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ВСТУП 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

 
Таблиця відповідності шкали оцінювання ЄКТС 
національній системі оцінювання та КНТЕУ 

Оцінка за системою Оцінка за 
шкалою 
ЄКТС 

Визначення національною КНТЕУ 

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

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

C ДОБРЕ – загалом правильна робота 
з певною кількістю значних помилок 

добре 
75–81 

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

шкалою 
ЄКТС 

Визначення національною КНТЕУ 

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

E 
ДОСТАТНЬО – виконання задовольняє 
мінімальні критерії 

задовільно 
60–68 

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

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

незадовільно 
1–34 

 
 
1. Загальна інформація. 
 
1.1. Назва і адреса. 

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

 
1.2. Опис закладу(зокрема тип і статус). 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Мазаракі 
Анатолій 
Антонович  
 

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

Притульська 
Наталія 
Володимирівна 
 

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

Шаповал  
Світлана  
Леонідівна 
 

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

Мельниченко  
Світлана 
Володимирівна 
 

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

Сай 
Валерій 
Миколайович 
 

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

Шаповал 
Леонід 
Геннадійович 

Проректор з адміністративно-господарської 
роботи 

 
1.4. Академічний календар. 

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

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

Шифр 
та найменування 
галузі знань 

Спеціальність
Спеціалізація 

освітнього ступеня 
«бакалавр» 

Спеціалізація 
освітнього ступеня 

«магістр» 
03 

Гуманітарні науки
035 

Філологія 
Переклад – англійська 

мова 
– 

Економічна 
кібернетика 

Економічна 
кібернетика 
Міжнародна 
економіка 

05 
Соціальні та 
поведінкові 

науки 
 

051 
Економіка 

Міжнародна 
економіка 

 Економіка 
підприємства 
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Продовження таблиці 
Шифр 

та найменування 
галузі знань 

Спеціальність
Спеціалізація 

освітнього ступеня 
«бакалавр» 

Спеціалізація 
освітнього ступеня 

«магістр» 
 Економічна безпека 

підприємства 
Економіка 

підприємства 

 

Фінанси підприємства

Фінансовий 
менеджмент 

053 
Психологія 

Психологія Психологія 

Міжнародний бізнес 
Міжнародна торгівля 

 

056 
Міжнародні 
економічні 
відносини 

Міжнародний маркетинг

Міжнародний 
бізнес 

06 
Журналістика 

061 
Журналістика

Реклама і зв’язки 
з громадськістю 

Реклама 

Облік і оподаткування Облік 
і оподаткування 

Фінансовий контрольФінансовий контроль 
Аудиторська 
діяльність 

071 
Облік 

і оподаткування

Аудиторська діяльність Фінансова аналітика
Державні фінанси 
Банківська справа 

Державні фінанси 

Державна 
казначейська справа 

Банківська справа 

Фінансове 
посередництво 

Фінансове 
посередництво 

072 
Фінанси, 
банківська 
справа та 

страхування 

Страхування Страхування 
Менеджмент 

зовнішньоекономічної 
діяльності 

Менеджмент 
зовнішньо-
економічної 
діяльності 

Менеджмент 
організацій 

Менеджмент 
організацій 

Торговельний 
менеджмент 

Торговельний 
менеджмент 

Менеджмент персоналу Менеджмент 
персоналу 

Готельний і ресто-
ранний менеджмент 

Готельний 
і ресторанний 
менеджмент 

07 
Управління та 
адміністрування 

 
 

073 
Менеджмент 

 

Туристичний 
менеджмент 

Туристичний 
менеджмент 

 



 8

Продовження таблиці 
Шифр 

та найменування 
галузі знань 

Спеціальність
Спеціалізація 

освітнього ступеня 
«бакалавр» 

Спеціалізація 
освітнього ступеня 

«магістр» 
Менеджмент 
інвестиційної 
діяльності 

  

Менеджмент 
інноваційної 
діяльності 
Публічне 

управління та 
адміністрування 

074 
Публічне 

управління та 
адміністру-

вання 

Публічне управління 
та адміністрування 

Управління в сфері 
економічної 
конкуренції 

Маркетинг Маркетинг 075 
Маркетинг Рекламний бізнес Рекламний бізнес 

Оптова і роздрібна 
торгівля 

Організація 
оптової та 

роздрібної торгівлі

Товарознавство 
і комерційна логістика

Товарознавство 
і комерційна 
логістика 

Товарознавство 
та організація 

зовнішньої торгівлі 

Товарознавство 
та організація 
зовнішньої 
торгівлі 

Митна справа Митна справа 

 
 

076 
Підприєм-
ництво, 

торгівля та 
біржова 
діяльність 

Управління 
безпечністю та якістю 

товарів 

Управління 
безпечністю 

та якістю товарів 

Комерційне право Комерційне право 

Фінансове право Фінансове право 

Правове забезпечення 
безпеки 

підприємницької 
діяльності 

Правове 
забезпечення 

безпеки 
підприємницької 

діяльності 

081 
Право 

Цивільне право 
і процес 

Цивільне право 
і процес 

08 
Право 

082 
Міжнародне 

право 
Міжнародне право Міжнародне право 
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Закінчення таблиці 
Шифр 

та найменування 
галузі знань 

Спеціальність
Спеціалізація 

освітнього ступеня 
«бакалавр» 

Спеціалізація 
освітнього ступеня 

«магістр» 
121 

Інженерія 
програмного 
забезпечення 

Інженерія 
програмного 
забезпечення 

– 

12 
Інформаційні 
технології 

122 
Комп’ютерні 
науки та 

інформаційні 
технології 

Комп’ютерні науки 
та інформаційні 

технології 

Комп’ютерні 
науки та 

інформаційні 
технології 

Шифр 
та найменування 
галузі знань 

Спеціальність
Спеціалізація 

освітнього ступеня 
«бакалавр» 

Спеціалізація 
освітнього ступеня 

«магістр» 
18 

Виробництво 
та технології 

181 
Харчові 
технології 

Ресторанні технології Ресторанні 
технології 

Готельна 
і ресторанна 

справа 

241 
Готельно-
ресторанна 
справа 

Готельно-ресторанна 
справа Міжнародний 

готельний бізнес 
Міжнародний 
туристичний 

бізнес 

24 
Сфера 

обслуговування 

242 
Туризм 

Туризм 
Курортна  
справа 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

про працю України; 
5) надання ксерокопіювальних послуг студентам. 

 
2.2. Умови розміщення/забезпечення проживання. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
2.4. Вартість проживання. 

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

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

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

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

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

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

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

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

 
2.6. Медичні послуги. 

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

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

 
2.7. Страхування. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Франція 

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

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

 
Міжнародні програми і проекти 

 

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

Міжнародні договори програми 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
2.16. Навчання на робочому місці. 

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

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

 
2.17. Умови для занять спортом і відпочинку. 

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

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

 
2.18. Студентські організації. 

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

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

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

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

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

 
3. Профіль програми. 
 

Профіль програми 
«Державні фінанси» 

освітнього ступеня «бакалавр» 
Тип диплому та обсяг 
програми  

Одиничний ступінь,  
240 кредитів ЄКТС 

Вищий навчальний заклад  Київський національний торговельно-економічний 
університет 

Акредитаційна інституція  Міністерство освіти і науки України 
Період акредитації  2008-2018 рр. 
Рівень програми  Перший рівень 
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Продовження таблиці 
Профіль програми 

«Державні фінанси» 
освітнього ступеня «бакалавр» 

Ціль освітньої програми  А 
Надати студентам знання та навички, які ґрунтуються на загальновідомих 
наукових результатах, орієнтовані на актуальні питання професійного 
спрямування, в межах яких можлива подальша професійна та наукова кар’єра. 

Характеристика програми  
Предметна область 
(галузь знань) 

07 Управління та адміністрування 

Основний фокус 
програми та 
спеціалізації  

Загальна освіта в області фінансів, банківської справи та 
страхування з акцентом на формуванні компетентностей, 
пов’язаних із управлінням фінансовими відносинами у 
сфері державних фінансів. 

Орієнтація програми  Професійна  

В 

Особливості та 
відмінності  

Програма підготовки бакалавра передбачає три цикли: 
дисципліни соціально-гуманітарної підготовки; дисцип-
ліни фундаментальної, природничо-наукової та загально-
економічної підготовки; дисципліни професійної та 
практичної підготовки 

Придатність до працевлаштування та подальшого навчання 
Придатність до 
працевлаштування  

Робота відповідно до національного класифікатора 
України «Класифікатор професій» ДК 003:2010, зокрема:
• 3340. Інші фахівці в галузі освіти. 
• 3433. Бухгалтери та касири-експерти. 
• 3436. Помічники керівників. 
• 3439. Інші технічні фахівці в галузі управління. 
• 3441. Інспектори митної служби. 
• 3442. Інспектори податкової служби. 
• 3449. Інші державні інспектори. 
Випускник може обіймати інші посади відповідно до 
професійних назв робіт, що характеризуються спеціаль-
ними професійними компетентностями 

C 

Подальше навчання  Можливість навчатись за програмами другого циклу  
Стиль викладання  

Підходи до викладання 
та навчання  

Студентоцентроване навчання з проведенням лекційних, 
семінарських та практичних занять, самонавчання сту-
дентів з використанням елементів дистанційних техноло-
гій та ресурсів мережі Internet, консультації з викла-
дачами 

D 

Методи оцінювання  Заліки, письмові екзамени, презентації, тестування, про-
ходження виробничої практики, кваліфікаційний 
екзамен 
Програмні компетентності E 

Загальні компетентності  − здатність до навчання та застосування набутих знань 
та навичок на практиці; 

− здатність до аналізу та синтезу на основі фактичних 
спостережень та фундаментальних знань; 
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  − здатність здійснювати комунікаційну діяльність, пра-
цювати у колективі та команді, адаптуватися до нових 
ситуацій у професійній діяльності; 

− здатність до оцінки та аналізу соціально- економічних 
процесів і явищ на глобальному, макро-, мезо- і 
мікрорівнях; 

− здатність до ділового спілкування іноземною мовою; 
− здатність виконувати професійну діяльність у відпо-
відності до стандартів якості 

 Спеціальні 
компетентності  

− розуміння економічної сутності фінансів, структури 
фінансової системи країни, принципів, методів 
управління фінансами, теоретичних засад формування 
і реалізації фінансової політики держави; 

− знання інституційних засад функціонування фінансо-
вої системи країни; 

− здатність використовувати інформаційні системи і 
технології у державних та місцевих фінансах; 

− здатність використовувати теоретичні знання та прак-
тичні навички з бухгалтерського обліку в бюджетних 
установах; 

− здатність здійснювати державний фінансовий контроль 
виконання бюджетів, цільового використання бю-
джетних коштів, результативності бюджетних 
програм; 

− здатність планувати дохідну, видаткову частини дер-
жавного та місцевих бюджетів, аналізувати виконання 
державного та місцевих бюджетів за доходами та 
видатками; 

− здатність розробляти паспорти бюджетних програм, 
кошториси бюджетних установ і організацій; 

− здатність контролювати виконання кошторисів бю-
джетними установами; 

− здатність до формування та використання фінансових 
ресурсів, бюджетного регулювання суспільного роз-
витку, фінансового забезпечення соціально-економіч-
ного розвитку країни 

F Програмні результати навчання 
• уміння простежувати еволюцію фінансів на різних етапах економічного розвитку 
України, виокремлювати їх специфіку та прогнозувати напрями подальшого 
розвитку; 

• уміння використовувати інформаційні технології (пакети lindo, minitab) під час 
економетричного моделювання, побудови оптимізаційних моделей та постопти-
мізаційних досліджень та ознайомлення з можливостями існуючих експертних 
систем 
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• спроможність до сучасного мислення та демонстрації знань щодо змісту сучасних 
моделей державного управління, вітчизняної системи та структури органів 
державної влади та органів місцевого самоврядування, їх компетенції; 

• знання базових понять у сфері фінансових відносин держави та місцевих органів, 
пов’язаних із забезпеченням збалансованого соціально-економічного розвитку тери-
торій, формування та використання фондів фінансових ресурсів, що забезпечують 
функціонування органів місцевого самоврядування; 

• вміння складати бухгалтерську звітність бюджетної установи та організувати облік 
руху бюджетних коштів, облік статутного фонду, розрахунків, основних засобів; 

• навички працювати з нормативно-правовими актами податкового законодавства, 
правильно визначати та обчислювати об’єкт оподаткування за різними податками, 
розмір податкового зобов’язання, дотримуватись термінів сплати податків; 

• здатність демонструвати розуміння закономірностей у сфері фінансових відносин 
держави, підприємств і домогосподарств, а також особливостей їх застосування у 
практиці фінансової діяльності; 

• вміння документально оформлювати господарські операції, вести облікові регістри, 
складати фінансову звітність; 

• вміти контролювати достовірність обліку у бюджетних установах, повноту 
обрахування всіх коштів, їх своєчасний облік та достовірність інформації по 
використанню коштів на ті чи інші доходи відповідно до єдиних кошторисів 
доходів і видатків; 

• уміти давати оцінку фінансовій діяльності Пенсійного фонду України за допомогою 
інструментів фінансового планування, бюджетування, застосовувати форми та 
методи організаційної, управлінської та фінансової діяльності фондів соціального 
страхування; 

• уміти складати подання про призначення пенсій за видами, визначати страхові 
випадки, які є об’єктом соціального страхування, обраховувати страховий стаж, 
розраховувати розміри соціальних страхових виплат та соціальних допомог із 
фондів соціального страхування; 

• вміння контролювати правильність бухгалтерського обліку діяльності підприємств 
різних форм власності та видів діяльності;  

• здатність демонструвати розуміння економічних відносин, що складаються щодо 
приводу нарахування, сплати та контролю за сплатою податків і зборів, які 
стягуються під час перетину товарами митного кордону держави; 

• розуміння значення державного фінансового контролю як функції управління; 
• здатність до здійснення контролю за дотриманням бюджетного законодавства та 
відповідальність за бюджетні правопорушення; 

• знання організаційних основ функціонування казначейства, розуміння економічної 
сутності виконання державного бюджету за доходами; 

• розуміння економічної сутності виконання державного бюджету за видатками 
Тип диплому та обсяг програми  Одиничний ступінь 

240 кредитів ЄКТС 
Вищий навчальний заклад  Київський національний торговельно-економічний 

університет  
Акредитаційна інституція  Міністерство освіти і науки України  
Період акредитації  2008–2018 рр. 
Рівень програми  Перший рівень  
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Ціль освітньої програми  А 
Надати студентам знання та навички, які ґрунтуються на загальновідомих 
наукових результатах, орієнтовані на актуальні питання професійного 
спрямування, в межах яких можлива подальша професійна та наукова кар’єра 

Характеристика програми  
Предметна область 
(галузь знань) 

07 Управління та адміністрування 

Основний фокус 
програми та спеціалізації 

Загальна освіта в області фінансів, банківської 
справи і страхування з акцентом на формуванні 
компетентностей, пов’язаних із управлінням 
фінансовими відносинами у сфері державних 
фінансів 

Орієнтація програми  Професійна 

В 

Особливості та 
відмінності  

Програма підготовки бакалавра передбачає три 
цикли: дисципліни соціально-гуманітарної підго-
товки; дисципліни фундаментальної, природничо-
наукової та загальноекономічної підготовки; дис-
ципліни професійної та практичної підготовки. Між 
Київським національним торговельно-економічним 
університетом та Державною казначейською служ-
бою України укладено договір про співпрацю, що 
дозволяє студентам і викладачам проходити 
практику та стажування в органах Державної 
казначейської служби України, здійснювати 
підготовку висококваліфікованих фахівців 

Придатність до працевлаштування та подальшого навчання 
Придатність до 
працевлаштування  

Робота відповідно до національного класифікатора 
України «Класифікатор професій» ДК 003:2010, 
зокрема: 
• 3340. Інші фахівці в галузі освіти. 
• 3433. Бухгалтери та касири-експерти. 
• 3436. Помічники керівників. 
• 3439. Інші технічні фахівці в галузі управління. 
• 3442. Інспектори податкової служби. 
• 3449. Інші державні інспектори. 
Випускник може обіймати інші посади відповідно 
до професійних назв робіт, що характеризуються 
спеціальними професійними компетентностями 

C 

Подальше навчання  Можливість навчатись за програмами другого 
циклу 
Стиль викладання  D 

Підходи до викладання 
та навчання  

Студентоцентроване навчання з проведенням 
лекційних, семінарських та практичних занять, 
навчання студентів з використанням елементів 
дистанційних технологій та ресурсів мережі 
Internet, консультації з викладачами 
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 Методи оцінювання  Заліки, письмові екзамени, презентації, тестування, 
проходження виробничої практики, 
кваліфікаційний екзамен 

Програмні компетентності 
Загальні компетентнсті  − здатність до навчання та застосування набутих 

знань та навичок на практиці; 
− здатність до аналізу та синтезу на основі 
фактичних спостережень та фундаментальних 
знань; 

− здатність здійснювати комунікаційну діяльність, 
працювати у колективі та команді, адаптуватися 
до нових ситуацій у професійній діяльності; 

− здатність до оцінки та аналізу соціально-еконо-
мічних процесів і явищ на глобальному, макро-, 
мезо- і мікрорівнях; 

− здатність до ділового спілкування іноземною 
мовою; 

− здатність виконувати професійну діяльність 
у відповідності до стандартів якості 

E 

Спеціальні 
компетентності  

− Розуміння економічної сутності фінансів, струк-
тури фінансової системи країни, принципів, 
методів управління фінансами; 

− Знання засад державного регулювання фінансо-
вих відносин, формування й реалізації фінансової 
політики держави, здатність до вирішення зав-
дань фінансової політики у сфері управління 
державними фінансовими ресурсами;  

− Здатність до використання законодавчих та нор-
мативно-правових актів у сфері державних та 
місцевих фінансів; 

− Розуміння засад функціонування системи органів 
Державної казначейської служби України; 

− Здатність до використання інформаційних систем 
та комунікаційних технологій у сфері казначей-
ського обслуговування бюджетних коштів; 

− Здатність планувати та забезпечувати виконання 
кошторисів бюджетних установ; 

− Здатність здійснювати казначейське обслуго-
вування державного та місцевих бюджетів, 
проводити аналіз та оцінювання казначейського 
обслуговування державного та місцевих 
бюджетів за доходами та видатками; 

− Здатність здійснювати державний фінансовий 
контроль виконання бюджетів, ефективності 
використання бюджетних коштів;  

− Здатність до проектування системи казначей-
ського обслуговування бюджетних коштів, 
оптимізації процесів казначейського обслугову-
вання державного та місцевих бюджетів 
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F Програмні результати навчання  
− Здатність продемонструвати розуміння закономірностей у сфері фінансових 
відносин держави, підприємств і домогосподарств, а також особливостей 
застосування цих закономірностей у практиці фінансової діяльності. 

− Спроможність до сучасного мислення та демонстрації знань щодо змісту сучасних 
моделей державного управління, вітчизняної системи та структури органів 
державної влади та органів місцевого самоврядування, їх компетенції.  

