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ВСТУП 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

 
Таблиця відповідності шкали оцінювання ЄКТС 
національній системі оцінювання та КНТЕУ 

 
Оцінка за системою Оцінка 

за шкалою 
ЄКТС 

Визначення національною КНТЕУ

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

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

C ДОБРЕ – загалом правильна робота з певною
кількістю значних помилок 

добре 
75–81 

 
 © Київський національний торговельно-

економічний університет, 2015 
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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. Інформація про заклад. 
 
1.1. Назва ВНЗ та адреса. 

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

1.2. Академічний календар. 
Початок навчальних занять – 1 вересня. Завершення навчальних 

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

сесій, атестації, канікул визначається графіком освітнього процесу на 
кожен рік.  

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

 
1.3. Адміністрація закладу. 

 
Мазаракі 
Анатолій 
Антонович  
 

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

Притульська 
Наталія 
Володимирівна 
 

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

Шаповал  
Світлана  
Леонідівна 

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

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

Сай 
Валерій 
Миколайович 
 

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

Шаповал 
Леонід 
Геннадійович 

Проректор з адміністративно-господарської 
роботи 

 
1.4. Загальний опис закладу. 

КНТЕУ – один із найавторитетніших навчальних закладів України, 
акредитований за найвищим IV рівнем акредитації. Його історія бере 
початок від Київського філіалу Всесоюзного заочного інституту 
радянської торгівлі, створеного в 1946 р. Указом Президента України 
у 2000 р. університету надано статус національного. У 2006 р. КНТЕУ 
приєднався до Великої хартії університетів. 

Управління діяльністю університету здійснюється на принципах 
автономії і самоврядування, демократизації прийняття рішень. Система 
управління якістю КНТЕУ сертифікована за міжнародним стандартом 
ISO 9001:2008 (ДСТУ ISO 9001:2009). 

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

Створено сучасний бібліотечний комплекс з електронним обслу-
говуванням читачів. 

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

У КНТЕУ функціонують 28 наукових шкіл, аспірантура і докто-
рантура. Університет має потужний колектив висококваліфікованих 
викладачів і науковців, здатний успішно вирішувати поставлені 
завдання. Частка викладачів з науковими ступенями доктора та 
кандидата наук перевищує 70 відсотків, серед них – заслужені діячі 
науки і техніки, заслужені працівники вищої школи, академіки та 
члени-кореспонденти академій наук. Діють чотири спеціалізовані 
вчені ради з присудження наукових ступенів доктора і кандидата 
наук. Створено систему підвищення рівня педагогічної майстерності, 
опанування викладачами сучасних форм і методів навчання. 

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

Інститут вищої кваліфікації (ІВК) надає освітні послуги, у тому 
числі міжнародного рівня, з підготовки висококваліфікованих фахівців, 
здатних працювати в економічних умовах сьогодення й успішно 
конкурувати як на вітчизняному, так і міжнародному ринках праці 
(програми МВА, перепідготовки кадрів та підвищення їх кваліфікації). 

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

До складу університету, крім базового закладу, входять 
4 навчальні інститути, 9 коледжів і 3 вищі комерційні училища, 
розташовані у Києві, Харкові, Вінниці, Чернівцях, Хмельницькому, 
Ужгороді, Коломиї, Ялті, Бурштині, Житомирі. 



 6

КНТЕУ укладено угоди з міністерствами і підприємствами про 
творчу науково-технічну співдружність та співпрацю в галузі підготовки 
фахівців багатьох спеціальностей, зокрема з Рахунковою палатою 
України, Національним банком України, Міністерством економічного 
розвитку і торгівлі України, Міністерством фінансів України, 
Міністерством закордонних справ України, Державною фіскальною 
службою України, Державною казначейською службою України, Анти-
монопольним 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: Міжна-
родної асоціації університетів, Європейської асоціації міжнародної 
освіти, Міжнародної асоціації вищих і середніх спеціальних навчальних 
закладів торгівлі та споживчої кооперації, Міжнародного товариства 
товарознавців і технологів, Європейської академії ритейлу та ін. 
Підтримуються творчі зв’язки з понад 100 вищими навчальними 
закладами, міжнародними центрами та установами більш ніж 30 країн 
світу. 
 
1.5. Перелік програм, які пропонує заклад. 
 

Шифр та 
найменування 
галузі знань 

Напрям 
підготовки 
освітнього 
ступеня 

«бакалавр» 

Спеціалізація 
освітнього 
ступеня 

«бакалавр» 

Спеціальність 
освітнього 
ступеня 

«магістр» 

Спеціалізація 
освітнього 
ступеня 

«магістр» 

0203 
Гуманітарні 

науки 

020303 
Філологія 

   

0301 
Соціально-
політичні 
науки 

030102 
Психологія 

 03010201 
Психологія 

 

0302 
Міжнародні 
відносини 

030206 
Міжнародний 

бізнес 

   

0303 
Журналістика 
та інформація 

030302 
Реклама 

і зв’язки з гро-
мадськістю 

 03030201 
Реклама 
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Продовження таблиці 
 

Шифр та 
найменування 
галузі знань 

Напрям 
підготовки 
освітнього 
ступеня 

«бакалавр» 

Спеціалізація 
освітнього 
ступеня 

«бакалавр» 

Спеціальність 
освітнього 
ступеня 

«магістр» 

Спеціалізація 
освітнього 
ступеня 

«магістр» 

0304 
Право 

030401 
Правознавство

Комерційне 
право 

Фінансове 
право 
Правове 

забезпечення 
безпеки 
підприєм-
ницької 
діяльності 

03040101 
Право-
знавство 

Комерційне 
право 

Фінансове 
право 
Правове 

забезпечення 
безпеки 
підпри-

ємницької 
діяльності 
Правове 

забезпечення 
підприєм-
ницької 
діяльності 

030502 
Економічна 
кібернетика 

 03050201 
Економічна 
кібернетика 

 

030503 
Міжнародна 
економіка 

 03050301 
Міжнародна 
економіка 

 

030504 
Економіка 

підприємства 

 03050401 
Економіка 

підприємства 

Економічна 
безпека 

підприємства

0305 
Економіка 
та підпри-
ємництво 

030507 
Маркетинг 

Маркетинг 
Рекламний 
бізнес 

03050701 
Маркетинг 

Маркетинг 
Рекламний 
бізнес 

 030508 
Фінанси 
і кредит 

Державні 
фінанси 
Державна 

казначейська 
справа 
Фінанси 

підприємства 
Страховий 
менеджмент 
Фінансове 
посеред-
ництво 

Банківська 
справа 

03050801 
Фінанси і 
кредит 

Державні 
фінанси 
Фінанси 

підприємства 
Страховий 
менеджмент 
Фінансове 
посеред-
ництво 

Фінансовий 
аналітик 
Лізингова 
діяльність 
Фінансове 
інвестування 
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Продовження таблиці 

Шифр та 
найменування 
галузі знань 

Напрям 
підготовки 
освітнього 
ступеня 

«бакалавр» 

Спеціалізація 
освітнього 
ступеня 

«бакалавр» 

Спеціальність 
освітнього 
ступеня 

«магістр» 

Спеціалізація 
освітнього 
ступеня 

«магістр» 
   03050802 

Банківська 
справа 

 

 030509 
Облік і аудит 

Облік і аудит 
в підприєм-
ництві 

Державний 
фінансовий 
контроль 

Аудиторська 
діяльність 

у приватному 
секторі 

03050901 
Облік і аудит 

Облік і аудит 
в підприєм-
ництві 

Державний 
фінансовий 
контроль 

Аудит держав-
них фінансів 
Управління 

інформаційни-
ми ресурсами 

в обліку 
Аудиторська 
діяльність 

у приватному 
секторі 

Облік та оцінка 
у бізнесі 

 030510 
Товаро-
знавство 

і торговельне 
підприєм-
ництво 

Товаро-
знавство 

і комерційна 
діяльність 

Товарознавство 
та організація 
зовнішньої 
торгівлі 
Товаро-

знавство та 
комерційна 
логістика 

03051001 
Товаро-
знавство 

і комерційна 
діяльність 

Товаро-
знавство та 
організація 
зовнішньої 
торгівлі 
Товаро-

знавство та 
комерційна 
логістика 

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

Шифр та 
найменування 
галузі знань 

Напрям 
підготовки 
освітнього 
ступеня 

«бакалавр» 

Спеціалізація 
освітнього 
ступеня 

«бакалавр» 

Спеціальність 
освітнього 
ступеня 

«магістр» 

Спеціалізація 
освітнього 
ступеня 

«магістр» 

 03051002 
Товаро-
знавство 

та експертиза 
в митній 
справі 

 

 03051003 
Експертиза 
товарів 
та послуг 

 

 03051004 
Управління 
безпечністю 
та якістю 
товарів 

 

  

 03051005 
Організація 
оптової та 
роздрібної 
торгівлі 

 

0306 
Менеджмент 
і адміні-
стрування 

030601 
Менеджмент 

Менеджмент 
організацій 
і адміні-
стрування 

Менеджмент 
організацій 
торгівлі 

03060101 
Менеджмент 
організацій 
і адміністру-

вання 

Менеджмент 
організацій 
торгівлі 

Менеджмент 
туристичного 

бізнесу 

  Менеджмент 
туристичного 

бізнесу 
Менеджмент 
готельно-

ресторанного 
бізнесу 

Менеджмент 
митної 
справи 

Менеджмент 
персоналу 

 Менеджмент 
готельно-

ресторанного 
бізнесу 

Менеджмент 
митної 
справи 

Менеджмент 
персоналу 
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Продовження таблиці 
 

Шифр та 
найменування 
галузі знань 

Напрям 
підготовки 
освітнього 
ступеня 

«бакалавр» 

Спеціалізація 
освітнього 
ступеня 

«бакалавр» 

Спеціальність 
освітнього 
ступеня 

«магістр» 

Спеціалізація 
освітнього 
ступеня 

«магістр» 

Менеджмент 
ЗЕД 

Управління 
в сфері 

економічної 
конкуренції 
Логістика 

  

 03060102 
Менеджмент 
інноваційної 
діяльності 

 

 03060104 
Менеджмент 

ЗЕД 

 

 03060105 
Менеджмент 
інвестиційної 
діяльності 

 

 03060106 
Управління 
в сфері 

економічної 
конкуренції 

 

  

 03060107 
Логістика 

 

0501 
Інформатика 
та обчислю-
вальна 
техніка 

050103 
Програмна 
інженерія 

   

0517 
Харчова 

промисловість 
та переробка 
сільсько-

господарської 
продукції 

051701 
Харчові 
технології 
та інженерія 

Технології 
в ресто-
ранному 

господарстві 

05170113 
Технології в 
ресторанному 
господарстві 

 

1401 
Сфера 

обслугову-
вання 

140101 
Готельно-
ресторанна 
справа 

 14010101 
Готельна 

і ресторанна 
справа 
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Закінчення таблиці 
 

Шифр та 
найменування 
галузі знань 

Напрям 
підготовки 
освітнього 
ступеня 

«бакалавр» 

Спеціалізація 
освітнього 
ступеня 

«бакалавр» 

Спеціальність 
освітнього 
ступеня 

«магістр» 

Спеціалізація 
освітнього 
ступеня 

«магістр» 

  14010102 
Курортна 
справа 

  

140103 
Туризм 

 14010301 
Туризмо-
знавство 

Туристична 
діяльність 

1801 
Специфічні 
категорії 

  18010016 
Бізнес-адміні-
стрування 

 

 
1.6. Загальні вимоги до зарахування (процедури та умови зараху-
вання). 

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

 
1.7. Основні університетські правила. 

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

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

 
1.9. Інформація про консультативну допомогу студентам. 

Консультативна (індивідуальна/групова) допомога проводиться 
згідно із затвердженим кафедрою графіком та надається викладачем 
з метою роз’яснення студентам певних теоретичних питань, їх прак-
тичного застосування, покращання академічної успішності, посилення 
мотивації студентів до пізнавальної діяльності. 
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Консультація – форма навчального заняття, при якій студент 
отримує відповіді від викладача на конкретні запитання або 
роз’яснення певних теоретичних положень чи аспектів їх практичного 
застосування.  

Консультація може бути індивідуальною або проводитися для 
групи студентів, залежно від того, чи викладач консультує студентів з 
питань, пов’язаних із виконанням індивідуальних завдань, чи з 
теоретичних питань навчальної дисципліни. 

Проведення консультацій з дисциплін здійснюється за графіком, 
затвердженим завідувачем кафедри, який є публічним, у межах 
штатного навантаження (як правило, 2 год на тиждень). 

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

Проведення екзаменаційних консультацій з дисципліни визна-
чається навчальним планом. 

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

Вимоги та положення до кваліфікації – згідно з Галузевими 
компонентами державних стандартів вищої освіти України: 

Освітньо-кваліфікаційна характеристика бакалавра напряму 
підготовки 030510 «Товарознавство і торговельне підприємництво», 
затверджена наказом Міністерства освіти і науки України від 27.11.12 р. 
№ 1324; 

Освітньо-професійна програма підготовки бакалавра галузі 
знань 0305 «Економіка та підприємництво» напряму підготовки 
6.030510 «Товарознавство і торговельне підприємництво», затверджена 
наказом Міністерства освіти і науки України від 09.02.09 р. № 80. 
 
2.3. Ключові результати навчання (освітні та професійні цілі). 

Надати студентам знання з товарознавства і торговельного 
підприємництва з акцентом на критичному мисленні та практичних 
навичках дослідження, набуття компетентності у сфері оптової та 
роздрібної торгівлі 
 
2.4. Доступ до подальшого навчання 

Після здобуття освітнього ступеня бакалавра випускники вступають 
на навчання за освітньо-професійною програмою «магістр».  

 
2.5. Діаграма структури програми навчання в кредитах ЄКТС 

 
І курс 

 Назва дисципліни Обсяг, 
год 

Кредити 
ЄКТС 

І 
семестр 

ІІ 
семестр

НПНФ Вища та прикладна математика 135 4,5 4,5  
НПНФ Фізика  270 9,0 6,0 3,0 
НПНФ Хімія  360 12,0 3,0 9,0 
НПНФ Інформаційні системи і технології 135 4,5 4,5  
ВС Іноземна мова (за проф. спрям.) 360 12 3,0 3,0 
ВС Українська мова (за проф. спрям.) 90 3,0 3,0  
ВС1 Історія України  
ВС1 Історія української культури 90 3,0 3,0  
ВС1 Фізичне виховання* 630 21,0 3,0 3,0 
 КР з фізико-хімічних методів 

дослідження сировини та матеріалів    + 
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Продовження таблиці 
 

І курс 
 Назва дисципліни Обсяг, 

год 
Кредити 
ЄКТС 

І 
семестр 

ІІ 
семестр

НГСЕ Правознавство 90 3,0  3,0 
НПНФ Безпека життєдіяльності 90 3,0  3,0 
ВС1 Статистика  
ВС1 Економічна статистика 90 3,0  3,0 

ВС1 Основи фізіології та гігієни 
харчування  

ВС1 Гігієна та санітарія 
90 3,0 

 
3,0 

 Разом  60,0 30,0 30,0 
ІІ курс 

НПП Мікробіологія 90 3,0 3,0  
НПП Теоретичні основи товарознавства 180 6,0 6,0  
НПП Технічне регулювання. Основи 

стандартизації, метрології та 
управління якістю 

90 3,0 3,0  

ВС Економічна теорія 90 3,0 3,0  
ВС Іноземна мова (за проф. спрям.) 360 12,0 3,0 3,0 
ВС Матеріалознавство та основи 

технології виробництва товарів 
180 6,0 6,0  

ВС1 Господарське право  
ВС1 Підприємницьке право 90 3,0 3,0  
ВС1 Фізичне виховання* 630 21,0 3,0 3,0 
НПП Економіка торгівлі 180 6,0  6,0 
ВС Філософія  90 3,0  3,0 
ВС Торговельне обладнання 90 3,0  3,0 
ВС1 Товарознавство. Сировина, 

матеріали та засоби виробництва  

ВС1 Економічний аналіз 
135 4,5 

 
4,5 

ВС1 Сенсорний аналіз  
ВС1 Інструментальні методи дослідження  
ВС1 Статистика ринку товарів та послуг 

135 4,5 
 

4,5 

ВС1 Виробнича практика 1 135 4,5  4,5 
 Разом  60,0 30,0 30,0 

ІІІ курс 

 Назва дисципліни Обсяг, 
год 

Кредити 
ЄКТС 

І 
семестр 

ІІ 
семестр

НПП Товарознавство. Харчові продукти 630 21 6,0 6,0 
НПП Товарознавство. Непродовольчі 

товари 
630 21 6,0 6,0 

ВС1 Зовнішньоекономічна діяльність 
підприємства 

90 3,0 3,0  

НПП Організація оптової торгівлі 90 3,0 3,0  
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Продовження таблиці 
 

ІІІ курс 

 Назва дисципліни Обсяг, 
год 

Кредити 
ЄКТС 

І 
семестр 

ІІ 
семестр

НПП Організація роздрібної торгівлі  180 6,0 6,0  
 КР з організації торгівлі   +  
ВС1 Бухгалтерський облік  90 3,0 3,0  
ВС1 Основи митної справи  
ВС1 Податкова система України 90 3,0 3,0  
ВС1 Фізичне виховання* 630 21 3,0 3,0 
ВС1 Військова підготовка**  540 18 4,5 4,5 
НПП Маркетинг 90 3,0  3,0 
НПП Менеджмент 90 3,0  3,0 
НПП Логістика 90 3,0  3,0 
ВС Комерційна діяльність 90 3,0  3,0 
ВС1 Маркетингові комунікації  
ВС1 Психологія торгівлі  
ВС1 Реклама в торгівлі 

90 3,0 
 

3,0 

ВС1 Виробнича практика 2 90 3,0  3,0 
 Разом  60,0 30,0 30,0 

ІV курс 

 Назва дисципліни Обсяг, 
год 

Кредити 
ЄКТС 

І 
семестр 

ІІ 
семестр

НПП Товарознавство. Харчові продукти 630 21,0 4,5 4,5 
НПП Товарознавство. Непродовольчі 

товари 
630 21,0 4,5 4,5 

НПП Товарознавство. Пакувальні 
матеріали та тара 

90 3,0 3,0  

НПП Торговельне підприємництво 90 3,0 3,0  
ВС Моделювання фінансово-господар-

ської діяльності підприємства 
90 3,0 3,0  

ВС Захист прав споживачів 90 3,0 3,0  
ВС Проектування торговельних об’єктів 90 3,0 3,0  
ВС1 Товарознавство. Послуги  
ВС1 Технологія зберігання товарів 90 3,0 3,0  
ВС1 Безпека товарів та довкілля  
ВС1 Безпечність товарів 90 3,0 3,0  
ВС1 Фізичне виховання* 630 21 3,0  
ВС1 Військова підготовка** 676 21 3,0 3,0 
 КР з товарознавства    + 
НПП Охорона праці 90 3,0  3,0 
НПП Технічне регулювання. Оцінювання 

відповідності 
90 3,0  3,0 

ВС1 Товарознавчі складові ринкознавства 90 3,0  3,0 
ВС1 Конкурентоспроможність 

підприємства     
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Закінчення таблиці 
 

ІV курс 

 Назва дисципліни Обсяг, 
год 

Кредити 
ЄКТС 

І 
семестр 

ІІ 
семестр

ВС1 Управління продажем  
ВС1 Мерчандайзинг 90 3,0  3,0 

НПП Виробнича практика 3 180 6,0  6,0 
 Кваліфікаційний екзамен     
 Разом  57,0 30,0 27,0 

 
* позакредитна дисципліна, винесена на секційні заняття (не менше 4 год 

на тиждень). 
** позакредитна дисципліна. 

 
2.6. Кінцеве екзаменування 

Кваліфікаційний екзамен. 
 
2.7. Вимоги до екзаменування та оцінювання. 

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

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

 
2.8. Координатори ЄКТС від факультету. 

Осика Віктор Анатолійович – декан факультету товарознавства 
і торговельного підприємництва кандидат технічних наук, доцент. 

Адреса: 02156, м. Київ, вул. Кіото,19, КНТЕУ (кім. А-337). 
Тел.:+38(044)531-47-94, +38(044)531-77-63; факс: 544-74-14 
e-mail: osyka@knteu.kiev.ua. 
Години, коли можна зв’язатися з координатором: 
Щоденно з 9:00 до 15:00, крім суботи і неділі. 
 

+38(044)531-47-96 Заступник декана з навчальної 
роботи  

Сім’ячко Олена 
Іванівна 

+38(044)531-47-96 Заступник декана з навчально-
методичної та наукової роботи 

Романенко Олена 
Валеріївна 

+38(044)531-47-96 Заступник декана з навчально-
виховної роботи 

Михайлов Сергій 
Володимирович 
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3. Опис дисциплін 
 

3.1. Назва. Вища та прикладна математика. 
3.2. Шифр. НПНФ. 
3.3. Тип. Обов’язкова. 
3.4. Рік навчання. 2015–2016. 
3.5. Семестр. I. 
3.6. Кількість кредитів ЄКТС. 4,5. 
3.7. ПІБ лектора, науковий ступінь, посада. 
Денисенко В.І., канд. фіз.-мат. наук, зав. каф.  
3.8. Результати навчання. 
Формування системи знань з вищої математики. 
3.9. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. 
Базові знання з математики рівня повної загальної середньої освіти. 
3.10. Зміст. 
Матриці й операції над ними. Визначники, їх властивості. Системи 
лінійних рівнянь. Векторна алгебра. Пряма на площині. Границі 
числових послідовностей та функцій. Диференціальне числення. Функції 
однієї змінної. Функції багатьох змінних. Інтегральне числення функції 
однієї змінної. Диференціальні рівняння. Ряди. Загальна постановка 
задачі лінійного програмування. Приклади моделей лінійного програ-
мування. Торговельна задача. Методи розв’язування задач лінійного 
програмування: графічний, симплекс – метод. Двоїстість у лінійному 
програмуванні. Поняття про двоїстий симплекс – метод. Транспортна 
задача, методи її розв’язування.  
3.11. Рекомендовані джерела. 
1. Высшая математика для экономистов / Н.Ш. Кремер, Б.А. Путко, 
И.М. Тришин, Н.Н. Фридман. – М. : ЮНИТИ, 2002. 

2. Шкіль М.І. Вища математика / М.І. Шкіль, Т.В. Колесник. – Київ : 
Либідь, 1994. 

3. Дубовик В.О. Вища математика / В.О. Дубовик. – Київ : Вища шк., 
1993. 

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

5. Шефтель З.Г. Теорія ймовірностей : підручник / З.Г. Шефтель. – 
Київ : Вища шк., 1994. 

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

7. Ковальчук Т.В. Вища математика для економістів : підручник / 
Т.В. Ковальчук, В.С. Мартиненко. – Київ : Київ. нац. торг.-екон. 
ун-т, 2007. – Ч. 2. 
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3.12. Методи навчання.  
Лекції, практичні заняття з використанням інформаційних технологій. 
3.13. Методи оцінювання: 
– поточний контроль (опитування, контрольна робота); 
– підсумковий контроль – екзамен.  
3.14. Мова навчання. Українська. 
 
