завдання / ситуаційного завдання та ін.); 

– підсумковий контроль (екзамен). 
5.12. Мова навчання та викладання. Українська. 
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5.1. Назва. Економіко-математичне моделювання 
5.2. Тип. Обов’язкова. 
5.3. Рік навчання. 2018/2019. 
5.4. Семестр. V. 
5.5. Лектор, науковий ступінь, посада:  
Гладка Ю.А., канд. фіз.-мат. наук, доц. 
5.6.Результати навчання:  

Формування у студентів системи знань, вмінь та навичок у 
галузі побудови та використання економіко-математичних моделей, 
що є інструментами оцінки, аналізу та прогнозування складних 
соціально-економічних систем, які функціонують в умовах високого 
рівня невизначеності та ризику ринкової економіки.  
5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни:  

«Математика для економістів», «Вища математика» та «Теорія 
ймовірностей та математична статистика» і «Теорія статистики». 
5.8. Зміст.  

Оптимізаційні економіко-математичні моделі. Задачі лінійного 
програмування та методи їх розв’язання. Теорія двоїстості та аналіз 
лінійних моделей оптимізаційних задач. Транспортна задача. Цілочислове 
програмування. Нелінійні оптимізаційні моделі соціально-економічних 
систем. Аналіз та управління ризиком в економіці на базі концепції 
теорії ігор. Кількісне оцінювання ступеня ризику. Парна лінійна 
регресія, лінійні моделі множинної регресії. Узагальнені економетричні 
моделі. Економетричні моделі динаміки. 
5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби:  
1. Корольов О.А. Економетрія : практикум / О.А. Корольов,  
В.В. Рязанцева. – Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2005. 

2. Исследование операций в экономике / Н.М. Кремер, Б.А. Путко, 
И.М. Тришин, М.Н. Фридман.– М. : ЮНИТИ, 2000. 

3. Кремер Н.М. Эконометрика / Н.М. Кремер, Б.А. Путко. – М. : 
ЮНИТИ, 2008. 

4. Математичне програмування : зб. задач / В.В. Левчук та ін. – Київ : 
Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2007. 

5. Мазаракі А.А. Математичне програмування / А.А. Мазаракі,  
Ю.А. Толбатов.– Київ : Четверта хвиля, 1998. 

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

5.11. Методи оцінювання : 
– поточний контроль (оцінювання роботи студентів під час практичних 
занять та їх рівня знань, захист домашніх завдань, тестування). 

– підсумковий контроль (проводиться з метою оцінки результатів 
навчання студента, перевірки засвоєння ним теоретичного та 
практичного матеріалу; форма контролю – екзамен). 

5.12. Мова навчання та викладання. Українська. 
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5.1. Назва. Податкова система. 
5.2. Тип. Обов’язкова.  
5.3. Рік навчання. 2018/2019. 
5.4. Семестр. V. 
5.5. Лектор, науковий ступінь, посада.  

Василенко А.В. канд. екон. наук, доц.; Макогон В.Д., канд. екон. 
наук, доц.; Пасічний М.Д., канд. екон. наук, доц.; Шевченко С.О., 
канд. екон. наук, доц.; Пелешко Н.М., ст. викл.  
5.6. Результати навчання.  

Формування знань щодо структури та особливостей функціонування 
податкової системи України, порядку справляння податків та зборів.  
5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни.  

«Економічна теорія», «Фінанси», «Бюджетна система України», 
«Бухгалтерський облік». 
5.8. Зміст.  

Концептуальні основи оподаткування. Податкова система і 
податкова політика держави. Податок на доходи фізичних осіб. 
Податок на прибуток підприємств. Податок на додану вартість. 
Акцизний податок. Мито. Рентна плата. Екологічний податок. 
Податок на майно. Єдиний податок. Місцеві збори.  
5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби. 
1. Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI із змін. та 
доповн. – Режим доступу : zakon.rada.gov.ua. 

2. Онисько С.М. Податкова система : підручник / С.М. Онисько,  
І.М. Тофан, О.В. Грицина. – Львів : Магнолія-2006, 2013. – 351 с. 

3. Податкова система : навч. посіб. / за заг. ред. В.Л. Андрущенка. – 
Київ : Центр навч. літ., 2015. – 416 с.  

4. Податкова система : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / авт. 
кол. В.Г. Баранова, Є.М. Богатирьова, В.П.Волощук та ін. ; за ред. 
В.Г. Баранової. – Одеса : ВМВ, 2014. – 343 с. 

5. Сідельникова Л.П., Костіна Н.М. Податкова система : навч. посіб. / 
Л.П. Сідельникова, Н.М. Костіна. – 2-ге вид., переробл. і доповн. – 
Київ : Ліра-К, 2013. – 604 с. 

6. Соколовська А.М. Основи теорії податків : навч. посіб. / А.М. Соко-
ловська. – Київ : 2010. – 326 с. 

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

ційних технологій та активних методів навчання. 
5.11. Методи оцінювання:  
– поточний контроль (тестування, індивідуальні практичні завдання); 
– підсумковий контроль (залік). 
5.12. Мова навчання. Українська. 
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5.1. Назва. Охорона праці. 
5.2. Тип. Обов’язкова. 
5.3. Рік навчання. 2018/2019. 
5.4. Семестр. V. 
5.5. Лектор, науковий ступінь, посада.  

Палієнко О.О., канд. техн. наук, доц.; Гахович С.В., канд. техн. 
наук, доц. 
5.6. 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 
законодавчих положень і вимог нормативної документації, безпеку 
технологічних процесів, безпеку експлуатації устаткування, пожежну 
профілактику. 
5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни.  

«Основи екології», «Безпека життєдіяльності». 
5.8. Зміст.  

Законодавча та нормативна база України про охорону праці. 
Організаційні основи та координація робіт з охорони праці. Виробничий 
травматизм та професійні захворювання. Оцінка ризиків на робочому 
місці. Аналітична оцінка умов праці на робочому місці. 

Загальні питання гігієни, фізіології праці та виробничої санітарії. 
Повітря робочої зони. Освітлення. Вібрація. Шум. Виробничі випроміню-
вання. Організаційно-технічні заходи і засоби безпеки. Електробезпека. 
Основні поняття та значення пожежної безпеки. Системи попередження 
пожеж та пожежного захисту. 
5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби. 
1. Гандзюк М.П. Основи охорони праці : підручник / М.П. Гандзюк, 
Є.П. Желібо, М.О. Халімовський. – Київ : Каравела, 2012. – 384 с.  

2. Основи охорони праці : підручник / К.Н. Ткачук, М.О. Халімовський, 
В.В. Зацарний та ін. ; За ред. К. Н. Ткачука. – 3-е вид., доповн. та 
переробл. – Київ : Основа, 2011. – 448 с. 

3. Гогіташвілі Г.Г. Управління охороною праці та ризиком за міжнарод-
ними стандартами : навч. посіб. / Г.Г. Гогіташвілі. –Київ : Знання, 
2007. – 367 с. 

4. Русаловський А.В. Правові та організаційні питання охорони праці : 
навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / А.В. Русаловський. – Київ : 
Центр навч. літ., 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. – Київ : Знання, 2010. – 167 с. 

6. Шаповал С.Л. Охорона праці : практикум / С.Л. Шаповал, О.О. Палієнко, 
О.П. Шинкаренко. – Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2015. – 147 с. 
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5.10. Заплановані навчальні заходи та методи викладання.  
Лекції: оглядові, тематичні, проблемні, відео-лекції. 
Практичні заняття. 
Імітаційні неігрові: розв’язання ситуаційних завдань, рішення 

задач; Репродуктивні та проблемно-пошукові: виконання індивідуальних 
завдань, дискусії, кейси, робота в малих групах, моделювання ситуацій. 
5.11. Методи оцінювання:  
– поточний контроль – усне та письмове опитування, тестування, 
перевірка практичних завдань, конспектів, презентацій; 

– підсумковий контроль – залік.  
5.12. Мова навчання. Українська.  
 
5.1. Назва. Політологія. 
5.2. Тип. Обов’язкова. 
5.3. Рік навчання. 2018/2019. 
5.4. Семестр. V. 
5.5. Лектор, науковий ступінь, посада.  

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

Формування цілісної, логічної, послідовної системи знань про 
політику як суспільне явище і соціальний феномен. 
5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. 

«Історія України», «Філософія», «Соціологія», «Історія сучасного 
світу», «Історія держави і права». 
5.8. 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, громадсько-політичні 
об’єднання та рухи. Політична культура та політичні 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. 
5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби. 
1. Політологія: підручник / В.Г. Антоненко, В.Д. Бабкін, О.В. Бабкіна, 
та ін. ; за ред. О.В. Бабкiної, В.П. Горбатенка. – 3-тє вид., переробл., 
допов. – Київ : Академiя, 2010. – 567 с. 

2. Бебик В.М. Політологія. Наука і навчальна дисципліна : підруч. для 
студ. вищ. навч. закл. / В.М. Бебик. – Київ : Каравела, 2012. – 495 с. 
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3. Політологія : підруч. для студ. юрид. спец. вищ. навч. закл. /  
Л.М. Герасіна, В.С. Журавський, В.Я. Зимогляд, Н.П. Осипова. –  
2-ге вид., переробл. і доповн. – Київ : Ін Юре, 2005. – 519 с.  

4. Горлач М.І. Політологія: наука про політику : підруч. для студ. 
вищ. навч. закл. / М.І. Горлач, В.Г. Кремень. – Київ : Центр навч. 
літ., 2009. – 840 с.  

5. Дробінка І.Г. Політологія : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / 
І.Г. Дробінка, Т.М. Кришталь, Ю.В. Підгорецький. – Київ : Центр 
навч. літ., 2007. – 290с.  

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

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

– підсумковий контроль (залік). 
5.12. Мова навчання та викладання. Українська.  
 
5.1. Назва. Ділова іноземна мова. 
5.2. Тип. За вибором. 
5.3. Рік навчання. 2018/2019. 
5.4. Семестр. V. 
5.5. Лектор, науковий ступінь, посада. 