− Здатність до аналізу та застосування норм фінансового права у професійній 
діяльності. Навички попередження правопорушень та їх запобігання, застосування 
заходів впливу до порушників фінансового законодавства, порядок оскарження 
рішень контролюючих органів. 

− Здатність продемонструвати знання джерел формування та напрямів використання 
коштів державного та місцевих бюджетів. 

− Знання організаційних основ функціонування системи органів Державної 
казначейської служби України, її бюджетних та контрольних повноважень.  

− Уміння координувати фінансову діяльність Державної казначейської служби 
України за допомогою інструментів фінансового планування, бюджетування, 
застосовувати форми та методи організаційної, управлінської та фінансової 
діяльності.  

− Здатність продемонструвати розуміння економічної сутності казначейського 
обслуговування Державного та місцевих бюджетів за доходами та видатками, 
особливостей проведення казначейських операцій з касового виконання державного 
бюджету за доходами та видатками. 

− Уміння розробляти проекти кошторисів та забезпечувати виконання кошторисів 
бюджетних установ. 

− Уміння відображати в обліку установ державного сектору різні господарські 
операції, зокрема, облік асигнувань, видатків, зобов’язань, необоротних активів та 
запасів. 

− Навички складання фінансової та бюджетної звітності за результатами виконання 
кошторису та коштів використаних бюджетами. 

− Здатність творчо використовувати інформацію та результати аналізу, робити на 
його основі узагальнення та висновки, оцінювати у реальному часі наслідки 
управлінських рішень, що приймаються, знаходити резерви додаткових надходжень 
і економії витрат відповідного бюджету. 

− Уміння працювати з ключовими інформаційними системами, що використовуються 
органами Державної казначейської служби України та установами державного 
сектору, навички роботи з інтерфейсом АС «Казна», «Парус-бюджет» та програмно-
технічним комплексом «Клієнт Казначейства - Казначейство». 

− Навички працювати з нормативно-правовими актами податкового законодавства, 
правильно визначати та обчислювати об’єкт оподаткування за різними податками, розмір 
податкового зобов’язання, дотримуватись термінів сплати податків. 

− Здатність демонструвати розуміння економічних відносин, що складаються щодо приводу 
нарахування, сплати та контролю за сплатою податків і зборів, які стягуються під час 
перетину товарами митного кордону держави. 

− Знання базових понять у сфері фінансових відносин держави, місцевих органів, 
господарства та населення, пов’язаних із забезпеченням збалансованого соціально-
економічного розвитку територій, формування та використання фондів фінансових 
ресурсів, що забезпечують функціонування органів місцевого самоврядування 
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Профіль програми 

«Державні фінанси» 
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Тип диплому та обсяг програми  Одиничний ступінь,  
240 кредитів ЄКТС 

Вищий навчальний заклад  Київський національний торговельно-
економічний університет  

Акредитаційна інституція  Міністерство освіти і науки України  
Період акредитації  2008–2018 рр. 
Рівень програми  Перший рівень 

Ціль освітньої програми  А 
Надати студентам знання та навички, які ґрунтуються на загальновідомих 
наукових результатах, орієнтовані на актуальні питання професійного 
спрямування, в межах яких можлива подальша професійна та наукова кар’єра 

Характеристика програми  
Предметна область (галузь 
знань) 

07 Управління та адміністрування 

Основний фокус програми 
та спеціалізації  

Загальна освіта в області фінансів, банківської 
справи та страхування з акцентом на формуванні 
компетентностей, пов’язаних з управлінням 
фінансовими відносинами у сфері страхування 
на макро- та мікрорівні 

Орієнтація програми  Професійна 

В 

Особливості та відмінності  Програма підготовки бакалавра передбачає три 
цикли дисциплін: соціально-гуманітарної підго-
товки; фундаментальної, природничо-наукової 
та загальноекономічної; професійної та прак-
тичної підготовки. 
Програма сприяє саморозвитку фахівця стра-
хової сфери. Може бути використана в актив-
ному дослідницькому середовищі, застосо-
вуватись в рамках програми «Подвійний 
диплом», передбачати практику і стажування в 
Україні та за кордоном, викладання окремих 
дисциплін іноземними мовами. 
Викладачами програми є вчені та практики 
страхової справи, серед яких керівники про-
відних страхових організацій, департаментів 
Пенсійного фонду України, які використовують 
методики й технології, що успішно зареко-
мендували себе на практиці 

Придатність до працевлаштування та подальшого навчання C 
Придатність до працевлаш-
тування  

Робота відповідно до національного класифі-
катора України «Класифікатор професій»
ДК 003:2010, зокрема: 
• 3340. Інші фахівці в галузі освіти. 
• 3412. Страхові агенти. 
• 3433. Бухгалтери та касири-експерти. 
• 3436. Помічники керівників. 
• 3439. Інші технічні фахівці в галузі управління.
• 3443. Інспектори із соціальної допомоги. 
• 3449. Інші державні інспектори. 
Випускник може обіймати інші посади від-
повідно до професійних назв робіт, що харак-
теризуються спеціальними професійними компе-
тентностями 
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 Подальше навчання  Можливість навчатись за програмами другого 
циклу 
Стиль викладання  

Підходи до викладання та 
навчання  

Студентоцентроване навчання з проведенням 
лекційних, семінарських та практичних занять, 
навчання студентів з використанням елементів 
дистанційних технологій та ресурсів мережі 
Internet, консультації з викладачами 

D 

Методи оцінювання  Заліки, письмові екзамени, презентації, тесту-
вання, проходження виробничої практики, 
кваліфікаційний екзамен 

Програмні компетентності  
Загальні компетентності  − здатність до навчання та застосування набутих 

знань та навичок на практиці; 
− здатність до аналізу та синтезу на основі 
фактичних спостережень та фундаментальних 
знань; 

− здатність здійснювати комунікаційну діяль-
ність, працювати у колективі та команді, адап-
туватися до нових ситуацій у професійній 
діяльності; 

− здатність до оцінки та аналізу соціально- еко-
номічних процесів і явищ на глобальному, 
макро-, мезо- і мікрорівнях; 

− здатність до ділового спілкування іноземною
мовою; 

− здатність виконувати професійну діяльність у 
відповідності до стандартів якості 

E 

Спеціальні компетентності  − розуміння основних теорій, принципів, понять 
у страховій сфері, еволюційних аспектів 
розвитку інституту страхування та страхового 
ринку;  

− розуміння закономірностей фінансових відно-
син у страхуванні на макро- та мікрорівні, 
особливостей функціонування страхових 
організацій, страхових посередників, інших 
учасників страхового ринку; 

− здатність до виявлення тенденцій розвитку 
страхового ринку; 

− здатність до використання законодавчих та 
нормативно-правових актів регулювання 
страхової діяльності; 

− здатність проводити актуарні розрахунки та 
аналізувати тарифну політику страховика; 

− уміння укладати та обслуговувати договори 
страхування та перестрахування, формувати 
фінансову, бухгалтерську, статистичну 
звітність й на її основі вести облік страхових 
операцій; 
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  − уміння застосовувати новітні інструменти 
страхового маркетингу; 

− здатність розробляти страхові продукти та 
просувати їх на страховому ринку; 

− здатність аналізувати результати та оцінювати 
ефективність діяльності страхових організа-
цій, фондів соціального страхування із засто-
суванням сукупності графічних, економіко-
математичних методів та моделей 

F Програмні результати навчання 
• Уміння аналізувати умови страхування в різних страхових організаціях за 
однаковими видами страхування, формулювати висновки щодо різноманітних 
страхових послуг, оцінювати ефективність надання страхових послуг 

• Уміння розрахувати величину страхової премії згідно з конкретними умовами 
страхування на підставі базового тарифу та корегуючих коефіцієнтів, визначати
суму страхового відшкодування при настанні страхового випадку, розраховувати та 
аналізувати показник рівня виплат. 

• Уміння застосовувати теоретичні та практичні основи перестрахування, положення 
нормативної бази, що регулює перестрахову діяльність, для формування політики 
перестрахування страхової організації, здійснювати аналіз умов договорів 
факультативного та облігаторного перестрахування, оцінювати ризики у діяльності 
перестраховика. 

• Уміння координувати фінансову діяльність Пенсійного фонду України за 
допомогою інструментів фінансового планування, бюджетування, застосовувати 
форми та методи організаційної, управлінської та фінансової діяльності фондів 
соціального страхування.  

• Уміння складати подання про призначення пенсій за видами, визначати страхові 
випадки, які є об’єктом соціального страхування, обраховувати страховий стаж, 
розраховувати розміри соціальних страхових виплат та соціальних допомог із 
фондів соціального страхування. 

• Уміння творчо використовувати інформацію та результати аналізу, робити на його 
основі узагальнення та висновки, обґрунтовувати управлінські рішення, оцінювати у 
реальному часі їх наслідки. 

• Здатність до управління фінансовими ресурсами страхової організації, координації 
фінансової діяльності страховика за допомогою інструментів фінансового 
планування, бюджетування та контролінгу. 

• Навички проведення маркетингових досліджень у страхуванні, уміння 
використовувати маркетингові інструменти для забезпечення ефективності 
діяльності страхової організації. 

• Здатність до оцінки передумов та результатів маркетингової політики страховика,
планування та прогнозування у страховому маркетингу 

• Уміння складати фінансову звітність за результатами фінансово-господарської 
діяльності страхової організації або органу пенсійного фонду, уміння формувати 
звіт та електронний звіт до органів Пенсійного фонду України. 

• Уміння застосовувати на практиці методи актуарних розрахунків у діяльності 
страхових організацій, недержавних пенсійних фондів. 

• Уміння працювати з ключовими інформаційними системами, що використовуються 
органами Пенсійного фонду України та страховими організаціями. 

• Здатність демонструвати систему знань про інвестиції, інвестиційну діяльність, її 
організацію, державне регулювання та особливості реальних і фінансових вкладень. 
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• Навички працювати з нормативно-правовими актами податкового законодавства, 
правильно визначати та обчислювати об’єкт оподаткування за різними податками, 
розмір податкового зобов’язання, дотримуватись термінів сплати податків.  

• Уміння аналізувати доходи і видатки фондів соціального страхування, страхових 
організацій, розраховувати фактичні та планові показники їх платоспроможності 

 
4. Освітня програма. 
Керівник проектної групи (гарант освітньої програми) – Канєва Т.В., 
к.е.н., доц. 
 

Київський національний торговельно-економічний університет 
Факультет фінансів та банківської справи 
ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА 

Спеціалізація Державні фінанси 
Спеціальність 072 Фінанси, банківська справа та страхування  
Галузь знань 07 Управління та адміністрування 
Рівень вищої освіти  Перший 
Ступінь вищої освіти  Бакалавр  
Загальна кількість кредитів 
ЄКТС 

240 

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

за освітньою-професійною програмою. 
1 

− повна загальна середня освіта;  
− на основі освітнього ступеня молодшого спеціаліста (за скороченим 

терміном навчання); 
− умови прийому на навчання за Програмою регламентуються Правилами 

прийому до КНТЕУ. 
2 Перелік навчальних дисциплін  

Навчальні дисципліни 
Кількість 
кредитів 
ЄКТС 

Місце в логічній 
послідовності 
вивчення 

(рік навчання) 
1.Історія економіки та економічної думки 6 1 
2.Вища та прикладна математика  12 1 
3.Економічна інформатика  7,5 1 
4.Іноземна мова (за проф. спрям.) 15 1-3 
5.1. Історія України  
5.2. Історія української культури 

3 1 

6.1.Філософія  
6.2.Філософія особистості 

4,5 1 

7.Фізичне виховання 12 1-2 
8.Правознавство 3 1 
9.Українська мова (за проф. спрям.) 3 1 
10.Політична економія 6 1 
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Навчальні дисципліни 
Кількість 
кредитів 
ЄКТС 

Місце в логічній 
послідовності 
вивчення 

(рік навчання) 
11.1. Ораторське мистецтво 
11.2. Іміджологія 

3 1 

12. Мікроекономіка 3 2 
13. Статистика 4,5 2 
14. Безпека життєдіяльності 3 2 
15. Фінанси 7,5 2 
16.1. Державне управління та місцеве 
самоврядування  
16.2. Державне регулювання економіки 

3 2 

17.1. Соціологія 
17.2. Психологія  
17.3. Національні інтереси в світовій 
геополітиці та геоекономіці 

3 2 

18.1. Макроекономіка 
18.2. КР з Макроекономіки 

4,5 2 

19. Гроші та кредит 7,5 2 
20. Менеджмент 3 2 
21. Охорона праці 3 2 
22. Фінансова математика 3 2 
23.1. Політологія 
23.2. Релігієзнавство 

3 2 

24. Економіка і фінанси підприємства 7,5 3 
25.1. Міжнародна економіка 
25.2. Друга іноземна мова 

6 3 

26. Економіко-математичне моделювання 3 3 
27. Страхування 6 3 
28. Банківська система 4,5 3 
29.1. Фінансове право 
29.2. Трудове право 

3 3 

30.1. Фінансова та кредитна система 
зарубіжних країн 
30.2. Іпотечний ринок 

3 3 

31. Бухгалтерський облік 4,5 3 
32. Бюджетна система України 4,5 3 
32.1. КР з Бюджетної системи України   
33. Податкова система України 
33.1. КР Податкової системи 

9,0 3-4 

34. Фінансова статистика 3 3 
35. Фінансовий ринок 4,5 3 
36.1. Економічний аналіз 
36.2. Фінансовий аналіз 

3 3 

37. Психологія кар’єри  
37.1. Психологія іміджу 
37.2. Друга іноземна мова 

3 3 

 38. Інвестування 4,5 4 
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Навчальні дисципліни 
Кількість 
кредитів 
ЄКТС 

Місце в логічній 
послідовності 
вивчення 

(рік навчання) 
39. Місцеві фінанси 3 4 
40. Соціальне страхування 4,5 4 
41. Казначейська система обслуговування 
бюджетів 

7,5 4 

42. Державний фінансовий контроль 6 4 
43. Бухгалтерський облік в бюджетних 
установах 

6 4 

  44. Міжнародні кредитно-розрахункові та 
валютні операції 
44.1. Захист прав споживачів фінансових послуг 

3 4 

45. Митні платежі 3 4 
46.1. Інформаційні системи і технології у 
фінансових установах 
46.2. Інформаційна безпека 

3 4 

47.1. Міжнародне публічне право 
47.2. Етика бізнесу 

3 4 

Виробнича практика 9 4 
Форма проведення атестації здобувачів вищої 
освіти  

кваліфікаційний екзамен 
 

Частка (у процентному співвідношенні) 
дисциплін нормативного змісту підготовки 

75,0% 
 

 
Очікувані результати навчання  

Компетентності, якими повинен оволодіти бакалавр  

 
3 

Загальні  − здатність до навчання та застосування набутих знань та навичок 
на практиці; 

− здатність до аналізу та синтезу на основі фактичних 
спостережень та фундаментальних знань; 

− здатність здійснювати комунікаційну діяльність, працювати у 
колективі та команді, адаптуватися до нових ситуацій у 
професійній діяльності; 

− здатність до оцінки та аналізу соціально- економічних процесів 
і явищ на глобальному, макро-, мезо- і мікрорівнях; 

− здатність до ділового спілкування іноземною мовою; 
− здатність виконувати професійну діяльність у відповідності до 

стандартів якості 
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Продовження таблиці 

Навчальні дисципліни 
Кількість 
кредитів 
ЄКТС 

Місце в логічній 
послідовності 
вивчення 

(рік навчання) 
Очікувані результати навчання  

Компетентності, якими повинен оволодіти бакалавр  
 Фахові 

(спеціаль-
ні) 

− Розуміння економічної сутності фінансів, структури фінансової 
системи країни, принципів, методів управління фінансами, 
теоретичних засад формування і реалізації фінансової політики 
держави; 

− Знання інституційних засад функціонування фінансової системи 
країни; 

− Здатність використовувати інформаційні системи і технології у 
державних та місцевих фінансах; 

− Здатність використовувати теоретичні знання та практичні 
навички з бухгалтерського обліку в бюджетних установах; 

− Здатність здійснювати державний фінансовий контроль вико-
нання бюджетів, цільового використання бюджетних коштів, 
результативності бюджетних програм; 

− Здатність планувати дохідну, видаткову частини державного та 
місцевих бюджетів, аналізувати виконання державного та 
місцевих бюджетів за доходами та видатками; 

− Здатність розробляти паспорти бюджетних програм, кошториси 
бюджетних установ і організацій; 

− Здатність контролювати виконання кошторисів бюджетними 
установами; 

− Здатність до формування та використання фінансових ресурсів, 
бюджетного регулювання суспільного розвитку, фінансового 
забезпечення соціально-економічного розвитку країни. 