3.1. Назва. Фізика. 
3.2. Шифр. НПНФ. 
3.3. Тип. Обов’язкова. 
3.4. Рік навчання. 2015–2016. 
3.5. Семестр. І–II. 
3.6. Кількість кредитів ЄКТС. 6,0. 
3.7. ПІБ лектора, науковий ступінь, посада. 
Форостяна Н.П., канд. пед. наук, доц. 
3.8. Результати навчання. 
Формування основ теоретичної та практичної підготовки у галузі 
фізики, що забезпечить можливість використання фізичних принципів, 
методик, приладів у практичній роботі, наукових дослідженнях, при 
написанні курсових робіт.  
3.9. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. 
Базові знання та навички з фізики рівня повної загальної середньої освіти. 
3.10. Зміст. 
Механіка (кінематика, статика, динаміка точки, динаміка твердого тіла). 
Фізика твердого тіла. Молекулярна фізика та термодинаміка. Електрика 
і магнетизм (електростатика, електродинаміка, магнітостатика, 
електромагнітне поле). Коливання та хвилі. Оптика. Квантова фізика, 
Атомна фізика. Фізика елементарних частинок.  
3.11. Рекомендовані джерела. 
1. Король А.М. Фізика: Механіка. Молекулярна фізика і термо-
динаміка. Елементи квантової механіки, фізики атома, атомного 
ядра і елементарних частинок : підруч. для студ. вищ. техн. навч. 
закл. / А.М. Король, М.В. Андріяшик. – Київ : Центр навч. літ.; 
Інкос, 2006. 

2. Найденко В.І. Фізика та методи дослідження сировини і матеріалів : 
навч. посіб. / В.І. Найденко. – Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 
2004. 

3.12. Методи навчання. 
Лекції, лабораторні заняття.  
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3.13. Методи оцінювання:  
– поточний контроль – усне опитування, комп’ютерне тестування, 
захист лабораторних робіт, письмовий колоквіум; 

– курсова робота; 
– підсумковий контроль – екзамен. 
3.14. Мова навчання. Українська. 
 
3.1. Назва. Хімія. 
3.2. Шифр. НПНФ. 
3.3. Тип. Обов’язкова. 
3.4. Рік навчання. 2015–2016. 
3.5. Семестр. I–ІІ. 
3.6. Кількість кредитів ЄКТС. 9,0.  
3.7. ПІБ лектора, науковий ступінь, посада. 
Пасальський Б.К., канд. хім. наук, доц.; Гончарова І.В., канд. хім. 
наук, доц. 
3.8. Результати навчання. 
Формування теоретичних знань з хімії та практичних навичок хімічних 
та фізико-хімічних методів дослідження сировини і матеріалів.  
3.9. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. 
«Хімія», «Фізика». 
3.10. Зміст. 
Основні закони хімії як базис хімічних методів аналізу. Залежність 
властивостей речовин від будови атомів та природи хімічних зв’язків. 
Класифікація неорганічних сполук. Комплексні сполуки, їх застосу-
вання у методах аналізу. Молекулярно-йонна рівновага в розчинах. 
Окисно-відновні реакції. Хімія неметалів та металів. Основи якісного 
хімічного аналізу. Кількісний аналіз. Особливості, будова і класифі-
кація органічних сполук. Вуглеводні, спирти та феноли. Карбонільні 
сполуки. Карбонові кислоти. Ліпіди. Гідроксокислоти. Вуглеводи. 
Енергетика хімічних реакцій. Колориметрія. Кінетика хімічних реакцій 
та каталіз. Гетерогенні рівноваги. Екстракція. Колігативні властивості 
розчинів. Кондуктометричний та потенціометричний методи дослідження 
розчинів. Поверхневі явища та адсорбція. Хроматографія. Дисперсні 
системи. Колоїдні розчини, їх отримання, властивості, дослідження. 
Мікрогетерогенні системи. ВМС, їх розчини. Гелі та драглі. 
Напівколоїди. 
3.11. Рекомендовані джерела. 
1. Малиновський В.В. Неорганічна хімія : навч. посіб. / 
В.В. Малиновський, А.Г. Нагорний. – Київ : Київ. нац. торг.-екон. 
ун-т, 2006. – 183 с. 
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2. Пасальський Б.К. Хімія та методи дослідження сировини та 
матеріалів : навч. посіб. / Б.К. Пасальський ; за ред. А.А. Мазаракі. – 
Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2005. – 237 с. 

3. Геваза Ю.І. Основи органічної хімії : навч. посіб. / Ю.І. Геваза, 
Ю.П. Гетьманчук. – Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2013. – 355 с. 

4. Пасальський Б.К. Хімія харчових продуктів : навч. посіб. / 
Б.К. Пасальський. – Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2000. – 195 с. 

5. Скоробогатий Я.П. Хімія і методи дослідження сировини і 
матеріалів. Фізична та колоїдна хімія та фізико-хімічні методи 
дослідження : навч. посіб. / Я.П. Скоробогатий, В.Ф. Федорко. – 
Львів : Компакт-ЛВ, 2005. 

3.12. Методи навчання. 
Поєднання традиційних та нетрадиційних методів викладання із 
використанням інноваційних технологій: 
– лекції (тематичні, проблемні); 
– лабораторні заняття (виконання індивідуальних лабораторних 
досліджень). 

3.13. Методи оцінювання:  
– поточний контроль (тестування, усне та письмове опитування, 
колоквіуми, перевірка підготовленої курсової роботи); 

– підсумковий контроль – екзамен. 
3.14. Мова навчання. Українська. 
 
3.1. Назва. Інформаційні системи та технології. 
3.2. Шифр. НПНФ. 
3.3. Тип. Обов’язкова. 
3.4. Рік навчання. 2015–2016. 
3.5. Семестр. І. 
3.6. Кількість кредитів ЄКТС. 4,5. 
3.7. ПІБ лектора, науковий ступінь, посада. 
Краснощок В.М., канд. техн. наук, доц. 
3.8.Результати навчання. 
Формування необхідного рівня інформаційної та комп’ютерної культури, 
набуття практичних навичок роботи на ПК і використання сучасних 
інформаційних систем та технологій для розв’язання різноманітних 
задач. 
3.9. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. 
«Інформатика та комп’ютерна техніка». 
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3.10. Зміст. 
Системне програмне забезпечення. Основи роботи у середовищі 
табличного процесора MS Excel. Створення, редагування та формату-
вання електронних таблиць. Робота з функціями і формулами. Створення, 
редагування і форматування графіків та діаграм. Робота з базами 
даних у середовищі MS Excel. Аналіз даних у середовищі MS Excel. 
Основи побудови баз даних. Технологія створення, редагування та 
керування таблицями бази даних MS Access. Технологія керування 
даними в таблицях бази даних MS Access. Технологія створення, 
редагування та використання запитів у базі даних MS Access. Технологія 
створення, редагування та використання звітів у базі даних MS Access. 
Технологія створення, редагування та використання форм у базі даних 
MS Access. Автоматизація обробки даних у середовищі MS Access. 
3.11. Рекомендовані джерела. 
1. Симпсон А. Microsoft Windows XP SP2. Библия пользователя / 
А. Симпсон. – 2-е изд. – М. : Диалектика, 2006.  

2. Пасько В. Энциклопедия ПК. Аппаратура. Программы. Интернет / 
В. Пасько. – М. : Диалектика, 2003. 

3. Джо Хабрейкен Microsoft Office 2003: Word, Excel, Access, 
PowerPoint, Publisher, Outlook. Все в одном / Джо Хабрейкен. – М. : 
Вильяме, 2006.  

4. Информатика : учебник. – 3-е перераб. изд. / под ред. Н.В. Макаровой. – 
М. : Финансы и статистика, 2001.  

5. Ковтанюк Ю.С. Библия пользователя персонального компьютера 
(ПК) / Ю.С. Ковтанюк. – М. : Диалектика, 2007.  

6. Електронні посібники з MS Office. – Режим доступу : 
http://www.taurion.ru 

3.12. Методи навчання. 
Поєднання традиційних і нетрадиційних методів викладання з 
використанням інноваційних технологій: 
– лекції (оглядові, тематичні, проблемні); 
– лабораторні роботи (традиційні, робота в малих групах). 
3.13. Методи оцінювання:  
– поточний контроль (тестування, усне та письмове опитування, 
перевірка індивідуальних завдань); 

– підсумковий контроль – екзамен. 
3.14. Мова навчання. Українська. 
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3.1. Назва. Іноземна мова (за професійним спрямуванням). 
3.2. Шифр. ВС. 
3.3. Тип. За вибором. 
3.4. Рік навчання. 2015–2016; 2016–2017. 
3.5. Семестр. I–IV. 
3.6. Кількість кредитів ЄКТС. 12 (у т.ч.: I-й семестр – 3,0 кред.; 
II-й семестр – 3,0 кред., III-й семестр – 3,0 кред., IV-й семестр – 3,0 кред. 
3.7. ПІБ лектора, науковий ступінь, посада. 

Англ. Франц. Нім. 
Бербенець Л.І., доц.; 
Зощенко Л.А., ст. викл.; 
Клименко Т.І., викл.; 
Бєлова В.В.,ст. викл.; 
Харченко Г.Є., ст. викл.; 
Уханова Л.С., ст. викл.; 
Строкань Н.О., ст. викл. 

Образ О.Г., канд. 
філол. наук, доц.  

Коваленко Л.В., 
ст. викл. 

3.8. Результати навчання. 
Формування необхідного рівня знань та набуття практичних навичок 
ділового спілкування, читання та перекладу оригінальної іншомовної 
літератури з фаху, написання анотації / реферату / ділового листа, 
роботи з комерційною документацією. Програма курсу розрахована 
на досягнення РВМ В2. 
3.9. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. 
Вхідний рівень володіння іноземною мовою В1+. 
3.10. Зміст. 
Формування тематичного словника економіки і бізнесу. 
Теми загальноекономічного характеру: Бізнес та комерційні організації. 
Організація та персонал. Продукт, ринок та ринкові відносини. 
Фінанси. Облік і аудит. Банки і банківська діяльність. Міжнародний 
бізнес. Засоби ділового спілкування. 
Розвиток професійно-орієнтованої комунікативної мовної компетенції 
для ефективного спілкування у сфері економіки. З історії митниці. 
Функції митниці. Маркування. Складування. Транспортування товарів. 
Боротьба з контрабандою на митниці. Ветеринарний та фітосанітарний 
контроль. Боротьба з незаконною торгівлею наркотиками. Вільне 
пересування товарів в межах ЄС. 
Лексичний мінімум ділових контактів, ділових зустрічей, нарад та 
мовні особливості ділового листування.  
Формування умінь і навичок ділового листування, ділових контактів.  
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3.11. Рекомендовані джерела. 
Англ. Франц. Нім. 

1. Латигіна А.Г. Basic 
English of Economics : 
підручник / А.Г. Лати-
гіна. – Київ : Київ. нац. 
торг.-екон. ун-т, 2003. 

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

3. Латигіна А.Г. Mastering 
Business English for 
Customs Experts / 
А.Г. Латигіна, 
Л.І. Бербенець, 
Л.А. Зощенко. – Київ : 
Київ. нац. торг.-екон. 
ун-т, 2001. 

4. Зощенко Л.А. English of 
Food Science and 
Commercial Activity / 
Л.А. Зощенко. – Київ : 
Київ. нац. торг.-екон. 
ун-т, 2002. 

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

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 банкі-
рів : навч. 
посіб. / 
О.Г. Образ. – 
Київ : Київ. 
нац. торг.-
екон. ун-т, 
2000. 

1. Freyhoff D. 
Marktwirtschaft : 
підручник / 
D. Freyhoff, 
O.V. Beketova, 
N. Yzermann. – 
K. : NOWA 
KNYHA 
VERLAG, 1999. 

2. Michailow L. 
Deutsche 
Wirtschaftssprache 
für Russen : 
підручник / 
L. Michailow, 
H. Weber. – М. : 
УРАО, 1998. 

3. 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. 

3.12. Методи навчання. 
Практичні заняття, інтерактивні методи та технології викладання, 
комп’ютерне тестування.  
3.13. Методи оцінювання.  
Контроль знань: 
– поточний (опитування, тестування, контрольні роботи);  
– підсумковий – залік. 
3.14. Мова навчання. Англійська, французька, німецька. 
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3.1. Назва. Українська мова (за професійним спрямуванням). 
3.2. Шифр. ВС. 
3.3. Тип. За вибором. 
3.4. Рік навчання. 2015–2016. 
3.5. Семестр. І. 
3.6. Кількість кредитів ЄКТС. 3,0.  
3.7. ПІБ лектора, науковий ступінь, посада. 
Шашенко С.Ю., канд. пед. наук, доц. 
3.8. Результати навчання. 
Підвищення загальномовної підготовки, мовної грамотності, комуні-
кативної компетентності студентів, практичне оволодіння основами 
офіційно-ділового, наукового стилів, що забезпечить професійне 
спілкування на належному мовному рівні. 
3.9. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. 
«Українська мова». 
3.10. Зміст. 
Державна мова – мова професійного спілкування. Основи культури 
української мови. Норми сучасної української літературної мови. Стилі 
сучасної української літературної мови у професійному спілкуванні. 
Спілкування як інструмент професійної діяльності. Риторика і мистецтво 
презентації. Культура усного фахового спілкування. Форми колективного 
обговорення професійних проблем. Ділові папери як засіб писемної 
професійної комунікації. 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. 
3.11. Рекомендовані джерела.  
1. Мацюк З. Українська мова професійного спрямування : навч. посіб. / 
З. Мацюк, Н. Станкевич. – Київ : Каравела, 2008. 

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 мовлення : навч. 
посіб. / С.В. Шевчук, О.О. Кабиш. – Київ : Арій, 2009. 

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

3.12. Методи навчання. 
Лекції, практичні заняття, самостійна робота. Інтерактивні методи і 
технології викладання. 
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3.13. Методи оцінювання: 
– поточний контроль – опитування, тестування, контрольні роботи. 
– підсумковий контроль – залік. 
3.14. Мова навчання. Українська. 
 
3.1. Назва. Історія України. 
3.2. Шифр. ВС1. 
3.3. Тип. За вибором. 
3.4. Рік навчання. 2015–2016. 
3.5. Семестр. I. 
3.6. Кількість кредитів ЄКТС. 3,0. 
3.7. ПІБ лектора, науковий ступінь, посада. 
Бадах Ю.Г. д-р іст. наук, проф. 
3.8. Результати навчання. 
Формування (з позиції історичного досвіду) розуміння сутності 
історичних перетворень, що відбуваються в сучасній Україні, а також 
почуття патріотизму, історично науково обґрунтованої свідомості. 
3.9. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. 
Знання дисципліни «Історія України» рівня повної загальної середньої 
освіти.  
3.10. Зміст. 
Періодизація історії України. Історична схема М. Грушевського. 
Давня історія України. Внутрішні та зовнішні чинники розвитку 
давньоруської держави. Інкорпорація України-Руси Литвою. Захоплення 
українських земель Польщею. Козацтво в історії України. Національно-
визвольна боротьба українського народу. Формування української 
держави. Велика руїна. Гетьманщина. України під владою Російської 
та Австро-Угорської імперій Боротьба за відродження державності 
України у 1917–1920 рр. Україна в умовах становлення комуністичного 
режиму. Україна у Другій світовій війні та першому повоєнному 
десятилітті. Обмеження тоталітаризму. Реформи М. Хрущова. Діяльність 
П. Шелеста та В. Щербицького. Реформи М. Горбачова. Об’єктивні та 
суб’єктивні причини розпаду СРСР. Декларація про державний 
суверенітет України. Акт проголошення незалежності. Конституційний 
процес. 
3.11. Рекомендовані джерела. 
1. Історія України : навч. посіб. / Ю.Г. Бадах, П.П. Притуляк, 
Л.В. Губицький, І.О. Кизименко, Н.М. Литвин. – Київ : Київ. нац. 
торг.-екон. ун-т, 2010. – 547 с. 

2. Бадах Ю.Г. Історія України : практикум : навч. посіб. / Ю.Г. Бадах. – 
Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2011. – 407 с. 
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3. Грушевський М.С. Історія України-Руси: в 11 т., 12 кн. / 
М.С. Грушевський. – Київ : Наук. думка, 1991. – Т. 1. – 628 с. 

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

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

3.12. Методи навчання. 
Лекції, семінарські заняття з використанням мультимедійних засобів 
інформаційних технологій. 
3.13. Методи оцінювання. 
– поточний контроль (комп’ютерне тестування, опитування); 
– підсумковий контроль (залік). 
3.14. Мова навчання. Українська. 
 
3.1. Назва. Історія української культури. 
3.2. Шифр. ВС1. 
3.3. Тип. За вибором. 
3.4. Рік навчання. 2015–2016. 
3.5. Семестр. І. 
3.6. Кількість кредитів ЄКТС. 3,0. 
3.7. ПІБ лектора, науковий ступінь, посада. 
Бадах Ю.Г. д-р іст. наук, проф. 
3.8. 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. 
3.9. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. 
Необхідні знання української історії. 
3.10. Зміст. 
Історія української культури як навчальна дисципліна. Витоки української 
культури. Культура Київської Русі. Культурні процеси за литовсько-
польської доби. Українська культура доби козацько-гетьманської 
держави. Українське бароко. Культура в час пробудження української 
національної свідомості. Українська культура й духовне життя на 
початку XX ст. Провідні тенденції розвитку сучасної української 
культури. Модерн і постмодерн. 
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3.11. Рекомендовані джерела. 
1. Історія української культури : навч. посіб. / Ю.І. Кулагін, 
Ю.Г. Бадах, Н.А. Латигіна та ін. – Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 
2013. – 627 с. 

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

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

4. Кравич Д. Українське мистецтво / Д. Кравич, В. Овсійчук, 
С. Черепанова. – Львів : Світ, 2004. – Т. 2. – 67 с. 

5. Історія української та зарубіжної культури : навч. посіб. / 
С.М. Клапчук, В.Ф. Остафійчук, Ю.А. Горбань. – 5-е вид., 
переробл. і доповн. – Київ : Знання-Прес, 2004. – 358 с. 

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

3.12. Методи навчання. 
Лекції, семінарські заняття з використанням мультимедійних засобів.  
3.13. Методи оцінювання. 
– поточний контроль (комп’ютерне тестування, опитування); 
– підсумковий контроль (залік). 
3.14. Мова навчання. Українська. 
 
3.1. Назва. Правознавство. 
3.2. Шифр. НГСЕ. 
3.3. Тип. Обов’язкова. 
3.4. Рік навчання. 2015–2016. 
3.5. Семестр. ІІ. 
3.6. Кількість кредитів ЄКТС. 3,0. 
3.7. ПІБ лектора, науковий ступінь, посада. 
Банк Р.О., канд. юрид. наук, асист. 
3.8. Результати навчання. 
Формулювання правової культури, що відображає усвідомлення права 
як найвищого регулятора відносин між громадянами і державою.  
3.9. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. 
«Право». 
3.10. Зміст. 
Основи теорії держави. Загальне поняття права. Норми права. Джерела 
права. Система права. Реалізації права. Поняття законності і правопорядку. 
Правопорушення та юридична відповідальність. Поняття цивільного 
права. Суб’єкти цивільного права. Цивільно-правові угоди (правочини). 
Представництво в цивільному праві. Зобов’язальне право. Шлюбно-
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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 відповідальність. Загальне 
поняття кримінального права та кримінальної відповідальності. 
3.11. Рекомендовані джерела: 
1. Поникаров В.Д. Правоведение : учеб. пособ. для самост. изучения 
дисциплины / В.Д. Поникаров, И.В. Ялдин ; Харьков. гос. эконом. 
ун-т. – Х. : ИНЖЭК, 2003. 

2. Марчук В.М. Основні поняття та категорії права / В.М. Марчук, 
Л.В. Ніколаєва. – Київ : Істина, 2002. 

3. 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, 2006. 

3.12. Методи навчання. 
Поєднання традиційних та нетрадиційних методів викладання із 
використанням інноваційних технологій. Лекції (оглядова / тематична / 
проблемна / лекція-консултація / лекція коференція), семінарські 
практичні, (тренінг / презентація / дискусія / комунікативний метод / 
імітація) заняття, самостійна робота, консультації. 
3.13. Методи оцінювання. 
Контроль знань: 
– поточний (опитування, письмові роботи, ситуаційні завдання); 
– підсумковий контроль – екзамен. 
3.14. Мова навчання. Українська. 
 
3.1. Назва. Безпека життєдіяльності. 
3.2. Шифр. НПНФ. 
3.3. Тип. Обов’язкова. 
3.4. Рік навчання. 2015–2016. 
3.5. Семестр. ІІ. 
3.6. Кількість кредитів ЄКТС. 3,0. 
3.7. ПІБ лектора, науковий ступінь, посада. 
Болілий О.С., ст. викл.; Шевченко Р.Ю., канд. геогр. наук, доц. 
3.8. Результати навчання. 
Формування вмінь для ідентифікації небезпеки, визначення рівня 
індивідуального та колективного ризику, запобігання небезпечним 
ситуаціям, їх попередження, зменшення ураження для людини, зменшення 
негативних наслідків надзвичайних ситуацій, надання першої допомоги, 
формування здорового образу життя, організація заходів з підвищення 
стійкості роботи об’єктів господарювання. 
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3.9. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. 
Базові знання та навички з курсу повної загальної середньої освіти. 
3.10. Зміст. 
Теоретичні основи безпеки життєдіяльності. Людина в структурі 
системи «Людина – навколишнє середовище». Середовище в структурі 
системи «Людина – навколишнє середовище». Забезпечення захисту. 
Правове забезпечення безпеки життєдіяльності. Глобальна безпека. 
3.11. Рекомендовані джерела. 
1. Запорожець О.І. Безпека життєдіяльності : підручник / О.І. Запорожець, 
Б.Д. Халмурадов, В.І. Применко. – Київ : Центр навч. літ., 2013. 

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

3. Мягченко О.П. Безпека життєдіяльності людини та суспільства : 
навч. посіб. / О.П. Мягченко / О.П. Мягченко. – Київ : Центр навч. 
літ., 2010. 

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

5. Болілий О.С. Безпека життєдіяльності : опор. консп. лекцій / 
О.С. Болілий. – Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2013. 

6. Бедрій Я.І. Безпека життєдіяльності : навч. посіб. для студ. вищ. 
навч. закл. / Я.І. Бедрій. – Київ : Кондор, 2012. – 286 с.  

3.12. Методи навчання.  
Лекції: оглядові, тематичні, проблемні. 
Практичні заняття: презентації, моделювання ситуацій, дискусії. 
3.13. Методи оцінювання:  
– поточний контроль (тести, опитування, перевірка реферату, звіту, 
задач, ситуаційних завдань); 

– підсумковий контроль – залік.  
3.14. Мова навчання. Українська. 
 
3.1. Назва. Статистика. 
3.2. Шифр. ВС1. 
3.3. Тип. За вибором. 
3.4. Рік навчання. 2015–2016. 
3.5. Семестр. IІ. 
3.6. Кількість кредитів ЄКТС. 3,0. 
3.7 ПІБ лектора, науковий ступінь, посада. 
Чорний А.Ю., канд. екон. наук, доц. 
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3.8. Результати навчання. 
Формування теоретичних знань та практичних навичок статистичної 
оцінки економічних явищ і процесів суспільного життя, оволодіння 
методами статистичного аналізу. Формування вмінь: проводити 
статистичні дослідження, обчислювати узагальнюючі показники, 
будувати статистичні таблиці, графіки, виявляти закономірності та 
тенденції розвитку досліджуваних явищ. 
3.9. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. 
«Вища та прикладна математика». 
3.10. Зміст. 
Методологія статистики. Статистичні спостереження. Зведення, класи-
фікації та групування в статистиці. Статистичні показники. Середні 
величини та загальні принципи їх застосування. Ряди розподілу. 
Варіація ознак і статистичні способи її виміру. Ряди динаміки. 
Індекси. Вибіркові спостереження. Статистичні методи вимірювання 
взаємозв’язків. 
3.11. Рекомендовані джерела. 
1. Єріна А.М. Статистика : підручник / А.М. Єріна, З.О. Пальян. – 
Київ : КНЕУ, 2011. 

2. Горкавий В.К. Статистика : навч. посіб. / В.К. Горкавий. – Вид. 
2-ге, переробл. і доповн. – Київ : Алерта, 2012. – 608 с. 

3. Попов І.І. Теорія статистики. Практикум : навч. посіб. / І.І. Попов. – 
К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2006. 