Англ. Білоус Н.П., канд. філол. наук, доц.; Довженко І.В., канд. пед. 
наук, доц.; Буленок С.М., ст. викл.; Зощенко Л.А., ст. викл.; Чала Н.М., ст. 
викл.; Кулаженко О.П., викл.; Лисак О.Б., ст. викл.; Розум А.П.; ст. викл. 

Нім. Строкань Н.О., ст. викл. 
Франц. Образ О.Г., канд. філол. наук, доц.; Клименко Т.І., ст. викл.  

5.6. Результати навчання.  
Результатами навчання є подальший розвиток навичок прак-

тичного володіння діловою іноземною мовою на професійному рівні, 
достатньому для того, щоб здійснювати мовленнєву та мовну діяльність. 
5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. 

Знання іноземної мови професійного спрямування у межах, 
визначених програмою курса.  
5.8. Зміст. 

Основні завдання:  
– навчити вільно орієнтуватися в сучаному інформаційному потоці з 
метою вдосконалення здобутих умінь і навичок;  

– удосконалювати комунікативні вміння і навички іноземною мовою 
при спілкуванні на професійні теми; 

– готувати майбутніх фахівців до наукової діяльності, продовження їх 
освіти у сфері психології, правознавства та торгівельного підприємтва.  
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Зміст дисципліни включає наступні загальні професійні рубрики: 
– наймання на роботу та проходження інтерв’ю;  
– стосунки з колегами і клієнтами;  
– загальне робоче оточення і повсякдення робота;  
– компанія (інформація про галузевий підрозділ). Продукція і послуги.; 
– загальні професійні рубрики; 
– ділове листування;  
– ділові подорожі; 
– контракти та угоди.  
5.9. Рекомендовані джерела.  

Англ. 
1. Латигіна А.Г. Англійська мова міжнародного бізнесу та менеджменту : 
навч. посіб. / А.Г. Латигіна. – Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2008.  

2. Колот Л.А. Advanced Вusiness English / Л.А. Колот, Л.Г. Бальзан-
нікова – Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т: 2009. 

3. Бербенець Л.І. Business English Communication Course : навч. посіб. / 
Л.І. Бербенець, Л.М. Хистова. – Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т: 2008. 

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

 

Франц.  
1. Capul J.Y. Dictionnaire d’йconomie et de Sciences Sociales / J.Y. Capul, 

O. Garnier. – Paris : GFT, 1994. 
2. Bremond J. Dictionnaire des thйories et mйcanismes йconomiques /  

J. Bremond, A. Gйlйdan. – Paris : GFT, 1984. 
3. Mйlikhova G. Le franзais des affaires / G. Mйlikhova. – М. : Абрис 
Пресс, 2001. 

4. М. Danilo, B. Tauzin le franзais de l’entreprise CLE Internqtional – 
Paris, 2007. 

5. Н.Є. Буцикіна. Французька мова комерційної діяльності Le franзais du 
commerce / Н.Є. Буцикіна. – Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2009. 

 

Нім. 
1. Коваленко Л.В. Нім. мова ділового спілкування : навч. посіб. /  
Л.В. Коваленко, В.Я. Галаган. – Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2007. 

2. Коваленко Л.В. Geschaftkommunikation Deutsch / Л.В. Коваленко, 
Н.О. Строкань. – Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2010. 

3. Бориско Н.Ф. Business-Deutsch / Н.Ф. Бориско. – Логос, 1996. 
5.10. Заплановані навчальні заходи та методи викладання. 

Практичні заняття, інтерактивні методи та технології викладання, 
комп’ютерне тестування.  
5.11. Методи оцінювання:  
– поточний контроль (опитування, тестування, контрольні роботи);  
– підсумковий контроль – залік  
5.12. Мова навчання та викладання. Англійська, німецька, французька. 
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5.1. Назва. Страхування. 
5.2. Тип. За вибором. 
5.3. Рік навчання. 2018/2019. 
5.4. Семестр. V. 
5.5. Лектор, науковий ступінь, посада.  

Тринчук В.В., канд. екон. наук, доц. 
5.6. Результати навчання.  

Формування знань з основних положень теорії та практики 
страхування фізичних та юридичних осіб, розвиток економічного 
мислення та страхової культури. 
5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни.  

«Економічна теорія», «Фінанси».  
5.8. Зміст. 

Сутність, принципи та роль страхування. Класифікація страхування. 
Страхові ризики та їх оцінка. Страховий ринок та його характеристика. 
Страхова організація. Державне регулювання страхової діяльності. 
Особисте страхування. Майнове страхування. Страхування відпові-
дальності. Перестрахування та співстрахування. Доходи, витрати та 
прибуток страховика. Фінансова надійність страховика. 
5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби. 
1. Страховий ринок України в умовах фінансової глобалізації : зб. мате-
ріалів 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. – Київ : КНЕУ, 2012. – 274 с. : іл. 

2. Дема Д.І. Страхові послуги : навчальний посібник / 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. – Київ : Алерта, 2013. 

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

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

5. Шумелда Я.П. Страхування : навч. посіб. / Я.П. Шумелда. – Вид. 2-е 
розширене. – Тернопіль : Бізон, 2007. – 384 с. 

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

7. Страхування : підручник / за ред. С.С. Осадця. – Київ : КНЕУ, 2002. – 528 с. 
5.10. Заплановані навчальні заходи та методи викладання.  

Лекції, семінарські, практичні заняття з використанням інформа-
ційних технологій та активних методів навчання. 
5.11. Методи оцінювання: 
– поточний контроль (опитування, тестування, контрольні роботи);  
– підсумковий контроль (залік). 
5.12. Мова навчання та викладання. Українська. 
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5.1. Назва. Організація торгівлі. 
5.2. Тип. Обов’язкова. 
5.3. Рік навчання. 2018/2019. 
5.4. Семестр. VІ. 
5.5. Лектор, науковий ступінь, посада.  

Кавун О.А., канд. екон. наук, доц. 
5.6. Результати навчання.  

Формування спеціальних теоретичних знань з питань організації 
торгівлі, творче оволодіння ними та набуття навичок їх практичного 
використання серед суб’єктів господарювання в сучасних умовах 
господарювання. 
5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни.  

«Захист прав споживачів», «Товарознавство», «Статистика», 
«Етика бізнесу», «Психологія», «Обладнання торговельних підприємств», 
«Право», «Інформаційні системи і технології». 
5.8. Зміст.  

Роздрібні торговельні об’єкти: їх класифікація та види. Визна-
чальні фактори розвитку роздрібної торгової мережі. Критерії та 
показники оцінки стану розвитку роздрібної торгової мережі. Типи 
магазинів та їхніх об’єднань. Методичні підходи щодо визначення 
потреби у торгових об’єктах та їх розміщення. Організація процесу 
продажу товарів і обслуговування покупців у магазинах. Позамагазинні 
форми роздрібного продажу товарів: організація торгівлі на ринках, 
організація продажу товарів у дрібнороздрібній торговій мережі, поза-
магазинні форми роздрібного продажу товарів на замовлення покупців. 
Види оптових посередників та їхні функції. Організація товаропостачання 
роздрібної торгової мережі. Складська мережа. Організація технологічних 
процесів на складах. Упаковка товарів та операції з нею. 
5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби 
1. Голошубова Н.О. Організація торгівлі : підруч. [для студ. вищ. навч. 
закл.] / Н.О. Голошубова. – Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2012. – 680 с. 

2. Голошубова Н.О. Організація і технологія торгівлі спожитковими 
товарами : навч. посіб. / Н.Я. Голошубова. – Київ : Київ. нац. торг.-
екон. ун-т, 2007. – 272 с. 

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

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

заняття (презентація, дискусія, «мозкова атака», вирішення ситуаційних 
і розрахунково-аналітичних задач), тематичні конференції та виставки. 
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5.11. Методи оцінювання.  
– поточний контроль (усне опитування, письмове опитування, дискусії, 
ситуаційні завдання, перевірка підготовленого реферату, розрахунково-
аналітична робота над проектом з розробкою рекомендацій);  

– підсумковий контроль – екзамен. 
5.12. Мова навчання та викладання. Українська. 
 
5.1. Назва. Бухгалтерський облік. 
5.2. Тип. Обов’язкова. 
5.3. Рік навчання.2018/2019 
5.4. Семестр. VІ. 
5.5. Лектор, науковий ступінь, посада.  

Блакита Г. В., д-р екон. наук, проф. 
5.6. Результати навчання.  

Теоретична та практична підготовка для розв’язання конкретних 
завдань з бухгалтерського обліку і формування інформаційної бази з 
управління підприємницькою діяльністю в умовах ринку, здобуття знань 
і формування навичок документального оформлення господарських 
операцій, ведення синтетичного та аналітичного обліку з узагальнення 
даних бухгалтерського обліку. 
5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни.  

«Політична економія», «Мікроекономіка», «Економіка підпри-
ємства», «Статистика». 
5.8. Зміст.  

Сутність бухгалтерського обліку та його функції. Регулювання 
бухгалтерського обліку в Україні. Принципи бухгалтерського обліку. 
Активи, власний капітал та зобов’язання як об’єкти бухгалтерського 
обліку. Організація бухгалтерського обліку та облікова політика. Бухгал-
терський баланс, його зміст та структура. Рахунки бухгалтерського 
обліку та подвійний запис. Бухгалтерський облік основних господарських 
процесів. Документація як елемент методу бухгалтерського обліку. 
Інвентаризація, оцінка і калькуляція. Система бухгалтерського обліку 
на підприємстві. 
5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби. 
1. Плиса В.Й. Бухгалтерський облік : навч. посіб. для студ. вищ. навч. 
закл. / В.Й. Плиса, З.П. Плиса. – Київ : Каравела, 2011. 

2. Гливенко В.В. Бухгалтерський облік в Україні: основи та практика : 
навч. посіб. / В.В. Гливенко, В.С. Лень – Київ : Центр навч. літ., 2008.  

3. Лишиленко О.В. Бухгалтерський облік : підручник / О.В. Лишиленко. – 
3-тє вид., переробл. та допов. – Київ : Центр навч. літ., 2009.  