 
Керівник проектної групи (гарант освітньої програми) 
Шевченко С.О. к.е.н., доцент кафедри фінансів  
 

Київський національний торговельно-економічний університет 
Факультет фінансів та банківської справи 
ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА 

Спеціалізація Державна казначейська справа 
Спеціальність 072 Фінанси, банківська справа та страхування  
Галузь знань 07 Управління та адміністрування 
Рівень вищої освіти  Перший 
Ступінь вищої освіти  Бакалавр  
Загальна кількість кредитів 
ЄКТС 

240 

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

за освітньою програмою 
1 

− повна загальна середня освіта;  
− на основі освітнього ступеня молодшого спеціаліста (за скороченим терміном 
навчання); 
− умови прийому на навчання за Програмою регламентуються Правилами 
прийому до КНТЕУ 



 38

Продовження таблиці 
2  

Перелік навчальних дисциплін  

Навчальні дисципліни 
Кількість 
кредитів 
ЄКТС 

Місце  
в логічній 

послідовності 
вивчення 

(рік навчання) 
1. Історія економіки та економічної думки 6 1 
2. Вища та прикладна математика  12 1 
3. Економічна інформатика  7,5 1 
4. Іноземна мова (за проф. спрям.) 15 1-3 
5.1. Історія України  
5.2. Історія української культури 

3 1 

6.1. Філософія  
6.2. Філософія особистості 

4,5 1 

7. Фізичне виховання 12 1-2 
8. Правознавство 3 1 
9. Українська мова (за проф. спрям.) 3 1 
10. Політична економія 6 1 
11.1. Ораторське мистецтво 
11.2. Іміджологія 

3 1 

12. Мікроекономіка 3 2 
13. Статистика 4,5 2 
14. Безпека життєдіяльності 3 2 
15. Фінанси 7,5 2 
16.1. Державне управління та місцеве 
самоврядування  
16.2. Державне регулювання економіки 

3 2 

17.1Соціологія  
17.2Психологія  
17.3Національні інтереси в світовій 
геополітиці та геоекономіці 

3 2 

18Макроекономіка 
18.1КР з Макроекономіки 

4,5 2 

19.Гроші та кредит 7,5 2 
20Менеджмент 3 2 
21.Охорона праці 3 2 
22.Фінансова математика 3 2 
23.1Політологія/23.2 Релігієзнавство 3 2 
24.Економіка і фінанси підприємства 7,5 3 
25.1.Міжнародна економіка 
 25.2.Друга іноземна мова 

3 3 

26.Економіко-математичне моделювання 3 3 
27.Страхування 6 3 
28.Банківська система 4,5 3 
29.1 Фінансове право 
29.2Трудове право 

3 3 
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Продовження таблиці

Навчальні дисципліни 
Кількість 
кредитів 
ЄКТС 

Місце  
в логічній 

послідовності 
вивчення 

(рік навчання) 
30.1. Фінансова та кредитна система 
зарубіжних країн 
30.2. Іпотечний ринок 

3 3 

31. Бухгалтерський облік 4,5 3 
32. Бюджетна система України 4,5 3 
32.1. КР з Бюджетної системи України   
33. Податкова система України 9,0 3-4 
34. Фінансова статистика 3 3 
35. Фінансовий ринок 4,5 3 
36. Економічний аналіз 
36.1. Фінансовий аналіз 

3 3 

37.1. Психологія кар’єри  
37.2. Психологія іміджу 
37.3. Друга іноземна мова 

3 3 

38. Інвестування 4,5 4 
39. Місцеві фінанси 3 4 
40. Соціальне страхування 4,5 4 
41.1. Казначейська система обслуговування 
бюджетів 
41.2. КР з Казначейської системи 
обслуговування бюджетів 

7,5 4 

42. Державний фінансовий контроль 6 4 
43. Бухгалтерський облік в бюджетних 
установах 

6 4 

44.1. Міжнародні кредитно-розрахункові та 
валютні операції 
44.2. Захист прав споживачів фінансових 
послуг 

3 4 

45. Митні платежі 3 4 
46. Інформаційні системи і технології у 
фінансових установах 

3 4 

47. Міжнародне публічне право 
47.1. Етика бізнесу 

3 4 

Виробнича практика 9 4 
Форма проведення атестації здобувачів вищої 
освіти  

кваліфікаційний екзамен 

Частка (у процентному співвідношенні) 
дисциплін нормативного змісту підготовки 

75,0% 
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Закінчення таблиці 

Навчальні дисципліни 
Кількість 
кредитів 
ЄКТС 

Місце  
в логічній 

послідовності 
вивчення 

(рік навчання) 
Очікувані результати навчання  

Компетентності, якими повинен оволодіти бакалавр  
Загальні  − здатність до навчання та застосування набутих знань та 

навичок на практиці; 
− здатність до аналізу та синтезу на основі фактичних спосте-
режень та фундаментальних знань; 

− здатність здійснювати комунікаційну діяльність, працювати у 
колективі та команді, адаптуватися до нових ситуацій у 
професійній діяльності; 

− здатність до оцінки та аналізу соціально- економічних процесів 
і явищ на глобальному, макро-, мезо- і мікрорівнях; 

− здатність до ділового спілкування іноземною мовою; 
− здатність виконувати професійну діяльність у відповідності до 
стандартів якості 

3 
  

Фахові 
(спеціальні) 

− Розуміння економічної сутності фінансів, структури фінансової 
системи країни, принципів, методів управління фінансами; 

− Знання засад державного регулювання фінансових відносин, 
формування й реалізації фінансової політики держави, 
здатність до вирішення завдань фінансової політики у сфері 
управління державними фінансовими ресурсами;  

− Здатність до використання законодавчих та нормативно-
правових актів у сфері державних та місцевих фінансів; 

− Розуміння засад функціонування системи органів Державної 
казначейської служби України; 

− Здатність до використання інформаційних систем та комуніка-
ційних технологій у сфері казначейського обслуговування 
бюджетних коштів; 

− Здатність планувати та забезпечувати виконання кошторисів 
бюджетних установ; 

− Здатність здійснювати казначейське обслуговування держав-
ного та місцевих бюджетів, проводити аналіз та оцінювання 
казначейського обслуговування державного та місцевих 
бюджетів за доходами та видатками; 

− Здатність здійснювати державний фінансовий контроль 
виконання бюджетів, ефективності використання бюджетних 
коштів;  

− Здатність до проектування системи казначейського обслугову-
вання бюджетних коштів, оптимізації процесів казначейського 
обслуговування державного та місцевих бюджетів 

 
Керівник проектної групи (гарант освітньої програми) 
Тринчук В.В. к.е.н., доцент кафедри фінансів. 
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Київський національний торговельно-економічний університет 
Факультет фінансів та банківської справи 
ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА 

Спеціалізація Страхування  
Спеціальність 072 Фінанси, банківська справа та страхування  

Галузь знань 07 Управління та адміністрування 
Рівень вищої освіти  Перший 
Ступінь вищої освіти  Бакалавр  
Загальна кількість кредитів 
ЄКТС 

240 

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

за освітньою програмою 
1 

− повна загальна середня освіта;  
− на основі освітнього ступеня молодшого спеціаліста (за скороченим терміном 
навчання); 

− умови прийому на навчання за Програмою регламентуються Правилами 
прийому до КНТЕУ 

2 Перелік навчальних дисциплін  

Навчальні дисципліни 
Кількість 
кредитів 
ЄКТС 

Місце в логічній 
послідовності 
вивчення 

(рік навчання) 
1. Історія економіки та економічної думки 6 1 
2. Вища та прикладна математика  12 1 
3. Економічна інформатика  7,5 1 
4. Іноземна мова (за проф. спрям.) 15 1-3 
5. Історія України / Історія української 
культури 

3 1 

6. Філософія /6.1 Філософія особистості 4,5 1 
7. Фізичне виховання 12 1-2 
8. Правознавство 3 1 
9. Українська мова (за проф. спрям.) 3 1 
10. Політична економія 6 1 
11. Ораторське мистецтво /11.1 Іміджологія 3 1 
12. Мікроекономіка 3 2 
13. Статистика 4,5 2 
14. Безпека життєдіяльності 3 2 
15. Фінанси 7,5 2 
16. Державне управління та місцеве 
самоврядування / 16.1Державне регулювання 
економіки 

3 2 

17. Соціологія  
17.1. Психологія 
17.2. Національні інтереси в світовій 
геополітиці та геоекономіці 

3 2 

18.1. Макроекономіка 
18.2. З Макроекономіки 

4,5 2 

19. Гроші та кредит 7,5 2 
20. Менеджмент 3 2 
21. Охорона праці 3 2 
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Продовження таблиці 

Навчальні дисципліни 
Кількість 
кредитів 
ЄКТС 

Місце в логічній 
послідовності 
вивчення 

(рік навчання) 
22. Фінансова математика 3 2 
23. Політологія/ Релігієзнавство 3 2 
24. Економіка і фінанси підприємства 7,5 3 
25.1. Міжнародна економіка / 25.2.Друга 
іноземна мова 

3 3 

26. Економіко-математичне моделювання 3 3 
27. Страхування 6 3 
28. Банківська система 4,5 3 
29. Фінансове право/Трудове право 3 3 
30.1. Фінансова та кредитна система 
зарубіжних країн/ 30.2.Іпотечний ринок 

3 3 

31. Бухгалтерський облік 4,5 3 
32. Бюджетна система України 4,5 3 
33. Податкова система України 9,0 3-4 
34. Фінансовий ринок 4,5 3 
35.1. Страховий ринок 
35.2. КР зі страхового ринку 

3 3 

36. Економічний аналіз/ Фінансовий аналіз 3 3 
37. Психологічне спілкування. 
Конфліктологія. Друга іноземна моа 

3 3 

38. Інвестування 4,5 4 
39. Місцеві фінанси 3 4 
40. Страхові послуги 4,5 4 
41. КР з страхових послуг   
42. Соціальне страхування 4,5 4 
43. Бухгалтерський облік в страхових 
організаціях 

3 4 

44. Страхове право 3 4 
45.1. Міжнародні кредитно-розрахункові та 
валютні операції. 
45.2. Захист прав споживачів фінансових 
послуг 

3 4 

46. Фінанси страхових організацій 3 4 
47. Актуарні розрахунки 3 4 
48. Перестрахування 3 4 
49. Страховий маркетинг 3 4 
50.1. Інформаційні системи і технології у 
пенсійному забезпеченні. 
50.2. Інформаційна безпека 

3 4 

51.1. Міжнародне публічне право/ 51.2.Етика 
бізнесу 

3 4 

Виробнича практика 9 4 
Форма проведення атестації здобувачів вищої 
освіти 

кваліфікаційний екзамен 
 

Частка (у процентному співвідношенні) 
дисциплін нормативного змісту підготовки 

75,0% 
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Закінчення таблиці  

Навчальні дисципліни 
Кількість 
кредитів 
ЄКТС 

Місце в логічній 
послідовності 
вивчення 

(рік навчання) 
Очікувані результати навчання  

Компетентності, якими повинен оволодіти бакалавр  
Загальні  − Зздатність до навчання та застосування набутих знань та 

навичок на практиці; 
− здатність до аналізу та синтезу на основі фактичних 
спостережень та фундаментальних знань; 

− здатність здійснювати комунікаційну діяльність, працювати у 
колективі та команді, адаптуватися до нових ситуацій у 
професійній діяльності; 

− здатність до оцінки та аналізу соціально- економічних процесів 
і явищ на глобальному, макро-, мезо- і мікрорівнях; 

− здатність до ділового спілкування іноземною мовою; 
− здатність виконувати професійну діяльність у відповідності до 
стандартів якості 

3 
  

Фахові 
(спеціальні) 

− Розуміння основних теорій, принципів, понять у страховій 
сфері, еволюційних аспектів розвитку інституту страхування та 
страхового ринку;  

− Розуміння закономірностей фінансових відносин у страхуванні 
на макро- та мікрорівні, особливостей функціонування 
страхових організацій, страхових посередників, інших 
учасників страхового ринку; 

− Здатність до виявлення тенденцій розвитку страхового ринку; 
− Здатність до використання законодавчих та нормативно-
правових актів регулювання страхової діяльності; 

− Здатність проводити актуарні розрахунки та аналізувати 
тарифну політику страховика; 

− Уміння укладати та обслуговувати договори страхування та 
перестрахування, формувати фінансову, бухгалтерську, 
статистичну звітність й на її основі вести облік страхових 
операцій;  

− Уміння застосовувати новітні інструменти страхового 
маркетингу; 

− Здатність розробляти страхові продукти та просувати їх на 
страховому ринку; 

− Здатність аналізувати результати та оцінювати ефективність 
діяльності страхових організацій, фондів соціального 
страхування із застосуванням сукупності графічних, економіко-
математичних методів та моделей 
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5. Інформація про освітні компоненти (дисципліни)  
 
Для спеціалізацій «Державні фінанси» та «Казначейська справа» 

 
5.1. Назва. Історія економіки та економічної думки. 
5.2. Тип. Обов’язкова. 
5.3. Рік навчання. 2016/2017. 
5.4. Семестр. І. 
5.5. Лектор, науковий ступінь, посада. Романенко В.А., д-р екон. 
наук, проф., Хрустальова В.В., канд. екон. наук, доц., Ніколаєць К.М., д-р 
екон. наук, проф. 
5.6. Результати навчання. Формування історико-економічною мис-
лення, пізнання розвитку вітчизняної економіки та економіки зару-
біжних країн, формування у студентів комплексного уявлення про 
закономірності еволюційного розвитку економіки різних цивілізацій 
та розуміння тенденцій історичної еволюції економічної думки. 
5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Українська та 
світова історія». 
5.8.Зміст. Господарський розвиток у первісну добу, добу Середньо-
віччя і зародження капіталістичних відносин. Промислова революція 
у розвинутих країнах Західної Європи та США. Господарство України 
в період капіталізму. Розвиток народного господарства країн Західної 
Європи, США, Японії та України у міжвоєнний період та після Другої 
світової війни. Розвиток народного господарства України (до 1990 р.). 
Сучасний етап реформування економіки в зарубіжних країнах. 
Економічна думка стародавнього світу та середньовіччя. Меркантилізм. 
Класична політична економія. Еволюція класичної політичної економії. 
Завершення класичної традиції. Економічні аспекти соціалістичних 
учень. Історична школа та соціальний напрям у політичній економії. 
Маржиналізм. Становлення неокласичної традиції в економічній 
теорії. Плюралізм сучасних доктрин економічної науки. Генезис та 
еволюція кейнсіанства. Розвиток неокласичних ідей в XX столітті. 
Неолібералізм. Інституціоналізм. Основні напрями та видатні 
представники вітчизняної економічної думки (XІX – поч. XX ст.) 
5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси / засоби. 
1. Шевченко О.О. Історія економіки та економічної думки: сучасні 
економічні теорії : навч. посіб. / О.О. Шевченко. – Київ : Центр 
навч. літ., 2012. – 276 с. : іл. Мазурок Петро Петрович. 

2. Історія економіки та економічної думки : підручник / П.П. Мазурок ; 
М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Держ. вищ. навч. 
заклад «Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана», Криворіз. екон. ін-т. 
Л. : Магнолія 2006, 2011. – 427 с. : іл. 
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3. Історія економіки та економічної думки : навч. посіб. [для студ. 
ВНЗ] / за ред. В.М. Ковальчука, В.М. Назаровича, М.І. Сарая. – 
Київ : Знання, 2008. 

4. Кириленко В.В. Історія економічних вчень : навч. посіб. [для студ. 
ВНЗ] / В.В. Кириленко, О.М. Стрішенець, М.М. Фаріон та ін. ; за 
ред. В.В. Кириленка. – Т. : Екон. думка, 2008. 

5. Корнійчук Л.Я. Історія економічної думки України : навч. посіб. / 
Л.Я. Корнійчук. – Київ : Київ. нац. екон. ун-т, 2004. 

6. Лановик В.Д. Економічна історія України і світу : підручник / 
В.Д. Лановик, З.М. Матисякевич, Р.М. Матейко ; за ред. 
Б.Д. Лановика. – Вид. 6-те, переробл. і доповн. – Київ : Вікар, 2004. 

5.10. Заплановані навчальні заходи та методи викладання. 
Лекції, семінарські та практичні заняття з використанням інформа-
ційних технологій. 
5.11. Методи оцінювання: поточний контроль (комп’ютерне 
тестування, опитування);підсумковий контроль – залік.  
5.12. Мова навчання та викладання. Українська.  
 
5.1. Назва: Вища та прикладна математика 
5.2. Тип. Обов’язкова. 
5.3. Рік навчання. 2016/2017. 
5.4. Семестр. І–ІІ. 
5.5. Лектор, науковий ступінь, посада. Карташова С.С., професор, 
д-р біолог. наук. 
5.6. Результати навчання. Формування системи знань з вищої 
математики. 
5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Математика». 
5.8. Зміст. Матриці й операції над ними. Визначники, їх властивості. 
Системи лінійних рівнянь. Векторна алгебра. Пряма на площині та у 
просторі. Границі числових послідовностей та функцій. Функції 
однієї та багатьох змінних. Диференціальне та інтегральне числення. 
Диференціальні рівняння. Числові та степеневі ряди. Основні теореми 
теорії ймовірностей. Випадкові події, величини та вектори. Функція 
та щільність розподілу ймовірностей. Основні дискретні та непе-
рервні розподіли. Числові характеристики випадкових величин та век-
торів. Закони великих чисел, центральна гранична теорема. Основні 
поняття математичної статистики: вибіркові спостереження та 
вибіркові оцінки. Методи параметричної та непараметричної оцінки 
параметрів. Методи перевірки статистичних гіпотез. 
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5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси / засоби. 
1. Гмурман В.Е. Руководство к решения задач по теория вероятностей 
и математическая статистика. – М. : Высш. шк., 2009. – 404 с. 

2. Гмурман В.Е. Теория вероятностей и математическая статистика. – М. : 
Высш. шк., 2010. – 368 с. 

3. Ковальчук Т.В. Вища математика для економістів : підручник / 
Т.В. Ковальчук, В.С. Мартиненко. – Київ: КНТЕУ, 2009. 

4. Ковальчук Т.В. Вища математика для економістів ч. 2 : підручник / 
Т.В. Ковальчук, В.С. Мартиненко. – К. : КНТЕУ, 2007. 

5. Красс. Математика для экономистов : учебник / Красс. – М. : Дело, 
2010. 

6. Кремер Н.Ш. Высшая математика для экономистов / Н.Ш. Кремер, 
Б.А. Путко, И.М. Тришин, Н.Н. Фридман. – М. : ЮНИТИ, 2010. 

5.10. Заплановані навчальні заходи та методи викладання. 
Лекції, практичні заняття. 
5.11. Методи оцінювання: 
– поточний контроль (контрольні роботи, опитування); 
– підсумковий контроль (екзамен письмовий). 
5.12. Мова навчання та викладання. Українська. 
 
5.1. Назва Економічна інформатика. 
5.2. Тип. Обов’язкова. 
5.3. Рік навчання. 2016/2017. 
5.4. Семестр. І–ІІ. 
5.5. Лектор, науковий ступінь, посада. Козік О.І., ст. викл. 
5.6. Результати навчання. Формування цілісної уяви про: опера-
ційну систему MS Windows та оволодіння методикою вирішення 
управлінських задач із застосуванням сучасних пакетів прикладних 
програм MS Word, MS Excel, PowerPoint, які входять до складу 
інтегрованої системи Microsoft Office. 
5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Інформатика». 
5.8. Зміст. Предмет та завдання курсу. Загальні відомості про опера-
ційну систему (ОС) MS Windows. Прикладні програми та сфери їх 
застосування. Пакети прикладних програм Microsoft Office. Про-
грами-архіватори та робота з ними (на прикладі програм WinRar). 
Робота з антивірусними програмами. 

Призначення, основні поняття та функціональні можливості 
програми MS Word. Створення нового документу. Редагування тексту.  

Загальна характеристика, призначення та особливості елек-
тронних таблиць. Призначення бази даних. Етапи проектування баз 
даних. Послідовність створення інформаційної моделі. Проектування 
концептуальної, логічної та фізичної моделей даних. Нормалізація 
(декомпозиція) реляційної моделі. 
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Системи управління базами даних (СУБД). 
Поняття та призначення запиту. Класифікація запитів Access. 

Режими відображення запитів. Створення групових запитів. Функції, 
що використовуються в групових запитах. Створення перехресних 
(зведених) таблиць за допомогою майстра та в режимі конструктора. 
Створення запитів для вибірки даних із головних таблиць, для яких не 
існує записів у підпорядкованих таблицях. Технологія створення 
запитів-дії для модифікації даних. Створення параметрів у запитах 
різних типів. 

Призначення форм та їх основні типи. Створення простих форм 
та складних форм на базі багатотабличного запиту, ієрархічних та під-
порядкованих форм, багатосторінкових форм. Створення розрахун-
кових полів. поняття ієрархічних та підпорядкованих форм. Зв’язу-
вання форм за допомогою командних кнопок. 

Призначення звітів. Структура звіту. Створення та редагування 
звітів. Налагодження властивостей звіту та елементів управління. 
Технологія фільтрування та групування даних звіту.  