4. Попов І.І. Статистика : практикум / І.І. Попов. – Київ : Київ. нац. 
торг.-екон. ун-т, 2012. 

3.12. Методи навчання. 
Лекції, практичні заняття, самостійна робота. 
3.13. Методи оцінювання: 
– поточний контроль (комп’ютерне тестування, опитування); 
– підсумковий контроль – екзамен. 
3.14. Мова навчання. Українська. 

 
3.1 Назва. Економічна статистика. 
3.2. Шифр. ВС1. 
3.3. Тип. За вибором. 
3.4. Рік навчання. 2015–2016.  
3.5. Семестр. II.  
3.6. Кількість кредитів ЄКТС. 3,0. 
3.7. ПІБ лектора, науковий ступінь, посада.  
Головач Н.А., канд. екон. наук, доц. 
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3.8. Результати навчання. 
Здобуття студентами теоретичних знань та набуття вмінь використо-
вувати статистичний інструментарій при плануванні статистичних 
спостережень, організації збору та обробки статистичної інформації, 
проведенні економіко-статистичного аналізу отриманих даних. 
3.9. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. 
«Математика для економістів», «Статистика», «Макроекономіка». 
3.10. Зміст. 
Предмет метод і завдання економічної статистики. Основні економічні 
класифікації та їх використання в економічній статистиці. Макроеко-
номічні показники у системі національних рахунків. Статистика 
національного багатства. Статистика ринку товарів та послуг. Статистика 
цін та тарифів. Статистика ринку праці. Основи демографічної статистики. 
Статистика життєвого рівня населення. Статистика зовнішньоекономічної 
діяльності та платіжного балансу.  
3.11. 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. / Т.В. Уманець. – 
Київ : Знання, 2006. 

4. Горкавий В.К. Статистика : навч. посіб. / В.К. Горкавий. – Вид. 
2-ге, переробл. і доповн. – Київ : Алерта, 2012. – 608 с. 

3.12. Методи навчання.  
Лекції, практичні заняття, самостійна робота. 
3.13. Методи оцінювання: 
– поточний контроль (тестування, опитування); 
– підсумковий контроль (залік).  
3.14. Мова навчання. Українська.  
 
3.1. Назва. Основи фізіології та гігієни харчування. 
3.2. Шифр. ВС1. 
3.3. Тип. За вибором. 
3.4. Рік навчання. 2015–2016. 
3.5. Семестр. ІІ. 
3.6. Кількість кредитів ЄКТС. 3,0. 
3.7. ПІБ лектора, науковий ступінь, посада. 
Белінська С.О., д-р техн. наук, зав. каф.  
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3.8. Результати навчання. 
Формування системи знань про застосування взаємодії процесів 
обміну енергії, поживних біологічно активних речовин та споживання 
харчових продуктів для досягнення кінцевої мети – забезпечення 
здоров’я та високої працездатності організму; визначення раціонального 
харчування людини залежно від віку, статі, виду діяльності людини; 
розрахунок енергетичної та встановлення біологічної цінності 
харчових продуктів; визначення ферментативної активності окремих 
ферментів, які беруть участь у процесах травлення (білків, вуглеводів, 
ліпідів); визначення вітамінної цінності харчових продуктів. Розпов-
сюдження серед молоді знань щодо здорового способу життя, 
культури споживання харчових продуктів.  
3.9. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. 
«Хімія». 
3.10. Зміст. 
Вивчення значення харчування для життєдіяльності людини, будови й 
функції фізіологічних систем, які пов’язані з функцією харчування, 
біологічної ролі макро- і мікронутрієнтів для організму людини, 
біохімічних перетворень основних компонентів харчових продуктів, 
сучасних теорій і концепцій раціонального харчування. 
3.11. Рекомендовані джерела. 
1. Орлова Н.Я. Біохімія і фізіологія харчування : підручник / 
Н.Я. Орлова. – 2-ге вид. переробл. та доповн. – Київ : Київ. нац. 
торг.-екон. ун-т, 2008. – 281 с. 

2. Орлова Н.Я. Біохімія і фізіологія харчування : лаб. практикум / 
Н.Я. Орлова. – Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2008. 

3. Орлова Н.Я. Біохімія і фізіологія харчування : опор. консп. лекцій / 
Н.Я. Орлова. – Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2010. – 88 с. 

3.12. Методи навчання. 
Поєднання традиційних та нетрадиційних методів викладання із 
використанням інноваційних технологій: 
– лекції (тематичні); 
– лабораторні заняття (індивідуальні завдання, робота у малих групах). 
3.13. Методи оцінювання:  
– поточний контроль (тестування, опитування); 
– підсумковий контроль – залік. 
3.14. Мова навчання. Українська. 
 
3.1. Назва. Гігієна та санітарія. 
3.2. Шифр. ВС1. 
3.3. Тип. За вибором. 
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3.4. Рік навчання. 2015–2016. 
3.5. Семестр. II. 
3.6. Кількість кредитів ЄКТС. 3,0. 
3.7. ПІБ лектора, науковий ступінь, посада. 
Голуб Б.О., канд. техн. наук, доц.  
3.8. Результати навчання. 
Формування знань щодо виникнення та динаміки небезпечних чинників 
впродовж виробництва харчових продуктів та подальшого товароруху. 
Характеристики зовнішніх і внутрішніх чинників виробничого середо-
вища та їх роль в утворенні загроз харчовій безпечності. Набуття 
навичок попередження чи мінімізації згаданих загроз. Оволодіння 
інструментарієм оцінювання та прогнозування рівня небезпечності 
виробничого середовища підприємств промисловості та сфери обігу. 
Отримання знань приведення технологічного процесу та виробничого 
середовища до вимог і рекомендацій систем управління безпечністю і 
належної виробничої практики. 
3.9. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. 
«Мікробіологія», «Теоретичні основи товарознавства», «Матеріалознавство 
та технологія виробництва товарів», «Основи екології та безпеки 
товарів». 
3.10. Зміст. 
Нормативне та правове регулювання санітарії та гігієни харчових 
виробництв. Сутність та особливості застосування належної виробничої 
практики. Оцінювання ризиків виникнення загроз харчовій безпечності 
впродовж технологічного процесу, дезінфекція та санітарна обробка 
виробничого середовища, гігієна окремих харчових виробництв. 
Оцінювання та підтвердження належних санітарних умов виробництва.  
3.11. Рекомендовані джерела. 
1. Мудрецова-Висс К.А. Микробиология, санитария и гигиена / 
К.А. Мудрецова-Висс. – М. : Деловая лит., 2001. – 388 с. 

2. Сергеев В.Н. Санитария и гигиена на предприятиях пищевой 
промышленности / В.Н. Сергеев, Л.А. Силантьева. – Л. : 
Агропромиздат, 1989. – 160 с. 

3.12. Методи навчання. 
Лекційні та практичні заняття. 
3.13. Методи оцінювання:  
– поточний контроль (тестування, усне опитування, перевірка виконаних 
ситуаційних вправ); 

– підсумковий контроль – екзамен. 
3.14. Мова навчання. Українська. 
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3.1. Назва. Мікробіологія. 
3.2. Шифр. НПП. 
3.3. Тип. Обов’язкова. 
3.4. Рік навчання. 2016–2017. 
3.5. Семестр. ІІІ. 
3.6. Кількість кредитів ЄКТС. 4,5. 
3.7. ПІБ лектора, науковий ступінь, посада. 
Голуб Б.О., канд. техн. наук, доц. 
3.8. Результати навчання. 
Формування системного підходу до пізнання впливу мікробіологічних 
процесів на формування та зберігання споживних властивостей товарів. 
3.9. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. 
«Біологія». 
3.10. Зміст. 
Морфологія та фізіологія мікроорганізмів; екологія мікроорганізмів; 
мікробіологічні процеси у технології та зберіганні споживних товарів; 
мікробіологічна безпечність, харчові інфекції та отруєння; умови 
запобігання виникненню дефектів або небезпек мікробіологічного 
походження у споживних товарах. 
3.11. Рекомендовані джерела. 
1. Рудавська Г.Б. Мікробіологія : підручник / Г.Б. Рудавська, 
Л.І. Демкевич. – 2-ге вид., переробл. та доповн. – Київ : Київ. нац. 
торг.-екон. ун-т, 2007.– 406 с. 

2. Рудавська Г.Б. Найважливіші біохімічні процеси, що викликаються 
мікроорганізмами / Г.Б. Рудавська. – Київ : КДТЕУ, 1991. 

3. Рудавська Г.Б. Мікробіологія : навч. посіб. / Г.Б. Рудавська, Б.О. Голуб, 
В.І. Мандрика. – Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2010. – 296 с. 

3.12. Методи навчання. 
Поєднання традиційних та нетрадиційних методів викладання із 
використанням інноваційних технологій: 
– лекції (тематичні); 
– лабораторні заняття (індивідуальні мікробіологічні випробування). 
3.13. Методи оцінювання:  
– поточний контроль (тестування, опитування); 
– підсумковий контроль – екзамен. 
3.14. Мова навчання. Українська. 
 
3.1. Назва. Теоретичні основи товарознавства. 
3.2. Шифр. НПП. 
3.3. Тип. Обов’язкова. 
3.4. Рік навчання. 2016–2017. 
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3.5. Семестр. ІІІ. 
3.6. Кількість кредитів ЄКТС. 7,5. 
3.7. ПІБ лектора, науковий ступінь, посада. 
Белінська С.О., д-р техн. наук, зав. каф.; Михайлова Г.М., канд. техн. 
наук, доц. 
3.8. Результати навчання. 
Формування знань про об’єкт і предмет товарознавства, історію 
розвитку товарознавства та його роль у забезпеченні потреб людини й 
економічної безпечності держави, сутність основних категорій товаро-
знавства; класифікацію властивостей товарів, чинники формування і 
збереження властивостей товарів; хімічний склад і фізичні властивості 
харчових продуктів, їх значення для енергетичної, біологічної цінності, 
якості й здатності до зберігання товарів; основи консервування 
харчових продуктів, сутність окремих методів консервування; наукові 
принципи і методи класифікації харчових продуктів і непродовольчих 
товарів; методи кодування товарів та вимоги до маркування; наукові 
підходи до формування торговельного асортименту товарів. 
Набуття студентами навичок визначати місце товарознавства у системі 
наукових знань; визначати показники та характеристики властивостей 
харчових продуктів і непродовольчих товарів органолептичним 
методом, показники хімічного складу харчових продуктів, титровану 
й активну кислотність харчових продуктів стандартними та експрес 
методами; розраховувати та аналізувати структуру асортименту товарів; 
широту, повноту і коефіцієнт оновлення товарів; розраховувати контрольну 
цифру штрих-коду з метою запобігання реалізації фальсифікованих 
товарів. 
3.9. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. 
«Фізика», «Хімія», «Матеріалознавство та основи технології виробництва 
товарів», «Мікробіологія», «Біохімія та фізіологія харчування». 
3.10. Зміст. 
Вивчення теоретичних основ формування потреб і споживання товарів, 
споживних і товарних властивостей товарів, основних категорій і 
понять (якість, показники якості, асортимент та ін.), методів дослідження 
властивостей та оцінки якості товарів, системи товаропросування: 
основ зберігання, транспортування та реалізації, основ консервування 
харчових продуктів, класифікації і кодування товарів, а також 
вивчення кодів і засобів інформації про товари. 
3.11. Рекомендовані джерела. 
1. ДСТУ 3993–2000. Товарознавство. Терміни та визначення. – Київ : 
Держспоживстандарт України, 2000. – 28 с. 
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2. Жук Ю.Т. Теоретичні основи товарознавства / Ю.Т. Жук, В.А. Жук, 
В.В. Гаврилишин та ін. – Львів : Компакт ЛВ, 2009. – 480 с. 

3. Орлова Н.Я. Теоретичні основи товарознавства. Продовольчі товари : 
практикум / Н.Я. Орлова. – Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2008. – 
145 с. 

3.12. Методи навчання. 
Поєднання традиційних та нетрадиційних методів викладання із 
використанням інноваційних технологій: 
– лекції (тематичні); 
– лабораторні заняття (лабораторні дослідження показників якості 
продуктів, структури та властивостей матеріалів, презентація, семінари). 

3.13. Методи оцінювання:  
– поточний контроль (тестування, опитування, перевірка виконаного 
індивідуального завдання, контрольна робота); 

– підсумковий контроль – екзамен. 
3.14. Мова навчання. Українська. 
 
3.1. Назва. Технічне регулювання. Основи стандартизації, метрології 
та управління якістю. 
3.2. Шифр. НПП. 
3.3. Тип. Обов’язкова. 
3.4. Рік навчання. 2016–2017. 
3.5. Семестр. IІІ. 
3.6. Кількість кредитів ЄКТС. 3,0. 
3.7. ПІБ лектора, науковий ступінь, посада. 
Метельська Н.С., канд. техн. наук, доц.; Осієвська В.В., канд. техн. 
наук, доц. 
3.8. Результати навчання. 
Формування у студентів системного мислення та комплексу знань з 
сучасної стандартизації, метрології та управління якістю, опанування 
науково-методичних джерел національної стандартизації та державної 
метрологічної системи України, нормативного та законодавчого 
забезпечення виробництва та сфери торговельно-економічного обігу 
продукції, теорії якості та основоположних принципів побудови і 
функціонування систем управління якістю. 
3.9. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. 
«Вища та прикладна математика», «Теоретичні основи товарознавства». 
3.10. Зміст. 
Терміни, визначення, поняття щодо стандартизації, метрології та 
управління якості товарів, мети. Основні принципи, методи, форми та 
об’єкти стандартизації. Суть та головні складові сучасної стандартизації, 
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метрологічної діяльності, принципи впровадження і функціонування 
системи управління якістю. Види нормативних документів. Основні 
положення щодо застосування стандартів і технічних умов, захисту 
інтересів споживачів і держави з питань безпечності та якості 
продукції (товарів) для життя, здоров’я та майна громадян, охорони 
навколишнього природного середовища. Світова практика розвитку 
сфер стандартизації, метрології та управління якістю, проблеми 
імплементації норм міжнародного технічного законодавства у націо-
нальну систему технічного регулювання. Основи теорії вимірювань, 
забезпечення єдності вимірювань. Метрологічне забезпечення якості 
продукції. Основні принципи управління якістю та елементи систем 
якості. Оцінювання нормативних документів з точки зору вимог 
соціально-економічного прогресу і споживачів, формулювання пропозицій 
щодо їх вдосконалення. Каталоги та покажчики НД. Чинники, що 
впливають на якість вимірювань, визначення похибок вимірювань. 
3.11. Рекомендовані джерела. 
1. Кириченко Л.С. Основи стандартизації, метрології, управління 
якістю : підручник / Л.С. Кириченко, Н.В. Мережко. – Київ : Київ. 
нац. торг.-екон. ун-т, 2010.  

2. Величко О.М. Основи стандартизації : навч. посіб. / О.М. Величко. – 
Київ : Ун-т економіки та права «КРОК», 2010. 

3. Метрологія, стандартизація, сертифікація : підруч. для студ. вищ. 
навч. закл. / заг. ред. Момота О.І. – Київ : Ун-т економіки та права 
«КРОК», 2011. – 301 с. 

3.12. Методи навчання. 
Поєднання традиційних та нетрадиційних методів викладання із 
використанням інноваційних технологій: 
– лекції (тематичні, проблемні); 
– практичні заняття (робота у малих групах, виконання індивідуаль-
них завдань). 

3.13. Методи оцінювання: 
– поточний контроль (тестування, усне та письмове опитування); 
– підсумковий контроль – залік. 
3.14. Мова навчання. Українська. 
 
3.1. Назва. Економічна теорія. 
3.2. Шифр. ВС. 
3.3. Тип. За вибором. 
3.4. Рік навчання. 2016–2017. 
3.5. Семестр. III. 
3.6. Кількість кредитів ЄКТС. 3,0. 
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3.7. ПІБ лектора, науковий ступінь, посада. 
Лебедєва Л.В., канд. екон.наук, доц.; Новікова Н.Л. канд. екон.наук, доц. 
3.8. Результати навчання. 
Формування системних економічних знань щодо основних концепцій 
та категорій, закономірностей та механізмів функціонування ринкової 
економіки. Комплексне уявлення про функціонування економіки як 
на загальнодержавному рівні, так і на рівні фірми (підприємства), 
домашнього господарства. 
3.9. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. 
«Людина і світ».  
3.10. Зміст. 
Вступ до курсу. Предмет і метод економічної теорії. Відносини власності. 
Форми організації суспільного виробництва та його еволюція. Економічна 
система суспільства. Ринкова економіка: суть, структура та інфра-
структура. Капітал як економічна категорія і фактор виробництва. 
Теорія поведінки споживача. Підприємство в умовах ринкового 
господарювання. Сутність процесу суспільного відтворення. Відтворення 
національного продукту і національного багатства. Макроекономічна 
рівновага та циклічність суспільного виробництва. Державне регулювання 
в умовах ринкової економіки. Теоретичні аспекти ринкової трансфор-
мації економіки України. Закономірності розвитку світового господарства. 
3.11. Рекомендовані джерела.  
1. Економічна теорія. Політекономія : підручник / за ред. 
В.М. Тарасевича. – Київ : Знання, 2012. 

2. Економічна теорія: Політекономія : підручник / за ред. 
В.Д. Базилевича – 8-е вид., переробл. і допов. – Київ : Знання, 2012. 

3. Економічна теорія. Політекономія : навч. посіб. для студ. вищ. 
навч. закл. – 2-ге вид., допов. та переробл. – Київ : Центр навч. літ., 
2011. 

3.12. Методи навчання. 
Поєднання традиційних та нетрадиційних методів викладання із 
використанням інноваційних технологій: 
– лекції (тематичні, проблемні, оглядові); 
– практичні заняття (дискусії, робота в малих групах, тренінги, 
моделювання ситуацій). 

3.13. Методи оцінювання. 
– поточний контроль (тестування, усне та письмове опитування, 
перевірка дайджестів, конспектів, презентацій, ситуаційних завдань); 

– підсумковий контроль – екзамен. 
3.14. Мова навчання. Українська. 
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3.1. Назва. Матеріалознавство та основи технології виробництва товарів. 
3.2. Шифр. ВС. 
3.3. Тип. За вибором. 
3.4. Рік навчання. 2016–2017. 
3.5. Семестр. IІІ. 
3.6. Кількість кредитів ЄКТС. 6,0. 
3.7. ПІБ лектора, науковий ступінь, посада. 
Мокроусова О.Р., д-р техн. наук, проф.; Коптюх Л.А., д-р техн. наук, 
проф.; Мостика К.В., канд. техн. наук, доц. 
3.8. Результати навчання. 
Формування системи знань щодо сучасного асортименту сировини і 
матеріалів, що використовуються у виробництві товарів; будови, 
структури та властивостей матеріалів; типів виробництва, їх ознак, 
переваг та недоліків; видів сировини для виробництва харчових 
продуктів та непродовольчих товарів і методів їх підготовки для 
переробки; складових виробничого та технологічного процесів, етапів 
розроблення технологічного процесу та технологічної підготовки 
виробництва. Набуття студентами навичок характеризувати вплив 
сировини й матеріалів на споживні властивості товарів, досліджувати 
будову та структуру матеріалів; визначати властивості сировини й 
матеріалів, що використовуються у виробництві товарів, встановлювати 
та прогнозувати залежність між будовою, структурою та властивостями 
матеріалів; визначати вироби, виготовлені різними методами пластичної 
деформації та лиття; характеризувати сировину, обладнання та операції 
технологічного процесу виготовлення різних груп харчових продуктів 
та непродовольчих товарів. 
3.9. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. 
«Фізика», «Хімія», «Мікробіологія». 
3.10. Зміст. 
Матеріалознавство як наука про будову та властивості матеріалів. 
Речовини і матеріали. Класифікація матеріалів. Закономірності форму-
вання структури матеріалів. Формування будови та властивостей 
матеріалів. Взаємозв’язок між будовою, структурою та властивостями 
матеріалу. Характеристика властивостей матеріалів. Матеріали, які 
використовуються для виготовлення непродовольчих товарів: 
характеристика структури і властивостей. 
Основи технології. Промисловість та її галузі. Типи виробництв та їх 
ознаки. Сировинна база виробництва. Класифікація сировини. Підготовка 
сировини до переробки. Виробничий і технологічний процеси. Складові 
технологічного процесу. Класифікація технологічний процесів. Дані 
для проектування технологічного процесу. Етапи розроблення 
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технологічного процесу. Хіміко-технологічні процеси у виробництві 
непродовольчих товарів. Міжгалузеві технологічні процеси. Основні 
технологічні процеси в мікроелектроніці. Корозія. Захист від корозії 
та старіння. 
Наукові основи технології харчових виробництв. Харчові та біологічно 
активні добавки. Технологія хліба, хлібобулочних і макаронних виробів. 
Технологія олії та жирів. Технологія цукру, крохмалю та кондитерських 
виробів. Технологія смакових товарів та продуктів перероблення фруктів і 
овочів. Технологія молока і молочних продуктів, сирів, морозива та 
молочних консервів. Технологія м’яса, м’ясопродуктів та м’ясних 
консервів. Технологія риби та рибопродуктів, рибних консервів. 
3.11. Рекомендовані джерела. 
1. Матеріалознавство і технологія матеріалів : підручник / Н.В. Мережко, 
Н.К. Зіміна, С.О. Сіренко, О.І. Сім’ячко. – Київ : Київ. нац. торг.-
екон. ун-т, 2010. 

2. Збожна О.М. Основи технології : навч. посіб. / О.М. Збожна. – 
2-ге вид. змін., і допов. – Тернопіль : Карт-бланш, 2002. 

3. Загальні технології харчових виробництв / В.А. Домарецький, 
П.Л. Шиян та ін. – Київ : Україна, 2010. – 814 с. 

4. Вербій В.П. Сучасні методи обробки харчових продуктів : навч. 
посіб. / В.П. Вербій. – Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2004.  

5. Остапчук М.В. Система технологій (за видами діяльності): навч. 
посіб. для студ. вищ. навч. закл. / М.В. Остапчук, А.І. Рибак. – 
Київ : ЦУЛ, 2003. – 888 с. 

3.12. Методи навчання. 
Лекції (тематичні), практичні заняття (дослідження структури та 
властивостей матеріалів, презентація), семінарські заняття. 
3.13. Методи оцінювання:  
– поточний контроль (тестування, опитування, перевірка підготовленої 
презентації); 

– підсумковий контроль – екзамен. 
3.14. Мова навчання. Українська. 
 
3.1. Назва. Господарське право. 
3.2. Шифр. ВС1. 
3.3. Тип. За вибором. 
3.4. Рік навчання. 2016–2017. 
3.5. Семестр. ІІI. 
3.6. Кількість кредитів ЄКТС. 3,0. 
3.7. ПІБ лектора, науковий ступінь, посада. 
Зелениця І.М., ст. викл. 
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3.8. Результати навчання. 
Вивчення дисципліни передбачає підготовку, в результаті якої студенти 
повинні знати: застосовувати чинне господарське законодавство, 
визначати цілі, завдання, принципи, 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. Студенти повинні вміти: орієнтуватися у 
чинному господарському законодавстві, вміти правильно тлумачити 
чинне законодавство і застосовувати його на практиці. 
3.9. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. 
«Основи права». 
3.10. 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. 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. 
3.11. Рекомендовані джерела.  
1. Господарський Кодекс України : науково-практ. коментар / 

О.І. Харитонова (ред.) – Х. : Одіссей, 2007. – 831 с. 
2. Цивільний кодекс України. – Київ, 2003. – Режим доступу : 

http://zakon. rada.gov.ua 
3. Вінник О.М. Господарське право : навч. посіб. для студ. вищ. навч. 

закл. / О.М. Вінник. – 2-ге вид., змін. і доповн. – Київ : Правова 
єдність, 2008. – 766 с. 