4. Чеснакова Л.С. Бухгалтерський облік : навч посіб. / Л.С. Чеснакова, 
А.В. Алексєєва, В.В. Масалітіна – Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2009.  
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5. Шаповалова А.П. Бухгалтерський облік : опор. консп. лекцій /  
А.П. Шаповалова, О.В. Сопко. – Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2010. 

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

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

використанням інноваційних технологій:  
– лекції (тематичні, проблемні); 
– практичні (традиційні, з моделюванням ситуацій). 
5.11. Методи оцінювання.  
– поточний контроль (тестування; усне та письмове опитування); 
– підсумковий контроль (екзамен). 
5.12. Мова навчання та викладання. Українська 
 
5.1. Назва. Конкурентоспроможність підприємства. 
5.2. Тип. За вибором. 
5.3. Рік навчання. 2018/2019. 
5.4. Семестр. VІ. 
5.5. Лектор, науковий ступінь, посада.  

Мельник В.В., канд. екон. наук, ст. викл. 
5.6. Результати навчання.  

Формування у студентів системи спеціальних знань та умінь 
дослідження характеру конкурентного середовища та вибору ефек-
тивних моделей конкурентної стратегії, що забезпечують підвищення 
конкурентоспроможності суб’єктів ринку. 

5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. 
«Макроекономіка», «Мікроекономіка», «Маркетинг», «Менеджмент», 
«Економіка підприємства». 
5.8. Зміст. 

Теоретичні засади дослідження конкурентоспроможності під-
приємств. Види конкурентоспроможності та методи їх оцінки. Аналіз 
зовнішнього середовища та конкурентоспроможності підприємств. 
Стратегії конкуренції та умови їх застосування.  
5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби. 
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. 
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5.10. Заплановані навчальні заходи та методи викладання. 
Лекції, проблемні семінари, тестування, ділова гра. 

5.11. Методи оцінювання: 
– поточний контроль (колоквіуми, тестування, опитування, виконання 
індивідуального завдання); 

– підсумковий контроль (екзамен). 
5.12. Мова навчання та викладання. Українська. 
 
5.1. Назва. Логістика. 
5.2. Тип. Обов’язкова. 
5.3. Рік навчання. 2018/2019. 
5.4. Семестр. VI. 
5.5. Лектор, науковий ступінь, посада.  

Кочубей Д.В., канд. екон. наук, доц. 
5.6. Результати навчання.  
– набуття навичок розробки стратегії управління закупівельною та 
збутовою логістикою підприємства;  

– засвоєння особливостей організації та управління перевезенням та 
складуванням товарів; 

– оволодіння методичними підходами до управління товарними 
запасами та формування системи логістичного сервісу; 

– вміння ефективно застосовувати інструментарій логістики та опти-
мізувати логістичні рішення. 

5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни 
«Вища та прикладна математика», «Інформаційні системи та 

технології», «Економічна теорія», «Статистика», «Економіка торгівлі», 
«Організація торгівлі», «Маркетинг».  
5.8. Зміст  

Поняття і сутність логістики. Передумови, фактори та етапи 
розвитку логістики. Цілі та завдання логістики. Засади сучасної концепції 
логістики. Логістика як сфера компетенцій, що пов’язує підприємство 
зі споживачами та постачальниками і сприяє підвищенню конкуренто-
спроможності. Об’єкти логістичного управління та логістична діяльність. 
Закупівельна логістика. Вибір постачальників товарів. Організація 
дистрибуції готової продукції. Логістичні канали та логістичні ланцюги. 
Розподільчі центри та їх розміщення. Місце, роль та види матеріальних 
запасів. Управління товарними запасами підприємства. Склад як 
інтегрована складова частина в логістичному ланцюгу. Логістичний 
процес на складі. Логістичні рішення при оптимізації складської 
підсистеми. Сучасні системи перевезення товарів. Вибір оптимального 
перевізника товарів. Основні логістичні рішення при транспортуванні 
різних товарів. Формування підсистеми логістичного сервісу. Моде-
лювання та оптимізація рівня логістичного сервісу. 
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5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби 
1. Крикавський Є.В. Логістика. Основи теорії : підручник / Є.В. Кри-
кавський. – 2-ге вид. доповн. і переробл. – Л. : Львів. політехніка ; 
Інтелект-Захід, 2006. – 456 с. 

2. Крикавський Є.В. Логістика: компендіум і практикум : навч. 
посібник / Є.В. Крикавський, Н.І. Чухрай, Н.В. Чорнописька. – Київ : 
Кондор, 2009. – 340 с.  

3. Кальченко А.Г. Логістика : навч. посіб. / А.Г. Кальченко, В.В. Кри-
вещенко. – Київ : КНЕУ, 2008. – 472 с. 

4. Кристофер М. Логистика и управление цепочками поставок /  
М. Кристофер. – СПб. : Питер, 2005. – 316 с. 

5. Сумець А.М. Логистика : Теория, ситуации, практические задания : 
учеб. пособие / А.М. Сумець – Киев : Хай-Тек Пресс, 2008. – 320 с.  

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

активних методів навчання.  
5.11. Методи оцінювання:  
– поточний контроль (усне та письмове опитування, тестування, 
перевірка, співбесіди, контроль розв’язання творчих задач та 
ситуаційних вправ); 

– підсумковий контроль – залік 
5.12. Мова навчання та викладання. Українська. 
 
5.1. Назва. Економіка та організація біржової торгівлі. 
5.2. Тип. За вибором. 
5.3. Рік навчання. 2018/2019. 
5.4. Семестр. VІ. 
5.5. Лектор, науковий ступінь, посада. 

Трубей О.М., канд. екон. наук, доц. 
5.6. Результати навчання.  

Отримання теоретичних знань та практичних навичок економічної 
діяльності у сфері біржової торгівлі, на підставі вивчення законодавчих 
норм та практики діяльності бірж в Україні та в країнах з розвинутою 
ринковою економікою. 

Здобуття спеціальних економічних знань з організаційно-правових 
засад створення та функціонування товарних бірж, обґрунтування 
асортиментної і цінової політики на товарній біржі, укладання біржових 
угод та операцій, прогнозування біржової кон’юнктури, здійснення 
фінансового менеджменту в брокерській діяльності. 
5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. 

«Основи підприємництва», «Політекономія», «Економіка підпри-
ємства», «Маркетинг», «Ціноутворення».  
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5.8. 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. Види біржових угод та операцій. Особлив-
ості функціонування ф’ючерсного ринку та ринку опціонів. 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. Організація посередницької діяльності на 
біржовому ринку. Засади фінансового менеджменту у посередницькій 
діяльності на біржовому ринку. Оцінювання ефективності посередницької 
діяльності на біржовому ринку. 
5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби. 
1. Скотнікова М.М., Трубей О.М. Економіка та організація біржової 
торгівлі : опор. конспект лекцій / М.М. Скотнікова, О.М. Трубей. – 
Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2013. 

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

3. Бевз О.П. Економіко-організаційні основи біржової торгівлі : навч. 
посіб. / О.П. Бевз, М.М. Скотнікова, Т.Б. Кушнір. – Київ : Київ. нац. 
торг.-екон. ун-т, 2006. – Ч. 2. 

4. Основи біржової діяльності : посіб. для студ. вищ. навч. закл. /  
М.О. Солодкий, С.А. Стасіневич, Т.Ю. Андросович. – Київ : ВЦ 
НУБіП України, 2013. 

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

використанням інноваційних технологій: 
– лекції (оглядова / тематична / проблемна / лекція-консультація / 
лекція-конференція); 

– семінарські / практичні (тренінг / презентація / дискусія / комуніка-
тивний метод / моделювання ситуацій / «мозкова атака» / тренажерні 
завдання / метод кейс-стаді / робота в малих групах та ін.). 

5.11. Методи оцінювання:  
– поточний контроль (тестування; усне / письмове опитування; 
перевірка підготовленого есе / дайджесту / звіту / конспекту / 
презентації / вправи / завдання / ситуаційного завдання та ін.); 

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



 87

5.1. Назва. Проектний аналіз. 
5.2. Тип. За вибором. 
5.3. Рік навчання. 2018/19. 
5.4. Семестр. VІ. 
5.5. Лектор, науковий ступінь, посада.  

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

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

«Макроекономіка», «Мікроекономіка», «Менеджмент», «Ма-
ркетинг», «Фінанси», «Гроші та кредит», «Економіка та фінанси 
підприємства», «Економіка та організація інноваційної діяльності», 
«Фінансова математика». 
5.8. Зміст. 

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

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

3. Бардиш Г.О. Проектний аналіз : підручник / Г.О. Бардиш. – 2-ге вид., 
стеретип. – Київ : Знання, 2006. – 415 с. 
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4. Проектний аналіз : навч. посіб. для студ. ВНЗ / В.С. Рижков,  
М.М. Яковенко, О.В. Латишева, Ю.В. Дегтярьова. – Київ : Центр 
навч. літ., 2007. – 383 с. 

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

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

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

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

5.11. Методи оцінювання:  
– поточний контроль (тестування; усне / письмове опитування; 
перевірка огляду / конспекту / презентації / розрахунково-графічної 
роботи / проекту / вправи / завдання / ситуаційного завдання та ін.); 

– підсумковий контроль (екзамен письмовий). 
5.12. Мова навчання. Українська. 
 
5.1. Назва. Ціноутворення. 
5.2. Тип. За вибором. 
5.3. Рік навчання. 2018/2019. 
5.4. Семестр. VІ. 
5.5. Лектор, науковий ступінь, посада.  

Стояненко І.В., канд. екон. наук, доц. 
5.6. 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; 
оцінювання доцільності застосування різних стратегій ціноутворення 
та визначення економічного ефекту від їх застосування. 
5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни.  

«Економічна теорія», «Макроекономіка», «Мікроекономіка» 
5.8. Зміст. 