Поняття та призначення макросів Access. Макрокоманди. Типи 
макрокоманд та короткий їх огляд. Створення, збереження, запуск та 
тестування макросів. Автоматичний запуск макрокоманд під час 
відкриття бази даних. Макрос Autoexec. Параметри запуска Ассess. 
Зв’язування макрокоманд із комбінаціями клавіш, макрос Autokeys. 
5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси / засоби. 
1. Евсеев Г.А. WindowsXP : Полный справочник в вопросах и ответах / Г.А. 
Евсеев – СПб. : Питер, 2007. – 543 с. 

2. Андреев А. MicrosoftWindowsXP: HomeEdition и Professional : 
Русские версии / А. Андреев, О. Кокорева, А. Секмарев, 
Л. Юрченко. – СПб. : БХВ-Петербург, 2005. – 640 с. 

3. Биков І.Ю. MicrosoftOffice в задачах економіки та управління : 
навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / І.Ю. Биков – К. : Профе-
сіонал, 2006. – 263 с. 

5. Криворучко О.В. MSOffice у вирішенні завдань на підприємствах 
торгівлі : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / О.В. Криворучко, 
С.Л. Рзаєва, В.М. Краснощок. – Київ : КНТЕУ, 2008. 

6. Долженков В.А. MicrosoftExcel 2003 / В.А. Долженков. – СПб. : 
БХВ-Петербург, 2004. – 1023 с. 

5.10. Заплановані навчальні заходи та методи викладання. Лекції з 
використанням мультимедійних засобів, лабораторні заняття з вико-
ристанням сучасних інтерактивних технологій, конференції, 
олімпіади. 
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5.11. Методи оцінювання: 
– поточний контроль (комп’ютерне тестування, опитування); 
– підсумковий контроль (залік). 
5.12. Мова навчання та викладання. Українська. 
 
5.1. Назва. Іноземна мова (за професійним спрямуванням). 
5.2. Тип За вибором. 
5.3. Рік навчання. 2016/2017–2018/2019. 
5.4. Семестр. I–V. 
5.5. ПІБ лекторів, науковий ступінь, посада. Тонконог І.В., викл., 
Коваленко Л.В., викл., Бєлова В.В., ст. викл., Рудешко Є.В., ст. викл., 
Жеронкіна О.Л., ст. викл., Іваненко Г.П., ст. викл., Нікіфорова В.Г., 
ст. викл., Образ О.Г. канд. філолог. наук, доц. 
5.6. Результати навчання. 
Формування необхідного рівня знань та набуття практичних навичок 
професійного спілкування, читання та перекладу оригінальної іншо-
мовної літератури з фаху, написання анотації/ реферату/ ділового 
листа, робота з комерційною документацією. Програма курсу. 
5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. Вхідний рівень 
володіння іноземною мовою В1+. 
5.8. Зміст. Бізнес та комерційні організації. Організація та персонал. 
Продукт, ринок та ринкові відносини. Фінанси. Облік і аудит. Банки і 
банківська діяльність. Міжнародний бізнес. Засоби ділового спілку-
вання. Фінанси та їх функції. Фінансові установи. Фінансовий звіт. 
Міжнародні фінанси. Кредитна система України. Бюджетна система. 
Державна скарбниця. Бухгалтерський облік. Аудит. Оподаткування. 
Цінні папери. Банківські рахунки та платежі. Лексичний мінімум діло-
вих контактів, ділових зустрічей, нарад та мовні особливості ділового 
листування. Формування умінь і навичок ділового листування, 
ділових контактів. 
5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси / засоби. 
1. Латигіна А.Г. Basic English of Economics : підручник / 
А.Г. Латигіна. – Київ : КНТЕУ, 2009. 

2. Рудешко Є.В. Mastering English on Finance and Accounting : навч. 
посіб. / Є.В. Рудешко. – Київ : КНТЕУ, 2009. 

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

4. Michailow L. Deutsche Wirtschaftssprache : підручник / L. Michailow, 
H. Weber, F. Weber. – М. : УРАО, 1998. 

5. Образ О.Г. Французька мова для банкірів : навч. посіб. / О.Г. Образ. – 
Київ : КНТЕУ, 2000. 
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5. Галаган В.Я. Німецька мова економіки, менеджменту, бухобліку та 
комерційної діяльності : навч. посіб. / В.Я. Галаган, Л.В. Коваленко, 
Л.А. Міга, Н.О. Строкань. – Київ : КНТЕУ, 2004. 

6. Бєлова В.В. English of Insurance Business : навч. посіб. / В.В. Бєлова. – К. : 
КНТЕУ, 2008. 

5.10. Заплановані навчальні заходи та методи викладання. 
Практичні заняття, самостійна робота. 
Інтерактивні методи та технології викладання, комп’ютерне тестування. 
5.11. Методи оцінювання: 
– поточний контроль; 
– опитування, тестування, контрольні роботи;  
– підсумковий контроль – залік. 
5.12. Мова навчання та викладання. Англійська, французька, 
німецька. 
 
5.1. Назва. Історія України. 
5.2. Тип. За вибором. 
5.3. Рік навчання. 2016/2017. 
5.4. Семестр. І. 
5.5. Лектор, науковий ступінь, посада. Губицький Л.В., канд. істор. 
наук, доц. 
5.6. Результати навчання. Формування (з позиції історичного 
досвіду) розуміння сутності історичних перетворень, що відбу-
ваються в сучасній Україні, а також почуття патріотизму, історично 
науково обґрунтованої свідомості. 
5.7. Обов’язкова попередня навчальна дисципліна. Вхідний рівень 
знань з дисципліни «Історія України». 
5.8.Зміст. Періодизація історії України. Історична схема М. Грушев-
ського. Давня історія України. Внутрішні та зовнішні фактори 
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. Україна 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. Хру-
щова. Діяльність П. Шелеста та В. Щербицького. Реформи М. Гор-
бачова. Об’єктивні та суб’єктивні причини розпаду СРСР. Декларація про 
державний суверенітет України. Акт проголошення незалежності. 
Конституційний процес. 
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5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси / засоби. 
1. Литвин В. Історія України : підручник / В. Литвин ; відп. ред. 

В. Смолій. НАН України. Інститут історії України. – Київ : Наук. 
думка, 2013. – 991 с. 

2. Історія України : підручник / О.Д. Бойко. – 4-те вид., доп. – Київ : 
Академвидав, 2012. – 702 с. 

3. Грушевський М.С. Історія України-Руси : у 11 т. – 12 кн. / 
М.С. Грушевський. – Київ : Наук. думка, 1991. 

4. Історія України: Хрестоматія : у 2 ч. : навч. посіб. – Київ : 
Альтерпрес, 2004. 

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

5.10. Заплановані навчальні заходи та методи викладання. Лекції, 
семінарські заняття з використанням мультимедійних засобів інфор-
маційних технологій. 
5.11. Методи оцінювання: 
– поточний контроль (комп’ютерне тестування, опитування); 
– підсумковий контроль (екзамен). 
5.12. Мова навчання та викладання. Українська. 
 
5.1. Назва Історія української культури. 
5.2. Тип. За вибором. 
5.3. Рік навчання. 2016/2017. 
5.4. Семестр. І. 
5.5. Лектор, науковий ступінь, посада. Губицький Л.В., канд. істор. 
наук, доц. 
5.6. Результати навчання. Формування системи знань про законо-
мірності національного історико-культурного процесу, про основні 
досягнення вітчизняної культури, засвоєння загальнолюдських та 
національних культурних цінностей, збагачення духовного світу, 
формування моральних і естетичних потреб та здатності зберігати і 
охороняти культурні здобутки України. 
5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Українська 
історія». 
5.8. Зміст. Історія української культури як навчальна дисципліна. 
Витоки української культури. Культура Київської Русі. Культурні 
процеси за литовсько-польської і польсько-козацької доби. Україн-
ська культура доби козацько-гетьманської держави. Українське 
бароко. Культура в час пробудження української національної свідо-
мості. Українська культура й духовне життя на початку XX ст. Про-
відні тенденції розвитку сучасної української культури. Модерн і 
постмодерн. 
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5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси / засоби. 
1. Історія української культури : підручник / [В.О. Лозовой, Л.В. Ану-
чина, О.В. Бурлука та ін.] ; за ред. В.О. Лозового ; М-во освіти і 
науки України, Нац. ун-т «Юрид. акад. України ім. Я. Мудрого». – 
Х. : Право, 2013. – 367 с. 

2. Греченко В.А. Історія української культури : навч. посіб. для студ. 
вищ. навч. закл. / В.А. Греченко, К.В. Кислюк. – Київ : 
Кондор, 2013. 

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

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

5. Кравич Д. Українське мистецтво. – Т. 2 / Д. Кравич, В. Овсійчук, 
С. Черепанова. – Львів : Світ, 2004. – 267 с. 

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

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

5.10. Заплановані навчальні заходи та методи викладання. 
Лекції, семінарські заняття з використанням інформаційної техніки. 
5.11. Методи оцінювання: 
− поточний контроль (усне опитування, тестування); 
− підсумковий контроль (екзамен). 
5.12. Мова навчання та викладання. Українська. 
 
5.1. Назва. Філософія. 
5.2. Тип. За вибором 
5.3. Рік навчання. 2016/2017. 
5.4. Семестр. І. 
5.5. Лектор, науковий ступінь, посада. Грубов В.М., д -р філос. 
наук, проф. 
5.6. Результати навчання. Формування філософської культури мис-
лення та пізнання навколишнього світу та самого себе, навичок 
застосування філософської методології. 
5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Історія 
України», «Історія української культури». 
5.8. Зміст. Філософія як універсальний тип знань. Онтологія. 
Філософське розуміння світу. Філософська антропологія. Філософія 
людини. Філософія свідомості. Гносеологія. Філософія пізнання. 
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Діалектика – всезагальна теорія розвитку. Філософія суспільства. 
Філософія економіки. Філософія моралі. Філософія релігії. Філософія 
культури. Філософія цивілізації. 
5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси / засоби. 
1. Філософія, логіка, філософія освіти : кредитно-модульний курс : 
навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / [Л.І. Мозговий, І.В. Бичко, 
Р.О. Додонов] ; за ред. Р.О. Додонова, Л.І. Мозгового ; М-во освіти 
і науки України. – Київ : Центр навч. літ., 2014. – 511 с. 

2. Всемирная философия. ХХ век / авт.-сост. А.А. Андриевский. – 
Минск : Харвест, 2004. 

3. Філософія економіки : учеб. пособие [для высш. учеб. заведений] / 
отв. ред. С.В.Синяков. – К. : Альтепрес, 2002. 

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

5. Філософія. Хрестоматія : навч. посіб. – Київ : КНТЕУ, 2010. – 160 с. 
6. Велика бібліотека філософських текстів російською мовою. – 
Режим доступу : htt:www.philosophy.ru  

5.10. Заплановані навчальні заходи та методи викладання. Лекції, 
семінарські, практичні заняття з використанням інформаційних 
технологій. 
5.11. Методи оцінювання: 
– поточний контроль (опитування, колоквіуми, тестування); 
– підсумковий контроль (екзамен). 
5.12. Мова навчання та викладання. Українська. 
 
5.1. Назва. Філософія особистості. 
5.2. Тип. За вибором. 
5.3. Рік навчання. 2016/2017. 
5.4. Семестр. І. 
5.5. Лектор, науковий ступінь, посада. Морозов А.Ю., д-р філос. 
наук, доц., проф. 
5.6. Результати навчання. Формування філософської самосвідомості 
особистості спеціаліста психолога, здатності теоретичного 
дослідження та узагальнення історичних, соціокультурних, 
ідеологічних та аксіологічних засад формування та розвитку 
особистості. 
5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Філософія», 
«Психологія», «Соціологія». 
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5.8. Зміст. Проблема людини в античній філософії. Розуміння осо-
бистості в філософських пошуках християнського Середньовіччя. 
Інтерпретації феномену людини у модерній і постмодерній пара-
дигмах мислення. Екзистенціальні виміри особистості. Містичний 
досвід особистості, пікові переживання та значення інтуїції в духов-
ному житті. Свідомість, несвідоме, мозок: проблеми генезису та роз-
витку. Смисл і цінності у бутті людини. Гуманізм і транс-гуманізм: 
проблеми гендеру та клонування/ 
5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси / засоби. 
1. Леви-Строс К. Путь масок. – М. : Акт, 1996. – 60 с. – 84 с. 
2. Зизиулас Й. Буття як спілкування / Й. Зизиулас. – Київ : Дух і 
Літера. – 2005. – 300 с. 

3. Морозов А.Ю. Інтуїція в пошуках добра: духовно-метафізичні 
аспекти / А.Ю. Морозов. – Київ : Логос, 2013. – 416 с. 

4. Морозов А.Ю. Любов і смерть: екзистенційні аспекти / А.Ю. Мо-
розов. – Київ : Слово. – 210 с. 

5. Плеханов Г.В. Письма без адреса. – Избр. фил. произв. в 5 т. : Москва-
Ленинград : Гост. полит. издат., 1969. – Т. 5 – 326 с. – 357 с. 

3. Плеханов Г.В. Пороль личности в истории. – Избр. фил. произв.  
в 5 т., Москва-Ленинград : Гост. полит. издат., 1969. – Т. 2. – 300 с. – 
321 с. 

4. Феноменология общественного времени в книги Шкепу М.А. Архи-
тектоника общественного времени. – Киев : КНТЕУ., 2010. – 126 с. – 
138 с. 

5. Фуко М. История безумия в классическую епоху / М. Фуко. – М. : 
Наука, 2002. – 12 с. – 26 с. 

6. Шкепу М.А. Эстетика безобразного Карла Розенкранца (розділ 
деформація) / М.А. Шкепу. – Київ : Фенікс, 2010. – 119 с. – 259 с. 

5.10. Заплановані навчальні заходи та методи викладання. 
Загальні методи: співпадіння логічного та історичного, Метод тотож-
ності-протилежностей; розвитку. Дидактичні методи: лекції, семі-
нарські заняття з використанням мультимедійних технологій. 
5.11. Методи оцінювання: 
– поточний контроль (комп’ютерне тестування, опитування); 
– (комп’ютерне тестування, контрольна робота); 
– підсумковий контроль (екзамен). 
5.12. Мова навчання та викладання. Українська. 
 
5.1. Назва. Фізичне виховання. 
5.2.Тип. Обов’язкова. 
5.3.Рік навчання. 2016/2017–2017/2018, 2018/2019, 2019/2020. 
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5.4. Семестр. I–VII. 
5.5. Лектор, науковий ступінь, посада. Короп М.Ю., канд. пед. наук, 
доц. 
5.6. Результати навчання. Надання необхідного обсягу знань, умінь 
та навичок використання засобів фізичної культури і спорту для 
підтримки та зміцнення здоров’я нині та в майбутній трудовій 
діяльності. 
5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Фізична 
культура». 
5.8. Зміст. Історія організації фізичної культури. Наукове обґрунту-
вання фізичного виховання та спортивного тренування. Основи про-
фесійно-прикладної фізичної підготовки. Основи здорового способу 
життя студентів. Організація лікарського контролю та самоконтролю 
в процесі фізичного виховання. Гігієнічні основи фізичної культури 
та спорту. Гімнастика. Атлетична гімнастика. Баскетбол. Волейбол. 
Легка атлетика. Плавання. Рукопашний бій. Спеціальне медичне 
відділення. Настільний теніс. Бадмінтон. Дзюдо. Футбол. Аеробіка. 
Пауерліфтинг. 
5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси / засоби. 
Фізичне виховання в КНТЕУ : зб. метод. матер. – Київ : Київ. нац. торг.-
екон. ун-т, 2000. 
5.10. Заплановані навчальні заходи та методи викладання. Лекції, 
практичні заняття та самостійна робота. 
5.11. Методи оцінювання: 
– поточний контроль (здача нормативів); 
– підсумковий контроль – залік. 
5.12. Мова навчання та викладання. Українська. 
 
5.1. Назва. Правознавство. 
5.2. Тип. Обов’язкова. 
5.3. Рік навчання. 2016/2017. 
5.4. Семестр. ІІ 
5.5. Лектор, науковий ступінь, посада. Дроздюк Т.М., ст. викл., 
Сухацький Р.П., ст. викл. 
5.6. Результати навчання. Формування у студента знань про осново-
положні поняття та категорії теорії держави і права, основи цивільного, 
трудового, сімейного, адміністративного та кримінального права; вмінь 
орієнтуватися в чинному законодавстві, аналізувати зміст нормативних 
актів, застосовувати теоретичні знання та принципи нормативних актів у 
практичному житті; навичок роботи з нормативно-правовими актами, 
правильно користуватися юридичною термінологією, правильно 
застосувати правові норми у виробничо-службовій діяльності. Резуль-
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татом вивчення дисципліни «Правознавство» слід вважати отримання 
студентами комплексу знань з теорії держави і права, основ цивіль-
ного, сімейного, трудового, адміністративного та кримінального 
права України та навичок практичного застосування цих знань. 
5.7. Обов’язкова попередня навчальна дисципліна. «Право». 
5.8. Зміст. Основи теорії держави. Загальне поняття права. Норми 
права. Джерела права. Система права. Реалізації права. Поняття закон-
ності і правопорядку. Правопорушення та юридична відповідальність. 
Поняття цивільного права. Суб’єкти цивільного права. Цивільно-
правові угоди (правочини). Представництво в цивільному праві. Зобо-
в’язальне право. Сімейне законодавство. Поняття та виникнення тру-
дових правовідносин. Припинення трудових правовідносин. Правове 
регулювання робочого часу і часу відпочинку. Трудова дисципліна, 
дисциплінарна та матеріальна відповідальність. Правове регулювання 
трудових спорів. Адміністративний примус та адміністративна відпо-
відальність. Загальне поняття кримінального права та кримінальної 
відповідальності. 
5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси / засоби. 
1. Корнієнко П.С. Правознавство : навч. посіб. / П.С. Корнієнко // 
Національна академія статистики, обліку та аудиту [Корнієнко П.С. ; за 
ред. Г.Б. Черушевої]. – К. : Четверта хвиля, 2011. 

2.Порівняльне правознавство : підручник / за заг. ред. О.В. Петри-
шина ; Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, 
Національний університет «Юридична академія України імені 
Ярослава Мудрого». – Харків : Право, 2012. – 271 с. 

3.Андрійчук В.В. Правознавство : навч. посіб. для студ. вищ. навч. 
закл. / В.В. Андрійчук, Б.А. Басс, О.О. Михайлов, 
Ж.Ю. Половнікова. – Київ : Слово, 2010. 

4.Поникаров В.Д. Правоведение : учеб. пособие для изучения 
дисциплины / Харьк. Гос. экон. ун-т. – Харьков : ИНЖЭК, 2009. 

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

6.Крегул Ю.І. Основи правознавства України : навч. посіб. / 
Ю.І. Крегул, В.І. Орленко, В.І. Батрименко ; за заг. ред. 
Ю.І. Крегула. – Київ : КНТЕУ, 2011. 