4. Підприємницьке право : підручник / за ред. О.В. Старцева. – Київ : 
Істина, 2007. – 864 с. 

5. Сущук-Слюсаренко З.І. Господарське право : навч. посіб. / 
З.І. Сущук-Слюсаренко. – Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2013. 
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6. Несинова С.В. Господарське право України : навч. посіб. для студ. 
вищ. навч. закл. / С.В. Несинова. – Київ : Центр навч. літ., 2012. 

7. Щербина В.С. Господарське право : підручник / В.С. Щербина. – 
Київ : Юрінком Інтер, 2013. 

8. Господарське право : опор. консп. лекц. / О.М. Дорош. – Київ : 
Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2012. 

3.12. Методи навчання. 
Поєднання традиційних та нетрадиційних методів викладання із 
використанням інноваційних технологій: 
– лекції (оглядова);  
– семінарські заняття (презентація/ дискусія/ комунікативний метод/ 
моделювання ситуацій/ інше).  

3.13. Методи оцінювання:  
– поточний контроль (тестування, усне / письмове опитування, 
комплексна контрольна робота тощо); 

– підсумковий контроль (залік). 
3.14. Мова навчання. Українська. 

 
3.1. Назва. Підприємницьке право. 
3.2. Шифр. ВС1. 
3.3. Тип. За вибором. 
3.4. Рік навчання. 2016–2017. 
3.5. Семестр. ІІI. 
3.6. Кількість кредитів ЄКТС. 3,0. 
3.7. ПІБ лектора, науковий ступінь, посада. 
Андріїв В.В., доц. 
3.8. Результати навчання. 
Засвоєння знань щодо правовідносин господарювання та підприємництва, 
набуття навичок, необхідних для застосовування у правозастосовчій 
практиці, для розвитку правничого мислення, правосвідомості та 
правничої культури. Студенти повинні знати: суспільні відносини, що 
становлять предмет підприємницького права; структуру та завдання 
підприємницького права; чинне законодавство щодо підприємництва 
та господарювання. 
3.9. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. 
«Основи права». 
3.10. Зміст. 
Поняття та зміст підприємництва. Суб’єкти підприємництва. Свобода 
підприємницької діяльності. Підприємець і держава. Державна 
підтримка підприємництва. Поняття та форми власності в економіці 
України. Право власності. Способи виникнення і припинення права 
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власності. Суб’єкти права власності. Право державної власності. 
Право колективної власності. Власність колективного підприємства. 
Право приватної власності. Поняття суб’єкта підприємницького права. 
Види суб’єктів підприємницького права. Завдання, права та обов’язки 
суб’єкта підприємницького права. Договірно-майнові права. Спеціальні 
суб’єкти підприємницького права. Ліцензування та патентування 
підприємницької діяльності. Загальна характеристика підприємницьких 
договорів. Правова основа, поняття та особливі ознаки підприємниць-
кого договору. Класифікація і система підприємницьких договорів за 
законодавством України. Функції підприємницького договору. Поняття 
відповідальності в підприємницькому праві. Види відповідальності. 
Функції відповідальності. Функція попередження правопорушень. 
Поняття та види кредиту. Кредитний договір. Порядок відкриття 
рахунків у банках. Поняття та ознаки давальницької сировини. Порядок 
ввезення на митну територію України давальницької сировини іноземного 
замовника та вивезення виробленої з неї готової продукції. Порядок 
реалізації на митній території України готової продукції, що вироблена з 
давальницької сировини, ввезеної іноземним замовником. Поняття та 
підстави припинення суб’єктів господарювання. Порядок ліквідація 
суб’єктів господарювання. Поняття банкрутства. Сторони та учасники 
процедури банкрутства. Правові засоби запобігання банкрутству 
суб’єктів підприємницької діяльності. Ліквідаційне провадження. 
3.11. Рекомендовані джерела.  
1. Господарський Кодекс України : науково-практ. коментар / 

О.І. Харитонова (ред.) – Харків : Одіссей, 2007. – 831 с.  
2. Цивільний кодекс України. – Київ. – 2003. – Режим доступу : 

http://zakon.rada.gov.ua 
3. Підприємницьке право : підручник / Л.В. Ніколаєва та ін. – Київ : 

Істина, 2007. 
4. Пилипенко А.Я. Господарське право : курс лекцій : навч. посіб. / 

А.Я. Пилипенко, В.С. Щербина. – Київ, 2006.  
5. Саніахметова Н.О. Підприємницьке право / Н.О. Саніахметова. – 

О. : А.С.К., 2008. 
6. Щербина В.С. Господарське право України : навч. посіб. / 

В.С. Щербина. – Київ : Юринком Інтер, 2001. – 384 с. 
3.12. Методи навчання. 
Поєднання традиційних та нетрадиційних методів викладання із 
використанням інноваційних технологій: 
– лекції (оглядова);  
– семінарські заняття (презентація / дискусія / комунікативний метод / 
моделювання ситуацій / інше).  
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3.13. Методи оцінювання:  
– поточний контроль (тестування, усне / письмове опитування, 
комплексна контрольна робота тощо); 

– підсумковий контроль (залік). 
3.14. Мова навчання. Українська. 
 
3.1. Назва. Економіка торгівлі. 
3.2. Шифр. НПП. 
3.3. Тип. Обов’язкова. 
3.4. Рік навчання. 2016–2017. 
3.5. Семестр. ІV. 
3.6. Кількість кредитів ЄКТС. 4,5. 
3.7. ПІБ лектора, науковий ступінь, посада. 
Височин І.В., д-р екон. наук, зав. каф. 
3.8. Результати навчання. 
Набуття сучасного економічного мислення і системи спеціальних 
знань про базові поняття щодо торгівлі як сфери обігу та виду 
економічної діяльності, економічних характеристик окремих видів 
торговельної діяльності, господарсько-фінансової діяльності підприємств 
торгівлі, змісту окремих напрямів цієї діяльності та їх взаємозв’язку, 
системи показників, що її характеризують. 
3.9. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. 
«Економічна теорія», «Інформаційні системи та технології», «Статистика», 
«Організація торгівлі», «Захист прав та споживачів», «Право (госпо-
дарське, комерційне)», «Торговельне підприємництво», «Проектування 
торговельних об’єктів». 
3.10. Зміст. 
Природа торгівлі як сфери обігу та виду економічної діяльності, її 
роль у забезпеченні суспільного розвитку. Економічна характеристика 
роздрібної торгівлі. Економічна характеристика оптової торгівлі. 
Економічна характеристика зовнішньої торгівлі. Ринок споживчих 
товарів та послуг, роль торгівлі у забезпеченні його розвитку. 
Суб’єкти торговельної діяльності та організаційно-економічні умови 
їх діяльності. Товарооборот торговельного підприємства. Товарні 
запаси та товарне забезпечення торговельного підприємства. Трудові 
ресурси торговельного підприємства. Майнові ресурси (активи) 
торговельного підприємства. Фінансові ресурси (капітал) торговельного 
підприємства. Поточні витрати торговельного підприємства. Доходи 
торговельного підприємства. Фінансові результати діяльності торго-
вельного підприємства. Ефективність діяльності та конкурентоспро-
можність торговельного підприємства. Фінансово-майновий стан 
торговельного підприємства та методи його оцінки.  
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3.11. Рекомендовані джерела. 
1. Бланк И.А. Торговый менеджмент. – 2-е изд. перераб. и допов. / 
И.А. Бланк. – Київ : Ника-Центр, 2004. 

2. Внутрішня торгівлі в Україні : економічні умови ефективного 
розвитку : монографія / А.А. Мазаракі, І.О. Бланк, Л.О. Лігоненко 
та ін. ; за заг. наук. ред. А.А. Мазаракі. – Київ : Київ. нац. торг.-
екон. ун-т, 2006. 

3. Марцин В.С. Економіка торгівлі : підручник / В.С. Марцин. – Київ : 
Знання, 2006. 

4. Споживчий ринок України : методологія дослідження та 
регулювання : монографія / за заг. ред. Л.О. Лігоненко. – Київ : 
Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2007. 

5. Яковлєв Ю.П. Економіка торгівлі : навч. посіб. / Ю.П. Яковлєв. – 
Херсон : Олді-плюс, 2009. 

6. Экономика и организация деятельности торгового предприятия : 
учебник / под. ред. А.Н. Соломатина. – М. : Инфра-М, 2001. 

3.12. Методи навчання. Поєднання традиційних та нетрадиційних 
методів викладання із використанням інноваційних технологій: 
– лекції (тематичні, проблемні, лекція-консультація, лекція-конференція, 
лекція із заздалегідь запланованими помилками); 

– практичні заняття (тренінг, презентація, дискусія, комунікативний 
метод, модерація, моделювання ситуацій, «мозкова атака», тренажерні 
завдання, робота у малих групах). 

3.13. Методи оцінювання:  
– поточний контроль (тестування; усне та письмове опитування; 
перевірка підготовленого есе, дайджесту, звіту, конспекту, розра-
хунково-графічної роботи, задачі, ситуаційного завдання); 

– підсумковий контроль – залік. 
3.14. Мова навчання. Українська. 
 
3.1. Назва. Філософія. 
3.2. Шифр. ВС. 
3.3. Тип. За вибором. 
3.4. Рік навчання. 2016–2017. 
3.5. Семестр. ІV. 
3.6. Кількість кредитів ЄКТС. 3,0. 
3.7. ПІБ лектора, науковий ступінь, посада. 
Грубов В.М., д-р філос. наук, проф. 
3.8. Результати навчання. 
Формування філософської культури мислення та пізнання навколиш-
нього світу та самого себе, навичок застосування філософської 
методології. 
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3.9. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. 
«Психологія», «Історія України», «Історія української культури». 
3.10. 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. 
3.11. Рекомендовані джерела  
1. Андриевский А.А. Всемирная философия. ХХ век / 
А.А. Андриевский. – Мн. : Харвест, 2004. 

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

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

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

5. Велика бібліотека філософських текстів російською мовою. – 
Режим доступу : httр:www.philosophy.ru 

6. Бібліотека факультету філософії Київського національного 
університету ім. Тараса Шевченка. – Режим доступу : 
httр:www.philosci.univ.kiev.ua 

3.12. Методи навчання. 
Лекції, семінарські, практичні заняття з використанням інформа-
ційних технологій. 
3.13. Методи оцінювання: 
– поточний контроль (опитування, колоквіуми, тестування); 
– підсумковий контроль (залік). 
3.14. Мова навчання. Українська. 
 
3.1. Назва. Товарознавство. Сировина, матеріали та засоби виробництва. 
3.2. Шифр. ВС. 
3.3. Тип. За вибором. 
3.4. Рік навчання. 2016–2017. 
3.5. Семестр. ІV. 
3.6. Кількість кредитів ЄКТС. 4,5. 
3.7. ПІБ лектора, науковий ступінь, посада. 
Каменєва Н.В., канд. техн. наук, асист.; Осієвська В.В., канд. техн. 
наук, доц. 
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3.8. Результати навчання. 
Формування системи знань і вмінь щодо якості, властивостей та 
застосування сировини, матеріалів, машин та обладнання. 
3.9. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. 
«Матеріалознавство та технологія виробництва товарів», «Товаро-
знавство». 
3.10. Зміст. 
Класифікація сировини, матеріалів та засобів виробництва. Вироб-
ництво найважливіших видів промислової сировини, матеріалів та 
засобів виробництва в Україні. Споживні властивості промислової 
сировини і матеріалів та їх показники. Номенклатура, основні 
властивості, технічні параметри, умови виробничого споживання 
машин та обладнання. Характеристика сировини та промислової 
продукції чорної та кольорової металургії. Характеристика палива та 
мастильних матеріалів. Характеристика полімерних матеріалів, пластичних 
мас, гуми та виробів з них. Характеристика будівельної сировини та 
матеріалів промислового призначення. Характеристика деревинної 
паперової сировини та матеріалів на їх основі. Характеристика шкіряної і 
текстильної сировини та матеріалів промислового призначення. 
Характеристика машин та обладнання для матеріально-технічного 
постачання. 
3.11. Рекомендовані джерела. 
1. Красовський Є.В. Товарознавство сировини, матеріалів та засобів 
виробництва : підручник / Є.В. Красовський. – Київ : Київ. нац. 
торг.-екон. ун-т, 2007.  

2. Колтунов В.А. Товарознавство сировини, матеріалів та засобів 
виробництва : підручник / В.А. Колтунов, Л.Ф. Скалецька. – Київ : 
Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2005. 

3.12. Методи навчання. 
Поєднання традиційних та нетрадиційних методів викладання із 
використанням інноваційних технологій: 
– лекції (тематичні, проблемні); 
– лабораторні заняття (робота у малих групах). 
3.13. Методи оцінювання.  
– поточний контроль (тестування, усне та письмове опитування); 
– підсумковий контроль – екзамен. 
3.14. Мова навчання. Українська. 
 
3.1. Назва. Торговельне обладнання. 
3.2. Шифр. ВС. 
3.3. Тип. За вибором. 
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3.4. Рік навчання. 2016–2017. 
3.5. Семестр. ІV. 
3.6. Кількість кредитів ЄКТС. 3,0. 
3.7. ПІБ лектора, науковий ступінь, посада. 
Тарасенко І.І., канд. техн. наук, доц. 
3.8. Результати навчання. 
Знати класифікацію, призначення, особливості використання, вміння 
приймати рішення щодо підбору обладнання, інвентарю для конкретного 
торговельного підприємства, знати правила раціональної експлуатації, 
технічного обслуговування та ремонту обладнання. 
3.9. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. 
«Теоретичні основи товарознавства», «Матеріалознавство та технологія 
виробництва товарів». 
3.10. Зміст. 
Нейтральне обладнання, торговий інвентар. Ваговимірювальне обладнання. 
Реєстратори розрахункових операцій. Торговельні автомати. Підйомно-
транспортне обладнання. Механічне, теплове і фасувальне обладнання. 
Холодильне обладнання. Автоматизовані системи в сфері торгівлі. 
Ознайомлення з торговим обладнанням підприємств, функціональним 
призначенням і особливостями конструкцій різних машин та апаратів, 
правилами їхньої експлуатації та техніки безпеки. 
3.11. Рекомендовані джерела. 
1. Ботов М.И. Тепловое и механическое оборудование предприятий 
торговли и общественного питания : учеб. для проф. образования / 
М.И. Ботов, В.Д. Елхина, О.М. Голованов. – М. : Академия, 2010. 

2. Оборудование торговых предприятий / Т.Р. Парфентьева, 
Н.Б. Миронова, А.А. Петухова, Н.М. Пилипова. – М. : КИРПО; 
Академия, 2007. 

3. Кащенко В.Ф. Торговое оборудование / В.Ф. Кащенко, Л.В. Кащенко. – 
М. : Альда-М, 2008. 

4. Устаткування закладів ресторанного господарства / А.А. Мазаракі, 
С.В. Шаповал, І.І. Тарасенко та ін. – Київ : Київ. нац. торг.-екон. 
ун-т, 2013. 

5. Черевко О.І. Обладнання підприємств сфери торгівлі : навч. посіб. / 
О.І. Черевко, О.В. Новикова, В.О. Потапов. – Київ : Ліра-К, 2011.  

3.12. Методи навчання. 
Лекції, практичні заняття. 
3.13. Методи оцінювання:  
– поточний контроль – опитування, тестування; 
– підсумковий контроль – залік. 
3.14. Мова навчання. Українська. 
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3.1. Назва. Економічний аналіз. 
3.2. Шифр. ВС1. 
3.3. Тип. За вибором. 
3.4. Рік навчання. 2016–2017. 
3.5. Семестр. ІV. 
3.6. Кількість кредитів ЄКТС. 3,0. 
3.7. ПІБ лектора, науковий ступінь, посада. 
Гордополов В.Ю., канд. екон. наук, доц. 
3.8. 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. 
3.9. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. 
«Політична економія», «Статистика», «Економіко-математичне моде-
лювання», «Бухгалтерський облік», «Економіка підприємства». 
3.10. Зміст. 
Економічний аналіз як наука, його зміст та методологічні засади. 
Парадигма сучасного економічного аналізу. Типологія видів еконо-
мічного аналізу. Метод економічного аналізу та його характеристики. 
Моделювання економічних явищ і процесів у факторному економічному 
аналізі. Економіко-логічні (традиційні) методи та прийоми економічного 
аналізу. Економіко-математичні методи в економічному аналізі. Методика 
комплексного економічного аналізу та її структурні елементи. 
Організація економічного аналізу та його інформаційне забезпечення. 
Параметральний аналіз результатів виробничої діяльності. Аналіз 
ефективності використання ресурсів виробничої діяльності, витрат 
виробництва і собівартості продукції (робіт, послуг). Аналіз фінансо-
вого стану та фінансових результатів діяльності. 
3.11. Рекомендовані джерела. 
1. Швиданенко Є.В. Економічний аналіз : підручник / Є.В. Швида-
ненко. – Київ : Знання, 2011. 

2. Мних Є.В. Економічний аналіз діяльності підприємства : підручник / 
Є.В. Мних. – Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2008. 

3. Бутко А.Д. Теорія економічного аналізу : підручник / А.Д. Бутко. – 
Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2007. 
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3.12. Методи навчання. 
Поєднання традиційних та нетрадиційних методів викладання з 
використанням інноваційних технологій: 
– лекції (тематичні, проблемні); 
– семінарські / практичні / лабораторні заняття. 
3.13. Методи оцінювання: 
– поточний (тестування; усне та письмове опитування); 
– підсумковий контроль (екзамен). 
3.14. Мова навчання. Українська. 
 
3.1. Назва. Сенсорний аналіз. 
3.2. Шифр. ВС1. 
3.3. Тип. За вибором. 
3.4. Рік навчання. 2016–2017. 
3.5. Семестр. ІV. 
3.6. Кількість кредитів ЄКТС. 4,5. 
3.7. ПІБ лектора, науковий ступінь, посада. 
Сидоренко О.В., д-р техн. наук, проф. 
3.8. Результати навчання. 
Формування системи знань про термінологію сенсорного аналізу 
відповідно до міжнародних стандартів; психофізіологічні основи 
сенсорного аналізу; основні види чинників, що впливають на вразли-
вість відчуттів людини; методологію та методи сенсорного аналізу; 
організацію проведення органолептичної оцінки; інструментальні методи 
дослідження товарів; основні принципи роботи сучасного обладнання.  
Набуття практичних навичок щодо перевірки сенсорної чутливості 
дегустаторів; організації роботи дегустаційної комісії; визначення 
критеріїв вибору методів сенсорного аналізу; здійснення сенсорної 
оцінки окремих груп споживчих товарів; застосування основних принципів 
роботи сучасного обладнання в практичній діяльності товарознавців. 
3.9. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. 
«Вища та прикладна математика», «Хімія», «Фізика», «Біохімія і 
фізіологія харчування». 
3.10. Зміст. 
Вивчення термінології сенсорного аналізу відповідно до міжнародних 
стандартів. Психофізіологічні основи сенсорного аналізу. Основні види 
відчуттів людини та чинники, що впливають на їхню вразливість. 
Формування сенсорної пам’яті студентів. Перевірка чутливості студентів 
щодо сприйняття різних відчуттів і визначення чинників її підвищення. 
Застосування методів статистичної обробки даних сенсорної оцінки. 
Вивчення особливостей сенсорного оцінювання окремих груп споживчих 
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товарів. Значення для товарознавців інструментальних методів аналізу. 
Інструментальні методи аналізу як складова частина аналітичної хімії. 
Фотометричні методи дослідження товарів. Рефрактометричний 
метод аналізу. Електрохімічні методи дослідження товарів. Кондукто-
метричний метод аналізу. Потенціометричний, кулонометричний та 
полярографічний методи дослідження товарів. Інфрачервона та 
ультрафіолетова спектроскопія. Атомна спектроскопія. Люмінесцентний 
та рентгеноструктурний аналіз. 
3.11. Рекомендовані джерела. 
1. Жук В.А. Сенсорний аналіз / В.А. Жук. – Київ : Укоопосвіта, 1999.  
2. Сидоренко О.В. Лабораторний практикум з дисципліни «Сенсорний 
аналіз» / О.В. Сидоренко. – Київ : ВЦ КНТЕУ, 2011. 

3. Ємченко І.В. Сенсорний аналіз: Практикум : навч. посіб. / І.В. Ємченко, 
А.О. Троякова, А.П. Батутіна. – Львів : ВФ Афіша, 2009. 

4. Душейко В.А. Фізико-хімічні методи дослідження сировини і 
матеріалів : навч. посіб. / В.А. Душейко. – Київ : Київ. нац. торг.-
екон. ун-т, 2003. 

5. Пасальський Б.К. Хімія та методи дослідження сировини та 
матеріалів : навч. посіб. / за ред. А.А. Мазаракі. – Київ : Київ. нац. 
торг.-екон. ун-т, 2005. 

6. Пасальський Б.К. Теоретичні основи товарознавства. Інструментальні 
методи дослідження : метод. рекоменд. до лаб. занять / 
Б.К. Пасальський, І.В. Гончарова, Ю.І. Геваза. – Київ : Київ. нац. 
торг.-екон. ун-т, 2011. 

3.12. Методи навчання. 
Поєднання традиційних та нетрадиційних методів викладання із 
використанням інноваційних технологій: 
– лекції (тематичні, проблемні, конференції); 
– лабораторні заняття (дискусія, імітація, робота у малих групах, 
виконання індивідуальних лабораторних досліджень). 

3.13. Методи оцінювання:  
– поточний контроль (тестування, усне та письмове опитування, 
контрольні роботи, ситуаційні завдання, наукові доповіді);  

– підсумковий контроль – екзамен. 
3.14. Мова навчання. Українська. 
 
3.1. Назва. Статистика ринку товарів та послуг. 
3.2. Шифр. ВС1. 
3.3. Тип. За вибором. 
3.4. Рік навчання. 2016–2017. 
3.5. Семестр. ІV. 
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3.6. Кількість кредитів ЄКТС. 1,5 
3.7. ПІБ лектора, наук. ступінь, посада. 
Антонюк О.А., ст. викл. 
3.8. Результати навчання. 
Формування теоретичних знань і практичного інструментарію статис-
тичних спостережень та оцінки товарних ринків (як складової частини 
загальної ринкової системи), аналіз їх взаємодії з іншими ринками 
(праці, фінансів і кредиту, біржовим, нерухомості та інвестицій, тощо). 
3.9. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. 
«Вища математика», «Теорія ймовірностей та математична статистика», 
«Статистика». 
3.10. Зміст. 
Предмет, завдання та система показників статистики ринку товарів та 
послуг. Статистичні методи вивчення попиту та пропозиції на товари 
та послуги. Статистика ринкових цін та інфляції. Статистичні методи 
оцінювання кон’юнктури ринку. Статистика товарного руху та товаро-
обороту. Статистика товарних запасів та їх оборотності. Статистика 
товарів та послуг у зовнішньоекономічній діяльності та в оцінці 
конкурентоспроможності країни. Статистика соціально-економічної 
ефективності функціонування ринку товарів та послуг. 
3.11. Рекомендовані джерела: 
1. Статистика ринків : підруч. для вищ. навч. закл. / [І.Г. Манцуров, 
З.П. Бараник, А.В. Головач та ін.] ; за ред. І.Г. Манцурова. – Київ : 
НЕУ, 2009. – 544 с. 

2. Рождєственська Л.Г. Статистика ринку товарів і послуг : навч. 
посіб. / Л.Г. Рождєственська. – Київ : КНЕУ, 2005. – 419 с. 

3. Гаркуша Н.М. Статистика ринку товарів та послуг : навч. посіб. / 
Н.М. Гаркуша, І.А. Бігдан, О.В. Прокопова. – Київ : Знання, 2011. – 
341 с. 