Ціна як соціально-економічна категорія. Система цін. Склад та 
структура ціни, особливості її формування. Ціноутворення як складова 
економічного управління. Державне регулювання цін. Методи ринкового 
ціноутворення. Цінова стратегія підприємства. Цінова політика 
підприємства. Цінові тактикИ підприємства. Ціноутворення в сфері 
обігу споживчих товарів. Ціноутворення в сфері послуг 
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5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби. 
1. Дайновська С.М. Ціноутворення : підручник / С.М. Дайновська. – 
Київ : 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. – Київ : 
Центр навч. літ., 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. – 
Київ : Кондор, 2007.– 251 с. 

4. Ціноутворення : опор. конспект лекцій / С.М. Дайновська, Л.К. Куль-
пінська, Т.І. Головачук. – Київ : 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. Підгорна. – 
Київ : Центр навч. літ., 2010.  

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

використанням інноваційних технологій: 
– лекції (тематична / проблемна / лекція-консультація); 
– семінарські / практичні / моделювання ситуацій / метод кейс-стаді / 
робота в малих групах та ін.). 

5.11. Методи оцінювання:  
– поточний контроль (тестування; усне / письмове опитування; перевірка 
підготовленого есе / вправи / завдання / ситуаційного завдання та ін.); 

– підсумковий контроль (залік). 
5.12. Мова навчання та викладання. Українська. 
 
5.1. Назва. Платіжні системи. 
5.2. Тип. За вибором. 
5.3. Рік навчання. 2018/2019. 
5.4. Семестр. VІ. 
5.5. Лектор, науковий ступінь, посада. 

Нетребчук Л.О., ст. викл. 
5.6. Результати навчання.  

В результаті навчання студент повинен оволодіти глибокими 
знаннями щодо концепції та технології функціонування платіжних систем 
і процедури проведення нагляду (оверсайту) за платіжними системами, 
практичними навичками здійснення переказу коштів за допомогою систем 
переказу коштів, вміти проводити порівняльний аналіз платіжних систем, 
оцінювати роботу міжнародних та національних платіжних систем і 
тенденції їх розвитку, проводити платіжні операції за різними типами 
платіжних інструментів, оцінювати ризики проведення операцій в 
платіжних системах. 
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5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни.  
«Гроші та кредит», «Банківська система», «Банківська справа», 

«Економіка і фінанси підприємства», «Бухгалтерський облік». 
5.8. Зміст.  

Загальна концепція платіжних систем. Технологічна 
інфраструктура платіжних систем. Міжнародні та зарубіжні платіжні 
системи. Особливості функціонування карткових платіжних систем. 
Система електронних міжбанківських платежів в Україні. Системи 
масових електронних платежів в Україні. Платіжні системи переказу 
коштів фізичних осіб. Платіжні системи в мережі Інтернет. Безпека 
платіжних систем. Тенденції розвитку платіжних систем.  
5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби. 
1. Вовчак О.Д. Платіжні системи : навч.-метод. посіб. для самост. вивч. 
дисцип. / О.Д. Вовчак, Г.Є. Шпаргало, Т.Я. Андрійків ; Укоопспілка, 
Львівська комерційна академія. – Львів : Вид-во Львів. комерц. акад., 
2009. – 248 с.  

2. Ковальчук Т.Т. Сучасні платіжні системи : монографія / Т.Т. Ковальчук, 
В. С. Лук’янов. – Київ : Знання, 2010. – 190 с.  

3. Пиріг, С.О. Платіжні системи : навч. посіб. / С.О. Пиріг. –Київ : 
Центр навч. літ., 2008. – 240 с. 

4. Полтавська Є.О. Платіжні системи : навч. посіб. / Є.О. Полтавська, 
П.М. Куліков. – Харків : Вид. ХНЕУ, 2010. – 220 с.  

5. Чайковський Я.І. Платіжні системи : навч. посіб. для студ. вищ. навч. 
закл. / Я.І. Чайковський. – Тернопіль : Карт-бланш, 2006. – 210 с. 

5.10. Заплановані навчальні заходи та методи викладання.  
Лекційні заняття, практичні заняття, підготовка презентацій, 

індивідуальні завдання з практики функціонування платіжних систем 
та захисту прав споживачів. 
5.11. Методи оцінювання: 
– поточний контроль (тестування, опитування, захист індивідуальних 
завдань та презентацій, колоквіум, контрольна робота); 

– підсумковий контроль (залік). 
5.12. Мова навчання та викладання. Українська. 
 
5.1. Назва. Міжнародна економіка. 
5.2. Тип. Обов’язкова. 
5.3. Рік навчання. 2019/2020. 
5.4. Семестр. VІІ. 
5.5. Лектор, науковий ступінь, посада. 

Кудирко Л.П., канд. екон. наук, проф..; Тронько В.В., канд. екон. 
наук, доц.; Дугінець Г.В., канд. екон. наук, доц. 
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5.6. Результати навчання: 
– формування у студентів умінь і навичок щодо ефективного вико-
ристання здобутих знань для самостійного аналізу процесів та явищ 
міжнародної економіки; 

– засвоєння методичних підходів до оцінювання стану та тенденцій 
розвитку основних форм МЕВ, що дозволяє використовувати 
емпіричний та статистичний аналіз зовнішнього міжнародного 
середовища для обґрунтування стратегій зовнішньоекономічної 
діяльності на макро- та мегарівні в перебігу залучення суб’єктів 
ЗЕД у міжнародні торговельні та виробничо-інвестиційні взаємини; 

– розуміння студентами основних закономірностей розвитку процесів 
міжнародної економіки та обґрунтування ними сценаріїв можливос-
тей 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. 

5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. 
«Макроекономіка», «Просторова економіка», «Національна 

економіка», «Міжнародна статистика». 
5.8. Зміст. 

«Міжнародна економіка» як економічна категорія. Рівновага на 
світовому ринку. Світове господарство (СГ) як система. Сутність та 
форми міжнародного поділу праці. Механізми взаємодії національних 
економік країн світу. Міжнародна економіка та міжнародна економічна 
політика. Моделі міжнародної торгівлі. Класичні теорії міжнародної 
торгівлі. Неокласичні моделі міжнародної торгівлі. Альтернативні 
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 вивозу 
капіталу для країн-донорів та країн-реципієнтів. Міжнародна міграція 
робочої сили. Платіжний баланс. Валютно-фінансові міжнародні 
відносини. Макроекономічна політика у відкритій економіці. Міжна-
родна економічна інтеграція. 
5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби. 
1. Міжнародна економіка: підручник / А.А. Мазаракі, Т.М. Мельник, 
Л.П. Кудирко [та ін.] ; за заг.ред. А.А. Мазаракі. – Київ : Київ. нац. 
торг.-екон. ун-т, 2014. – 824 с. 

2. Міжнародна економіка : навч. посіб. / за ред. Ю. Козака, Н. Логвінової та 
ін. –2-ге вид., перероб. та допов. – Київ : Центр навч. літ., 2008. – 1118 с. 
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3. Солонінко К. Міжнародна економіка : навч. посіб. для студ. екон. 
спец. / К. Солонінко. – Київ : Кондор, 2008. – 382 с. 

4. Шевчук В.О. Міжнародна економіка: теорія і практика : підручник / 
В.О. Шевчук. – Київ : Знання, 2008. – 663 с. 

5. International economics: theory and policy, Global edition / Paul R. 
Krugman, Maurice Obstfeld, Marc J. Melitz. – 10th ed. – Boston : 
Pearson, 2014. – 674 p. 

6. International business: environments and operations / John D. Daniels, 
Lee H. Radebaugh, Daniel P. Sullivan. –15th ed. – Boston : Pearson, 
2015. – 844 p. 

5.10. Заплановані навчальні заходи та методи викладання. 
Тематичні та проблемні лекції, семінарські заняття у вигляді 

презентацій, дискусій, роботи в малих групах та інше. 
5.11. Методи оцінювання. 
– поточний контроль (тестування; усні та письмові опитування; пере-
вірка рефератів, презентацій у малих групах, ситуаційних вправ, 
розв’язування задач тощо); 

– підсумковий контроль (письмовий екзамен); 
5.12. Мова навчання та викладання. Українська. 
 
5.1. Назва. Планування діяльності підприємства. 
5.2. Тип. Обов’язкова. 
5.3. Рік навчання. 2019/2020. 
5.4. Семестр. VІІ. 
5.5. Лектор, науковий ступінь, посада.  

Кондратюк О.І., канд. екон. наук, доц. 
5.6. 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. 
5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. 

«Макроекономіка», «Мікроекономіка», «Статистика», «Фінанси», 
«Бухгалтерський облік», «Економіка підприємства».  
5.8. Зміст. 

Сутність планування та особливості його здійснення на підприємстві. 
Систематизація та характеристика методів планування діяльності 
підприємства. Маркетингові дослідження, планування і контроль 
збуту продукції підприємства. Планування виробництва продукції 
підприємства. Обґрунтування виробничої потужності підприємства. 
Планування матеріально-технічного забезпечення виробництва на 
підприємстві. Планування чисельності персоналу та фонду заробітної 
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плати. Планування і контроль поточних витрат підприємства. Фінансове 
планування та контроль на підприємстві. Розвиток підприємства та 
оновлення продукції. Організаційно-технічний розвиток підприємства 
та особливості його планування. 
5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби. 
1. Тарасюк Г.М. Планування діяльності підприємства : навч. посіб. / 
Г.М. Тарасюк, Л.І. Шваб. – Київ : Каравела, 2011. – 352 с. 

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

3. Брустінов В.М. Планування діяльності підприємства : теорія та 
практика : навч. посіб. / В.М. Брустінов, Н.І. Колишкіна. – 
Мелитополь : ММД, 2008. – 248 с.  

4. Ястремська О.М. Планування діяльності підприємства : навч. посіб. / 
Ястремська О.М., Яковенко К.В., Ястремська О.О. – Харків : ХНЕУ, 
2011. – 172 с.  

5. Андреюк Н.В. Планування  діяльності підприємства : практикум : 
навч. посіб. / [Н.В. Андреюк, Н.С. Скопенко, Л.О. Пашнюк] ; Київ. 
нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ : Київський університет, 2015. – 191 с.  

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

використанням 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.). 
5.11. Методи оцінювання: 
– поточний контроль (тестування; усне / письмове опитування / пре-
зентації / розрахункові роботи / завдання / ситуаційні завдання та ін.); 

– підсумковий контроль (екзамен). 
5.12. Мова навчання та викладання. Українська. 
 