5.10. Заплановані навчальні заходи та методи викладання. 
Поєднання традиційних та нетрадиційних методів викладання із 
використанням інноваційних технологій. Лекції (оглядова/ тематична/ 
проблемна/ лекція-консултація/ лекція-конференція), семінарські, 
практичні, (тренінг/ презентація/ дискусія/ комунікативний метод/ 
імітація) заняття, самостійна робота, консультації. 
5.11. Методи оцінювання: 
– поточний контроль (опитування, письмові роботи, ситуаційні завдання); 
– підсумковий контроль – екзамен. 
5.12. Мова навчання та викладання. Українська. 
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5.1. Назва. Українська мова (за професійним спрямуванням.) 
5.2. Тип. Обов’язкова. 
5.3. Рік навчання. 2016/2017. 
5.4. Семестр. II. 
5.5. Лектор, науковий ступінь, посада. Шашенко С.Ю., канд. пед. 
наук, доц. 
5.6. Результати навчання. Підвищення загальномовної підготовки, 
мовної грамотності, комунікативної компетентності студентів, прак-
тичне оволодіння основами офіційно-ділового, наукового стилів, що 
забезпечить професійне спілкування на належному мовному рівні. 
5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Українська 
мова». 
5.8. Зміст. Державна мова – мова професійного спілкування. Основи 
культури української мови. Стилі сучасної української літературної 
мови у професійному спілкуванні. Спілкування як інструмент про-
фесійної 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. 
5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси / засоби. 
1. Громик Ю.В. Український правопис : навч. посіб. для студ. вищ. 
навч. закл. / Ю.В. Громик. – Київ : Центр навч. літ., 2013. – 139 с. 

2. Мацюк З. Українська мова професійного спрямування : навч. посіб. / 
З. Мацюк, Н. Станкевич. – К. : Каравела, 2008. 

3. Український правопис / НАН України, Ін-т мовознав. ім. О.О. Потебні ; 
Ін-т укр. 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. 

5.10. Заплановані навчальні заходи та методи викладання. 
Лекції, бесіда, навчальна дискусія, проблемний виклад, дослідницький 
метод. 
5.11. Методи оцінювання:  
– поточний контроль (опитування, тестування, залік; 
– підсумковий контроль – екзамен. 
5.12. Мова навчання та викладання. Українська. 
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5.1. Назва. Політична економія. 
5.2. Тип. Обов’язкова. 
5.3. Рік навчання. 2016/2017. 
5.4. Семестр. ІІ. 
5.5. Лектор, науковий ступінь, посада. Лагутін В.Д., д-р екон. наук, 
проф., зав. кафедри, Романенко В.А., д-р екон. наук, проф. 
5.6. Результати навчання. Формування економічної культури мис-
лення та пізнання економічних відносин суспільства. 
5.7. Обов’язкова попередня навчальна дисципліна.»Історія еконо-
міки та економічної думки». 
5.8. Зміст. Предмет і метод політичної економії. Економічні категорії 
і закони. Механізм використання економічних законів. Виробництво 
матеріальних благ і послуг. Внутрішня структура виробництва. Еконо-
мічні потреби та інтереси. Соціально-економічний устрій суспільства. 
Економічна система і закони її розвитку. Товарна форма організації 
суспільного виробництва. Тенденції розвитку товарного виробництва. 
Товар та гроші. Капітал як економічна категорія. Оборот капіталу. 
Показники обороту капіталу. Капітал сфери обігу. Ринок, його 
сутність і функції. Моделі ринку. Конкуренція і ціноутворення. Під-
приємництво в ринковій економіці. Витрати виробництва і прибуток. 
Доходи, їхні джерела і розподіл. Суспільне відтворення. Заробітна 
плата: суть, функції та різні види систем. Аграрні відносини та їх 
особливості. Суспільний продукт, його основні форми. Суть і функції 
фінансової системи. Економічний розвиток. Зайнятість та відтворення 
робочої сили. Сутність і структура світового господарства. Форми 
міжнародних економічних відносин. Економічні аспекти глобальних 
проблем, їх вплив на економічний розвиток України. 
5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси / засоби. 
1. Краус К.М. Політична економія : навч.-метод. посіб : за кредитно-
модульною системою організації навчального процесу для сту-
дентів всіх економічних спеціальностей / К.М. Краус, Н.М. Краус, 
О.В. Манжура ; Міністерство освіти і науки, молоді та спорту 
України, Полтавський кооперативний технікум, Циклова комісія 
соціально-економічних та гуманітарних дисциплін. 

2. Політична економія : навч.-метод. посіб. : (модульний варіант 
Полтава : [Оріяна], 2012. – 2738 с. : схеми. 

3. Гальчинський А.С. Політична нооекономіка : начала оновленої 
парадигми економічних знань / А.С. Гальчинський. – Київ : 
Либідь, 2013. – 470 с. 
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4. Семененка В.М. Політекономія : навч. посіб. / В.М. Семененка, 
Д.І. Коваленка. – 2-ге вид., доповн. та переробл. – Київ : Центр 
навч. літ., 2011. – 428 c. 

5.10. Заплановані навчальні заходи та методи викладання. Лекції, 
семінарські, практичні заняття з використанням інформаційних 
технологій. 
5.11. Методи оцінювання: 
– поточний контроль (опитування, тестування, творчі завдання, задачі); 
– підсумковий контроль (письмовий екзамен). 
5.12. Мова навчання та викладання. Українська. 
 
5.1. Назва. Ораторське мистецтво. 
5.2. Тип. За вибором. 
5.3. Рік навчання. 2016/2017. 
5.4. Семестр. ІІ. 
5.5. Лектор, науковий ступінь, посада. Разіцький В.Й., канд. істор. 
наук, доц. 
5.6. Результати навчання. Формування у студентів системного, 
цілісного уявлення про основні закони ораторського мистецтва як 
науки, спрямованої на розвиток інтелекту, та культури мовлення 
майбутнього фахівця. 
5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни.»Історії 
української культури», «Історія України». 
5.8. Зміст. Ораторське мистецтво як навчальна дисципліна. Теорія 
мовлення – методологічна основа ораторського мистецтва. Красно-
мовство. Основи ораторської майстерності. Оратор і аудиторія. 
Основні правила та вимоги підготовки оратора до публічного 
виступу. Основи техніки мовлення. Фігури мовлення в ораторському 
мистецтві. 
5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси / засоби. 
1. Клюєв Е.В. Риторика (Инвенция. Диспозиция. Элокуция) : учеб. 
пособ. для вузов / Е.В. Клюєв. – М. : ПРИОР, 2001. – 272 с. 

2. Кузнецов И.Н. Практикум по риторике : учеб.-справ. пособие / 
И.Н. Кузнєцов. – Мн. : Совр. слово, 2004. – 352 с. 

3. Мацько Л.І. Риторика : навч. посіб. / Мацько Л.І., Мацько О.М. − 
Київ : Вища школа, 2003. � 311 с. 

4. Олійник О. Риторика : навч. посіб. для студ. вузів. / О. Олійник. – 
Київ : Кондор, 2009. – 170 с. 

5. Чибісова Н.Г. Риторика : навч. посіб. / Н.Г. Чибісова, О.Я. Тарасова – 
Київ : Центр навч. літ., 2003. – 228 с. 
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6. Сагач Г.М. Ділова риторика : Мистецтво риторичної комунікації / 
Г.М. Сагач. – Київ : Зоря, 2003. 

5.10. Заплановані навчальні заходи та методи викладання. Лекції, 
семінарські, практичні заняття з використанням інформаційних 
технологій. 
5.11.Методи оцінювання: 
– поточний контроль (опитування, колоквіуми, тестування); 
– підсумковий контроль (залік). 
5.12. Мова навчання та викладання. Українська. 
 
5.1 Назва. Іміджологія. 
5.2. Тип. За вибором 
5.3. Рік навчання. 2016/2017. 
5.4. Семестр. ІІ.  
5.5. Лектор, науковий ступінь, посада. Радченко С.Г., доц. 
5.6. Результати навчання. Формування знань з основних положень 
теорії і практики конструювання іміджу підприємця, менеджера, 
фірми, організації. Розуміння значення іміджу в бізнес-середовищі та 
його впливу на формування репутації та престижу в ділових колах. 
5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Психологія». 
5.8. Зміст. Іміджологія: предмет навчальної дисципліни. Соціально-
психологічні засади іміджу. Іміджмейкерство Мистецтво створення 
іміджу особистості. Зовнішній (габітарний) імідж. Ефективний 
діловий імідж. Імідж-технології у світських та ділових заходах. 
Корпоративний імідж. 
5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси / засоби. 
1. Барна Н.В. Іміджологія : навч. посіб. для дистанц. навч. для студ. 
вищ. навч. закл. / Н.В. Барна. – Київ : Ун-т «Україна», 2007. – 217 с. 

2. Горчакова В.Г. Имиджелогия. Теория и практика : учеб. пособ. для 
ст. вузов / В.Г. Горчакова. – М. : Юнита-Дана, 2012. – 335 с. 

3. Лысикова О.В. Имиджелогия и паблик рилейшнз в социокультур-
ной сфере : учеб. пособ. / О.В. Лысикова, Н.П. Лысикова. – М. : 
Флинта, 2006. – 238 с. 

4. Палеха Ю.И. Іміджологія : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / 
Ю.И. Палеха. – Київ : Видав. Європ. ун-ту, 2005. – 324 с. 

5. Почепцов Г.Г. Имиджелогия / Г.Г. Почепцов. – М. : Рефл. – бук. К. : 
Ваклер, 2000. – 768 с. 

6. Іміджологія : опор. конс. лекц. / С.Г. Радченко. – Київ : Київ. нац. 
торг.-екон. ун-т, 2011. – 76 с. 
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5.10. Заплановані навчальні заходи та методи викладання. Лекції, 
семінарські, практичні заняття з використанням інформаційних 
технологій та активних методів навчання. 
5.11. Методи оцінювання: 
– поточний контроль (опитування, творчі завдання, тести); 
– підсумковий контроль – (екзамен-залік). 
5.12.Мова навчання та викладання. Українська. 
 
5.1. Назва. Мікроекономіка. 
5.2. Тип. Обов’язкова. 
5.3. Рік навчання. 2017/2018. 
5.4. Семестр. IІІ. 
5.5. Лектор, науковий ступінь, посада. Вертелєва О.В., канд. фіз.-
мат. наук, доц., Герасименко А.Г., д-р екон. наук, проф. 
5.6. Результати навчання. Формування навичок мікроекономічного 
дослідження поведінки та взаємодії окремих суб’єктів ринку; рин-
кових структур; особливостей функціонування окремих економічних 
суб’єктів. 
5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Політична 
економія». 
5.8. Зміст. Вступ до мікроекономіки. Предмет та метод. Корисність еко-
номічного блага. Економічний вибір. Аналіз поведінки споживача. 
Попит та пропозиція. Теорія еластичності. Теорія граничних про-
дуктів та мікроекономічна модель підприємства. Витрати вироб-
ництва. Ринок досконалої конкуренції. Монопольний ринок. Ринок 
монополістичної конкуренції. Олігополістична структура ринку. 
Утворення похідного попиту. Ринок праці. Ринок капіталу. Еконо-
мічна ефективність та добробут. Держава в мікроекономічній теорії: 
зовнішні ефекти та громадські блага. 
5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси / засоби. 
1. Петрушенко Ю.М. Мікроекономіка : теорія та приклади розв’язування 
задач : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / 
Ю.М. Петрушенко. – Суми : Університетська книга, 2012. – 319 с. : іл., 
табл. 

2. Кулішов В.В. Мікроекономіка : основи теорії і практикум : навч. посіб. / 
В.В. Кулішов. – 3-тє вид., стер. – Львів : Магнолія 2006, 2013. 

3. Ястремський О. Основи мікроекономіки / О. Ястремський,  
О. Гриценко. – Вид. 2-ге, доповн. на лазер. диску. – Київ : Знання, 2007. 
(Мод.-комп’ют. дод.). 
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4. Аналітична економія: макроекономіка і мікроекономіка : навч. посіб.  
у 2 кн. – Кн. 2. Мікроекономіка / за ред. С. Панчишина, П. Островерха. – 
Київ : Знання, 2006. 

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

5.10. Заплановані навчальні заходи та методи викладання. Лекції, 
семінарські, практичні заняття з використанням інформаційних техно-
логій. 
5.11. Методи оцінювання: 
– поточний контроль (опитування, тестування); 
– підсумковий контроль (екзамен письмовий). 
5.12. Мова навчання та викладання. Українська. 
 
5.1. Назва. Статистика. 
5.2. Тип. Обов’язкова. 
5.3. Рік навчання. 2017/2018. 
5.4. Семестр. ІІІ. 
5.5. Лектор, науковий ступінь, посада. Чорний А.Ю., канд. екон. 
наук, доц., Головач Н.А., канд. екон. наук, доц. 
5.6. Результати навчання. Формування теоретичних знань та прак-
тичних навичок статистичної оцінки економічних явищ і процесів 
суспільного життя, оволодіння методами статистичного аналізу. Фор-
мування вмінь: проводити статистичні дослідження, обчислювати 
узагальнюючі показники, будувати статистичні таблиці, графіки, 
виявляти закономірності та тенденції розвитку досліджуваних явищ. 
5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Вища та 
прикладна математика». 
5.8. Зміст. Методологія статистики. Статистичні спостереження. Зве-
дення, класифікації та групування в статистиці. Статистичні показ-
ники. 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. 
5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси / засоби. 
1. Статистичний словник / за ред. О. Г. Осауленка ; [Варениченко Л. 
Л., Васєчко О. О., Гончар О. В. та ін.] ; Держ. служба статистики 
України, Н.-т. комплекс статистичних дослідж. К. : [Інформ.-аналіт. 
агенство]. 2012. 498 с. 

2. Статистика : засоби діагностики знань : навч. посіб. / С.О. Матков-
ський [та ін.]. – Львів : Новий світ-2000, 2012. – 258 с. : іл., табл. 
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3. Статистика : підручник / С.С. Герасименко, А.В. Головач, 
А.М. Єріна та ін. – Київ : Київ. нац. екон. ун-т, 2002. – 468 с. 

4. Попов І.І. Теорія статистики. Практикум : навч. посіб. / І.І. Попов. – 
Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2006. – 290 с. 

4.Попов І.І. Статистика : практикум / І.І. Попов. – Київ : Київ. нац. 
торг.-екон. ун-т, 2010. – 145 с. 

5.10. Заплановані навчальні заходи та методи викладання. Лекції, 
практичні заняття, самостійна робота. 
5.11. Методи оцінювання: 
− поточний контроль (комп’ютерне тестування, опитування); 
− підсумковий контроль – екзамен письмовий; 
5.12. Мова навчання та викладання. Українська. 
 
5.1. Назва. Безпека життєдіяльності. 
5.2. Тип. Обов’язкова. 
5.3. Рік навчання. 2017/2018. 
5.4. Семестр. ІІІ. 
5.5. Лектор, науковий ступінь, посада. Болілий О.С., ст. викл. 
5.6. Результати навчання. Формування вмінь для ідентифікації 
небезпеки, визначення рівня індивідуального та колективного ризику, 
запобігання небезпечним ситуаціям, їх попередження, зменшення 
ураження для людини, зменшення інших негативних наслідків над-
звичайних ситуацій, надання першої допомоги, формування здоро-
вого спосіб життя. 
5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Екологія». 
5.8. 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. 
5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси / засоби. 
1. Лапін В.М. Безпека життєдіяльності людини : навч. посіб. / 
В.М. Лапін. – 8-ме вид. переробл. і доповн. – Київ : Знання, 2013. 

2. Пашков А.П. Безпека життєдіяльності : методичні рекомендації 
щодо підготовки до семінарський занять та виконання письмових 
робіт / А.П. Пашков ; Нац. ун-т «Києво-Могилян. акад.». – Київ : 
Основа, 2014. 

3. Желібо Є.П. Безпека життєдіяльності : підручник / Є.П. Желібо, 
В.В. Зацарний. – Київ : Каравела, 2008. 

4. Лапін В.М. Безпека життєдіяльності людини : навч. посіб. / 
В.М. Лапін. – Вид. 6-те, переробл. і доповн. – Київ : Знання, 2007. 
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5. Болілий О.С. Безпека життєдіяльності : опор. конспект лекцій / 
О.С. Болілий. – Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2007. 

5. Геврик Є.О. Безпека життєдіяльності : навч. посіб. / Є.О. Геврик. – 
Київ : Ельга-Н; КНТ, 2007. 

6. Козинець В.М. Безпека життєдіяльності у сфері туризму : навч. 
посіб. / В.М. Козинець. – Київ : Кондор, 2006. 

5.10. Заплановані навчальні заходи та методи викладання. Лекції, 
практичні заняття. 
5.11. Методи оцінювання: 
– поточний контроль (тести, опитування); 
– підсумковий контроль (залік). 
5.12. Мова навчання та викладання. Українська. 
 
5.1. Назва. Фінанси. 
5.2. Тип. Обов’язкова. 
5.3. Рік навчання. 2017/2018. 
5.4. Семестр. IІІ. 
5.5. Лектор, науковий ступінь, посада. Волосович С.В., д-р екон. 
наук, проф., Гуминська М.В., ст. викл., Пелешко Н.М., ст. викл. 
5.6. Результати навчання. Формування знань з питань функціону-
вання фінансової системи держави. 
5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Історія еконо-
міки та економічної думки», «Політична економія» , «Мікро-
економіка». 
5.8. Зміст. Сутність та функції фінансів. Генезис і еволюція фінансів. 
Фінансова система України. Фінанси суб’єктів господарювання та 
неприбуткових організацій. Податкова система держави. Фінанси 
населення. Бюджет і бюджетна система держави. Державні доходи. 
Державні видатки. Державні видатки. Державний кредит. Фінансовий 
ринок. Фінансова політика та фінансовий механізм. Міжнародні 
фінанси. 
5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси / засоби. 
1. Шеремет О.А. Фінанси для фінансистів : підруч. / О.А. Шеремет, 
І.В. Демченко, К.В. Багацька та ін. ; за заг. ред. Т.А. Говорушко. – 
Київ  :Центр навч. літ., 2013. – 612 с. 

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

3. Юрій С.Л. Фінанси : підручник / С.Л. Юрій, В.М. Федосов та ін. ; 
за ред. С.Л. Юрія, В.М. Федосова. – 2-ге вид., переробл. і доповн. – 
Київ : Знання, 2012. – 645 с. 
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4. Карлін М.І. Державні фінанси України : навч. посіб. / М.І. Карлін. – 
Київ : Знання, 2008. – 348 с. 

5. Колесников О.В. Історія грошей та фінансів : навч. посіб. / 
О.В. Колесников, Д.І. Бойко, О.О. Коковіхіна. – 2-ге вид., пере-
робл. і доповн. – Київ : Центр навч. літ., 2008. – 140 с. 

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

7. Сухоруков А.І. Фінансова безпека держави : навч. посіб. / 
А.І. Сухоруков, О.Д. Ладюк. – Київ: Центр навч. літ., 2009. – 192 с. 