3.12. Методи навчання: лекції, практичні заняття, самостійна робота. 
3.13. Методи оцінювання: 
– поточний контроль; 
– підсумковий контроль – залік. 
3.14. Мова навчання. Українська. 
 
3.1. Назва. Інструментальні методи дослідження. 
3.2. Шифр. ВС1. 
3.3. Тип. За вибором. 
3.4. Рік навчання. 2016–2017. 
3.5. Семестр. IV. 
3.6. Кількість кредитів ЄКТС. 4,5. 
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3.7. ПІБ лектора, науковий ступінь, посада. 
Пасальський Б.К., канд. хім. наук, доц.; Гончарова І.В., канд. хім. 
наук, доц. 
3.8. Результати навчання. 
Формування системи знань про інструментальні методи дослідження 
товарів; основні принципи роботи сучасного обладнання. 
Набуття практичних навичок щодо застосування основних принципів 
роботи сучасного обладнання в практичній діяльності товарознавців. 
3.9. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. 
«Вища та прикладна математика», «Хімія», «Фізика», «Біохімія і 
фізіологія харчування». 
3.10. Зміст. 
Значення для товарознавців інструментальних методів аналізу. 
Інструментальні методи аналізу як складова частина аналітичної хімії. 
Теоретичні основи і класифікація інструментальних методів. Аналітичний 
сигнал, як прояв хімічних та фізичних властивостей об’єктів аналізу. 
Інтенсивні та екстенсивні властивості речовин. Фотометричні методи 
дослідження товарів. Рефрактометричний метод аналізу. Електрохімічні 
методи дослідження товарів. Кондуктометричний метод аналізу. 
Потенціометричний, кулонометричний і полярографічний методи 
дослідження товарів.Хроматографічні та спектральні методи дослідження 
товарів. Інфрачервона та ультрафіолетова спектроскопія. Атомна 
спектроскопія. Люмінесцентний та рентгеноструктурний аналіз. 
3.11. Рекомендовані джерела. 
1. Душейко В.А. Фізико-хімічні методи дослідження сировини і 
матеріалів : навч. посіб. / В.А. Душейко. – Київ : Київ. нац. торг.-
екон. ун-т, 2003. 

2. Пасальський Б.К. Хімія та методи дослідження сировини та 
матеріалів : навч. посіб. / Б.К. Пасальський ; за ред. А.А. Мазаракі. – 
Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2005. 

3. Пасальський Б.К. Теоретичні основи товарознавства. Інструментальні 
методи дослідження : метод. реком. до лаб. занять / Б.К. Пасальський, 
І.В. Гончарова, Ю.І. Геваза. – Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 
2011. 

3.12. Методи навчання. 
Поєднання традиційних та нетрадиційних методів викладання із 
використанням інноваційних технологій: 
– лекції (тематичні, проблемні, конференції); 
– лабораторні заняття (дискусія, імітація, робота у малих групах, 
виконання індивідуальних лабораторних досліджень). 
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3.13. Методи оцінювання: 
– поточний контроль (тестування, усне та письмове опитування, 
контрольні роботи, ситуаційні завдання, наукові доповіді); 

– підсумковий контроль – екзамен. 
3.14. Мова навчання. Українська. 
 
3.1. Назва. Товарознавство. (Харчові продукти). 
3.2. Шифр. НПП. 
3.3. Тип. Обов’язкова. 
3.4. Рік навчання. 2017–2018, 2018–2019. 
3.5. Семестр. V–VІІІ. 
3.6. Кількість кредитів ЄКТС. 42 (у т. ч.: V-й семестр – 4,5 кред.; 
VІ-й семестр – 4,5 кред., VІІ-й семестр – 4,5 кред.; VІІІ-й семестр – 
4,5 кред). 
3.7. ПІБ лектора, науковий ступінь, посада. 
Рудавська Г.Б., д-р с.-г. наук, проф.; Сидоренко О.В., д-р техн. наук, 
проф.; Осика В.А., канд. техн. наук, доц.; Ващенко В.В., канд. техн. 
наук, доц.; Павлюченко Ю.П., канд. техн. наук, доц.; Бондаренко Є.В., 
канд. техн. наук, доц.; Камєнєва Н.В., канд. техн. наук, ст. викл.; 
Вежлівцева С.П., канд. техн. наук, доц.; Хробатенко О.В., канд. техн. 
наук, асист.; Антюшко Д.П., канд. техн. наук, асист. 
3.8. Результати навчання. 
Формування системи спеціальних теоретичних знань щодо асортименту, 
харчової цінності та якості харчових продуктів у процесі їх вироб-
ництва і товаропросування, набуття навичок оцінювання їх якості. 
3.9. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. 
«Хімія», «Фізика», «Технічне регулювання. Основи стандартизації, 
метрології та управління якістю», «Матеріалознавство та основи 
технології виробництва товарів», «Мікробіологія», «Теоретичні основи 
товарознавства». 
3.10. Зміст. 
Роль та значення окремих груп харчових продуктів у харчуванні 
людини, їх характеристика. Хімічний склад та харчова цінність. 
Класифікація. Асортимент. Вимоги до якості. Пакування. Маркування. 
Умови зберігання. 
3.11. Рекомендовані джерела. 
1. Орлова Н.Я. Товарознавство продовольчих товарів. Фрукти, ягоди, 
овочі, гриби та продукти їхньої переробки : підручник / Н.Я. Орлова, 
П.Х. Пономарьов.– Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2008. – 360 с. 

2. Салухіна Н.Г. Товарознавство зерноборошняних товарів : підручник / 
Н.Г. Салухіна, А.А. Самойленко, В.В. Ващенко. – Київ : Київ. нац. 
торг.-екон. ун-т, 2002. 
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3. Кириченко Л.С. Крохмаль, цукор, мед і кондитерські вироби : 
підручник / Л.С. Кириченко. – Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 
2006.  

4. Романенко О.Л. Товарознавство смакових товарів : підручник / 
О.Л. Романенко. – Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2012. – 560 с. 

5. Тищенко Є.В. Товарознавство харчових жирів : підручник / 
Є.В. Тищенко, П.Х. Пономарьов. – 2-ге вид., допов. і переробл. – 
Київ : : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2005.  

6. Рудавська Г.Б. Товарознавство молочних та яєчних товарів : 
підручник / Г.Б. Рудавська, Є.В. Тищенко. – Київ : Київ. нац. торг.-
екон. ун-т, 2005. 

3.12. Методи навчання. 
Лекції (тематичні), лабораторні заняття (лабораторні дослідження, 
робота у малих групах). 
3.13. Методи оцінювання: 
– поточний контроль (тестування, усне та письмове опитування, 
перевірка ситуаційного завдання); 

– курсова робота; 
– підсумковий контроль – екзамен. 
3.14. Мова навчання. Українська. 
 
3.1. Назва. Товарознавство. Непродовольчі товари. 
3.2. Шифр. НПП. 
3.3. Тип. Обов’язкова. 
3.4. Рік навчання. 2017–2018, 2018–2019. 
3.5. Семестр. V-VIII. 
3.6. Кількість кредитів ЄКТС. 48 (у т. ч.: V-й семестр – 6,0 кред.; 
VI-й семестр – 6,0 кред., VII-й семестр – 4,5 кред.; VIII-й семестр – 
4,5 кред). 
3.7. ПІБ лектора, науковий ступінь, посада. 
Мокроусова О.Р., д-р техн. наук, проф.; Глушкова Т.Г., канд. техн. 
наук, доц.; Коломієць Т.М., канд. техн. наук, доц.; Черняк Л.В., канд. 
техн. наук, доц.; Караваєв Т.А., канд. техн. наук, доц.; Михайлов С.В., 
канд. техн. наук, ст. викл. 
3.8. Результати навчання. 
Формування у студентів знань про категорії, поняття, терміни, 
визначення і класифікації, що стосуються конкретних груп товарів; 
фактори формування асортименту, властивостей і якості товарів у 
сфері виробництва, нормативно-технічні документи, методи випробувань 
і контролю якості, правила користування товарами і умови їхнього 
зберігання, вимоги до маркування; асортимент товарів, їхні види і 
різновиди, конструктивні особливості, ознаки класифікації, класифі-
каційні групи, кодування товарів. 



 56

Набуття студентами навичок та умінь аналізувати і оцінювати умови 
сфери споживання конкретних груп товарів, чинники формування 
вимог споживачів до асортименту і рівня якості; користуватися 
нормативно-технічними документами, формувати оптимальну структуру 
торговельного асортименту товарів, аналізувати її динаміку за ознаками і 
властивостями, що впливають на рівень задоволення потреб і попиту 
споживачів; кодувати товари для обробки інформації на ЕОМ; консуль-
тувати покупців з питань вибору товарів, раціонального їхнього 
використання, правил користування і догляду, умов досягнення 
ефективності споживання.  
3.9. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. 
«Фізика», «Хімія», «Матеріалознавство та основи технології виробництва 
товарів», «Теоретичні основи товарознавства», «Технічне регулювання. 
Основи стандартизації, метрології та управління якістю», «Естетика 
товарів та дизайн». 
3.10. Зміст. 
Стан і перспективи розвитку виробництва та споживання непродоволь-
чих товарів; сировина, її склад та властивості; основи виробництва та 
технологічні особливості окремих груп непродовольчих товарів, 
закономірності формування їх якості та споживних властивостей; 
принципи класифікації та асортимент непродовольчих товарів; умови 
зберігання і транспортування непродовольчих товарів, чинники, що 
впливають на зміну якості під час зберігання, транспортування та 
реалізації непродовольчих товарів; вимоги до якості та методи 
оцінювання якості непродовольчих товарів.  
3.11. Рекомендовані джерела. 
1. Пугачевський Г.Ф. Товарознавство непродовольчих товарів : Ч. І. 
Текстильне товарознавство : підруч. для студ. товарознав. спец. 
вищ. навч. закл. / Г.Ф. Пугачевський, Б.Д. Семак. – Київ : 
Укоопосвіта, 1999. 

2. Зіміна Н.К. Товарознавство трикотажних товарів : підручник / 
Н.К. Зіміна, Дзюбак Н.О., Черняк Л.В. – Київ : Київ. нац. торг.-
екон. ун-т, 2002.  

3. Кушнір М.К. Товарознавство непродовольчих товарів: Ч. ІІІ. 
Товарознавство взуттєвих товарів : підруч. для студ. товарознав. 
спец. вищ. навч. закл. / М.К. Кушнір, Н.П. Тихонова. – Київ : 
Укоопосвіта, 2001.  

4. Товарознавство господарських товарів : підруч. для студ. 
товарознав. спец. вищ. навч. закл. / Н.К. Кисляк, Т.М. Коломієць, 
В.М. Кравченко, С.О. Сіренко. – Київ : Книга, 2004. – Т. 11. 
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5. Глушкова Т.Г. Товари культурно-побутового призначення : підручник / 
Т.Г. Глушкова. – Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2010.  

6. Михайлов В.І. Товарознавство електропобутових товарів : 
підручник / В.І. Михайлов. – Київ : ВЦ КДТЕУ, 1999. 

3.12. Методи навчання. 
Поєднання традиційних та нетрадиційних методів викладання із 
використанням інноваційних технологій: 
– лекції (тематичні); 
– лабораторні заняття (лабораторні дослідження, робота у малих групах). 
3.13. Методи оцінювання:  
– поточний контроль (тестування, усне / письмове опитування, перевірка 
підготовленого ситуаційного завдання, реферату, курсової роботи); 

– підсумковий контроль – екзамен. 
3.14.Мова навчання. Українська. 

 
3.1. Назва. Організація роздрібної торгівлі. 
3.2. Шифр. НПП. 
3.3. Тип. Обов’язкова. 
3.4. Рік навчання. 2017–2018.  
3.5. Семестр. V. 
3.6. Кількість кредитів ЄКТС. 6. 
3.7. ПІБ лектора, науковий ступінь, посада. 
Кавун О.О., канд. екон. наук, доц. 
3.8. Результати навчання. 
Формування спеціальних теоретичних знань з питань організації 
роздрібної торгівлі, творче оволодіння ними та набуття навичок їх 
практичного використання на підприємствах торгівлі в сучасних 
умовах господарювання. 
3.9. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. 
«Економіка підприємства», «Статистика», «Інформаційні системи і 
технології». 
3.10. Зміст.  
Роздрібні торгові об’єкти: їх класифікація та види. Визначальні 
чинники 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, позамагазинні 
форми роздрібного продажу товарів на замовлення покупців.  
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3.11. Рекомендовані джерела. 
1. Берман Б. Розничная торговля : Стратегический подход : пер. с 
англ. / Б. Берман., Дж. Эванс. – М. : Вильямс, 2003. – 1184 с. 

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

3. Голошубова Н.О. Організація торгівлі : підручник [для студ. вищ. 
навч. закл.] / Н.О. Голошубова. – Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 
2012. – 680 с. 

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

3.12. Методи навчання: лекції (оглядові / тематичні / проблемні / 
дуальні); семінарські, практичні заняття (презентація, дискусія, «мозкова 
атака», метод Кейс-стаді, робота в малих групах, вирішення 
ситуаційних і розрахунково-аналітичних задач). 
3.13. Методи оцінювання: 
– поточний контроль (розв’язання кросвордів, усне / письмове 
опитування, тестування); 

– курсова робота; 
– підсумковий контроль – залік. 
3.14. Мова навчання. Українська. 
 
3.1. Назва. Організація оптової торгівлі. 
3.2. Шифр. НПП. 
3.3. Тип. Обов’язкова. 
3.4. Рік навчання. 2017–2018.  
3.5. Семестр. V. 
3.6. Кількість кредитів ЄКТС. 3. 
3.7. ПІБ лектора, науковий ступінь, посада. 
Торопков В.М., канд. екон. наук, доц. 
3.8. Результати навчання. 
Формування спеціальних теоретичних знань з питань організації 
оптової торгівлі, творче оволодіння ними та набуття навичок їх 
практичного використання на підприємствах торгівлі в сучасних 
умовах господарювання. 
3.9. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. 
«Економіка підприємства», «Статистика», «Інформаційні системи і 
технології». 
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3.10. Зміст.  
Оптова торгівля в умовах глобалізації економіки. Роль і місце оптової 
торгівлі у ринковій системі економіки України. Види оптових 
посередників та їхні функції. Організаційно-економічний механізм 
оптової торговельної діяльності. Оцінювання умов функціонування та 
фінансово-економічних результатів діяльності підприємств оптової 
торгівлі. Пріоритетні напрями державного регулювання оптової торгівлі 
в Україні. Управління сервісним портфелем оптового підприємства 
торгівлі. Організація товаропостачання роздрібної торгової мережі. 
Складська мережа. Організація технологічних процесів на складах. 
Упаковка товарів та операції з нею. 
3.11. Рекомендовані джерела. 
1. Голошубова Н.О. Оптова торгівля : організація та технологія : навч. 
посіб. / Н.О. Голошубова, В.М. Торопков. – Київ : Київ. нац. торг.-
екон. ун-т, 2005. – 265 с. 

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

3. Голошубова Н.О. Організація торгівлі : підручник [для студ. вищ. 
навч. закл.] / Н.О. Голошубова. – Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 
2012. – 680 с. 

4. Федосеев А. Атака на результат. Продажи B2B / А. Федосеев, 
Б. Карабанов. – СПб. : Питер, 2012. – 352 с.  

3.12. Методи навчання: лекції (оглядові / тематичні / проблемні / 
дуальні); семінарські, практичні заняття (презентація, дискусія, 
«мозкова атака», метод Кейс-стаді, робота в малих групах, вирішення 
ситуаційних і розрахунково-аналітичних задач). 
3.13. Методи оцінювання: 
– поточний контроль (розв’язання кросвордів, усне / письмове 
опитування, тестування); 

– курсова робота; 
– підсумковий контроль – залік. 
3.14. Мова навчання. Українська. 
 
3.1. Назва. Зовнішньоекономічна діяльність підприємства. 
3.2. Шифр. ВС1. 
3.3. Тип. За вибором. 
3.4. Рік навчання. 2017–2018. 
3.5. Семестр. V. 
3.6. Кількість кредитів ЄКТС. 3,0. 
3.7. ПІБ лектора, науковий ступінь, посада. 
Донченко О.О., канд. екон. наук, доц. 
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3.8. Результати навчання. 
Формування цілісної уяви про процеси у сфері ЗЕД; оволодіння 
культурою сучасного економічного мислення; оволодіння методо-
логічними підходами щодо аналізу та оцінки ефективності зовнішньо-
економічної діяльності; формування у студентів умінь і навичок 
використання набутих знань у практиці здійснення зовнішньоекономічної 
діяльності; засвоєння механізму здійснення зовнішньоекономічної 
діяльності; уміння застосовувати емпіричні та статистичні дані, 
інформаційні бази даних для аналізу стану світового економічного 
середовища з метою вибору стратегії виходу на зовнішні ринки; 
оволодіння методиками проведення аналізу щодо вибору найопти-
мальніших для підприємств умов співпраці з іноземним контрагентом; 
формування комплексного підходу до розуміння механізму проходження 
вантажів через митний кордон України; формування практичних 
навичок складання тексту зовнішньоекономічного контракту згідно з 
діючою нормативно-правовою базою. 
3.9. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. 
«Основи економічної теорії», «Мікроекономіка», «Макроекономіка», 
«Міжнародні економічні відносини», «Економіка і фінанси підприємства».  
3.10. Зміст. 
Зовнішньоекономічна діяльність та її роль у розвитку національної 
економіки. Предмет, зміст та завдання дисципліни. Основні напрями і 
показники розвитку ЗЕД в Україні. Митно-тарифне регулювання 
зовнішньоекономічної діяльності. Загальнодержавні податки у сфері 
ЗЕД. Нетарифне, валютне регулювання зовнішньоекономічної діяльності 
в Україні. Міжнародні розрахунки і банківське обслуговування 
зовнішньоекономічної діяльності. Форми виходу підприємств на 
зовнішні ринки. Ціноутворення в ЗЕД підприємства. Торговельно-
посередницька діяльність на зовнішньому ринку. Компенсаційна 
торгівля у сфері ЗЕД. Структура і зміст зовнішньоекономічних контрактів. 
Економічний аналіз зовнішньоекономічної діяльності підприємств. 
Ризики у зовнішньоекономічній діяльності та їх страхування. Транспортне 
обслуговування зовнішньоекономічної діяльності. Зовнішньоекономічна 
діяльність підприємств на території вільних економічних зон. 
3.11. Рекомендовані джерела.  
1. Костюнина Г.М. Офшорный бизнес во внешнеэкономической 
деятельности : учеб. пособ. / Г.М. Костюнина. – М. : Инфра-М, 
2014. – 352 с. 

2. Дунська А.Р. Зовнішньоекономічна діяльність: теорія і практика : 
навч. посіб. / А.Р. Дунська. – Київ : Кондор-Видавництво, 2013. – 
688 с. 
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3. Головань О.О. Міжнародні транспортні перевезення : навч.-метод. 
посіб. / О.О. Головань, Н.М. Коваленко. – Запоріжжя, 2013. – 80 с. 

4. Тюріна Н.М. Зовнішньоекономічна діяльність підприємства : навч. 
посіб. / Н.М. Тюріна, Н.С. Карвацка. – Київ : Центр навч. літ., 2013. – 
408 с. 

5. Рум’янцев А.П. Зовнішньоекономічна діяльність : навч. посіб. / 
А.П. Рум’янцев, Н.С. Рум’янцева. – 2-ге вид. переробл. та доповн. – 
Київ : Центр навч. літ., 2012. – 296 с. 

3.12. Методи навчання. 
Лекції, семінарські заняття. 
3.13. Методи оцінювання:  
– поточний контроль (опитування, колоквіуми, тестування); 
– підсумковий контроль – залік. 
3.14. Мова навчання. Українська. 
 
3.1. Назва. Основи митної справи. 
3.2. Шифр. ВС1. 
3.3. Тип. За вибором. 
3.4. Рік навчання. 2017–2018. 
3.5. Семестр. V. 
3.6. Кількість кредитів ЄКТС. 3,0. 
3.7. ПІБ лектора, науковий ступінь, посада. 
Караваєв Т.А., канд. техн. наук, доц. 
3.8. Результати навчання. 
Формування системи знань щодо основних термінів і понять у сфері 
державної митної справи України; ролі і місця митної справи в 
економічному розвитку України; організації та форм митного 
контролю; сутності та застосування митних режимів; мети та порядку 
здійснення митного контролю й оформлення товарів і транспортних 
засобів комерційного призначення, що належать підприємствам і 
громадянам, при їх переміщенні через митний кордон України. 

Набуття студентами навичок визначати загальний порядок 
митного контролю та оформлення товарів і транспортних засобів 
комерційного призначення, що належать підприємствам і громадянам, 
із застосуванням відповідної митної декларації; заповнювати митну 
документацію. 
3.9.Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. 
«Історія митної діяльності», «Нормативно-правове регулювання 
митної справи», «Право». 
3.10. Зміст. 
Поняття та сутність митного контролю. Організація митного контролю. 
Порядок і способи здійснення митного контролю. Поняття та порядок 
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митного оформлення. Мета, місце і час здійснення митного оформ-
лення товарів і транспортних засобів комерційного призначення, що 
переміщуються через митний кордон України. Взаємодія митних 
органів України з іншими контролюючими органами і службами під 
час здійснення митного оформлення товарів. Порядок створення та 
функціонування митних складів, складів тимчасового зберігання, складів 
митних органів. Поняття та види митних режимів. Особливості 
застосування митних режимів. Поняття та форми декларування. Форми 
митних декларацій та документів, які використовуються при митному 
контролі та оформленні товарів, що переміщуються підприємствами. 
Заповнення декларацій на бланку єдиного адміністративного документа.  
3.11. Рекомендовані джерела. 
1. Митний кодекс України : Закон України від 13.03.2012 №4495-VI 

(зі змінами). 
2. Про зовнішньоекономічну діяльність : Закон України від 16.04.1991 
№ 959-XII (зі змінами). 

3. Про затвердження Порядку справляння митних платежiв при 
ввезеннi на митну територiю України товарiв громадянами : наказ 
Міністерства фінансів України від 22.05.2012 №581. 

3.12.Методи навчання. 
Поєднання традиційних та нетрадиційних методів викладання із 
використанням інноваційних технологій: 
– лекції (тематичні, проблемні); 
– практичні заняття (дискусія, робота у групах, заповнення митних 
декларацій, вирішення ситуаційних завдань). 

3.13. Методи оцінювання:  
– поточний контроль (тестування, письмове опитування, перевірка 
заповнення документації, ситуаційних задач, індивідуального завдання); 

– підсумковий контроль – залік. 
3.14. Мова навчання. Українська. 

 
3.1. Назва. Податкова система України. 
3.2. Шифр. ВС1. 
3.3. Тип. За вибором. 
3.4. Рік навчання. 2017–2018. 
3.5. Семестр. V. 
3.6. Кількість кредитів ЄКТС. 3. 
3.7. ПІБ лектора, науковий ступінь, посада. 
Кукурудз О.М. канд. екон. наук, доц.;Пелешко Н.М., ст. викл. 
3.8. Результати навчання. 
Формування знань щодо справляння податків, зборів та обов’язкових 
платежів, і заповнення податкової звітності. 
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3.9. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. 
«Економічна теорія», «Фінанси», «Бюджетна система України», 
«Бухгалтерський облік». 
3.10. Зміст. 
Сутність та види податків. Функції податків. Елементи податків. 
Класифікація податків. Податок на доходи фізичних осіб. Податок на 
прибуток підприємств. Майнове оподаткування. Податок на додану 
вартість. Акцизний податок. Місцеві податки і збори. Ресурсні платежі. 
Особливі режими оподаткування. Єдиний податок. 
3.11. Рекомендовані джерела. 
1. Податковий кодекс України від 2 грудня 2010 р. № 2755-VI. – 
Режим доступу : www.rada.gov.ua. 