5.1. Назва. Економіка підприємства торгівлі. 
5.2. Тип. Обов’язкова. 
5.3. Рік навчання. 2019/2020. 
5.4. Семестр. VІІ–VІІІ. 
5.5. Лектор, науковий ступінь, посада.  

Новікова Н.М., канд. екон. наук, ст. викл. 
5.6. Результати навчання.  

Формування економічного мислення, комплексного розуміння 
проблем управління фінансово-господарською діяльністю торговельного 
підприємства та навичок їх практичного розв’язання. 
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5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. 
«Основи економічної теорії», «Макроекономіка», «Мікроекономіка», 

«Гроші та кредит», «Фінанси», «Економіка та фінанси підприємства», 
«Теорія економічного аналізу», «Комерційне право» на рівні повної 
загальної середньої освіти. 
5.8. Зміст. 

Природа торгівлі як сфери обігу та виду економічної діяльності. 
Економічна характеристика різних форм торгівлі. Ринок споживчих 
товарів та послуг, роль торгівлі в забезпеченні його розвитку. Типологія 
суб’єктів торговельної діяльності. Торговельне підприємство як основний 
суб’єкт здійснення торговельної діяльності. Управління обсягом та 
асортиментною структурою обороту підприєства торгівлі. Управління 
товарними запасами підприємства торгівлі. Управління товарним 
забезпеченням обороту підприємства торгівлі. Управління трудовими 
ресурсами підприємства торгівлі. Управління формуванням і розвитком 
матеріально-технічних ресурсів підприємства торгівлі. Управління 
капіталом підприємства торгівлі. Управління грошовими потоками 
підприємства торгівлі.  
5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/заходи. 
1. Мазаракі А.А. Економіка торговельного підприємства : підруч. для 
вузів / А.А. Мазаракі, Н.М. Ушакова ; за ред. Н.М. Ушакової. – 
КИЇВ : Хрещатик, 1999. 

2. Лігоненко Л.О. Економіка торгівлі : навч. посіб. / Л.О. Лігоненко, 
Н.М. Новікова, А.М. Носуліч. – Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 
2014. – 216 с.  

3. Бланк И.А. Управление торговым предприятием / И.А. Бланк. – М. : 
Тандем. – ЭКМОС, 2006. 

4. Ситник Г.В. Фінанси торгівлі : монографія / Г.В. Ситник. – Київ : 
КНТЕУ, 2014. – 672 с.  

5. Височин І.В. Управління товарооборотом підприємств роздрібної 
торгівлі : монографія / І.В. Височин . –Київ : Київ. нац. торг.-екон. 
ун-т, 2012 – 544 с.  

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

використанням інноваційних технологій: 
– лекції (оглядова / тематична / проблемна / 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.). 
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5.11. Методи оцінювання: 
– поточний контроль (тестування; усне / письмове опитування; перевірка 
курсової / звіту / конспекту / розрахунково-графічної роботи / проекту / 
вправи / завдання / ситуаційного завдання та ін.); 

– виконання курсової роботи; 
– підсумковий контроль (екзамен). 
5.12. Мова навчання та викладання. Українська. 
 
5.1. Назва. Торговельні мережі 
5.2. Тип. За вибором. 
5.3. Рік навчання. 2019/2020 
5.4. Семестр. VII 
5.5. Лектор, науковий ступінь, посада.  

Кавун О. О., канд. екон. наук, доц.  
5.6. Результати навчання.  

Формування у студентів систематичних знань щодо теорії і практики 
створення сучасних форм об’єднань торговельних об’єктів, набуття 
практичних навичок щодо розробки й реалізації ними обґрунтованих 
рішень зі стратегічного розвитку, ефективної організації маркетингової 
та логістичної діяльності. 
5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни.  

«Основи пiдприємництва», «Економiка пiдприємства», Менедж-
мент», «Організація торгівлі», «Економічний аналіз», «Маркетинг», 
«Стратегiя підприємства», «Логістика», «Конкурентоспроможність 
підприємства». 
5.8. Зміст.  

Глобалізація свiтової економіки: сучасні тенденції і перспективи. 
Сутність інтернаціоналізації підприємництва та основні аспекти її 
прояву. Основні форми і механізми господарської взаємодії великого, 
середнього і малого бізнесу. Особливості застосування системного 
підходу у торгівлі. Сутність та класифікація підприємницьких об’єднань. 
Сутність та класифікація підприємницьких мереж у торгівлі. Основні 
етапи формування підприємницьких мереж у торгівлі країн світу. 
Передумови розвитку підприємницьких об’єднань в Українi. Фактори, 
що здійснюють вплив на формування підприємницьких об’єднань в 
економіці України. Класифікація торговельних мереж. Конкурентні 
переваги торговельних мереж. Методичні підходи до розробки стратегії 
формування торговельних мереж. Органiзацiйнi форми функцiонування 
торговельних мереж. Організаційні структури управління торговельними 
мережами на рiзних ринках. Органiзацiя маркетингової дiяльностi 
торговельної мережi. Орендний менеджмент у торговельнiй мережi. 
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Власнi торговельнi марки. Категорійний менеджмент у корпоративнiй 
торговельнiй мережi. Управління товаропостачанням торговельної 
мережі. Франчайзинговi торговельнi мережi. Управлiння взаємовiд-
носинами мiж суб’єктами у франчайзинговiй торговельнiй мережi. 
Торговельні центри та їх мережі. Види добровільних об’єднань у 
роздрібній торгівлі та принципи їх формування. 
5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби 
1. Підприємницькі мережі в торгівлі : монографiя / (Н.О. Голошубова, 
О.О. Кавун, В.М. Торопков та iн. ; за заг. ред. Н.О. Голошубової ).– 
Київ : Київ. нац. торг.- екон. ун-т, 2014. – 344 с. 

2. Кузьмiн О. Франчайзинг у пiдприємницькiй дiяльностi / О.Кузьмiн, 
У. Сухорська, Т. Мирончук. – Львiв: Вiльна Україна, 2007. – 144 с. 

3. Перминов С. Построение розничных и дистрибьюторских сетей. 
Создание, организация и контроль бизнеса / С. Перминов. – СПб. : 
Питер, 2014. – 640 с. 

4. Радаев В.В. Кому принадлежит власть на потребительких рынках. 
Отношения розничных сетей и поставщиков в современной России / 
В.В. Радаев. – М. : ВШЭ, 2011. – 384 с. 

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

5.10. Заплановані навчальні заходи та методи викладання.  
Проблемні лекції, практичні та семінарські заняття з викорішенням 

ситуаційних завдань, розв’язанням задач, підготовкою доповідей, 
обговоренням проектів, презентацій, проведенням дискусій 
5.11. Методи оцінювання.  

Поточний контроль (усне та письмове опитування, перевірка 
індивідуальних завдань та проектів, тестування); підсумковий контроль – 
залік. 
5.12. Мова навчання та викладання. Українська. 
 
5.1. Назва. Світовий ринок товарів та послуг. 
5.2. Тип. За вибором. 
5.3. Рік навчання. 2019/2020. 
5.4. Семестр. VІІ. 
5.5. Лектор, науковий ступінь, посада. 

Бохан А.В., канд. екон. наук, доц. 
5.6. Результати навчання: 
– знання основних принципів і закономірності функціонування світового 
ринку з урахуванням взаємодії чинників і законів їх формування, 
еволюції структурних змін і моделей розвиту; 
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– володіння навичками виявлення та систематизації структурних змін 
у моделях розвитку світового ринку товарів та послуг; 

– уміння здійснювати аналітичну інтерпретацію сучасних тенденцій 
на світовому ринку в контексті розкриття причинно-наслідкових 
зв’язків між складовими його елементами; 

– знання специфіки прояву процесів спеціалізації, кооперування та 
інтеграції на світовому ринку за умов траснаціоналізації економіки; 

– використання методів дослідження кон’юнктури світового ринку та 
здійснення аналізу інтегрованих показників економічного моніторингу; 

– уміння визначати основні детермінанти інтенсивності впливу глоба-
лізації, регіоналізації та екологізації на розвиток світового ринку; 

– розуміння нових закономірностей формування геополітичної струк-
тури експортно-імпортних потоків, виникнення нової конфігурації 
«центрів сили» та специфіки функціонування аутсайдерів на світовому 
ринку; 

– визначення пріоритетів напрямів розвитку високотехнологічного 
експортного потенціалу України та зміни структури імпортної орієнтації. 

5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни.  
«Політична економія», «Регіональна економіка», «Світова 

економіка», «Міжнародна торгівля», «Міжнародні економічні 
відносини». 
5.8. Зміст. 

Теоретико-методологічні засади розвитку світового ринку. 
Інфраструктура та інституціональне середовище світового ринку. 
Товарна структура світового ринку. Міжнародні товарні номенклатури. 
Кон’юнктура на світовому ринку. Ціноутворення на світовому ринку. 
Конкуренція на світовому ринку та монополізація. Світовий ринок 
паливно-енергетичних товарів. Світовий ринок руд і металів. Світовий 
ринок хімічних товарів. Світовий ринок лісових товарів. Світовий 
ринок машин і обладнання. Світовий ринок побутової електротехніки 
тривалого користування. Світовий ринок товарів легкої промисловості. 
Світовий ринок продовольчих товарів. Світовий ринок послуг. Світовий 
ринок транспортно-логістичних послуг. Світовий ринок рекреаційно-
туристичних послуг. Світовий ринок інформаційно-комунікаційних 
послуг. Світовий ринок інноваційних товарів і послуг. Інтеграція України 
до світового ринку в контексті глобалізації, регіоналізації та екологізації. 
5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби. 
1. Бохан А.В. Світовий ринок товарів та послуг : опор. конспект / 
А.В. Бохан – Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2012. – 170 с. 

2. Бохан А.В. Світовий ринок товарів та послуг. Методичні рекомендації 
для самостійної роботи студентів / А.В. Бохан. – Київ : Київ. нац. 
торг.-екон. ун-т, 2014. – 72 с. 
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3. Світовий ринок товарів та послуг : підручник / за заг. ред. А.А. Маза-
ракі. – Ч.1–2. – Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2008. 