5.10. Заплановані навчальні заходи та методи викладання. Лекції, 
семінарські, практичні заняття з використанням інформаційних техно-
логій та активних методів навчання. 
5.11. Методи оцінювання:  
− поточний контроль (опитування, тестування); 
− підсумковий контроль (письмовий екзамен). 
5.12. Мова навчання та викладання. Українська 
 
5.1. Назва. Державне управління та місцеве самоврядування. 
5.2. Тип. За вибором. 
5.3. Рік навчання. 2017/2018. 
5.4. Семестр. ІІІ. 
5.5. Лектор, науковий ступінь, посада. Штундер І.О. канд. екон. 
наук, доц. 
5.6. Результати навчання. Формування у студентів сучасного 
мислення та спеціальних знань у галузі управління на національному 
та регіональному рівнях; набуття умінь та формування компетенцій, 
необхідних для виконання функцій та реалізації повноважень органів 
державної влади і місцевого самоврядування. 
5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Історія еконо-
міки та економічної думки», «Правознавство», «Політична економія». 
5.8. Зміст. Основи теорії державного управління. Державна влада та 
державне управління. Державне управління в окремих сферах сус-
пільного розвитку. Роль різних гілок влади у процесі державного 
управління. Державне управління на регіональному рівні. Система ор-
ганів державної влади в Україні: конституційні основи їх функ-
ціонування, роль в управлінні. Центральні органи виконавчої влади в 
Україні. Регіональні органи державного управління. Місцеве само-
врядування та його особлива роль у державному управлінні. Мене-
джмент органу державної влади. Внутрішня організація та управління 
органу державної влади. Державна служба в Україні. Ефективність 
державного управління. Державний контроль у сфері виконавчої 
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влади. Взаємодія органів публічної влади центральних та регіо-
нальних органів управління. Розвиток системи державного та регіо-
нального управління. 
5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси / засоби. 
1. Мельник А.Ф. Державне управління: підручник / А.Ф. Мельник, 
О.Ю. Оболенський. – Київ : Знання, 2009. – 582 с. 

2. Ординський В.Л. Управління в органах виконавчої влади : навч. 
посіб. / В.Л. Ординський, З.Р. Кисіль, М.В. Ковалів. – Київ : Центр 
навч. літ., 2008. – 296 с. 

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

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

5. Ворона П.В. Місцеве самоврядування України в контексті розвитку 
представницької влади : монографія / П.В. Ворона. – Полтава : 
ПУЕТ, 2012. – 341 с. 

6. Ганущак Ю.І. Територіальна організація влади. Стан та напрямки 
змін : монографія / Ю.І. Ганущак. – Київ : Легальний статус, 2012. – 
348 с. 

5.10. Заплановані навчальні заходи та методи викладання. Лекції, 
семінарські, практичні заняття з використанням інформаційних 
технологій. 
5.11. Методи оцінювання: 
– поточний контроль (опитування, тестування); 
– підсумковий контроль – екзамен. 
5.12. Мова навчання та викладання. Українська. 
 
5.1. Назва. Державне регулювання економіки. 
5.2. Тип. .За вибором. 
5.3. Рік навчання. 2017/2018. 
5.4. Семестр. ІІІ. 
5.5. Лектор, науковий ступінь, посада. Волошенюк В.В., канд. екон. 
наук, доц., Головко Л.С., канд. екон. наук, доц. 
5.6. Результати навчання. Розуміння цілей, форм, методів та інстру-
ментів впливу держави на діяльність суб’єктів економіки. 
5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Історія еконо-
міки та економічної думки», «Правознавство», «Політична економія», 
«Мікроекономіка». 
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5.8. Зміст. Необхідність і суть макроекономічного регулювання. 
Предмет і завдання дисципліни. Основи методології державного регу-
лювання економіки. Макроекономічне прогнозування і планування 
економіки. Фінансово-кредитне регулювання економіки. Особливості 
національних систем управління економікою. Державне регулювання 
підприємництва. Державне регулювання процесу структурної пере-
будови економіки та інвестиційної діяльності. Державне регулювання 
та стимулювання науково-технічного прогресу й інноваційних про-
цесів. Державне регулювання розвитку окремих сфер господарської 
діяльності. Державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності. 
Державне регулювання соціальних процесів. Державне регулювання 
розвитку регіонів. 
5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси / засоби. 
1. Головко Л.С. Державне регулювання економіки : навч. посіб. / 
Л.С. Головко, Л.І. Дідківська. – Київ : Знання, 2007. – 213 с. 

2. Михасюк І.Р. Державне регулювання економіки : підручник / 
І.Р. Михасюк, Л.А. Швайка. – Львів : «Магнолія 2006», 2013. –  
220 с. 

3. Гринькова В.М. Державне регулювання економіки : підручник / 
В.М. Гринькова, М.М. Новікова. – Київ: Знання, 2008. 

5.10. Заплановані навчальні заходи та методи викладання. Лекції, 
семінарські з використанням інформаційних технологій. 
5.11. Методи оцінювання: 
– поточний контроль (опитування, тестування); 
– підсумковий контроль (залік). 
5.12. Мова навчання та викладання. Українська. 
 
5.1. Назва. Соціологія. 
5.2. Тип. За вибором. 
5.3. Рік навчання. 2017/2018. 
5.4. Семестр. ІІІ. 
5.5. Лектор, науковий ступінь, посада. Ванюшина О.Ф., канд. філос. 
наук, доц., Іщенко В.В., ст. викл. 
5.6. Результати навчання. Дисципліна сприяє задоволенню освітніх 
інтересів особистості й розвитку таких компетенцій: формування розу-
міння сутності соціального життя та соціальної структури суспільства, 
а також навичок аналізу соціальних явищ та процесів. 
5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Філософія». 
5.8. Зміст. Соціологія як наука. Становлення і розвиток зарубіжної 
соціології. Історія становлення та розвитку соціології в Україні. 
Суспільство: сутність, типи, тенденції розвитку. Соціальна структура 
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і соціальна стратифікація. Соціальна взаємодія, соціальні відносини та 
соціальний контроль. Соціальні інститути суспільства. Особистість у 
системі соціальних зв’язків. Економічна соціологія як наука. Людина 
в сфері економічних відносин. Програмування та організація соціоло-
гічного дослідження. Опитування, спостереження та аналіз доку-
ментів у соціологічному дослідженні. 
5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси / засоби. 
1. Новые идеи в социологии : монография / отв. ред. Ж.Т. Тощенко ; 
Науч. совет Отделения обществ. наук РАН «Новые явления в 
обществ. сознании и соц. практике», Ин-т социологии РАН, Ин-т 
соц.-полит. исслед. РАН, Рос. гос. гуманитар. ун-т. –М. : 
Юнити, 2013. – 479 с. 

2. Кравченко А.И. Соціологія : хрестоматия для вузов / А.И. Кравченко. – 
2-е изд. – М. : Академ. проект ; Фонд «Мир», 2004. 

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

5.10. Заплановані навчальні заходи та методи викладання. Поєд-
нання традиційних і нетрадиційних методів викладання з викорис-
танням інноваційних технологій: лекції (оглядові, тематичні, проб-
лемні, лекції-конференції, лекції-дискусії); практичні заняття (тре-
нінги, презентації, дискусії, робота в малих групах, моделювання 
ситуацій). 
5.11. Методи оцінювання: 
– поточний контроль (тестування з використанням комп’ютерної 
техніки, письмові контрольні роботи, захист міні-проектів); 
– підсумковий контроль – залік. 
5.12. Мова навчання та викладання. Українська. 
 
5.1. Назва. Психологія. 
5.2. Тип. За вибором. 
5.3. Рік навчання. 2017/2018. 
5.4. Семестр. ІІІ. 
5.5. Лектор, науковий ступінь, посада. Лагутіна Т.М. канд. пед. 
наук, доц., Ржевський Г.М., канд. психол. наук, доц., Вербицька Л.Ф. 
канд. психол. наук, доц., Скуловатова, канд. психол. наук, доц. 
5.6. Результати навчання. Знати психологічну характеристику пси-
хічних пізнавальних процесів, властивостей, станів та утворень; 
основні закономірності функціонування психічних пізнавальних 
процесів; закономірності формування і розвитку особистості; фактори 
формування особистості; концепції особистості; психологічні концеп-
ції теорії діяльності та її основні компоненти. Уміти застосовувати 
категоріальний апарат психології в системі професійного навчання і 
практичної діяльності; враховувати основні психічні, соціально-
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психологічні та психофізіологічні прояви особистості; сприймати нау-
ково обґрунтовану психологічну інтерпретацію структурних елемен-
тів психіки особистості; усвідомлювати свою психічну сферу; аналі-
зувати різноманітні види діяльності; пізнавати рівень розвитку пси-
хічних пізнавальних процесів у особистості. 
5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Психологія». 
5.8. Зміст. Методи психологічних досліджень. Індивід. Особистість, її 
структура. Психіка, її функції. Нервова система, мозок, психіка та 
поведінка людини. Когнітивна підструктура людини. Пізнавальні про-
цеси, їх індивідуальні особливості, методи діагностики рівня роз-
витку, методи підвищення ефективності. Сенсорно-перцептивний 
рівень пізнання. Інтелект, творчі здібності та креативність. Емоції, 
почуття, стани; механізми їх виникнення, форми переживання, вира-
ження. Засоби регуляції емоційних станів. Особистість: сутність, 
структура. Психологічні теорії особистості. Я-концепція як психоло-
гічний феномен. Спрямованість особистості. Темперамент. Характер. 
Здібності. Діяльність та її структура. Особистість як суб’єкт діяль-
ності. Мета й мотиви діяльності. Міжособистісні стосунки в групі. 
5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси / засоби. 
1. Корольчук М.С. Психологія : схеми, опорні конспекти, методики / 
М.С. Корольчук, В.М. Крайнюк, В.А. Марченко. – Київ : Ніка-
Центр, 2013. 

2. Максименко С.Д. Загальна психологія / С.Д. Максименко. – Київ : 
Либідь, 2004. 

3. Психология : учебник для гуманитарных вузов / под общ. ред. 
В.Н. Дружинина. – СПб. : Питер, 2004. 

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

5.10. Заплановані навчальні заходи та методи викладання. Поєд-
нання традиційних і нетрадиційних методів викладання з викорис-
танням інноваційних технологій: 
– лекції (оглядові, тематичні, проблемні, лекції-конференції, лекції-
дискусії); 
– практичні заняття ( тренінги, презентації, дискусії, робота в малих 
групах, моделювання ситуацій, кейс-стаді). 
5.11. Методи оцінювання: 
– поточний контроль (тестування усне, письмове опитування; пере-
вірка підготовленого есе/ дайджесту/ огляду/ звіту /конспекту/ презен-
тації/ розрахунково-графічної роботи /проекту/ вправи/ задачі/ 
ситуаційні завдання тощо); 
– підсумковий контроль(залік). 
5.12. Мова навчання та викладання. Українська. 
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5.1. Назва Національні інтереси в світовій геополітиці та 
геоекономіці. 
5.2. Тип. За вибором. 
5.3. Рік навчання. 2017/2018. 
5.4. Семестр. ІІІ. 
5.5. Лектор, науковий ступінь, посада. Губицький Л.В., канд. істор. 
наук, доц. 
5.6. Результати навчання. Сформувати розуміння національних інте-
ресів держав у різних регіонах світу в умовах глобалізації й регіо-
налізму; механізмів реалізації геополітичних та геоекономічних інте-
ресів; основних термінів, які вживаються при аналізі геополітичних та 
геоекономічних інтересів у світовій політиці. 
5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни: «Історія 
України», «Філософія». 
5.8. Зміст. Предмет, об’єкт та завдання курсу «Національні інтереси в 
світовій геополітиці та геоекономіці». Методологічна основа курсу. 
Періодизація і структура курсу. Основні наукові ґеополітичні кате-
горії і поняття. Ґеополітичне положення країни: сутність, властивості, 
значення. Історіографія до курсу «Національні інтереси в світовій гео-
політиці та геоекономіці». Концептуальні засади формування геополі-
тичних інтересів держав. Геополітичні та геоекономічні інтереси у 
відносинах держав Європейського Союзу. Геополітичні та геоеконо-
мічні інтереси в зовнішній політиці Російської Федерації. Гео-
політичні та геоекономічні інтереси в зовнішній політиці України. 
Геополітичні та геоекономічні інтереси у відносинах держав Півден-
ного Кавказу. Геополітичні та геоекономічні інтереси у відносинах 
держав Центральної Азії. Геополітичні та геоекономічні інтереси в 
зовнішній політиці держав Східної, Південно-Східної та Південної 
Азії. Геополітичні та геоекономічні інтереси у відносинах близько-
східних держав. Геополітичні та геоекономічні інтереси в зовнішній 
політиці держав Латинської Америки, США і Канади. Геополітичні та 
геоекономічні інтереси в зовнішній політиці держав Африки. Геопо-
літичні та геоекономічні інтереси в зовнішній політиці Австралії та 
Нової Зеландії. 
5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси / засоби. 
1. Бабурин С.Н. Мир империй: Территория государства и мировой 
порядок / С.Н. Бабурин. – СПб. : Изд-во Р. Асланова «Юрид. центр 
Пресс», 2005. – 769 с. 

2. Базив Д.П. Геополитическая стратегия Украины. – Киев : Институт 
государства и права Украины, 2000. – 191 с. 
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3. Дергачев В.А. Геоэкономика Украины: (теоретические и при-
кладные основы) / В.А. Дергачев. – Одесса : ИПРЭЭИ НАНУ, 
2002. – 244 с. 

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

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

6.Мадіссон В.В. Сучасна українська геополітика / В.В. Мадіссон. – 
Київ : Либідь, 2003. – 174 с. 

5.10. Заплановані навчальні заходи та методи викладання. Лекції з 
використанням мультимедійних засобів, семінарські заняття з вико-
ристанням сучасних інтерактивних технологій, круглі столи, кон-
курси, олімпіади. 
5.11. Методи оцінювання: 
– поточний контроль (комп’ютерне тестування, опитування); 
– модульний (комп’ютерне тестування, контрольна робота); 
– підсумковий контроль. 
5.12. Мова навчання та викладання. Українська. 
 
5.1. Назва. Макроекономіка. 
5.2.Тип. Обов’язкова. 
5.3. Рік навчання. 2017/2018. 
5.4. Семестр. IV. 
5.5. Лектор, науковий ступінь, посада. Лагутін В.Д., д-р екон. наук, 
зав. каф., Соколовська І.П., канд. екон. наук, доц., Уманців Ю.М., д-р 
екон. наук, проф. 
5.6. Результати навчання. Формування макроекономічного мис-
лення та розуміння механізму функціонування національної 
економіки. 
5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Історія еконо-
міки та економічної думки». 
5.8. Зміст. Предмет, метод та функції макроекономіки. Макроекономічні 
показники в системі національних рахунків. Сукупний попит та 
сукупна пропозиція. Національний ринок та його рівновага. Моделі 
макроекономічної рівноваги. Фіскальна політика держави. Монетарна 
політика. Циклічні коливання та економічне зростання. Інфляція як 
макроекономічне явище. Зайнятість і безробіття. Макроекономічна 
політика у відкритій економіці. 
5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси / засоби. 
1. Макро- та мікроекономіка : теоретичні аспекти : навч.-метод. посіб. 
для самост. вивчення дисципліни / [В.Г. Федоренко, М.П. Дени-
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сенко, Т.М. Качала та ін.] ; за наук. ред. В.Г. Федоренка ; М-во 
освіти і науки, молоді та спорту України. 

2. Київ. нац. ун-т технологій та дизайну, Ін-т підгот. кадрів держ. 
служби зайнятості України. – Київ : Алерта, 2013. – 727 с. : іл. 

3. Шупик І.І. Макроекономіка в поняттях, схемах, таблицях : навч. 
посіб. / І.І. Шупик. – Суми : Університетська книга, 2013. –  
167 c. : іл. 

4. Базилевич В.Д. Макроекономіка : підручник / В.Д. Базилевич, 
К.С. Базилевич, Л.О. Баластрик. – К. : Знання, 2004.  

5. Мельник А.Ф. Макроекономіка та макроекономічна політика : навч. 
посіб. / А.Ф. Мельник та ін. ; наук. ред. А.Ф. Мельник. – Київ : 
Знання, 2008. – 699 с. 

5. Радіонова І.Ф. Макроекономіка: теорія та політика / І.Ф. Радіонова. – 
Київ, 2004. 

6. Савченко А.Г. Макроекономіка : підручник / А.Г. Савченко. – Київ : 
Київ. наук. екон. ун-т, 2005. – 441 с.  

5.10. Заплановані навчальні заходи та методи викладання. Лекції, 
семінарські, практичні заняття з використанням інформаційних 
технологій. 
5.11. Методи оцінювання: 
– поточний контроль (опитування, тестування,курсова робота);  
– підсумковий контроль (екзамен). 
5.12. Мова навчання та викладання. Українська. 
 
5.1. Назва. Гроші та кредит. 
5.2. Тип. Обов’язкова. 
5.3. Рік навчання. 2017/2018. 
5.4. Семестр. IV. 
5.5. Лектор, науковий ступінь, посада. Сушко Н.М., канд. екон. 
наук, доц. 
5.6. Результати навчання. Вільна орієнтація в теоретичних та прак-
тичних проблемах грошово-кредитного характеру; вміння аналізувати 
поточну ситуацію на вітчизняному та зарубіжному грошово-кредит-
ному ринку; навички прогнозування майбутнього розвитку грошово-
кредитних відносин; вміння обирати оптимальні шляхи вирішення 
конкретних виробничих завдань монетарного характеру тощо. 
5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Макроеко-
номіка», «Мікроекономіка», «Фінанси». 
5.8. Зміст. Природа грошей. Грошовий оборот та грошові потоки. 
Грошовий ринок. Грошова система. Інфляція та грошові реформи. 
Ринок цінних паперів. Сутність кредиту та кредитний механізм. 
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Кредитна система. Центральний банк та його роль в економіці. 
Комерційні банки як основна ланка кредитної систем. Спеціалізовані 
кредитно-фінансові установи. Гроші та кредит у системі міжнародних 
відносин. 
5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси / засоби. 
1. Бандурка О.М. Гроші та кредит : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / 
О.М. Бандурка, В.В. Глущенко, А.С. Глущенко ; М-во освіти і 
науки України. – Львів : Магнолія 2006, 2014. – 367 с. : іл. 

2. Алексєєв І.В. Гроші та кредит / І.В. Алексєєв, М.К. Колісник, 
О.Й. Вівчар та ін. – Львів : Львів. політех., 2004. – 168 с. 

3. Гальчинський А. Теорія грошей : навч. посіб. / А. Гальчинський. – 
Київ : Основи, 1996. – 413 с. 

4. Івасів Б.С. Гроші та кредит : підручник / Б.С. Івасів. – Київ : 
Кондор, 2008. – 528 с. 

5. Савлук М. Гроші та кредит : підручник / М. Савлук ; за заг. ред. 
М.І. Савлука. – 4-те вид., переробл. і доповн. – Київ : Київ. нац. 
екон. ун-т, 2006. – 744 с. 

6. Сушко Н.М. Гроші та кредит : опор. конспект лекцій / Н.М. Сушко. – 
Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2003. – 211 с. 