2. Крисований А.І. Новітня парадигма преференційного оподатку-
вання : монографія / А.І. Крисований, Т.В. Василевська. – Київ, 
2013. – 260 с. 

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

4. Калінеску Т.В. Адміністрування податків / Т.В. Калінеску, 
В.О. Корецька-Гармаш, В.В. Демидович. – Київ : ЦУЛ, 2013. – 290 с. 

3.12. Методи навчання. 
Лекції, семінарські, практичні заняття з використанням інформаційних 
технологій та активних методів навчання. 
3.13. Методи оцінювання: 
– поточний контроль (тестування, розв’язання ситуаційних задач); 
– підсумковий контроль – письмовий екзамен. 
3.14. Мова навчання. Українська. 

 
3.1. Назва. Бухгалтерський облік. 
3.2. Шифр. ВС1. 
3.3. Тип. Обов’язкова. 
3.4. Рік навчання. 2017–2018. 
3.5. Семестр. V. 
3.6. Кількість кредитів ЄКТС. 3,0. 
3.7. ПІБ лектора, науковий ступінь, посада. 
Блакита Г.В., д-р екон. наук, проф. 
3.8. Результати навчання. 
Здобуття знань і навичок, що дають можливість розуміти методологію 
збору, обробки та аналізу інформації про господарську діяльність 
торговельних підприємств; визначати (оцінювати) результати фінансово-
економічної діяльності підприємства, опрацьовувати дані фінансової 
звітності та приймати рішення на їх основі; приймати рішення на підставі 
отриманої звітної інформації за результатами аудиту діяльності інформації. 
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До завдань вивчення дисципліни належать: вивчення основ бухгал-
терського обліку й аудиту та їх сучасної парадигми у системі 
управління торговельним підприємством; опанування теоретичних основ 
аудиту, ознайомлення з документуванням аудиторських процедур та 
структурою аудиторських звітів; ознайомлення з методикою аудиту 
об’єктів обліку та фінансової звітності торговельних підприємств. 
3.9. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. 
«Економічна теорія», «Статистика», «Інформаційні системи і технології». 
3.10. Зміст. 
Сутність бухгалтерського обліку і аудиту. Місце обліку та аудиту в 
управлінні підприємствами. Мета та завдання обліку і аудиту. Види 
обліку на підприємстві. Користувачі облікової інформації. Функції 
обліку. Аудит в системі господарського контролю. Користувачі результатів 
аудиту. Основні функції аудиту. Види аудиторських послуг. Правове 
регулювання бухгалтерського обліку і аудиту в Україні. Предмет 
бухгалтерського обліку. Об’єкти бухгалтерського обліку. Методичні 
прийоми бухгалтерського обліку. Організація бухгалтерського обліку 
на підприємстві. Облік основних господарських процесів діяльності 
підприємства. Внутрішній аудит (контроль). Зовнішній аудит діяльності 
підприємств. Узагальнення результатів аудиту. Зміст аудиторського 
висновку (звіту незалежного аудитора). Фінансова звітність підприємств 
та її аудит. 
3.11. Рекомендовані джерела. 
1. Аудит. (Основи державного, незалежного професійного та внутрішнього 
аудиту) : підручник / за ред. В.В. Немченко. – Київ : ЦУЛ, 2012. – 
540 с. 

2. Білоусько В.С. Теорія бухгалтерського обліку : навч. посіб. / 
В.С. Білоусько, М.І. Беленкова. – Київ : Кондор, 2007. – 423 с. 

3. Бухгалтерський облік у торгівлі та ресторанному господарстві : 
навч. посіб. / за заг. ред. Л.В. Нападовської. – Київ : Київ. нац. 
торг.-екон. ун-т, 2012. – 395 с. 

4. Кулаковська Л.П. Організація і методика аудиту : підручник / 
Л.П. Кулаковська. – Київ : Каравела, 2012. – 544 с. 

5. Білуха М.Т. Фінансовий контроль: теорія, ревізія, аудит : підручник / 
М.Т. Білуха. – Київ : Укр. академія оригінальних ідей, 2005. – 888 с. 

6. 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. – 471 с. 
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3.12. Методи навчання. 
Поєднання традиційних та нетрадиційних методів викладання з 
використанням інноваційних технологій:  
– лекції (тематичні, проблемні), з використанням засобів візуалізації 

(LightPro); 
– практичні заняття (традиційні, з моделюванням ситуацій). 
3.13. Методи оцінювання:  
– поточний контроль (тестування; усне та письмове опитування); 
– підсумковий контроль – екзамен. 
3.14. Мова навчання. Українська. 
 
3.1. Назва. Маркетинг. 
3.2. Шифр. НПП. 
3.3. Тип. Обов’язкова. 
3.4. Рік навчання. 2017–2018. 
3.5. Семестр. VI. 
3.6. Кількість кредитів ЄКТС. 3,0. 
3.7. ПІБ лектора, науковий ступінь, посада. 
Ткаченко Н.Б., канд. екон. наук, доц. 
3.8. Результати навчання. 
Формування у студентів сучасної системи поглядів, спеціальних знань 
та вмінь у галузі маркетингу, набуття практичних навичок маркетингової 
діяльності, які дали б можливість використовувати методологію та 
інструментарій маркетингу у майбутній діяльності щодо ефективного 
досягнення стратегічних та оперативних цілей підприємства.  
3.9. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. 
«Економічна інформатика», «Політекономія», «Мікроекономіка», 
«Макроекономіка», «Психологія», «Правознавство». 
3.10. Зміст. 
Сутність та зміст маркетингу як сучасної філософії бізнесу, самостійного 
виду підприємницької діяльності та функції управління підприємством. 
Формування термінології, наукової думки та основних підходів щодо 
розуміння сутності маркетингу. Маркетингове середовище, його 
структура, фактори формування. Маркетингове поняття ринку та його 
основні характеристики. Сегментація ринку: сутність, ознаки, процес. 
Стратегії сегментації. Поведінка споживачів: характеристики типів 
споживачів, моделювання споживчої поведінки. Чинники вибору каналу 
розподілу підприємством. Система маркетингових комунікацій. 
Комунікаційна модель. Структура комплексу маркетингових комунікацій. 
Розроблення програми рекламної діяльності. Стилі рекламних звернень. 
Засоби стимулювання збуту. Прямий маркетинг. Поняття Інтернет-
маркетингу. Цілі та засоби зв’язків з громадськістю. Особливості 
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проведення виставок. Бренд та процес його створення. Визначення 
інтегрованих маркетингових комунікацій в місцях продажу, прийоми 
та інструменти. Управління маркетинговою діяльністю. Основні рівні 
управління маркетингом. Підсистема інформаційного забезпечення 
маркетингової діяльності. Підсистема планування та організації 
маркетингової діяльності. Контроль маркетингової діяльності.  
3.11. Рекомендовані джерела. 
1. Балабанова Л.В. Маркетинг : підручник / Л.В. Балабанова. – Вид. 

3-тє, переробл. і доповн. – Київ : КНЕУ, 2011. – 543 с. (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 : підручник [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-тє вид. – Київ : Консорціум із удосконалення 
менеджмент-освіти в Україні, 2008. – 648 с. 

5. Ромат Е.В. Реклама в системе маркетинга : учеб. изд. / Е.В. Ромат. – 
Київ : Студцентр, 2008. – 605 с. 

6. Котлер Ф. Маркетинг менеджмент / Ф. Котлер. – СПб. : Питер, 
2012. – 816 с. 

3.12. Методи навчання. 
Лекції: оглядова, тематична, проблемна, лекція-консультація. Практичні 
заняття (презентація, дискусія, комунікативний метод, модерація, 
«мозкова атака», метод Кейс-стаді, робота в малих групах, інше). 
3.13. Методи оцінювання: 
– поточний контроль (тестування; усне, письмове опитування; перевірка 
підготовленого реферату, дайджесту, звіту, презентації, задачі, 
ситуаційні завдання тощо); 

– підсумковий контроль – екзамен. 
3.14. Мова навчання. Українська. 
 
3.1. Назва. Менеджмент. 
3.2. Шифр. НПП. 
3.3. Тип. Обов’язкова. 
3.4. Рік навчання. 2017–2018. 
3.5. Семестр. VI. 
3.6. Кількість кредитів ЄКТС. 3,0. 
3.7. ПІБ лектора, науковий ступінь, посада. 
Мошек Г.Є., канд. екон. наук, проф.; Совершенна І.О., канд. техн. наук, 
доц.; Сичова Н.В., канд. екон. наук, доц.; Ціпуринда В.С., канд. екон. 
наук. 
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3.8. 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. 
3.9. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. 
«Економічна теорія», «Правознавство». 
3.10. Зміст. 
Сутність, роль та методологічні основи менеджменту. Історія розвитку 
менеджменту. Закони, закономірності та принципи менеджменту. 
Функції та методи менеджменту. 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. Інформація і комунікації в менеджменті. Керівництво 
та лідерство. Ефективність менеджменту. 
3.11. Рекомендовані джерела. 
1. Менеджмент : електронний підручник / Г.Є. Мошек, С.І. Бай, 
В.С. Ціпуринда та ін. ; за заг. ред. А.А. Мазаракі. – Київ : Київ. нац. 
торг.-екон. ун-т, 2012. – 420 с. 

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

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

3.12. Методи навчання. 
Поєднання традиційних і нетрадиційних методів викладання з 
використанням інноваційних технологій: лекції (оглядові, тематичні, 
проблемні); практичні заняття (презентації, дискусії, робота в малих 
групах, кейс-стаді, рольові та ділові ігри, практичні вправи). 
3.13. Методи оцінювання: 
– поточний (тестування, перевірка індивідуальних завдань, ситуаційних 
вправ, аналітично-розрахункових та творчих задач, захист 
індивідуальних та групових проектів); 

– підсумковий контроль – екзамен. 
3.14. Мова навчання. Українська. 
 
3.1. Назва. Логістика. 
3.2. Шифр. НПП. 
3.3. Тип. Обов’язкова. 
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3.4. Рік навчання. 2017–2018. 
3.5. Семестр. VI. 
3.6. Кількість кредитів ЄКТС. 3,0. 
3.7. ПІБ лектора, науковий ступінь, посада. 
Торопков В.М., канд. екон. наук, доц. 
3.8. Результати навчання.  
– набуття навичок розроблення 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 
оптимізувати логістичні рішення. 

3.9. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. 
«Вища та прикладна математика», «Інформаційні системи та технології», 
«Економічна теорія», «Статистика», «Економіка торгівлі», «Організація 
торгівлі», «Маркетинг».  
3.10. 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 конку-
рентоспроможності. 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 підпри-
ємства. 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. Моделювання та оптимізація рівня логістичного сервісу. 
3.11. Рекомендовані джерела 
1. Крикавський Є.В. Логістика. Основи теорії : підручник / 
Є.В. Крикавський. – 2-ге вид. доповн. і переробл. – Львів : Львів. 
політехніка ; Інтелект-Захід, 2006. – 456 с. 

2. Крикавський Є.В. Логістика: компендіум і практикум : навч. посіб. / 
Є.В. Крикавський, Н.І. Чухрай, Н.В. Чорнописька. – Київ : Кондор, 
2009. – 340 с.  
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3. Кальченко А.Г. Логістика : навч. посіб. / А.Г. Кальченко, 
В.В. Кривещенко. – 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.  

3.12. Методи навчання. 
Лекції, семінарські та практичні заняття з використанням активних 
методів навчання.  
3.13. Методи оцінювання:  
– поточний контроль (усне та письмове опитування, тестування, 
перевірка рефератів, співбесіди, контроль розв’язання творчих 
задач та ситуаційних вправ); 

– підсумковий контроль – екзамен. 
3.14. Мова навчання. Українська. 
 
3.1. Назва. Комерційна діяльність. 
3.2. Шифр. ВС. 
3.3. Тип. Обов’язкова. 
3.4. Рік навчання. 2017–2018. 
3.5. Семестр. VI. 
3.6. Кількість кредитів ЄКТС. 3,0. 
3.7. ПІБ лектора, науковий ступінь, посада. 
Бегларашвілі О.П., канд. екон. наук, доц. 
3.8. Результати навчання. 
Формування знань щодо теоретичних основ комерційної діяльності 
торговельних підприємств; напрямів розвитку співробітництва торго-
вельних підприємств з суб’єктами ринкових відносин в їх комерційній 
діяльності.  

Засвоєння студентами методологічних принципів комерційної 
діяльності торговельних підприємств та володіння методичним 
інструментарієм оптимізації цін та цінових дисконтів, споживчих 
кредитів, товарного асортименту, обсягів закупівлі, поставки та 
продажу товарів торговельним підприємством. 

Набуття навичок та вмінь розробляти стратегії управління 
асортиментом, закупівлею, постачанням та продажем товарів, комер-
ційним ризиком; проведення дослідження економічної ефективності 
управління асортиментом, закупівлею та продажем товарів торго-
вельним підприємством; оцінювати, попереджувати та мінімізувати 
комерційний ризик. 
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3.9. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. 
«Проектування торговельних об’єктів», «Торговельне підприємництво», 
«Економіка торгівлі», «Статистика», «Організація торгівлі», «Страху-
вання», «Захист прав споживачів», «Право (господарське право)». 
3.10. Зміст. 
Cутність, види та принципи комерційної діяльності торговельного 
підприємства. Цілі, завдання та система комерційної діяльності 
торговельного підприємства. Формування та оптимізація товарного 
асортименту торговельного підприємства. Оцінювання економічної 
ефективності управління товарним асортиментом торговельного підпри-
ємства. Формування комерційних зв’язків із оптової закупівлі товарів. 
Дослідження економічної ефективності оптової закупівлі товарів. 
Оптимізація системи комерційних зв’язків із закупівлі товарів. 
Товаропостачання торговельних підприємств. Сутність та розроблення 
стратегії роздрібного продажу товарів торговельним підприємством. 
Оптимізація цін, цінових дисконтів, споживчих кредитів та обсягів 
роздрібного продажу товарів торговельним підприємством. Формування 
системи сервісного обслуговування покупців товарів. Напрями розвитку 
сервісного обслуговування покупців товарів. Активізація роздрібного 
продажу товарів торговельним підприємством. Оцінювання та прогно-
зування економічної ефективності роздрібного продажу товарів 
торговельним підприємством. Дослідження економічної ефективності 
комерційної діяльності торговельного підприємства. Управління 
комерційним ризиком на торговельному підприємстві. Оптимізація 
комерційних рішень за умов ризику.  
3.11. Рекомендовані джерела.  
1. Апопій В.В. Комерційна діяльність : підручник / за ред. 
В.В. Апопія. – Київ : Знання, 2008. – 535 с. 

2. Виноградська А.М. Комерційна діяльність торговельного підпри-
ємства : навч. посіб. / А.М. Виноградська. – Київ : Київ. нац. торг.-
екон. ун-т, 2009. – 278 с. 

3. Короткова Т.Л. Коммерческая деятельность / Т.Л. Короткова. – М. : 
Финансы и статистика, 2007. – 415 с. 

4. Панкратов Ф.Г. Коммерческая деятельность : учебник / 
Ф.Г. Панкратов. – М. : Дашков и К, 2008. – 500 с. 

5. Товарознавство і торговельне підприємництво : навч. посіб. / 
за ред. А.А. Мазаракі. – Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2014. – 
652 с.  

3.12. Методи навчання. 
Лекції, практичні заняття з використанням активних методів навчання.  
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3.13. Методи оцінювання:  
– поточний контроль (письмове опитування, тестування, співбесіди зі 
студентами, перевірка розв’язання творчих завдань та ситуаційних 
вправ, контрольна робота у формі розв’язання індивідуальної 
творчої задачі); 

– підсумковий контроль – екзамен. 
3.14. Мова навчання. Українська. 
 
3.1. Назва. Маркетингові комунікації.  
3.2. Шифр. ВС1.  
3.3. Тип. За вибором. 
3.4. Рік навчання. 2017–2018.  
3.5. Семестр. VI. 
3.6. Кількість кредитів ЄКТС. 3. 
3.7. ПІБ лектора, науковий ступінь, посада. 
Бучацька І.О., канд. екон. наук, доц. 
3.8. Результати навчання.  
Набуття практичних навичок з таких питань: розроблення стратегії 
комунікаційної політики підприємства; створення програми марке-
тингових комунікацій підприємства на майбутній період та оцінювання її 
ефективності; вибір ефективних методів стимулювання продажу товарів 
та послуг; обґрунтування та вибір носіїв реклами та розроблення 
медіа-планів; оцінювання існуючих рекламних звернень; створення 
позитивної суспільної думки про підприємство (public relations); 
організація участі підприємства у виставці або ярмарку; вибір 
конкретного рекламного агентства, послугами якого можна скористатися.  
3.9. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни.  
«Маркетинг», «Маркетингові дослідження».  
3.10. Зміст.  
Комунікаційна політика в системі маркетингу. Характеристика основних 
елементів компексу маркетингових комунікацій підприємства. Планування 
і використання засобів комунікації. Управління маркетинговими 
комунікаціями підприємства. Прийоми створення комунікаційного 
звернення. Прямий маркетинг в комплексі маркетингових комунікацій 
підприємства. Форми та методи стимулювання продажу. Засоби 
рекламних комунікацій. Зв’язки з громадськістю як елемент марке-
тингових комунікацій підприємства. Роль ярмарків у комунікаційній 
політиці підприємства. Характеристика інших елементів маркетингових 
комунікацій підприємства. 
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3.11. Рекомендовані джерела.  
1. Ромат Е.В. Реклама в системе маркетинга / Е.В. Ромат. – Київ : 
Студцентр, 2008. – 608 с. 

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

3.12. Методи навчання.  
Поєднання традиційних та нетрадиційних методів викладання із 
використанням інноваційних технологій: 
– лекції (оглядова, тематична, проблемна); 
– практичні заняття (презентація, дискусія, модерація, моделювання 
ситуацій, методи Кейс-стаді, «мозкова атака», робота в малих групах). 

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

– підсумковий контроль – екзамен. 
3.14. Мова навчання. Українська. 
 
3.1. Назва. Психологія торгівлі.  
3.2. Шифр. ВС1.  
3.3. Тип. За вибором. 
3.4. Рік навчання. 2017–2018.  
3.5. Семестр. VI. 
3.6. Кількість кредитів ЄКТС. 3. 
3.7. ПІБ лектора, науковий ступінь, посада. 
Даниленко Н.А., канд. екон. наук, доц. 
3.8. Результати навчання. 
Вивчення закономірностей керівництва: влада і особистий вплив 
керівника; закономірності стилів управління; прийняття управлінських 
рішень; психологію управління колективом; закономірності динаміки 
малої соціальної групи та її структуру, психологічні феномени у 
малих та великих соціальних групах; особливості ділового спілкування 
та шляхи врегулювання конфліктних ситуацій; специфіку статевих 
особливостей членів колективу та їх урахування у професійній 
діяльності тощо. У результаті вивчення дисципліни студенти повинні 
набути такі вміння: адекватно обирати та коригувати стиль управління 
залежно від завдань, що стоять перед організацією, приймати адекватні 
управлінські рішення, ефективно керувати трудовим колективом, 
використовувати навички ділового спілкування та врегульовувати 
конфліктні ситуації, враховувати специфіку статевих особливостей 
членів колективу у професійній діяльності тощо. 
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3.9. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. 
«Психологія», «Маркетинг», «Маркетингові дослідження».  
3.10. Зміст. 
Теоретичні основи психології трудових відносин і торгівлі. Керівництво: 
влада і особистий вплив керівника. Стиль управління. Психологія 
управлінського впливу в діяльності керівника. Психологія управління 
колективом. Психологія управління конфліктами. Підвищення 
ефективності праці через стимулювання і формування сталих мотивів. 
Особливості чоловіків і жінок в управлінні торгівлею. 
3.11. Рекомендовані джерела. 
1. Лозниця В.С. Психологія менеджменту : навч. посіб. / 
В.С. Лозниця. – Київ : Ексоб, 2000. – 512 с. 

2. Орбан-Лембрик Л.Е. Психологія управління : посібник /Л.Е. Орбан-
Лембрик. – Київ : Академвидав, 2003. – 568 с. 

3. Пірен М.І. Конфлікти і управлінські ролі: соціально-психологічний 
аналіз / М.І. Пірен. – Київ : Вид-во УАДУ, 2000. – 200 с. 

4. Третьяченко В.В. Колективні суб’єкти управління: формування, 
розвиток, психологічна підготовка / В.В. Третьяченко. – Київ : 
Стилос, 1997. – 585 с.  

3.12. Методи навчання.  
– лекції (оглядова, тематична, проблемна); 
– практичні заняття (презентація, дискусія, модерація, моделювання 
ситуацій, методи Кейс-стаді, «мозкова атака», робота в малих групах). 

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

– підсумковий контроль – екзамен. 
3.14. Мова навчання. Українська. 
 
3.1. Назва. Реклама в торгівлі.  
3.2. Шифр. ВС1.  
3.3. Тип. За вибором. 
3.4. Рік навчання. 2017–2018.  
3.5. Семестр. VI. 
3.6. Кількість кредитів ЄКТС. 3. 
3.7. ПІБ лектора, науковий ступінь, посада. 
Ніколаєва Я.В., асист.  
3.8. Результати навчання. 
Засвоєння студентами теоретичних та практичних знань у галузі 
рекламної діяльності як форми масової комунікації, усвідомлення ними 
ключових понять і процесів у цій комунікативній сфері, вироблення 
практичних навичок усебічного аналізу та створення рекламної продукції 
різних типів. 
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3.9. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни.  
«Маркетинг», «Маркетингові дослідження».  
3.10. Зміст. 
Комунікативний процес. Основні поняття маркетингової філософії. 
Реклама як інструмент маркетингових комунікацій. Сутність реклами. 
Класифікація реклами. Особливості рекламного процесу. Рекламне 
агентство та його роль в організації рекламної діяльності. Організація 
та планування рекламних кампаній. Організація та планування рекламних 
кампаній. Маркетингова товарна політика та реклама. Ідентифікація 
цільового ринку та позиціювання в рекламній діяльності. Визначення 
цілей реклами. Маркетингові дослідження та рекламна діяльність. 
Розроблення рекламного звернення. Створення рекламного тексту. 
Особливості рекламного тексту. Формування ефективного рекламного 
продукту різних типів.  
3.11 Рекомендовані джерела.  
1. Котлер Ф. Основы маркетинга : пер. с англ. / Ф. Котлер, 
Г. Армстронг и др. – Киев ; М. ; СПб. : Вильямс, 1998. – 1056 с. 

2. Лук’янець Т.І. Маркетингова політика комунікацій / Т.І. Лук’янець. – 
Київ : КНЕУ, 2000. – 380 с. 

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

4. Росситер Дж.Р. Реклама и продвижение товаров / Дж.Р. Росситер, 
Л. Перси. – СПб. : Питер, 2000. – 546 с. 

3.12. Методи навчання.  
– лекції (оглядова, тематична, проблемна); 
– практичні заняття (презентація, дискусія, модерація, моделювання 
ситуацій, методи Кейс-стаді, «мозкова атака», робота в малих групах). 

3.13. Методи оцінювання.  
– поточний контроль (тестування, усне та письмове опитування); 
– підсумковий контроль – залік. 
3.14. Мова навчання. Українська. 
 