4. Світовий ринок товарів та послуг : підруч. для студ. вищ. навч.закл. / 
за заг. ред. А.А. Мазаракі, Т.М. Мельник. – Київ : Київ. нац. торг.-
екон. ун-т, 2015. – 720 с. 

5. Структурна переорієнтація зовнішньої торгівлі у системі факторів 
економічного зростання : монографія / А.А. Мазаракі, Т.М. Мельник, 
А.В. Бохан та ін. ; за заг. ред. А.А. Мазаракі. – Київ : Київ. нац. 
торг.-екон. ун-т, 2011. – 652 с. 

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

5.11. Методи оцінювання. 
– поточний контроль (опитування, тестування, дайджест, моніторинг 
ринків); 

– підсумковий контроль (залік). 
5.12. Мова навчання та викладання. Українська. 
 
5.1. Назва. Управління інноваціями. 
5.2. Тип. За вибором. 
5.3. Рік навчання. 2019/2020. 
5.4. Семестр. VІІ. 
5.5. Лектор, 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. 
5.6. Результати навчання.  

Формування у майбутніх фахівців комплексу теоретичних знань 
та навичок щодо планування, організування, реалізації та стимулювання 
інноваційної діяльності на підприємстві, оцінювання ефективності 
реалізації інноваційних проектів. 
5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни.  

«Менеджмент», «Управління персоналом», «Операційний менедж-
мент». 
5.8. 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 інноваційним проектом. 
Оцінювання ефективності інноваційної діяльності організації.  
5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби. 
1. Енциклопедія інновацій: довідкове видання / А.В. Бохан, В.П. Голуб, 
Р.С. Дяків та ін. ; шеф-ред. А.А. Мазаракі. – Київ : Київ. нац. торг.-
екон. ун-т, 2012. – 600 с. 
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2. Ілляшенко С.М. Інноваційний менеджмент : підручник / С.М. Ілля-
шенко. – Суми : Унів. кн., 2010. – 334 с. 

3. Пашута М.Т. Інновації: понятійно-термінологічний апарат, економічна 
сутність та шляхи стимулювання : навч. посіб. / М.Т. Пашута,  
О.М. Шкільнюк. – Київ : Центр навч. літ., 2005. – 117 с. 

4. Чухрай Н.І. Управління інноваціями : навч. посіб. / Н.І. Чухрай, 
Л.С. Лісовські. – Львів : Львівська політехніка, 2015. – 277 с.  

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

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

використанням інноваційних технологій: проблемні лекції, метод 
кейс-стаді, практичні завдання з використанням інформаційних 
технологій, презентацій, розв’язання розрахунково-аналітичних задач, 
самостійна робота студентів. 
5.11. Методи оцінювання:  
– поточний контроль (тестування, перевірка індивідуальних завдань, 
ситуаційних вправ, аналітично-розрахункових та творчих задач, 
захист індивідуальних та групових проектів);  

– підсумковий контроль (залік). 
5.12. Мова навчання та викладання. Українська. 
 
5.1. Назва. Аудит.  
5.2. Тип. За вибором. 
5.3. Рік навчання. 2019/2020. 
5.4. Семестр. VІІ. 
5.5. Лектор, науковий ступінь, посада. 

Катрич О.В., канд. екон. наук, доц.  
5.6. Результати навчання. 

Формування аудиторсько-аналітичного мислення, уміння 
узагальнювати результати аудиторських і аналітичних процедур, 
розробляти заходи обґрунтування якісних управлінських рішень. 
5.7.Обов’язкові попередні навчальні дисципліни.  

«Бухгалтерський облік», «Економіка підприємства». 
5.8.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. 
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5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби.  
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. – 
Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2006. 

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

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

4. Аудит : підручник / [О.А. Петрик, В.О. Зотов, Б.В. Кудрицький та ін.] ; 
за заг. ред. О.А. Петрик. – Київ : КНЕУ, 2015. 

5. Назарова К.О. Аудит: еволюція, потенціал, ефективність : монографія / 
[К.О. Назарова]. – Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2015. 

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

використанням інноваційних технологій:  
– лекції (тематичні, проблемні); 
– практичні (традиційні, з моделюванням ситуацій). 
5.11. Методи оцінювання:  
– поточний контроль (тестування; усне та письмове опитування);  
– підсумковий контроль (залік). 
5.12. Мова навчання та викладання. Українська. 
 
5.1. Назва. Внутрішньогосподарський контроль. 
5.2. Тип. За вибором. 
5.3. Рік навчання. 2019/2020. 
5.4. Семестр. VІІ. 
5.5. Лектор, науковий ступінь, посада.  

Бардаш С.В., д-р екон. наук, зав. каф. 
5.6. Результати навчання.  

Формування контрольно-аналітичного мислення; уміння: визначати 
завдання, об’єкт та предмет внутрішнього контролю в умовах зміни 
параметрів господарської діяльності; ідентифікувати доцільний метод або 
обирати методичні прийоми внутрішнього контролю різних складових 
господарської діяльності; надавати оцінку правильності та якості 
організації, а також розробляти процедури організації внутрішнього 
контролю суб’єктів господарювання; застосовувати процедури про-
ведення та документування результатів внутрішньогосподарського 
контролю господарських процесів. 
5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни.  

«Бухгалтерський облік», «Економічний аналіз». 
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5.8.Зміст.  
Контроль в системі управління суб’єктом господарювання. 

Теоретичні аспекти контролю господарської діяльності. Системне 
забезпечення контролю господарської діяльності. Форми внутрішнь-
огосподарського контролю. Організація внутрішньогосподарського 
контролю. Загальна методика внутрішньогосподарського контролю. 
Аналітичні процедури внутрішньогосподарського контролю. 
Узагальнення та реалізація результатів внутрішньогосподарського 
контролю. Ефективність внутрішньогосподарського контролю. 
5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби. 
1. Бардаш С.В. Економічний контроль в Україні : системний підхід : 
монографія / С.В. Бардаш. – Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2010.  

2. Внутрішній контроль господарської діяльності підприємства : навч. 
посіб. для студ. вищ. навч. закл. III–IV рівнів акредитації / за ред. 
М.Д. Корінька. – Вид. 2-ге доповн. і переробл. – Київ : Інформ.-
аналіт. агентство, 2013.  

3. 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. – Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2011.  

4. Івахненков С.В. Інформаційні технології аудиту та внутрішньогос-
подарського контролю в контексті світової інтеграції : монографія / 
С.В. Івахненков. – Житомир : Рута, 2010. 

5. Максімова В.Ф. Внутрішній контроль економічної діяльності промис-
лового підприємства – системний підхід до розвитку : [монографія] / 
В.Ф. Максімова. – Київ : АВРІО, 2005. 

6. Максімова В.Ф. Контроль в управлінні економічними процесами на 
підприємстві : [навч. посіб.] / В.Ф. Максімова. – Суми : Університет. 
книга. – 2008. 

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

використанням інноваційних технологій: 
– лекції (тематичні, проблемні); 
– семінарські/практичні заняття. 
5.11. Методи оцінювання: 
– поточний контроль (тестування; усне та письмове опитування; 
перевірка ситуаційного завдання тощо); 

– підсумковий контроль (залік). 
5.12. Мова навчання та викладання. Українська. 
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5.1. Назва. Підприємницьке право. 
5.2. Тип. За вибором. 
5.3. Рік навчання. 2019/20. 
5.4. Семестр. VІІ. 
5.5. Лектор, науковий ступінь, посада. 

Севастьяненко О.В., ст. викл. 
5.6. Результати навчання. 

Задоволення освітніх інтересів особистості й розвиток таких 
компетенцій: формування у фахівців неюридичних спеціальностей 
системи правових знань, безпосередньо пов’язаних з їх професійною 
підготовкою. 
5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. 

«Правознавство». 
5.8. Зміст. 

Поняття, структура та джерела підприємницького права. Поняття 
та види підприємницької діяльності. Суб’єкти підприємницької 
діяльності. Легітимація підприємницької діяльності. Припинення 
юридичних осіб та підприємницької діяльності громадян. Правовий 
режим майна суб’єктів підприємницької діяльності. Загальні положення 
договірного права. Договори про передачу майна у власність. Договори 
про передачу майна в користування. Договори про виконання робіт. 
Договори про надання послуг. Зобов’язання про сумісну діяльність. 
Договори про створення юридичної особи. Право промислової 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 зовнішньоекономічної діяльності 
підприємств. Захист прав та законних інтересів суб’єктів підприєм-
ницької діяльності. 
5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби. 
1. Господарський кодекс України : наук.-практ. коментар / О.І. Хари-
тонова. – Xарків : Одіссей, 2007. – 831 с. 

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

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

4. Задихайло В.М. Господарське право : підручник / Д.В. Задихайло, 
В.М. Пашков, Р.П. Бойчук та ін. ; за заг. ред. Д.В. Задихайло,  
В.М. Пашкова. – Харків : Право, 2012. – 696 с. 
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5. Косак В.М. Науково-практичний коментар Господарського кодексу 
України / В.М. Косак. – Київ : Правова єдність, 2010. – 672 с.  

6. Луць В.В. Корпоративне право України : навч. посіб. / В.В. Луць. – 
Київ : Юрінком Інтер, 2010. – 380 с. 

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

використанням інноваційних технологій: лекції (оглядові, тематичні, 
проблемні); практичні заняття (презентації, дискусії, моделювання 
ситуацій, кейс-стаді). 
5.11. Методи оцінювання: 
– поточний контроль (усне та письмове опитування, тестування, 
перевірка виконання завдань, виступи з дайджестами та науковими 
повідомленнями); 

– підсумковий контроль – екзамен. 
5.12. Мова навчання та викладання. Українська. 
 
5.1. Назва. Господарське право.  
5.2. Тип. За вибором.  
5.3. Рік навчання. 2019/2020.  
5.4. Семестр. VII.  
5.5. Лектор, науковий ступінь, посада.  