5.10. Заплановані навчальні заходи та методи викладання. Лекції, 
практичні заняття, самостійна робота студентів, консультації. 
5.11. Методи оцінювання:  
– поточний контроль – наприкінці кожного практичного заняття за 
підсумками роботи студента через проведення контрольних робіт, 
рішення тестів та задач, усне опитування за проблемними питаннями, 
індивідуальні співбесіди, самоперевірка виконаних завдань, захист 
дослідницьких робіт; 
– підсумковий контроль. 
5.12. Мова навчання та викладання. Українська. 
 
5.1. Назва. Менеджмент. 
5.2. Тип. Обов’язкова. 
5.3. Рік навчання. 2017/2018. 
5.4. Семестр. IV. 
5.5. Лектор, науковий ступінь, посада. Сичова Н.В., канд. екон. 
наук, доц. 
5.6. Результати навчання. Задоволення освітніх інтересів особистості й 
розвиток таких компетенцій: формування у майбутніх фахівців сучас-
ного управлінського мислення та системи спеціальних знань у галузі 
менеджменту, розуміння концептуальних основ системного управ-
ління організаціями. 
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5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Політологія», 
«Правознавство». 
5.8. Зміст. Цілі та завдання менеджменту. Управлінські відносини як 
предмет менеджменту. Менеджмент як мистецтво управління. 
Закони, закономірності та принципи менеджменту. Класифікація 
принципів менеджменту. Історія розвитку менеджменту. Розвиток 
управлінської науки в Україні. Організації як об’єкти управління. 
Загальні риси організації. Організація як відкрита динаміка системи. 
Внутрішнє та зовнішнє середовище організації. Культура організації. 
Типи організацій в Україні. Функції та технологія менеджменту. 
Класифікація функцій менеджменту. Процес управління як сукуп-
ність взаємопов’язаних і взаємодіючих функцій. Управлінські цикли. 
Планування як функція менеджменту. Організаційна діяльність як 
загальна функція менеджменту. Типи організаційних структур управ-
ління та їх формування. Мотивування як функція менеджменту. 
Контролювання як загальна функція менеджменту. Управлінські 
рішення та технологія їх прийняття. Інформація і комунікація в мене-
джменті. Керівництво та лідерство. Відповідальність та етика у 
менеджменті. Організаційні зміни та ефективність менеджменту. 
5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси / засоби. 
1. Маркетинговий менеджмент : навч. посіб. / за ред. В.В. Россохи ; 

[автори : В.В. Россоха, О.В. Гуменна, К.В. Пічик, Н.В. Роман-
ченко]. К. : Національний науковий центр «Інститут аграрної 
економіки», 2014. – 242 с. 

2. Гладкий О.В. Менеджмент регіонального розвитку : навч. посіб. / 
О.В. Гладкий. – Київ : Академвидав, 2013. – 246 с. : іл., портр. 

3. Мазаракі А.А. Менеджмент: теорія і практика : навч. посіб. / 
А.А. Мазаракі, Г.Є. Мошек. – Київ : Атіка, 2007. – 584 с. 

4. Мошек Г.Є. Менеджмент : навч. посіб. / Г.Є. Мошек, Ю.В. Пока-
невич. – Київ : Кондор, 2009. – 387 с. 

5. Яцура В. Основи менеджменту / В. Яцура. – Львів : БАК, 2002. – 403 с. 
5.10. Заплановані навчальні заходи та методи викладання. Поєд-
нання традиційних і нетрадиційних методів викладання з викорис-
танням інноваційних технологій: лекції (оглядові, тематичні, проб-
лемні, лекції-конференції, лекції-дискусії); практичні заняття (тре-
нінги, презентації, дискусії, робота в малих групах, кейс-стаді, 
моделювання ситуацій). 
5.11. Методи оцінювання:  
– поточний контроль (тестування, усне та письмове опитування, пере-
вірка дайджестів, рефератів, конспектів, презентацій); 

– підсумковий контроль – екзамен. 
5.12. Мова навчання та викладання. Українська. 
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5.1. Назва. Охорона праці.  
5.2. Тип. Обов’язкова. 
5.3. Рік навчання. 2017/2018. 
5.4. Семестр. ІV. 
5.5. Лектор, науковий ступінь, посада. Расулов Р.А., канд. техн. 
наук, доц., зав. каф. 
5.6. Результати навчання. Вміння створити безпечні умови праці 
для збереження здоров’я та матеріальних цінностей. Організація прак-
тичної роботи на виробництві з урахуванням вимог, що забезпечують 
виконання законодавчих положень і вимог нормативно-технічної 
документації, безпеку технологічних процесів експлуатації устатку-
вання, пожежну профілактику. 
5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Безпеки 
життєдіяльності». 
5.8. Зміст. Законодавча та нормативна база з питань охорони праці. 
Державний нагляд і громадський контроль за охороною праці. 
Розслідування та облік нещасних випадків, професійних захворювань. 
Основи фізіології, гігієни праці, та виробничої санітарії. Безпека при 
виконанні вантажно-розвантажувальних робіт та застосуванні 
підйомно-транспортної техніки. Електронебезпека. Пожежна безпека. 
Оцінка об’єктів щодо їх вибухонебезпечності. Концептуальні засади 
забезпечення пожежної безпеки об’єкта. Евакуація людей. Засоби 
гасіння та виявлення пожеж. 
5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси / засоби. 
1. Агєєв Є.Я. Основи охорони праці : навч.-метод. посіб. для самост. 
роботи по вивченню дисципліни / Є.Я. Агєєв. – Львів : Новий світ-
2000, 2011. – 401 [3] с. 

2. Основи охорони праці : навч. посіб. / Р.М. Івах … [та ін.] ; під ред. 
Р.М. Івах. – 4-те вид., переробл. і доповн. – Київ : Кондор, 2011. –
462 с. 

3. Івах Р.М. Основи охорони праці / Р.М. Івах, Я.І. Бедрій. – Київ : 
Кондор, 2011. 

4. Гогіташвілі Г.Г. Основи охорони праці : навч. посіб. / 
Г.Г. Гогіташвілі, В.М. Лапін. – 2-ге вид. – Львів : Новий світ, 2005. 

5. Гандзюк М.П. Основи охорони праці : навч. посіб. / М.П. Гандзюк, 
Є.П. Желібо, М.О. Халімовський. – Київ : Каравела, 2005. 

6. Апостолюк С.О. Безпека праці: ергономічні та естетичні основи / 
С.О. Апостолюк, В.С. Джигирей, А.С. Апостолюк, І.А. Соколов-
ський, 2007 р. 
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5.10. Заплановані навчальні заходи та методи викладання. Лекції 
(оглядові, тематичні, проблемні), практичні заняття (презентації, 
дискусії, робота в малих групах, моделювання ситуацій). 
5.11. Методи оцінювання: 
– поточний контроль – усне та письмове опитування, тестування, 
перевірка дайджестів, конспектів, презентацій; 
– підсумковий контроль – залік. 
5.12. Мова навчання та викладання. Українська. 
 
5.1. Назва. Фінансова математика. 
5.2.Тип. Обов’язкова. 
5.3. Рік навчання. 2017/2018. 
5.4. Семестр. ІV. 
5.5. Лектор, науковий ступінь, посада. Мащенко Л.З., канд. екон. 
наук, доц. 
5.6. Результати навчання. Оволодіння основами математичного апа-
рату сучасних методів кількісного фінансового аналізу для виконання 
різних фінансово-економічних розрахунків при розв’язуванні кон-
кретних задач, що дозволить ефективно здійснювати інвестиційну 
діяльність і керувати фінансами. 
5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Вища та 
прикладна математика», « Статистика». 
5.8. Зміст. Арифметична прогресія. Прості проценти. Дисконтування за 
простими процентами. Короткострокові боргові зобов’язання. Застосу-
вання простих процентів у споживчому кредиті. Складні проценти та їх 
застосування у фінансовій практиці. Дисконтування за складними про-
центами. Еквівалентність відсоткових ставок і фінансових зобов’язань. 
Врахування інфляції у фінансових розрахунках. Рівняння еквівалентності. 
Прості фінансові ренти. Загальні фінансові ренти. Викупні фонди і 
амортизація. Інвестиції в цінні папери. Ринок цінних паперів. 
5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси / засоби. 
1. Башарин Г.Н. Начала финансовой математики. – М.: ИНФРА – М, 

1998. 
2. Комаров Г.М. Вступ до фінансової математики / Г.М. Комаров. – 
Київ : Кочович Е. Финансовая математика. Теория и практика фи-
нансово-банковских расчетов / пер. с серб. – М. : Финансы и 
статистика, 1994. 

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

4. Четыркин Е.М. Финансовая математика / Е.М. Четыркин. – М. : 
Дело Лтд, 2002. 
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5. Ковальчук Т.В. Вища математика для економістів : підручник / 
Т.В. Ковальчук, В.С. Мартиненко. – Київ : Київ. нац. торг.-екон. 
наук, 2005. 

5.10. Заплановані навчальні заходи та методи викладання. Лекції, 
практичні заняття. 
5.11. Методи оцінювання: 
– поточний контроль (оцінювання роботи студентів під час 
практичних занять та їх рівня знань, захист домашніх завдань); 
– підсумковий контроль – залік. 
5.12. Мова навчання та викладання. Українська. 
 
5.1. Назва. Політологія. 
5.2. Тип. За вибором. 
5.3. Рік навчання. 2017/2018. 
5.4. Семестр. ІV. 
5.5. Лектор, науковий ступінь, посада. Латигіна Н.А., д-р політ. 
наук, зав. каф. 
5.6. Результати навчання. Формування цілісної, логічної, послі-
довної системи знань про політику як суспільне явище і соціальний 
феномен. 
5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Історія 
України», «Філософія», «Соціологія». 
5.8. Зміст. Політика та наука про політику. Основні етапи розвитку 
політичної думки. Політична влада як інструмент політики. Ресурси і 
види влади. Сутність, специфічні ознаки та особливості політичної 
влади. Політична еліта і політичне лідерство. Політична система сус-
пільства. Політичний режим як механізм функціонування політичної 
системи суспільства. Держава як політичний інститут. Політичні 
партії, громадсько-політичні об’єднання та рухи. Політична культура та 
політичні ідеології. Політичні процеси. Політичні конфлікти: сутність, 
типологія, функції та шляхи їх розв’язання. Вибори і стадії виборчого 
процесу. Світовий політичний процес і міжнародна політика. Україна 
у системі міжнародних політичних відносин та її місце у сучасному 
геополітичному просторі. 
5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси / засоби. 
1. Гелей С.Д. Політологія : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / 
С.Д. Гелей, С.М. Рутар. – 8-ме вид., переробл. і доповн. –  
Київ : Центр навч. літ., 2013. – 346 с. 

2. Політологія : підручник для студ. вищ. навч. закл. / М.П. Требін, 
Л.М. Герасіна, І.О. Поліщук та ін. ; за ред. М.П. Требіна ; М-во 
освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. ун-т «Юрид. акад. 
України ім. Ярослава Мудрого». – Харків : Право, 2013. – 414 с. 
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3. Політологія : підручник для студ. вищ. навч. закл. / за ред. 
Ю.І. Кулагіна, В.І. Полуреза. – Київ : Альтерпрес, 2002. – 612 с. 

4. Кирилюк Ф.М. Політологія : навч.-метод. комплекс / Ф.М. Кири-
люк, А.Е. Конверський та ін. – Київ : Центр навч. літ., 2004. – 697 с. 

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

6. Політологія. Хрестоматія / авт.-упоряд. В.Г. Кремень, Ю.І. Кулагін, 
Н.А. Латигіна, В.І. Полурез та ін. – Київ : Альтапрес, 2004. – 827 с. 

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

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

5.10. Заплановані навчальні заходи та методи викладання. 
Лекції, семінарські заняття з використанням інноваційних технологій. 
5.11. Методи оцінювання: 
– поточний контроль (комп’ютерне тестування, опитування, письмові 
контрольні роботи); 
– підсумковий контроль (екзамен). 
5.12. Мова навчання та викладання. Українська. 
 
5.1. Назва. Релігієзнавство. 
5.2. Тип. За вибором. 
5.3. Рік навчання. 2017/2018  
5.4. Семестр. IV. 
5.5. Лектор, науковий ступінь, посада. Боровська Л.О., канд. філос. 
наук, доц. 
5.6. Результати навчання. Формування розуміння та усвідомлення 
сутності релігійних течій та проблем сучасного релігійного життя. 
5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни.»Історія України», 
«Філософія», «Політологія», «Історія української культури». 
5.8. Зміст. Релігія як феномен духовної культури. Ранні форми релігії. 
Національні релігії світу. Походження та сутність християнства. 
Православ’я. Католицизм. Протестантизм. Буддизм, іслам. Нетради-
ційні релігії та культи. Релігійне життя сучасної України. Біблія як 
священна книга і як культурно-історичний феномен. 
5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси / засоби. 
1. Докаш В. Релігієзнавство : Навчальний посібник / за ред. В. До-
каша, Г. Коцур та ін. – Чернівці : Рута, 2008. – 288 с. 

2. Сидоренко О. Релігієзнавство : підручник / О. Сидоренко. – Київ : 
2008. – 470 с. 
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3. Мозковий Л. Релігієзнавство : навч. посіб. / за ред. Л. Мозкового, 
О. Бучми. – Київ : Центр навч. літ. – 2008. – 264 с. 

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

5.10. Заплановані навчальні заходи та методи викладання. Лекції, 
семінарські заняття з використанням інноваційних технологій. 
5.11. Методи оцінювання: 
– поточний (комп’ютерне тестування, опитування, письмові 
контрольні роботи); 
– підсумковий (залік). 
5.12. Мова навчання та викладання. Українська. 
 
5.1. Назва. Економіка і фінанси підприємства. 
5.2. Тип. Обов’язкова. 
5.3. Рік навчання. 2018/2019. 
5.4. Семестр. V. 
5.5. Лектор, науковий ступінь, посада. Стояненко І.В., канд. екон. 
наук, доц. 
5.6. Результати навчання. Формування сучасного економічного мис-
лення і системи спеціальних знань у галузі аналізу господарсько-
виробничої діяльності підприємства, обґрунтування економічної стра-
тегії розвитку підприємства і тактики її здійснення, методів роз-
рахунку важливих показників господарської діяльності з урахуванням 
чинників зовнішнього та внутрішнього середовища функціонування 
підприємства. 
5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Макроеко-
номіка», «Мікроекономіка», «Статистика», «Фінанси», «Гроші та 
кредит». 
5.8. Зміст. Підприємство в соціально-орієнтованій ринковій еконо-
міці. Планування діяльності підприємства. Економічні характерис-
тики продукції підприємства. Виробнича програма підприємства. 
Виробнича потужність підприємства. Ресурсне забезпечення підпри-
ємства. Ресурсний потенціал підприємства. Трудові ресурси, стиму-
лювання праці робітників. Майнові ресурси (активи) підприємства.  
Капітал та фінансові ресурси підприємства. 

Кредитування підприємства Поточні витрати підприємства та 
собівартість продукції. Доходи та цінова політика підприємства. 
Фінансові результати діяльності підприємства. Ефективність 
діяльності та методичні засади її оцінювання. Фінансово-майновий 
стан підприємства та методи його оцінки. Конкурентоспроможність 
підприємства. 
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Сучасні теорії та моделі розвитку підприємства. Трансформація 
(реструктуризація) підприємств в процесі розвитку. Економічна 
безпека підприємства та його антикризова діяльність. 
5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси / засоби. 
1. Бланк И.А. Управление финансовыми ресурсами / И.А. Бланк. – 
М. : Омега-Л, 2010. – 768 с. 

2. Економіка підприємства : підручник / [І.О. Чаюн, Г.М. Богославець, 
Л.Л. Стасюк та ін.] ; за заг. ред. Н.М. Ушакової. – Київ : Київ. нац. 
торг.-екон. ун-т, 2005. – 569 с. 

3. Економіка підприємства : підручник / [М.Г. Грещак, В.М. Колот, 
О.Г. Мендрул та ін.] ; за заг. та наук. ред. Г.О. Швиданенко ; Держ. 
вищ. навч. заклад «Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана». – Вид.  
4-те, переробл. і доповн. – Київ : КНЕУ, 2009. – 816 с. 

4. Іванілов О.С. Економіка підприємства : підручник / О.С. Іванілов. – 
Київ : Центр навч. літ., 2009. – 728 с. 

5. Фінанси підприємств : підручник / кер. авт. кол. і наук. ред. 
А.М. Поддєрьогіна. – вид. 6-те, переробл. та доповн. – Київ : Київ. 
нац. екон. ун-т, 2006. – 491 с. 

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

5.10. Заплановані навчальні заходи та методи викладання. Лекції, 
семінарські, практичні заняття, тестові завдання, ситуаційні завдання. 
5.11. Методи оцінювання: 
– поточний контроль – тестування, письмові самостійні та контрольні 
роботи; 
– підсумковий контроль – курсова робота, екзамен. 
5.12. Мова навчання та викладання. Українська. 
 
5.1. Назва. Міжнародна економіка. 
5.2.Тип. За вибором 
5.3. Рік навчання. 2018/2019. 
5.4. Семестр. V. 
5.5. Лектор, науковий ступінь, посада. Кудирко Л.П., канд. екон. 
наук, Дьяченко О.В. канд. екон. наук, доц. 
5.6. Результати навчання. Набуття студентами умінь і навичок щодо 
ефективного використання здобутих знань для самостійного аналізу 
процесів та явищ міжнародної економіки; засвоєння методичних 
підходів до оцінки стану та тенденцій розвитку основних форм МЕВ, 
що дозволяє використовувати емпіричний та статистичний аналіз 
зовнішнього міжнародного середовища для обґрунтування стратегій 
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зовнішньоекономічної діяльності на макро- та мегарівні в перебігу 
залучення суб’єктів ЗЕД у міжнародні торговельні та виробничо-
інвестиційні взаємини; розуміння студентами основних закономір-
ностей розвитку процесів міжнародної економіки та обґрунтування 
ними сценаріїв можливостей та загроз, які супроводжують входження 
вітчизняних суб’єктів ЗЕД на різні сегменти світового ринку товарів 
та послуг; набуття комплексного підходу до розуміння механізмів 
включення України в міжнародний поділ праці та кооперацію у 
різних сферах економіки. 
5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни.»Макро-
економіка». 
5.8. Зміст. «Міжнародна економіка» як економічна категорія. Рівно-
вага на світовому ринку. Світове господарство (СГ) як система. Сут-
ність та форми міжнародного поділу праці. Механізми взаємодії 
національних економік країн світу. Міжнародна економіка та між-
народна економічна політика. Моделі міжнародної торгівлі. Класичні 
теорії міжнародної торгівлі. Неокласичні моделі міжнародної тор-
гівлі. Альтернативні теорії міжнародної торгівлі. Вплив міжнародної 
торгівлі на доходи. Міжнародна торговельна політика. Сутність, рівні 
та ключові тенденції розвитку системи регулювання міжнародних 
торговельно-економічних відносин. Міжнародний рух капіталу. 
Макроекономічні наслідки вивозу капіталу для країн-донорів та 
країн-реципієнтів. Міжнародна міграція робочої сили. Платіжний 
баланс. Валютно-фінансові міжнародні відносини. Макроекономічна 
політика у відкритій економіці. Міжнародна економічна інтеграція. 
5.9. Рекомендовані джерелата інші навчальні ресурси / засоби. 
1. Міжнародні економічні відносини: практикум : навч. посіб. для 
студ. вищ. навч. закл. / [О.І. Шнирков, Р.О. Заблоцька, З.О. Луци-
шин та ін.] ; за ред. О.І. Шниркова ; [рец. І. В. Бураковський, 
С.В. Сіденко]. – Черкаси : [Чабаненко Ю.А.], 2013. – 183 с. 