3.1. Назва. Товарознавство. Пакувальні матеріали і тара. 
3.2. Шифр. НПП. 
3.3. Тип. Обов’язкова. 
3.4. Рік навчання. 2018–2019. 
3.5. Семестр. VII. 
3.6. Кількість кредитів ЄКТС. 3,0. 
3.7. ПІБ лектора, науковий ступінь, посада. 
Осика В.А, канд. техн. наук, доц. 
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3.8. Результати навчання. 
Формування системи знань щодо раціонального використання та 
оцінки якості тари і пакувальних матеріалів. 
3.9. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. 
«Теоретичні основи товарознавства», «Товарознавство», «Технічне 
регулювання. Основи стандартизації, метрології та управління якістю», 
«Технічне регулювання. Оцінювання відповідності». 
3.10. Зміст. 
Набуття теоретичних та практичних знань щодо тарного господарства, 
вивчення характеристик основних сучасних пакувальних матеріалів 
вітчизняного та зарубіжного виробництва; ознайомлення з їх впливом 
на товар у контексті забезпечення його властивостей; вивчення вимог 
стандартів та законодавчого регулювання обігу тари, пакувальних 
матеріалів; ознайомлення з прогресивними напрямами розвитку 
ринку цієї групи товарів. 
3.11. Рекомендовані джерела. 
1. Осика В.А. Пакувальні матеріали і тара : підручник / В.А. Осика. – 
Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2006. 

2. Сирохман І.В. Товарознавство пакувальних матеріалів і тари : 
підручник / І.В. Сирохман, В.М. Завгородня. – Київ : ЦУЛ, 2009.  

3.12. Методи навчання. 
Поєднання традиційних методів викладання із використанням іннова-
ційних технологій: 
– лекції (тематичні); 
– лабораторні заняття (презентація, робота у малих групах). 
3.13. Методи оцінювання:  
– поточний контроль (тестування, усне та письмове опитування); 
– підсумковий контроль – залік. 
3.14. Мова навчання. Українська. 
 
3.1. Назва. Торговельне підприємництво. 
3.2. Шифр. НПП. 
3.3. Тип. Обов’язкова. 
3.4. Рік навчання. 2018–2019. 
3.5. Семестр. VІІ. 
3.6. Кількість кредитів ЄКТС. 3,0. 
3.7. ПІБ. лектора, науковий ступінь, посада. 
Сиваненко Г.П., канд. екон. наук, доц. 
3.8. Результати навчання. 
Розуміння теоретичних основ торговельного підприємництва; особли-
востей підприємницької діяльності в оптовій, посередницькій, роздрібній 
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торгівлі та ресторанному господарстві; різноманітних видів підприєм-
ницьких структур у торгівлі; етичних норм та відповідальності 
підприємців перед різними групами суспільства; засвоєння послідовних 
етапів заснування власної справи, порядку державної реєстрації, 
ліцензування та патентування.  
Набуття вміння обґрунтувати ефективні напрями підприємницької 
діяльності, оцінити можливості успіху на товарному ринку. 
3.9. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. 
«Економічна теорія», «Інформаційні системи і технології», «Статистика», 
«Господарське право», «Організація торгівлі». 
3.10. Зміст. 
Зміст та роль підприємництва та його особливості в сфері торгівлі. 
Умови, чинники і принципи розвитку торговельного підприємництва. 
Організаційно-правові форми торговельного підприємництва. Утворення 
суб’єктів торговельного підприємництва. Підприємницька діяльність 
у сфері роздрібної торгівлі. Підприємницька діяльність у сфері 
ресторанного господарства. Підприємницька діяльність у сфері оптової 
торгівлі. Підприємницька діяльність у сфері зовнішньої торгівлі. 
Підприємницька діяльність у сфері торговельної нерухомості. Підпри-
ємницька діяльність у сфері послуг. Основи бізнес-планування. Стратегії 
торговельного підприємництва. Державне регулювання підприємницької 
діяльності та самоорганізація суб’єктів торговельного підприємництва. 
Етична та соціальна відповідальність торговельного підприємництва. 
3.11. Рекомендовані джерела. 
1. Про підприємництво : Закон України № 698-XII-ВР від 7 лютого 

1991 року (зі змін. та доповн.). 
2. Виноградська А.М. Технологія комерційного підприємництва : 
навч. посіб. / А.М. Виноградська. – Київ : Центр навч. літ., 2006. – 
780 с. 

3. Комерційна діяльність : підручник / за ред. В.В. Апопія. – 2-е вид. 
переробл. і допов. – Київ : Знання, 2008. – 535 с. 

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

5. Сизоненко В.О. Сучасне підприємництво : підручник / 
В.О. Сизоненко. – Київ : Знання-Прес, 2008. – 440 с. 

6. Чеберко Е.Ф. Теоретические основы предпринимательской деятель-
ности : макроэкономический аспект : курс лекцій / Е.Ф. Чеберко. – 
СПб. : Изд-во СПбГУП, 2009. – 304 с. 
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3.12. Методи навчання. 
Поєднання традиційних і нетрадиційних методів навчання з 
використанням інноваційних технологій: 
– лекції (оглядова / тематична / проблемна / із запланованими 
помилками); 

– практичні заняття (презентація / дискусія / комунікативний метод / 
модерація / моделювання ситуацій / «мозкова атака» / метод кейс-
стаді / робота в малих групах та ін.). 

3.13. Методи оцінювання: 
– поточний контроль (тестування; усне / письмове опитування; 
перевірка звіту / конспекту / розрахунково-аналітичної роботи / 
проекту / вправи / завдання / ситуаційного завдання та ін.); 

– підсумковий контроль – екзамен. 
3.14. Мова навчання. Українська. 
 
3.1. Назва. Моделювання фінансово-господарської діяльності підпри-
ємства. 
3.2. Шифр. ВС. 
3.3. Тип. За вибором. 
3.4. Рік навчання. 2018–2019. 
3.5. Семестр. VІІ. 
3.6. Кількість кредитів ЄКТС. 3,0. 
3.7. ПІБ лектора, науковий ступінь, посада. 
Павлюченко Ю.П., канд. техн. наук, доц.; Черняк Л.В., канд. техн. 
наук, доц.; Волобуєв М.І., канд. мат. наук, доц.; Ткаченко Н.Б., канд. 
екон. наук, доц.; Кузьменко О.П., ст. викл.; Мельник В.В., ст. викл.; 
Губар С.І., асист.; Литвин С.М., асист.; Суслова Т.О., асис.; Шостак І.В., 
асист. 
3.8. Результати навчання. 
Набуття практичних навичок: започаткування бізнесу, проходження 
процедури державної реєстрації підприємства; формування кадрової 
політики і стратегії, набору та відбору кадрів, мотивації та розвитку 
персоналу; формування бази даних комерційного характеру про 
постачальників та здійснення аналізу ефективності комерційних угод, 
розробки маркетингової товарної політики та формування маркетингової 
комунікаційної політики підприємства; проведення інформаційно-
аналітичної і діагностичної роботи щодо аналізу та планування 
результатів діяльності підприємства, оцінки ефективності його 
функціонування на ринку; організації обліку господарських операцій 
підприємства, зведеного обліку та складання звітності на базі 
програмного продукту «1С: Підприємство»; роботи з комп’ютерною 
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програмою «Бізнес-Курс: Корпорація Плюс», моделювання управлінські 
рішення щодо здійснення господарсько-фінансової діяльності та 
оцінювання їх наслідків.  
3.9. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. 
«Товарознавство. Харчові продукти», «Товарознавство. Непродовольчі 
товари», «Економіка торгівлі», «Облік і аудит», «Організація торгівлі», 
«Зовнішньоекономічна діяльність підприємства», «Маркетинг», 
«Менеджмент». 
3.10. Зміст. 
Проведення реєстрації та перереєстрації підприємства. Управління 
персоналом у системі менеджменту підприємств торгівлі, розроблення 
кадрової політики і стратегії підприємства. Мотивація та розвиток 
персоналу, оцінювання ефективності управління персоналом. Моде-
лювання асортиментної політики підприємства торгівлі та управління 
якістю товарів у процесі товаропросування. Аналіз та планування 
результатів діяльності підприємства. Оцінювання ефективності фінансово-
господарської діяльності підприємства. Створення зовнішньоекономічного 
відділу та підготовка до підписання контракту. Моделювання здійснення 
зовнішньоторговельних операцій та аналіз їх ефективності. Використання 
комп’ютерної програми «Бізнес-Курс: Корпорація Плюс» для 
моделювання управлінських рішень щодо здійснення господарсько-
фінансової діяльності та оцінювання їх наслідків.  
3.11. Рекомендовані джерела.  
1. Мазаракі А.А. Економіка торговельного підприємства : підручник 
для студ. вищ. навч. закл. / А.А. Мазаракі, Л.О. Лігоненко, 
Н.М. Ушакова ; за ред. Н.М. Ушакової. – Київ : Хрещатик, 1999. – 
800 с.  

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

3. 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.  

4. Мельник Т.М. Організація зовнішньоторговельних операцій : опор. 
консп. / Т.М. Мельник, Л.П. Кудирко. – Київ : Київ. нац. торг.-екон. 
ун-т, 2014. – 218 с. 

5. Зрезарцев М.П. Товарознавство непродовольчих товарів : навч. 
посіб. для студ. вищ. навч. закл. / М.П. Зрезарцев, В.М. Зрезарцев, 
В.П. Параніч. – Київ : Центр навч. літ., 2009. – 328 с.  

3.12. Методи навчання. 
Лабораторні заняття у малих групах, які передбачають послідовне 
відпрацювання навичок практичної діяльності в підрозділах імітаційного 
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підприємства роздрібної торгівлі ТОВ «Гермес», а саме в: торговому 
відділі, організаційному відділі, відділі персоналу, відділі закупівлі, 
відділі маркетингу та продаж, планово-економічному відділі, бухгалтерії, 
відділі стратегічного планування, зовнішньоекономічному відділі.  
3.13. Методи оцінювання: 
– поточний контроль (ситуаційні завдання); 
– підсумковий контроль – залік. 
3.14. Мова навчання. Українська.  
 
3.1. Назва. Товарознавство. Послуги. 
3.2. Шифр. ВС1. 
3.3. Тип. За вибором. 
3.4. Рік навчання. 2018–2019. 
3.5. Семестр. VII. 
3.6. Кількість кредитів ЄКТС. 3,0. 
3.7. ПІБ лектора, науковий ступінь, посада. 
Романенко О.В., канд. техн. наук, доц. 
3.8. Результати навчання. 
Формування системного підходу до вивчення різноманітних послуг та 
забезпечення організації захисту прав споживачів у сфері надання послуг. 
3.9. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. 
«Товарознавство», «Захист прав споживачів», «Організація торгівлі», 
«Маркетинг», «Комерційна діяльність», «Торговельне підприємництво». 
3.10. Зміст. 
Послуги як специфічний товар. Склад і структура сфери послуг. 
Чинники, що впливають на формування властивостей послуг. Послуги у 
міжнародній торгівлі. Україна на світовому ринку послуг. Якість, 
безпека та конкурентоспроможність послуг. Характеристика окремих 
видів послуг. 
3.11. Рекомендовані джерела. 
1. Самойленко А.А. Технологія та контроль за якістю надання послуг : 
навч. посіб. / А.А. Самойленко. – Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 
2003. – 244 с. 

2. Організація і технологія надання послуг / В.В. Апопій, І.І. Олексин, 
Н.О. Шутовська, Т.В. Футало. – Львів : Академія, 2006. – 312 с. 

3. Про захист прав споживачів : Закон України // Уряд. кур’єр. – 2006. – 
18 січ. (зі змінами та доповненнями). 

3.12. Методи навчання. 
Лекції (тематичні, проблемні), практичні заняття (тренінг, презентація, 
робота у малих групах). 
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3.13. Методи оцінювання:  
– поточний контроль (письмове опитування, тестування, перевірка 
ситуаційного завдання); 

– підсумковий контроль – залік. 
3.14. Мова навчання. Українська. 
 
3.1. Назва. Технологія зберігання товарів. 
3.2. Шифр. ВС1. 
3.3. Тип. За вибором. 
3.4. Рік навчання. 2018–2019. 
3.5. Семестр. VII. 
3.6. Кількість кредитів ЄКТС. 3,0. 
3.7. ПІБ лектора, науковий ступінь, посада.  
Камєнєва Н.В., канд. техн. наук, асист. 
3.8. Результати навчання.  
Формування системи знань і вмінь щодо технологій зберігання товарів. 
3.9.Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. 
«Товарознавство». 
3.10. Зміст. 
Матеріально-технічна база зберігання товарів. Зберігання зерна і 
зерноборошняних товарів. Технологія зберігання плодів і овочів. 
Технологія зберігання м’яса та м’ясних продуктів, риби та рибних 
товарів. Технологія зберігання молочних та яєчних товарів, харчових 
жирів. Виробництво та зберігання цукру та кондитерських виробів. 
Зберігання смакових товарів. Зберігання шкіргалантерейних товарів. 
Зберігання хутра. 
3.11. Рекомендовані джерела. 
1. Колтунов В.А. Технологія зберігання продовольчих товарів : 
підручник / В.А. Колтунов. – Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 
2003. – 538 с. 

3.12. Методи навчання. 
Поєднання традиційних та нетрадиційних методів викладання із 
використанням інноваційних технологій: 
– лекції (тематичні, проблемні); 
– практичні заняття (тренінг, комунікативний метод, робота у малих 
групах). 

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

– підсумковий контроль – екзамен. 
3.14. Мова навчання. Українська. 
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3.1. Назва. Захист прав споживачів. 
3.2. Шифр. ВС. 
3.3. Тип. За вибором. 
3.4. Рік навчання. 2018–2019. 
3.5. Семестр. VІІ. 
3.6. Кількість кредитів ЄКТС. 3,0. 
3.7. ПІБ лектора, науковий ступінь, посада. 
Притульська Н.В., д-р техн. наук, перший проректор; Мотузка Ю.М., 
канд. техн. наук, доц. 
3.8. Результати навчання. 
Формування системи знань щодо механізмів захисту прав споживачів 
на державному рівні та громадськими організаціями. 
3.9. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. 
«Товарознавство», «Організація та технологія надання послуг». 
3.10. Зміст. 
Вивчення етапів формування системи захисту прав споживачів у світі 
та в Україні. Аналіз діяльності державних та недержавних організацій 
у справах захисту прав споживачів. Вивчення основних засад організації 
захисту прав споживачів на вибір, безпеку та якість товарів та послуг, 
здорове навколишнє середовище, компенсацію збитків від придбання 
неякісних, небезпечних товарів, послуг, судового та позасудового 
захисту споживачів. Визначення сучасних проблем та перспектив 
розвитку консумеризму в Україні в умовах глобалізації. 
3.11. Рекомендовані джерела. 
1. Про захист прав споживачів : Закон України № 3682-ХІІ від 

15.12.1993 (із змін. і доповн. від 01.12. 2005 № 3161-IV). – Режим 
доступу : www.rada.gov.ua  

2. Притульська Н.В. Організація захисту прав споживачів : опор. 
консп. лекцій для студ. усіх спец. денної та заочної форм навч. / 
Н.В. Притульська, Ю.М. Мотузка. – Київ : Київ. нац. торг.-екон. 
ун-т, 2014. – 93 с. 

3. Про схвалення Концепції державної політики у сфері захисту прав 
споживачів : Розпорядження Кабінету Міністрів України від 
5 червня 2013 р. № 777-р. – Режим доступу : www.rada.gov.ua 

4. Основи споживчих знань : навч. посіб. для вищ. навч. закл. / 
С.А. Вегера, А.С. Єрохіна, Н.В. Притульська, Р.Ю. Ханик-Посполітак ; 
за заг. ред. А.С. Єрохіної, К.О. Максимеко, О.В. Овчарук. – Київ : 
Видавництво, 2008. – 170 с. 

3.12. Методи навчання. 
Поєднання традиційних та нетрадиційних методів викладання із 
використанням інноваційних технологій: 
– лекції (тематичні, проблемні); 
– практичні заняття (презентація, робота в малих групах). 
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3.13. Методи оцінювання:  
– поточний контроль (тестування, вирішення ситуаційних задач); 
– підсумковий контроль – екзамен. 
3.14. Мова навчання. Українська. 
 
3.1. Назва. Проектування торговельних об’єктів. 
3.2. Шифр. ВС. 
3.3. Тип. Обов’язкова. 
3.4. Рік навчання. 2018–2019. 
3.5. Семестр. VII. 
3.6. Кількість кредитів ЄКТС. 3,0. 
3.7. ПІБ, лектора, науковий ступінь, посада. 
Ільченко Н.Б., канд. екон. наук, доц. 
3.8. Результати навчання. 
Знати основний зміст, напрями розвитку передпроектних досліджень 
щодо вибору місця розташування магазину; специфіку вивчення території 
та стану розвитку інфраструктури району розміщення магазину; 
особливості впливу наявних пішохідних та автомобільних потоків на 
асортиментний профіль магазину; основні вимоги до проектування 
торговельної та неторговельної площ магазину; облаштування зон 
приймання, зберігання товару та підготовки його до продажу; 
розміщення торговельно-технологічного обладнання у торговельній 
залі та особливості викладки товарів на ньому; формування потоків 
покупців; поняття системи автоматизованого проектування (САПР). 
3.9. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни.  
«Основи охорони праці», «Організація торгівлі», «Маркетинг», 
«Менеджмент», «Громадське будівництво», «Інформаційні системи та 
технології». 
3.10. Зміст дисципліни. 
Сутність поняття «проект», «проектування». Торговельні об’єкти, їх 
значення та місце в матеріально-технічній базі торгівлі. Роль проекту-
вання для розвитку торговельного підприємництва у сучасних умовах. 
Ефективне проектування як важлива складова конкурентоспроможності 
торговельного об’єкту. Основні етапи здійснення передпроектних 
досліджень. Оцінювання відповідності стану існуючої матеріально-
технічної бази торговельного підприємства стратегічним та поточним 
планам керівництва (суб’єкта господарювання), сучасним тенденціям 
розвитку торговельної мережі й будівництва торговельних споруд. 
Обґрунтування необхідності створення парковки. Визначення розміру 
(площі) та проектування парковки. Вихідні данні при складанні 
завдання на проектування для проектування торговельних об’єктів. 
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Типові проекти та їх характеристики, етапи оформлення проектної 
документації. Індивідуальні проекти, особливості оформлення проектної 
документації. Правила роботи закладів (підприємств) ресторанного 
господарства. Тенденції розвитку ринку торговельних центрів України. 
Критерії ефективності діяльності торговельних центрів. Зонування 
площі торговельного центру. Врахування при проектуванні особливостей. 
Оптимізація проектних рішень. Розрахунок техніко-економічних 
показників роботи складу. 
3.11. Рекомендовані джерела. 
1. Голошубова Н.О. Організація торгівлі : підруч. для студ. вищ. навч. 
закл. / Н.О. Голошубова. – Київ : Книга, 2012. – 680 с. 

2. Канаян К. Проектирование магазинов и торговых центров / 
К. Канаян, А. Канаян. – М. : Юнион-Стандарт Консалтинг, 2005. – 
400 с. 

3.12. Методи навчання. 
Тематичні та проблемні лекції, вирішення ситуаційних та творчих 
завдань, контрольні роботи, презентації. 
3.13. Методи оцінювання: 
– поточний контроль (підготовка дайджестів, тестування, перевірка 
ситаційних та творчих завдань, вирішення кейсового завдання із 
застосуванням SketchUp 8); 

– підсумковий контроль – залік. 
3.14. Мова навчання. Українська. 
 
3.1. Назва. Безпека товарів та довкілля. 
3.2. Шифр. ВС1. 
3.3. Тип. За вибором. 
3.4. Рік навчання. 2018–2019. 
3.5. Семестр. VII. 
3.6. Кількість кредитів ЄКТС. 3,0. 
3.7. ПІБ лектора, науковий ступінь, посада. 
Мокроусова О.Р., д-р техн. наук, проф.; Бондаренко Є.В., канд. техн. 
наук, доц. 
3.8. Результати навчання. 
Формування системи знань щодо показників безпечності та екологічності 
харчових продуктів та непродовольчих товарів на різних етапах їх 
життєвого циклу. 
3.9. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. 
«Хімія», «Мікробіологія», «Товарознавство», «Безпека життєдіяльності». 
3.10. Зміст. 
Законодавчо-нормативне забезпечення безпечності харчових продуктів 
та непродовольчих товарів. Система органів контролю за безпечністю 
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товарів. Вплив антропогенних і технологічних чинників на довкілля, 
проблеми забруднення і виснаження флори та фауни, погіршання 
якості продовольчих ресурсів. Класифікація галузей виробництва товарів 
широкого вжитку за ступенем шкідливого впливу на навколишнє 
середовище. Екологічний контроль. Показники екологічних властивостей 
непродовольчих товарів та чинники, які їх формують. Негативний 
вплив виробництва різних груп непродовольчих товарів на довкілля. 
Вплив різних груп непродовольчих товарів на навколишнє середовище 
під час їх експлуатації. Екологічні проблеми утилізації непродовольчих 
товарів. Методи послаблення шкідливої дії забруднень на живі організми. 
Вирішення проблем використання вторинних ресурсів. Перспективні 
напрями використання відходів споживання, переробки і захоронення 
високотоксичних і радіоактивних відходів. Міжнародна торгівля 
відходами.  
3.11. Рекомендовані джерела. 
1. Димань Т.М. Безпека продовольчої сировини і харчових продуктів : 
підручник / Т.М. Димань, Т.Г. Мазур. – Київ : Академія, 2011. – 
520 с. 

2. Некос А.Н. Экология и проблемы безопасности товаров народного 
потребления : учеб. пособ. / А.Н. Некос, В.М. Дудурич ; под общ. 
ред. А.Н. Некоса. – Х. : ХНУ им. В.Н. Каразина, 2007. – 380 с. 

3. Домарецкий В.А. Екологія харчових продуктів / В.А. Домарецкий, 
Т.П. Златєв. – Київ : Урожай, 1993.  

4. Шкарупа В.Ф. Основи екології та безпеки товарів народного 
споживання : підручник / В.Ф. Шкарупа. – Київ : Київ. нац. торг.-
екон. ун-т, 2002. – 315 с. 

3.12. Методи навчання. 
Поєднання традиційних та нетрадиційних методів викладання із 
використанням інноваційних технологій: 
– лекції (тематичні, проблемні); 
– практичні заняття (дискусія).  
3.13. Методи оцінювання:  
– поточний контроль (тестування, усне та письмове опитування, 
перевірка виконаних індивідуальних завдань); 

– підсумковий контроль – залік. 
3.14. Мова навчання. Українська. 
 
3.1. Назва. Безпечність товарів. 
3.2. Шифр. ВС1. 
3.3. Тип. За вибором. 
3.4. Рік навчання. 2018–2019. 
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3.5. Семестр. VII. 
3.6. Кількість кредитів ЄКТС. 3,0. 
3.7. ПІБ лектора, науковий ступінь, посада. 
Бондаренко Є.В, канд. техн. наук, доц.; Мокроусова О.Р., д-р техн. 
наук, проф. 
3.8. Результати навчання. 
Формування знань щодо хімічних та біологічних процесів і закономір-
ностей розробки, оцінювання, прогнозування критеріїв безпечності 
споживних товарів, знань щодо виникнення та динаміки небезпечних 
чинників у сировині і готовій продукції; знань щодо джерел, динаміки 
та фізіології впливу харчових алергенів на організм людини, 
механізму застосування, розповсюдження та небезпеки для людини 
генетично модифікованих організмів, знань щодо засад харчової 
токсикології, набуття навичок оцінювання ризиків та прогнозування 
безпечності споживних товарів упродовж виробництва та проходження 
каналами розповсюдження. 
3.9. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. 
«Мікробіологія», «Безпека товарів та довкілля», «Біохімія та фізіологія 
харчування», «Основи екології та безпеки товарів». 
3.10. Зміст. 
Вітчизняна та зарубіжна практика нормативного регулювання безпечності 
товарів. Загальні закономірності формування та динаміки критеріїв 
біологічного, хімічного, фізичного походження безпечності харчових 
продуктів. Природа та особливості контролювання небезпек, пов’язаних 
з харчовими алергенами і генетично модифікованими організмами. 
Роль харчових добавок у формуванні безпечності харчових продуктів. 
Міграція шкідливих речовин з пакувальних матеріалів і тари та її 
вплив на безпечність харчових продуктів. Особливості формування та 
подальша динаміка небезпечних чинників, характерних для окремих 
груп харчових продуктів рослинного й тваринного походження. 
Загальні підходи до оцінювання небезпек та характеристика основних 
з них, пов’язаних з експлуатацією і застосуванням основних груп 
непродовольчих споживних товарів.  
3.11. Рекомендовані джерела. 
1. Донченко Л.В. Безопасность пищевой продукции / Л.В. Донченко. – 
М. : Пищепромиздат, 2001. – 528 с. 