Бакалінська О.О., д-р юрид. наук, зав. каф.  
5.6. Результати навчання.  

Вивчення дисципліни передбачає підготовку, в результаті якої 
студенти повинні знати: застосовувати чинне господарське законодавство, 
визначати цілі, завдання, прин ципи, інструментарії господарського права, 
складати проекти господарських договорів, вирішувати господарські 
спори, складати висновки і надавати пропозиції щодо правомірності 
накладання цивільної та господарської відповідальності, взаємодіяти 
з державними органами, що здійснюють нагляд за дотриманням 
господарського законодавства; повинні вміти: орієнтуватися у чинному 
господарському законодавстві, вміти правильно тлумачити чинне 
законодавство і застосовувати його у практичній діяльності.  
5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни.  

«Правознавсвто».  
5.8. Зміст.  

Поняття, структура та джерела господарського права. Поняття та 
види підприємницької діяльності. Суб’єкти господарської діяльності. 
Легітимація підприємницької діяльності. Припинення юридичних осіб та 
підприємницької діяльності громадян. Правовий режим майна суб’єктів 
підприємницької діяльності. Загальні положення договірного права. 
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Договори про передачу майна у власність. Договори про передачу майна 
в користування. Договори про виконання робіт. Договори про надання 
послуг. Зобов’язання про сумісну діяльність. Договори про створення 
юридичної особи. Право промислової 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 зовнішньоекономічної діяльності підприємств. Захист 
прав та законних інтересів суб’єктів підприємницької діяльності.  
5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурс/засоби.  
1. Господарський Шифрекс України : наук.-практ. коментар / за ред. 
О.І. Харитонова. – Харків : Одіссей, 2007. – 831 с.  

2. Вінник О.М. Господарське право : навч. посіб. для студ. вищ. навч. 
закл. / О.М. Вінник. – 2-ге вид., зі змін. та доповн. – Київ : Правова 
єдність, 2008. – 766 с.  

3. Підприємницьке право : підручник / за ред. О.В. Старцева.– Київ : 
Істина, 2007. – 864 с.  

4. Жук Л.А. Господарське право України : підручник / Л.А. Жук. – 
Київ : Кондор, 2009.  

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

із використанням інноваційних технологій: – лекції (оглядова); – 
семінарські заняття (презентація/дискусія/комунікативний метод / 
моделювання ситуацій/ інше).  
5.11. Методи оцінювання:  
– поточний контроль (тестування, усне / письмове опитування, 
комплексна контрольна робота тощо);  

– підсумковий контроль (залік).  
5.12. Мова навчання та викладання. Українська. 
 
5.1. Назва. Моделювання фінансово-господарської діяльності підприємства. 
5.2. Тип. Обов’язкова. 
5.3. Рік навчання. 2019/2020. 
5.4. Семестр. VII. 
5.5. Лектор, науковий ступінь, посада.  

Хіленко О.О., канд. екон. наук, доц.; Даниленко Н.А., канд. екон. 
наук, доц.; Совершенна І.О., канд. екон. наук, доц.; Андрієць В.С., 
канд. екон. наук, ст. викл.; Мельник В.В. канд.. екон. наук., ст. викл.; 
Губар С.І., асист.; Крепак А.С., канд. екон. наук, ст. викл.; Міщенко А.О., 
канд. екон. наук, ст. викл. 
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5.6. 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 маркетингової 
комунікаційної політики підприємства; проведення інформаційно-
аналітичної і діагностичної роботи щодо аналізу та планування результатів 
діяльності підприємства, оцінки ефективності його функціонування 
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 здійснення господарсько-
фінансової діяльності та оцінювання їх наслідків.  
5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни.  

«Підприємництво та бізнес-культура», «Менеджмент», «Маркетинг», 
«Бухгалтерський облік», «Економіка підприємства».  
5.8. 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 діяльності 
підприємства. Організація, аналіз, проектування грошових потоків 
підприємства. Формування позикового капіталу підприємства. Організація 
та моделювання обліку господарських операцій підприємства в  
«1С: Підприємство» Використання комп’ютерної програми «Бізнес-курс: 
корпорація Плюс» для моделювання управлінських рішень щодо 
здійснення господарсько-фінансової діяльності та оцінки їх наслідків.  
5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби.  
1. Мазаракі А.А. Економіка торговельного підприємства : підруч. для 
студ. вищ. навч. закл. / А.А. Мазаракі, Л.О. Лігоненко, Н.М. Ушакова ; 
за ред. Н.М. Ушакової. – Київ : Хрещатик, 1999. – 800 с.  
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2. Фінанси підприємства : підручник / [Л.О. Лігоненко, Н.М. Гуляєва, 
Н.А. Гринюк та ін.]. – Київ : 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. Нападовської. – 
Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2012. – 394 с. 

4. Голошубова Н.О. Організація торгівлі : підруч. [для студ. вищ. навч. 
закл.] / Н.О. Голошубова. – 2-ге вид. – Київ : 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. – Київ : 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. – Київ : КНЕУ, 2004. – 398 с.  

5.10. Заплановані навчальні заходи та методи викладання.  
Лабораторні заняття у малих групах, які передбачають послідовне 

відпрацювання навичок практичної діяльності в підрозділах іміта-
ційного 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.  
5.11. Методи оцінювання: 
– поточний контроль (ситуаційні завдання); 
– підсумковий контроль (залік). 
5.12. Мова навчання та викладання. Українська.  
 
5.1. Назва. Бізнес-планування. 
5.2. Тип. За вибором. 
5.3. Рік навчання. 2019/2020. 
5.4. Семестр. VIІІ. 
5.5. Лектор, науковий ступінь, посада. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

– семінарські / практичні / лабораторні заняття (тренінг / презентація / 
дискусія / комунікативний метод / модерація / моделювання ситуацій / 
«мозкова атака» / тренажерні завдання / робота в малих групах та ін.). 

5.11. Методи оцінювання. 
– поточний контроль (тестування; усне / письмове опитування; 
перевірка підготовленого есе / дайджесту / звіту / конспекту / 
розрахунково-графічні роботи / задачі / ситуаційні завдання тощо); 

– підсумковий контроль (залік). 
5.12. Мова навчання та викладання. Українська. 
 
5.1. Назва. Стратегія підприємства.  
5.2. Тип. За вибором. 
5.3. Рік навчання. 2019/2020. 
5.4. Семестр. VIІІ. 
5.5. Лектор, науковий ступінь, посада.  

П’ятницька Г.Т., д-р екон. наук, проф.; Дєєва Н.Е., д-р екон. 
наук, проф.; Підкамінний І.М., канд. екон. наук, доц.; Безус А.М., 
канд. техн. наук, доц.; Яровий І.М., канд. екон. наук, доц. 
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5.6. Результати навчання. 
Формування у майбутніх фахівців стратегічного управлінського 

мислення та системи базових знань з теорії стратегії підприємства, 
формування та розвиток практичних навичок вибору результативної 
стратегії управління підприємством. 
5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни.  

«Економічна теорія», «Менеджмент». 
5.8. Зміст.  

Становлення та розвиток теорії стратегії підприємства. Портфельні 
стратегії підприємства. Стратегії конкуренції. Стратегії розвитку 
підприємства. Стратегії підприємств різних галузей. Ресурсні стратегії 
підприємства. Маркетингова стратегія підприємства. Стратегії наукових 
досліджень та розробок на підприємстві. Виробнича стратегія 
підприємства. Стратегія фінансування. Стратегії управління персоналом 
на підприємстві. Корпоративні стратегії. Стратегії підприємств у 
міжнародному середовищі. 
5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби. 
1. Березін О.В. Стратегія підприємства : навч. посіб. / О.В. Березін, 
М.Г. Безпарточний. – Київ : Ліра-К, 2010. – 221 с. 

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

3. Ковтун O. I. Стратегія підприємства : підручник / О.І. Ковтун. – 2-
ге вид., оновл. і доповн. – Львів : Новий Світ – 2000, 2014. – 426 с. 

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

5. Селезньова Г.О. Стратегія підприємства : навч. посіб. – Харків : 
ХНЕУ, 2007. – 240 с. 

5.10. Заплановані навчальні заходи та методи викладання.  
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). 
5.11. Методи оцінювання: 
– поточний контроль (тестування, перевірка індивідуальних завдань, 
ситуаційних вправ, аналітично-розрахункових та творчих задач, 
захист індивідуальних та групових проектів); 

– підсумковий контроль (залік). 
5.12. Мова навчання та викладання. Українська. 
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5.1. Назва. Оцінка майна підприємства. 
5.2. Тип. За вибором. 
5.3. Рік навчання. 2019/2020. 
5.4. Семестр. VIІІ. 
5.5. Лектор, науковий ступінь, посада.  

Ганечко І.Г., канд. екон. наук, доц. 
5.6. Результати навчання.  

Здобуття студентами знань теоретичних засад сучасних підходів 
та методів, що використовуються при оцінці бізнесу, сутності 
вартості, особливості оцінки нерухомості. 
5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни.  

«Мікроекономіка», «Макроекономіка», «Гроші і кредит», «Еко-
номіка підприємства», «Фінансовий ринок», «Управління фінансами 
підприємства». 
5.8. 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 нематері-
альних 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. 
5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби. 
1. Лівшиц Д.М. Оцінка майна та майнових прав / Д.М. Лівшиц. – Київ : 
Центр навч. літ., 2012. – 500 с. 

2. Международные стандарты оценки. – Режим доступу : http://smao.ru/ 
files/dok_novosti/2013/perevod_mco.pdf  

3. Платонов Б.О. Основи оціночної діяльності : підручник / Б.О. Пла-
тонов. – Київ : НАКККіМ, 2013. – 227 с.  

4. Оцінка та управління нерухомістю : навч. посіб. / В.Р. Кучеренко, 
М.А. Заєць, О.В. Захарченко та ін. – Одеса : Лерадрук, 2013. – 272 с. 

5.10. Заплановані навчальні заходи та методи викладання. 
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 / кому-
нікативний метод / імітація / симуляція / модерація / «мозкова атака» / 
тренажерні завдання / метод кейс-стаді / робота в малих групах / інше). 

5.11. Методи оцінювання: 
– поточний контроль (тестування; усне / письмове опитування; перевірка 
підготовленого есе / дайджесту / огляду / звіту / конспекту / презентації / 
проекту / вправи / задачі / ситуаційного завдання тощо); 

– підсумковий контроль (екзамен). 
5.12. Мова навчання. Українська. 
 
5.1. Назва. Лізинговий бізнес. 
5.2. Тип. За вибором. 
5.3. Рік навчання. 2019/2020. 
5.4. Семестр. VІІІ. 
5.5. Лектор, науковий ступінь, посада. 

Рибак Р.І., ст. викл. 
5.6. Результати навчання.  

Знання понять галузі лізингу, діяльності лізингової компанії, змісту 
окремих напрямів, її операційної та фінансової діяльності, їх взаємозв’язку. 
5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. 

«Гроші та кредит», «Економіка підприємства», «Фінанси підпри-
ємства», «Економіка торговельного підприємства». 
5.8. Зміст. 

Теоретичні засади лізингового бізнесу. Лізингова компанія як 
специфічний 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. 
5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби. 
1. Теофілова О.В. Правове регулювання лізингової діяльності в Україні / 
О.В. Теофілова. – Київ : 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. 

5. Посібник з лізингу / наук. ред. Л.Я. Снігір. – Київ : Поліграф плюс, 
2009 – 88 с.  

6. Технологія лізингу : монографія / [Н. Рязанова та ін.]. – Київ : 
Гопак, 2010. – 320 с. 
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5.10. Заплановані навчальні заходи та методи викладання. 
Поєднання традиційних і нетрадиційних методів навчання з 

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

– семінарські / практичні / лабораторні заняття (презентація / дискусія / 
комунікативний метод / імітація / симуляція / модерація / моделювання 
ситуацій / «мозкова атака» / метод кейс-стаді / робота в малих 
групах та ін.). 

5.11. Методи оцінювання: 
– поточний контроль (тестування; усне / письмове опитування; 
перевірка підготовленого есе / конспекту / презентації / проекту / 
вправи / завдання / ситуаційного завдання та ін.); 

– підсумковий контроль (екзамен). 
5.12. Мова навчання та викладання. Українська. 
 
5.1. Назва. Ринок цінних паперів. 
5.2. Тип. За вибором. 
5.3. Рік навчання. 2019/2020. 
5.4. Семестр. VIІI. 
5.5. Лектор, науковий ступінь, посада. 

Адаменко В.В., ст. викл. 
5.6. Результати навчання. 

Здобуття студентами необхідних теоретичних знань щодо функціону-
вання ринку цінних паперів в умовах розвинених економічних відносин та 
практичних навичок щодо здійснення основних операцій на цьому ринку. 
5.7. Обовязкові попередні навчальні дисципліни.  

«Макроекономіка», «Мікроекономіка», «Гроші та кредит», 
«Фінанси», «Фінанси підприємства». 
5.8. Зміст. 

Сутність ринку цінних паперів, характеристика його сегментів 
та регулювання. Інструменти ринку цінних паперів. Організаційно-
економічні засади функціонування ринку цінних паперів та його 
інфраструктура. Емісійні операції на ринку цінних паперів. Інвестиційні 
операції на ринку цінних паперів. 
5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби. 
1. Цінні папери : підручник : затв. МОН / за ред. В.Д. Базилевича. – 
Київ : Знання, 2011. – 1094 с. 

2. Буренин А.Н. Задачи с решениями по рынку ценных бумаг, 
срочному рынку и риск-менеджменту / А.Н. Буренин. – М. : НТО 
им. Вавилова, 2012. – 416 с. 
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3. Чаюн І.О. Ринок цінних паперів : опор. конспект лекцій для студ. 
освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» за напрямами підготовки 
«Економіка і підприємництво» та «Менеджмент» денної форми 
навчання / І.О. Чаюн, В.В. Адаменко. – Київ. : Київ. нац. торг.-екон. 
ун-т, 2011. – 88 с. 

4. Адаменко В.В. Ринок цінних паперів : Практикум / В.В. Адаменко. – 
Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2012. – 63 с. 

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

використанням інноваційних технологій: лекції (оглядова / тематична / 
проблемна / лекція-консультація / бінарна / лекція зі заздалегідь 
запланованими помилками); семінарські / практичні / лабораторні 
заняття (тренінг / презентація / дискусія / комунікативний метод / 
імітація / симуляція / модерація / моделювання ситуацій / «мозкова 
атака» / розробка в малих групах / інше). 
5.11. Методи оцінювання: 
– поточний контроль (тестування; усне / письмове опитування; 
перевірка / звіту / конспекту / розрахунково-графічної роботи / 
проекту / вправи / задачі / ситуаційного завдання тощо); 

– підсумковий контроль (екзамен письмовий). 
5.12. Мова навчання та викладння. Українська. 
 
5.1. Назва. Фінансовий ринок. 
5.2. Тип. За вибором. 
5.3. Рік навчання. 2019/2020. 
5.4. Семестр. VIІI. 
5.5. Лектор, науковий ступінь, посада.  

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

Формування знань з питань функціонування фінансового ринку, 
вивчення 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 фінансового ринку. 
5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни.  

«Економічна теорія», «Макроекономіка», «Мікроекономіка», 
«Фінанси», «Фінанси підприємства».  
5.8. 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. 



 113

Ринок пайових цінних паперів. Ринок похідних фінансових інструментів. 
Грошовий ринок і ринок банківських позик. Валютний ринок. Фондова 
біржа та біржові операції. Фундаментальний і технічний аналіз.  
5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби. 
1. Колісник М.К. Фінансовий ринок : навч. посіб. / М.К. Колісник, 
О.О. Маслак, Є.М. Романів. – Львів : Львів. політехніка, 2004. – 192 с. 

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

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

4. Інструменти та установи фінансового ринку : енцикл. дов. / за ред. 
В.В. Фещенка. – Київ : 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. – Київ : Центр навч. літ., 2003. 

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

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

ційних технологій та активних методів навчання. 
5.11. Методи оцінювання: 
– поточний контроль (тестування); 
– підсумковий контроль (екзамен). 
5.12. Мова навчання та викладання. Українська. 
 
5.1. Назва. Автоматизація економічних розрахунків. 
5.2. Тип. За вибором. 
5.3. Рік навчання. 2019/2020. 
5.4. Семестр. VІІІ. 
5.5. Лектора, науковий ступінь, посада.  

Афанасьєв К.М., канд. екон. наук, ст. викл. 
5.6. 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 забезпечення автоматизованого робочого місця фахівця 
з економіки та фінансів (АРМ-ЕК, АРМ-ФІН). 
5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. 

«Статистика», «Фінанси», «Бухгалтерський облік». 
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5.8. Зміст. 
Автоматизація планово-фінансових розрахунків у системі управління 

підприємством. Фінансово-економічні розрахунки як об’єкт автома-
тизації. Організаційні засади автоматизації фінансово-економічних 
розрахунків 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. 
5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби. 
1. Карлберг К. Бизнес-анализ с использованием Microsoft Excel : учеб. 
пособие / К. Карлберг. – М. : Вильямс, 2014. 

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. – Київ, 2004. 

4. Михайленко В.М. Математичний аналіз для економістів / В.М. Михай-
ленко, Н.Д. Федоренко. – Київ : Укр.-фінанс. ун-т менеджменту і 
бізнесу, 1999. 

5.10. Заплановані навчальні заходи та методи викладання. 
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.). 

5.11. Методи оцінювання: 
– поточний контроль (тестування; усне / письмове опитування; 
перевірка звіту / презентації / розрахунково-графічної роботи / 
проекту / вправи / завдання / ситуаційного завдання та ін.); 

– підсумковий контроль (залік). 
5.12. Мова навчання та викладання. Українська. 
5.1. Назва. Програмування та прогнозування економіки. 
5.2. Тип. За вибором. 
5.3. Рік навчання. 2019/2020. 
5.4. Семестр. VIII. 
5.5. Лектор, науковий ступінь, посада.  

Бойко А.В., д-р екон. наук, проф. 
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5.6. Результати навчання.  
Знання теорії макроекономічного прогнозування та принципів 

розробки програм соціально-економічного розвитку. Формування 
навичок прогнозування та програмування національної економіки. 
5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни.  

«Основи економічної теорії», «Макроекономіка», «Державне 
управління та місцеве самоврядування», «Державне регулювання 
економіки», «Статистика», «Економіко-матиматичне моделювання». 
5.8. Зміст.  

Теоретичні засади програмування та прогнозування економіки. 
Нормативно-правове забезпечення програмування та прогнозування 
економіки. Макроекономічне програмування: функції, принципи, методи. 
Механізм розроблення та реалізації державних програм соціально-
економічного розвитку. Механізм розроблення та реалізації цільових 
комплексних програм. Макроекономічне прогнозування та його принцип. 
Методи прогнозування економіки. Методи оцінки результатів 
прогнозування економіки. Організація державного програмування та 
прогнозування економіки в Україні. Світовий досвід державного 
програмування та прогнозування економіки. 
5.9. Рекомендовані джерела. 
1. Мельникова В.І. Національна економіка : навч. посіб. / В.І. Мельни-
кова. – 2-ге вид. перероб. та доп. – Київ : Центр навч. літ., 2012. – 248 с. 

2. Старостенко Г.Г. Національна економіка : навч. посіб. / Г.Г. Старос-
тенко, С.В. Онишко, Т.В. Поснова. – Київ : Кондор, 2011. – 429 с.  

3. Національна економіка : навч. посіб. / В.В. Білоцерковець,  
О.О. Завгородня, В.К. Лебедєва та ін. ; за ред. В.М. Тарасевича. – 
Київ : Центр навч. літ., 2009. – 290 с. 

4. Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і 
соціального розвитку України : Закон України від 23.03.2000 № 1602-III. 

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

ційних технологій. 
5.11. Методи оцінювання: 
– поточний контроль (опитування, тестування); 
– підсумковий контроль (залік). 
5.12. Мова навчання та викладання. Українська. 
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