2. Позняковский В.М. Гигиенические основы питания, безопасность и 
экспертиза продовольственных товаров / В.М. Позняковский. – 
Новосиб. ун-т, 2005. – 521 с.  
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3.12. Методи навчання. 
Поєднання традиційних та нетрадиційних методів викладання із 
використанням інноваційних технологій: 
– лекції (тематичні, проблемні); 
– лабораторні заняття (проведення досліджень).  
3.13. Методи оцінювання:  
– поточний контроль (тестування, усне та письмове опитування, 
перевірка виконаних індивідуальних завдань); 

– підсумковий контроль – залік. 
3.14. Мова навчання. Українська. 
 
3.1. Назва. Охорона праці. 
3.2. Шифр. НПП. 
3.3. Тип. Обов’язкова. 
3.4. Рік навчання. 2018–2019. 
3.5. Семестр. VІІІ. 
3.6. Кількість кредитів ЄКТС. 3,0. 
3.7. ПІБ лектора, науковий ступінь, посада. 
Палієнко О.О., канд. техн. наук, доц.; Гахович С.В., канд. техн. наук, 
доц. 
3.8. Результати навчання. 
Формування вмінь створення безпечних умов праці для збереження 
здоров’я та матеріальних цінностей. Організація практичної роботи на 
виробництві з урахуванням вимог, що забезпечують виконання 
законодавчих положень і вимог нормативної документації, безпеку 
технологічних процесів, безпеку експлуатації устаткування, пожежну 
профілактику. 
3.9. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. 
«Основи екології», «Безпека життєдіяльності». 
3.10. Зміст. 
Законодавча та нормативна база з питань охорони праці. Державний 
нагляд і громадський контроль за охороною праці. Основи фізіології, 
гігієни праці, та виробничої санітарії. Електробезпека. Пожежна безпека. 
Оцінювання об’єктів щодо їх вибухонебезпеки. Концептуальні засади 
забезпечення пожежної безпеки об’єкта. Засоби гасіння та виявлення 
пожеж. 
3.11. Рекомендовані джерела: 
1. Основи охорони праці / Р.М. Івах, Я.І. Бедрій, Б.О. Білінський, 
М.М. Козяр. – Київ : Кондор, 2011. 

2. Гогіташвілі Г.Г. Основи охорони праці : навч. посіб. / 
Г.Г. Гогіташвілі, В.М. Лапін. – 2-ге вид. – Львів : Новий світ, 2005.  
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3. Гандзюк М.П. Основи охорони праці : навч. посіб. / М.П. Гандзюк, 
Є.П. Желібо, М.О. Халімовський. – Київ : Каравела, 2005. 

4. Безпека праці: ергономічні та естетичні основи / С.О. Апостолюк, 
В.С. Джигирей, А.С. Апостолюк, І.А. Соколовський. – Київ, 2007. 

5. Грищук М.В. Основи охорони праці : навч. посіб. для студ. вищ. 
навч. закл. / М.В. Грищук. – Київ : Кондор, 2007. 

6. Медведєв Е.Н. Основи охорони праці : навч. посіб. для студ. вищ. 
навч. закл. / Е.Н. Медведєв, Г.Ф. Сорокін. – Київ : Професіонал, 
2008. – 208 с. 

3.12. Методи навчання.  
Лекції: оглядові, тематичні, проблемні. 
Практичні заняття. 
Імітаційні неігрові: розв’язання ситуаційних задач, вирішення завдань. 
Репродуктивні та проблемно-пошукові: виконання індивідуальних 
завдань, дискусії, робота в малих групах, моделювання ситуацій. 
3.13. Методи оцінювання. 
– поточний контроль – усне та письмове опитування, тестування, 
перевірка дайджестів, конспектів, презентацій; 

– підсумковий контроль – залік. 
3.14. Мова навчання. Українська. 
 
3.1. Назва. Технічне регулювання. Оцінювання відповідності. 
3.2. Шифр. НПП. 
3.3. Тип. Обов’язкова. 
3.4. Рік навчання. 2018–2019. 
3.5. Семестр. VIII. 
3.6. Кількість кредитів ЄКТС. 6,0. 
3.7. ПІБ лектора, науковий ступінь, посада. 
Мережко Н.В., д-р техн. наук, зав. каф.; Метельська Н.С., канд. техн. 
наук, доц. 
3.8. Результати навчання. 
Формування знань щодо підтвердження відповідності в Україні та світі. 
3.9. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. 
«Технічне регулювання. Основи стандартизації, метрології та управління 
якістю», «Товарознавство». 
3.10. Зміст. 
Оцінювання відповідності. Способи підтвердження відповідності. 
Декларація виробника. Принципи оцінювання відповідності. Предметна 
сфера оцінювання відповідності. Способи інформування про відповідність. 
Повноваження органів виконавчої влади у сфері оцінювання 
відповідності. Завдання та функції учасників процедури оцінювання 
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відповідності, їх правова взаємодія. Оцінювання відповідності першою, 
другою та третьою стороною. Відповідальність в системі оцінювання 
відповідності. Сутність, принципи та завдання акредитації. Законодавчо-
нормативне забезпечення, порядок та процедура акредитації в Україні.  
Особливості сертифікації імпортних товарів. Документальне оформлення 
результатів сертифікації. Процедура визнання сертифікатів відповідності, 
виданих у різних сертифікаційних системах. Перспективи розвитку 
сертифікаційних заходів. 
3.11. Рекомендовані джерела. 
1. Технічне регулювання та підтвердження відповідності в Україні : 
підручник / С.Т. Черепков, С.І. Кондрашов та ін. – Харків : ХПІ, 
2010. – 439 с. 

2. Мережко Н.В. Сертифікація товарів і послуг : підручник / 
Н.В. Мережко. – Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2002. 

3. Самойленко А.А. Сертифікація продовольчих товарів : навч. посіб. / 
А.А. Самойленко. – Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2006. 

4. Самойленко А.А. Сертифікація послуг : навч. посіб. / 
А.А. Самойленко. – Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2003. 

5. Оцінювання відповідності. Словник термінів і загальні принципи. – 
ДСТУ ISO/IEC 17000:2007. – Київ : Держспоживстандарт України. – 
2008. – 20 с. 

6. Сертифікація в Україні. Нормативні акти та інші документи : у 3 т. – 
Київ : Держстандарт України, 1998–2002. 

3.12. Методи навчання. 
Лекції (тематичні, проблемні), практичні заняття (дискусія, моделювання 
ситуацій).  
3.13. Методи оцінювання:  
– поточний контроль (тестування, усне та письмове опитування, перевірка 
виконаних ситуаційних завдань); 

– підсумковий контроль – екзамен письмовий. 
3.14. Мова навчання. Українська. 
 
3.1. Назва. Товарознавчі складові ринкознавства. 
3.2. Шифр. ВС1. 
3.3. Тип. За вибором. 
3.4. Рік навчання. 2018–2019. 
3.5. Семестр. VIII. 
3.6. Кількість кредитів ЄКТС. 3,0. 
3.7. ПІБ лектора, науковий ступінь, посада. 
Мережко Н.В., д-р техн. наук, зав. каф.; Сидоренко О.В., д-р техн. 
наук, проф. 
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3.8. Результати навчання. 
Підготовка до комерційної діяльності на ринку споживчих товарів, 
управління асортиментом, якістю та конкурентоспроможністю товарів; 
розроблення каналів збуту та технології товароруху стосовно окремих 
товарних груп, оптимізація товарознавчо-технологічних рішень під 
час просування споживчих товарів на ринку. 
3.9. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. 
«Товарознавство», «Маркетинг», «Комерційна діяльність», «Торговельне 
підприємництво». 
3.10. Зміст. 
Вивчення загальної методології товарознавчої діяльності на ринку 
споживчих товарів, методів дослідження критичних контрольних точок, 
процесу виробництва та товароруху, прогнозування і управління 
номенклатурою та якістю споживчих товарів, оптимізація товаро-
знавчих рішень щодо управління асортиментом, якістю та 
конкурентоспроможністю товарів на торговельному підприємстві з 
метою здійснення ефективної комерційної діяльності. 
3.11. Рекомендовані джерела. 
1. Сидоренко О.В. Товарознавчі складові ринкознавства / 
О.В. Сидоренко. – Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2001. 

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

3. Мережко Н.В. Лабораторний практикум з дисципліни «Товарознавчі 
складові ринкознавства» / Н.В. Мережко, О.В. Сидоренко. – Київ : 
Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2008. 

3.12. Методи навчання. 
Поєднання традиційних та нетрадиційних методів викладання із 
використанням інноваційних технологій: 
– лекції (тематичні, проблемні); 
– практичні заняття (тренінг, комунікативний метод, робота у малих 
групах).  

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

– підсумковий контроль – екзамен. 
3.12. Мова навчання. Українська. 

 
3.1 Назва. Конкурентоспроможність підприємства. 
3.2. Шифр. ВС1. 
3.3. Тип. За вибором. 
3.4. Рік навчання. 2018–2019. 



 90

3.5. Семестр. VІІІ. 
3.6. Кількість кредитів ЄКТС. 3. 
3.7. ПІБ лектора, науковий ступінь, посада.  
Нападовська Л.А., канд. екон. наук, доц. 
3.8. Результати навчання. 
Формування у студентів системи спеціальних знань та умінь дослі-
дження характеру конкурентного середовища та вибору ефективних 
моделей конкурентної стратегії, що забезпечують підвищення 
конкурентоспроможності суб’єктів ринку. 
3.9. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни.  
«Макроекономіка», «Мікроекономіка», «Маркетинг», «Менеджмент», 
«Економіка підприємства». 
3.10. Зміст. 
Теоретичні засади дослідження конкурентоспроможності підприємств. 
Види конкурентоспроможності та методи їх оцінювання. Аналіз 
зовнішнього середовища та конкурентоспроможності підприємств. 
Стратегії конкуренції та умови їх застосування.  
3.11. Рекомендовані джерела. 
1. Дойль П. Маркетинг – менеджмент и стратегии / П. Дойль. – 

3-е изд. – СПб. : Питер, 2002. 
2. Кныш М.И. Конкурентные стратегии / М.И. Книш. – СПб. : Питер, 

2000. 
3. О’Шонесси. Конкурентный маркетинг: стратегический поход / 

О’Шонесси. – СПб. : Питер, 2001.  
4. Фатхутдинов Р.А. Конкурентоспособность: экономика, стратегия, 

управление / Р.А. Фатхутдинов. – М. : ИНФРА-М, 2000. 
3.12. Методи навчання. 
Лекції, проблемні семінари, тестування, ділова гра. 
3.13. Методи оцінювання: 
– поточний контроль (колоквіуми, тестування, опитування, виконання 
індивідуального завдання); 

– підсумковий контроль (залік). 
3.13. Мова навчання. Українська. 
 
3.1. Назва. Управління продажем. 
3.2. Шифр. ВС1. 
3.3. Тип. За вибором. 
3.4. Рік навчання. 2018–2019. 
3.5. Семестр. VIII. 
3.6. Кількість кредитів ЄКТС. 3,0. 
3.7. ПІБ лектора, науковий ступінь, посада. 
Ільченко Н.Б., канд. екон. наук, доц. 
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3.8. Результати навчання. 
Знати: 
– способи організації управління взаємовідносинами з клієнтами 

(Customer Relationship Management);  
– систему збалансованих показників планування продажу товарів 
вітчизняними підприємствами; 

– особливості формування системи мотивації персоналу відділу продажу; 
– основні показники для розрахунку KPI та КSI роботи персоналу 
відділу продажу;  

– організацію бізнес-процесів через CRM-рішення; 
– моделі управління продажем товарів на вітчизняних підприємствах. 
Уміти: 
– організовувати та оптимізовувати процес управління взаємовідно-
синами з клієнтам; 

– аналізувати клієнтську базу споживачів за ABCXYZ-методом; 
– здійснювати оцінювання показників, що характеризують результати 
продажу; 

– обґрунтовувати вибір стратегії продажу. 
3.9. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. 
«Економіка торгівлі», «Організація торгівлі», «Маркетинг», «Комерційна 
діяльність», «Психологія торгівлі», «Проектування торговельних об’єктів». 
3.10. Зміст. 
Сутність поняття «управління продажем». Характеристики системного 
управління продажем. Чинники, що впливають на вибір системи 
продажу. Визначення цільових клієнтів при формуванні системи 
продажу. Цикл управління системою продажу. Оперативне управління 
системою продажу. Сучасні тенденції в теорії управління продажем. 
Формування організаційної структури відділу продажу. Особливості 
оцінювання роботи відділу продажу. Основні етапи організації 
процесу роботи з клієнтами. Побудова системи взаємовідносин з 
клієнтами. Методи категоризації клієнтів: математичний метод через 
АВС-аналіз клієнтської бази; емпіричний метод; XYZ-аналіз клієнтської 
бази. Методика побудови системи продажу товарів у каналах збуту. 
Принципи управління взаємовідносинами з клієнтами за математичним 
методом.  

Місце стратегії продажу у діяльності підприємства. Основні 
стратегії продажу, їх характеристики. Процес формування стратегії 
продажу. Стратегії В2В та В2С. Стратегія Push (проштовхування). 
Стратегія Pull (притягування). Стратегія і тактика продажу за методом 
SPIN. Стратегія управління взаємовідносинами з клієнтами (Customer 
Relationship Management). Управління бізнес–процесами через CRM-
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рішення. CRM як основа якісних взаємовідносин з клієнтами. Контроль 
за виконанням основних показників продажу. Основні моделі управління 
системою продажу. Моделі продажу: клієнтоорієнтовані; товарно-
орієнтовані; орієнтовані на продавця. Моделі продажу: транзакційна; 
консультативна; підприємницька. Модель Т.О.Т.Е. – тест-операція-
тест-вихід. «Воронка продажу». Модель Волкової. Матриця Абеля. 
Графічне зображення моделей процесу продажу. Модель організації 
управління продажем товарів підприємствами оптової торгівлі в 
умовах конкурентного середовища. Побудова ефективної системи 
збуту виробничими підприємствами. Планування продажу товарів 
виробничими підприємствами у системі збуту. Контроль за продажем 
товарів, ціновою політикою і якістю обслуговування в каналах збуту. 
3.11. Рекомендовані джерела. 
1. Лукич Р. Управление продажами / Р. Лукич. – М. : Манн, Иванов и 
Фербер, 2010. – 211 с. 

2. Баркан Д.И. Управление продажами : учебник / Д.И. Баркан. – 
2-е изд. – СПб. : Высш. шк. менеджмента, 2008. – 908 с.  

3. Бакшт К. Построение отдела продаж с нуля до максимальных 
результатов / К. Бакшт. – СПб. : Питер, 2007. – 304 с. 

4. Асланов Т. Арифметика продаж. Руководство по управлению 
продавцами / Т. Асланов. – М. : Манн, Иванов и Фербер, 2011. – 
140 с.  

5. Захарова Ю. Торговый маркетинг. Эффективная организация продаж : 
практическое пособие / Ю.А. Захарова. – М. : Дашков и К°, 2011. – 
136 с. 

6. Норка Д.И. Управление отделом продаж малого предприятия, 
стратегии и тактики успеха / Д.И. Норка. – М. : ГроссМедиа, 2008. – 
137 с. 

3.12. Методи навчання. 
Тематичні та проблемні лекції, практичні заняття з використанням 
ситуаційних та творчих завдань, сучасних інформаційних технологій. 
3.13. Методи оцінювання. 
Контроль знань: 
– поточний (усне та письмове опитування, тестування, перевірка 
ситуаційних та творчих завдань, презентацій, контрольних робіт); 

– підсумковий – залік (письмовий). 
3.14. Мова навчання. Українська. 

 
3.1. Назва. Мерчандайзинг.  
3.2. Шифр. ВС1. 
3.3. Тип. За вибором. 
3.4. Рік навчання. 2018–2019. 
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3.5. Семестр. VIII. 
3.6. Кількість кредитів ЄКТС. 3. 
3.7. ПІБ, лектора, науковий ступінь, посада. 
Григоренко Т.М., ст. викл. 
3.8. Результати навчання: 
– здобуття теоретичних знань з питань розроблення та застосування 
мерчандайзингових заходів у роздрібних торговельних підприємствах;  

– знання основних концепцій мерчандайзингу та вміння застосовувати їх 
на практиці; 

– оволодіння методичним інструментарієм реалізації основних принципів 
мерчандайзингу; 

– засвоєння мерчандайзингових підходів щодо розміщення та викладки 
товарів та регулювання потоку покупців у торговельній залі 
магазинів; 

– опанування інструментарієм мерчандайзингу, що стимулює попит у 
місцях продажу; 

– набуття навичок оцінювання ефективність мерчандайзингу. 
3.9. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. 
«Економіка торгівлі», «Організація торгівлі», «Маркетинг», «Комерційна 
діяльність», «Психологія торгівлі», «Проектування торговельних 
об’єктів». 
3.10. Зміст.  
Мерчандайзинг: історія та сучасний розвиток. Сутність, функції та 
завдання мерчандайзингу. Психологічні чинники формування теоретичних 
основ мерчандайзингу. Відмінності цілей мерчандайзингу виробника, 
постачальника, оптового, роздрібного підприємства. Методи продажу 
товарів на основі принципів мерчандайзингу. Організація мерчандайзингу 
виробниками та оптовими підприємствами. Управління роздрібними 
продажами. Інструментарій мерчандайзингу, що стимулює попит у 
місцях продажу. Розміщення рекламних матеріалів у місцях продажу. 
Моніторинг комунікаційних заходів з боку конкурентів. Стимулювання 
торговельних підприємств та їх працівників за впровадженням та 
дотриманням мерчандайзингу. Принципи розміщення груп товарів у 
торговельному залі. Мерчандайзингові підходи до викладки товарів в 
торговельному залі роздрібного підприємства. Розміщення обладнання 
та формування типу руху відвідувачів у торговельному залі. 
Управління товарною викладкою у торговельному підприємстві. 
Регулювання потоку відвідувачів підприємства. Специфіка розподілу 
функціональних зон у торговельному залі роздрібного підприємства. 
Створення комфортного середовища для відвідувачів роздрібних 
підприємств. Контроль за дотриманням мерчандайзингу.  
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3.11. Рекомендовані джерела. 
1. Мельник І.М. Мерчандайзинг : навч. посіб. / І.М. Мельник, 
Ю.М. Хом’як. – Київ : Знання, 2009. – 309 с.  

2. Канаян К. Мерчандайзинг : підручник / К. Канаян, Р. Канаян. – М. : 
РИП-холдинг, 2002. – 236 с. 

3. Колборн Р. Мерчандайзинг : принципы успешной торговли : пер. с 
англ. / Р. Колборн ; под ред. И.О. Черкасовой. – СПб. : Нева, 2002. – 
416 с. 

4. Рамазанов И.А. Мерчандайзинг в торговом бизнесе / 
И.А. Рамазанов. – М. : Деловая л-ра, 2002. – 112 с. 

5. Снегирева В. Книга мерчандайзера / В. Снегирева. – СПб. : Питер, 
2007. – 384 с. 

3.12. Методи навчання. 
Тематичні та проблемні лекції, вирішення ситуаційних та творчих 
завдань, контрольні роботи, презентації. 
3.13. Методи оцінювання: 
– поточний контроль (підготовка дайджестів, тестування, перевірка 
ситуаційних та творчих завдань); 

– підсумковий контроль – залік. 
3.14. Мова навчання. Українська. 

 
 
 

ПРАКТИКА  
 

Виробнича практика 1 
Семестр – 4, тривалість – 2 тижні. Залік. 
 
Виробнича практика 2 
Семестр – 6, тривалість – 2 тижні. Залік. 
 
Виробнича практика 3  
Семестр – 8, тривалість – 4 тиждень. Залік. 
 
 
4. Загальна інформація для студентів. 
 
4.1. Вартість проживання в гуртожитку становить 216,00–292,00 грн 
за місяць (залежно від кількості осіб, які проживають у кімнаті).  
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4.2. Житло. 
На території студентського містечка є три гуртожитки, розта-

шовані за 5 хв ходи від головного навчального корпусу та за 15 хв від 
станцій метро «Лісова» та «Чернігівська». До центру міста (вул. Хрещатик) 
можна доїхати за 30 хв. Поблизу університету – лісопаркова зона та 
Парк Кіото.  

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

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

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

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

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

• № 4 – вул. М. Матеюка, 2-а, м. Київ, 02156;  
тел. (044) 531-47-62, (044) 531-47-99. 

 
4.3. Харчування. 

В університеті працюють дві їдальні (у головному корпусі та 
корпусі Д), кафе у кожному з навчальних корпусів. У корпусі А також 
працює кафе з авторською кухнею. 

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

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

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

Медичне обслуговування іноземних громадян, які тимчасово 
перебувають на території України, здійснюється у державних та 
комунальних закладах охорони здоров’я за власні кошти іноземця, у 
тому числі за договорами медичного страхування зі страховиками 
України. 
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4.5. Можливості для студентів з особливими потребами. 
В університеті створено сприятливі умови для навчання, 

комфортного перебування та проживання студентів з особливими 
потребами. 

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

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

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

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

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

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

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

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

− студентам, які є дітьми-інвалідами й інвалідами І–ІІІ груп; 
− студентам, що мають сім’ї з дітьми і в яких обоє з подружжя або 
одна мати (батько) навчаються в університеті на денній формі 
навчання. 
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4.6. Страхування. 
Медична допомога надається іноземцям або особам без грома-

дянства відповідно до вимог, установлених законодавством України. 
Надання медичної допомоги іноземним громадянам здійснюється 

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

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

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

У разі необхідності університет сприяє оформленню медичного 
полісу з надання медичної допомоги. 
 
4.7. Фінансове забезпечення студентів. 

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

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

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

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

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

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

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

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

про працю України; 
5) надання ксерокопіювальних послуг студентам. 
 
4.9. Умови для навчання. 

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

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



 99

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

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

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

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

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

• Російська наукова електронна бібліотека (e-library.ru), де представ-
лено повнотекстові російські фахові економічні журнали. 

• Законодавча електронна база «Нормативні акти України». 
• Відкриті архіви України (oai.org.ua) – депозитарій наукових статей, 
монографій з різних питань. 

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

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

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

• Підручники за тематикою: маркетинг, менеджмент, реклама, управ-
ління персоналом, товарознавство, фінанси, інформатика тощо. 
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На сайті бібліотеки КНТЕУ можна отримати доступ до елек-
тронного каталогу та персонального електронного формуляра. 
Переглянути свій електронний формуляр також можливо з «Особистого 
кабінету» на головній сторінці веб-сайта КНТЕУ. 

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

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

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

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

• Абонемент художньої літератури: усі читачі – 21 день. 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
4.11. Практична інформація щодо мобільності студентів. 

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

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

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

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

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

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

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

Контингент слухачів формується відповідно до наповнення груп 
протягом навчального року. 

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

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

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

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

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

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

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

 
4.14. Позауніверситетська діяльність та дозвілля. 

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

В університеті працює культурно-мистецький центр, в якому 
діють творчі аматорські колективи: народний студентський камерний 
академічний хор, студія сучасного танцю «Light», студія вокалу та 
сучасної музики, студія інструментальної музики, команда КВН 
«Збірна КНТЕУ». 

 
4.15. Студентські організації. 

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

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

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

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

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