2. Міжнародна економіка : підручник / ред. А.О. Задоя, В.М. Тар-
севич. – Київ : Центр навч. літ., 2012. – 416 с. 

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

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

4. Бабенко В. Міжнародна економіка : навч. посіб. / В. Бабенко. – Київ : 
Основа, 2010. – 182 с. 
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5.10. Заплановані навчальні заходи та методи викладання. Лекції, 
семінарські заняття з використанням кейсів, робота в малих групах, 
захист індивідуальних проектів. 
5.11. Методи оцінювання: 
– поточний контроль (тестування, опитування); 
– підсумковий контроль – екзамен письмовий. 
5.12. Мова навчання та викладання. Українська. 
 
5.1. Назва. Друга іноземна мова. 
5.2. Тип. За вибором 
5.3. Рік навчання. 2018/2019 
5.4. Семестр. V. 
5.5. Лектор, науковий ступінь, посада. Рудешко Є.В., ст. викл., 
Жеронкіна О.Л., викл., Іваненко Г.П., викл., Тонконог І.В., викл., 
Коваленко Л.В., ст. викл., Образ О.Г., канд. філол. наук, доц. 
5.6. Результати навчання. Формування необхідної комунікативної 
спроможності у сферах професійного спілкування в усній і письмовій 
формах. Вивчення лексики, граматики і фонетики ділової іноземної 
мови. 
5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Іноземна мова». 
5.8. Зміст. Основний бізнес-курс іноземної мови будується на іншо-
мовному фаховому матеріалі, але на більш широкій лексичній основі 
та з урахуванням вузькопрофесійного спрямування студентів: основні 
економічні поняття, менеджмент та менеджери, бізнес і фінанси, 
бухгалтерський облік, аудит, гроші та банки, міжнародний бізнес. 
Інтенсивно вивчається іншомовна лексика з фаху та формуються 
вміння і навички ділового листування, засоби зв’язку та комерційна 
документація. Фонетичні норми ділової іноземної мови. Нормативна 
граматика ділової іноземної мови. Аудіювання та мовлення. Читання. 
Лексичний мінімум: 2000 лексичних одиниць. Лексика професійного 
спілкування. Лексика ділових контактів, ділових зустрічей, нарад. 
Структура діалогу загальнонаукового характеру. Лексико-граматичний 
мінімум для проведення презентацій. комунікативний рівень. 
5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси / засоби. 
1. Латигіна А.Г. Англійська мова економіки, бухобліку, банківської 
справи та комерційної діяльності : навч. посіб. / А.Г. Латигіна, 
Н.В. Бессараб, Е.П. Тютченко та ін. – К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 
1999. 

2. Колечко О.Д. Підручник з французької мови для студентів-еконо-
містів / О.Д. Колечко, В.Г. Крилова. – Київ : КНЕУ, 1998. 
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3. Образ О.Г. Французька мова для банкірів : навч. посіб. / О.Г. Образ. – 
Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2000. 

4. Freyhoff D., Beketova O.V., Yzermann N. Marktwirtschaft : підруч. – 
K. : NOWA KNYHA VERLAG, 1999. 

5. Michailow L., Weber H., Deutsche Wirtschaftssprache für Russen : 
підруч. – М. : УРАО, 1998. 

6. Бєлова В.В. English of insurance business : навч. посіб. / В.В. Бєлова. – 
Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2008. 

5.10. Заплановані навчальні заходи та методи викладання. 
Практичні заняття, самостійна робота. Інтерактивні методи та 
технології викладання, комп’ютерне тестування. 
5.11. Методи оцінювання: 
– поточний контроль – комп’ютерне тестування, опитування; 
– підсумковий контроль – залік. 
5.12. Мова навчання та викладання. Англійська, французька, 
німецька. 
 
5.1. Назва. Економіко-математичне моделювання. 
5.2. Тип. Обов’язкова.  
5.3. Рік навчання. 2018/2019. 
5.4. Семестр. V. 
5.5. Лектор, науковий ступінь, посада. Білоусова С.В., канд. фіз.-
мат. наук, доц. 
5.6. Результати навчання. Формування системи знань з методології 
та інструментарію побудови i використання різних типів економіко-
математичних моделей. 
5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Вища та при-
кладна математика «, «Статистика». 
5.8. Зміст. Оптимізаційні економіко-математичні моделі Лінійне про-
грамування. Теорія двоїстості, аналіз лінійних моделей. Цілочислове 
програмування. Нелінійні оптимізаційні моделі. Ризики, аналіз, управ-
ління та кількісне оцінювання ступеня ризику. Парна лінійна регресія, 
лінійні моделі множинної peгpeciї. Узагальнені економетричні моделі. 
Економетричні моделі динаміки. 
5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси / засоби. 
1. Семчук А.Р. Економіко-математичні методи і моделі : навч. посіб. / 
А.Р. Семчук, В.І. Денисенко, І.З. Готинчан ; Міністерство освіти і 
науки України, Київський національний торговельно-економічний 
університет. – 2013. – 147 с. 
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2. Айвазян С.А. Прикладная статистика и основы эконометрики : 
учеб. для вузов / С.А. Айвазян, B.C. Мхитарян. – М. : ЮНИТИ, 
1998. 

3. Магнус Я.Р. Эконометрика : нач. курс / Я.Р. Магнус, П.К. Катишев, 
А.А. Пересецкий. – М. : Дело, 1997. 

5.10. Заплановані навчальні заходи та методи викладання. Поєд-
нання традиційних та нетрадиційних методів викладання з викорис-
танням інноваційних технологій: лекції (тематична; проблемна); лабора-
торні/ практичні заняття (традиційні, комунікативний метод). 
5.11. Методи оцінювання: 
– поточний контроль(тестування; усне та письмове опитування); 
– підсумковий контроль – залік. 
5.12. Мова навчання та викладання. Українська. 
 
5.1. Назва. Страхування. 
5.2. Тип. Обов’язкова. 
5.3. Рік навчання. 2018/2019. 
5.4. Семестр. V. 
5.5. Лектор, науковий ступінь, посада. Тринчук В.В., канд. екон. 
наук, доц. 
5.6. Результати навчання. Формування знань з основних положень 
теорії та практики страхування фізичних та юридичних осіб, розвиток 
економічного мислення та страхової культури. 
5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Фінанси». 
5.8. Зміст.Сутність, принципи та роль страхування. Класифікація 
страхування. Страхові ризики та їх оцінка. Страховий ринок та його 
характеристика. Страхова організація. Державне регулювання страхової 
діяльності. Особисте страхування. Майнове страхування. Страхування 
відповідальності. Перестрахування та співстрахування. Доходи, 
витрати та прибуток страховика. Фінансова надійність страховика. 
5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси / засоби. 
1. Страховий ринок України в умовах фінансової глобалізації : зб. 
матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції,  
10–12 жовтня 2012 р., м. Київ / [ред. О.О. Гаманкова та ін.] ; М-во 
освіти і науки, молоді та спорту України, Держ. вищ. навч. закл. 
«Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана». – К. : КНЕУ, 2012. –
274 с. : іл. 

2. Дема Д.І. Страхові послуги : навч. посіб. / Д.І. Дема, О.М. Віленчук, 
І.В. Дем’янюк ; за заг. ред. Д.І. Деми ; М-во освіти і науки України. 
2-ге вид., переробл. та доповн. – К. : Алерта, 2013. 
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3. Ротова Т.А. Страхування : навч. посіб. / Т.А. Ротова. – Київ : Київ. 
нац. торг-екон. ун-т, 2006. 

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

5. Шумелда Я.П. Страхування : навч. посіб. / Я.П. Шумелда. – Вид.  
2-ге розширене. – Т. : Міжнародна агенція «Бізон», 2007. – 384 с. 

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

7. Страхування : підручник / за ред. С.С. Осадця. – Київ : КНЕУ, 
2002. – 528 с. 

5.10. Заплановані навчальні заходи та методи викладання. Лекції, 
семінарські, практичні заняття з використанням інформаційних техно-
логій та активних методів навчання. 
5.11. Методи оцінювання: 
– підсумковий контроль (залік); 
– поточний контроль. 
5.12. Мова навчання та викладання. Українська. 
 
5.1. Назва. Банківська система. 
5.2. Тип. Обов’язкова. 
5.3. Рік навчання. 2018/2019. 
5.4. Семестр. V. 
5.5. Лектор, науковий ступінь, посада. Маслова Н.О., канд. екон. 
наук, доц. 
5.6. Результати навчання. Надання студентам знань щодо теоретико-
методичних та організаційно-правових засад функціонування банків-
ської системи та її ролі у економічному розвитку країни. 
5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Гроші та 
кредит», «Грошово-кредитні системи зарубіжних країн». 
5.8. Зміст. Сутність банку та банківської діяльності. Теоретичні засади 
організації банківської системи. Центральний банк у банківській сис-
темі. Організація діяльності та управління банком. Банки на ринку 
банківських послуг. Ризики у банківській діяльності. Банківська 
система в умовах глобалізації. Стабільність банківської системи. Дер-
жавне регулювання банківських системи. 
5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси / засоби. 
1. Алексеєнко М.Д. Капітал банку: питання теорії і практики : 
монографія / М.Д. Алексеєнко. – Київ : КНЕУ, 2002. – 276 с. 

2. Васильченко З.М. Комерційні банки : реструктуризація та реор-
ганізація : монографія / З.М. Васильченко. – Київ : Кондор, 2004. – 
528 с. 
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3. Енциклопедія банківської справи України / ред. В.С. Стельмах та 
ін. – Київ : Молодь ; Ін Юре. 2001. – 680 с. 

4. Банківська система : підручник / [М.І. Крупка, Є.М. Андрущак, 
І.В. Барилюк та ін.] ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т 
ім. І. Франка. – Київ : 554 с. : іл.  Алерта, 2014. – 431 с. Включ. 
Бібліогр. 

5.10. Заплановані навчальні заходи та методи викладання. Проб-
лемні лекції, практичні та ситуаційні завдання, презентації, обгово-
рення проблемних питань, самостійна робота. 
5.11. Методи оцінювання: 
– поточний контроль (усне та письмове опитування, тестування, 
перевірка ситуаційних завдань, розв’язаних задач); 
– підсумковий контроль – екзамен. 
5.12. Мова навчання та викладання. Українська. 
 
5.1. Назва. Фінансове право. 
5.2. Тип. За вибором. 
5.3. Рік навчання. 2018/2019. 
5.4. Семестр. V. 
5.5. Лектор, науковий ступінь, посада. Сударенко О.В., канд. юрид. 
наук, доц. 
5.6. Результати навчання. Здобуття знань з питань функціону-
вання фінансової системи держави. 
5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Право-
знавство», « Фінанси». 
5.8. Зміст. Сутність та функції фінансів. Фінансова система України. 
Фінанси суб’єктів господарювання та неприбуткових організацій. 
Податкова система держави. Фінанси населення. Бюджет і бюджетна 
система держави. Державні доходи. Державні видатки. Державний 
кредит. Фінансовий ринок. Фінансова політика та фінансовий 
механізм. Міжнародні фінанси. 
5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби. 
1. Фінансове право : підручник / М.П. Кучерявенко, Д.О. Білінський, 
О.О. Дмитрик та ін. ; за ред. М.П. Кучерявенка. – Х. : Право, 2013. 

2. Орлюк О.П. Фінансове право : академ. курс : підруч. / О.П. Орлюк. – 
Київ : Юрінком Інтер, 2010. 

2. Фінансове право України : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / 
[Л.К. Воронова, М.П. Кучерявенко, Н.Ю. Пришва та ін.]. – Київ : 
Правова єдність, 2009. 

3. Кучерявенко М.П. Податкове право України : підруч. / М.П. Куче-
рявенко. – Харків : Право, 2012. 
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5.10. Заплановані навчальні заходи та методи викладання. Поєд-
нання традиційних і нетрадиційних методів викладання із викорис-
танням інноваційних технологій: лекції (оглядова); семінарські заняття 
(презентація / дискусія / комунікативний метод / моделювання 
ситуацій / інше). 
5.11. Методи оцінювання: 
– поточний контроль (опитування, тестування); 
підсумковий контроль. 
5.12. Мова навчання та викладання. Українська. 
 
 
5.1. Назва. Трудове право. 
5.2. Тип. За вибором. 
5.3. Рік навчання. 2018/2019. 
5.4. Семестр. V. 
5.5. Лектор, науковий ступінь, посада. Андріїв В.В., канд. юрид. 
наук, доц. 
5.6. Результати навчання. Вивчення дисципліни передбачає підго-
товку, в результаті якої студенти повинні знати: застосовувати чинне 
трудове законодавство, визначати цілі, завдання, принципи, інстру-
ментарії трудового права, складати проекти трудових договорів, колек-
тивних договорів, вирішувати колективні та індивідуальні трудові спори, 
складати висновки і надавати пропозиції щодо правомірності накла-
дання матеріальної та дисциплінарної відповідальності, взаємодіяти з 
державними органами, що здійснюють нагляд за дотриманням 
законодавства про працю. 

Повинні вміти: орієнтуватися у чинному трудовому законодавстві, 
вміти правильно тлумачити чинне законодавство і застосовувати його 
на практиці. 
5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Правознавство». 
5.8. Зміст. Предмет, метод та система трудового права. Основні прин-
ципи трудового права. Джерела трудового права. Суб’єкти трудо-
вого права. Колективний договір. Трудовий договір. Робочий час та 
час відпочинку. Заробітна плата. Гарантії та компенсації. Дисципліна 
праці. Матеріальна відповідальність сторін трудових правовідносин. 
Охорона праці. Трудові спори. Нагляд і контроль за додержанням 
законодавства про працю. 
5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби. 
1. Трудове право України : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / за ред. 

П.Д. Пилипенка. – 5-те вид., переробл. та доповн. – Київ : Ін Юре, 
2014. 
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2. Трудове право : підруч. для студ. юрид. вищ. навч. закл. / за заг. 
ред. В.В. Жернакова. – Харків : Право, 2012. 

3.Дмитренко Ю.П. Трудове право України : пiдручник / Ю.П. Дмит-
ренко. – Київ : Юрiнком Iнтер, 2009. 

4. Болотіна Н.Б. Трудове право України : навч. посіб. / Н.Б. Болотіна. – 
Київ : Знання, 2008. 

5. Ротань В.Г. Науково-практичний коментар законодавства України 
про працю : станом на 1 січ. 2013 р. / В.Г. Ротань, І.В. Зуб, 
О.Є. Сонін. – 15-те вид., переробл. і доповн. – Київ : Правова 
єдність, 2013. 

5.10. Заплановані навчальні заходи та методи викладання. Поєд-
нання традиційних і нетрадиційних методів викладання із викорис-
танням інноваційних технологій: лекції (оглядова / тематична); 
семінарські / практичні заняття. 
5.11. Методи оцінювання: 
– поточний контроль (тестування, усне / письмове опитування, комп-
лексна контрольна робота тощо); 
– підсумковий. 
5.12. Мова навчання та викладання. Українська. 
 
5.1. Назва. Фінансова та кредитна система зарубіжних країн. 
5.2. Тип. За вибором. 
5.3. Рік навчання. 2018/2019. 
5.4. Семестр. V. 
5.5. Лектор, науковий ступінь, посада. Гербич Л.А., канд. екон. 
наук, доц. 
5.6. Результати навчання. Вільне орієнтування у типах грошових 
систем; вміння аналізувати етапи розвитку та специфічні особливості 
національних грошових, фінансових та кредитних систем; навички 
розрізняти типи фінансових та кредитних систем, фінансових та 
кредитних установ; вміння орієнтуватися в національних особли-
востях регулювання грошово-кредитної сфери; вміння робити 
висновки щодо можливостей застосування в Україні окремих еле-
ментів грошово-кредитної політики. 
5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Гроші та 
кредит», «Макроекономіка», «Фінанси», «Історія економіки та еконо-
мічної думки». 
5.8. Зміст. Сутність та основні типи фінансових та кредитних систем. 
Еволюція та сучасний стан фінансової та кредитної системи США. 
Фінансова та кредитна система Великобританії. Фінансова та 
кредитна система Німеччини. Фінансова та кредитна система Франції. 
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Фінансова та кредитна система Китаю. Фінансова та кредитна 
система Японії. Закономірності становлення та розвитку фінансових 
та кредитних систем країн з перехідною економікою. 
5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби. 
1. Грошово-кредитні системи : опор. консп. лекц. – Київ : Київ. нац. 
торг.-екон. ун-т, 2014. – 121 с. 

2. Мельник П.В. Банківські системи зарубіжних країн : підручник / 
П.В. Мельник, Л.Л. Тарангул, О.Д. Гордей. – Київ : Алерта ; Центр 
навч. л-ри, 2010. – 586 с. 

3. Карлін М.І. Фінансові системи країн Центрально-Східної Європи 
[текст] : навч. посіб. / М.І. Карлін, І.О. Балак ; Східноєвроп. нац.  
ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк : Надстир’я, 2012. – 497 с. 

4. Реверчук, С.К. Грошово-банківські системи зарубіжних країн : 
навч. посіб. / С.К. Реверчук. – Львів : Магнолія-2006, 2011. – 257 с. 

5. Руденко Ю.М. Фінансові системи зарубіжних країн : навч. посіб. / 
Ю.М. Руденко, В.В. Токар. – Київ : КНЕУ, 2010. 

5.10. Заплановані навчальні заходи та методи викладання. Лекції, 
семінарські заняття, самостійна робота. 
5.11. Методи оцінювання: 
– поточний контроль (наприкінці змістовних модулів); 
– підсумковий контроль (залік). 
5.12. Мова навчання та викладання. Українська. 
 
5.1. Назва. Іпотечний ринок. 
5.2. Тип. За вибором. 
5.3. Рік навчання. 2018/2019. 
5.4. Семестр. V. 
5.5. Лектор, науковий ступінь, посада. Котенко У.М., ст. викл. 
5.6. Результати навчання. Формування сучасного економічного мис-
лення та системи спеціальних знань в галузі іпотечного кредитування 
та розуміння взаємовідносин в системі іпотечного ринку. Формування 
вмінь: вибору оптимальних умов іпотечного кредитування серед 
сукупності програм фінансових установ; визначення кредитоспро-
можності позичальника при іпотечному кредитуванні; оцінка рівня 
ризику іпотечної операції тощо. 
5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Гроші та 
кредит», «Фінансова та кредитна система зарубіжних країн». 
5.8. Зміст. Економічна природа іпотеки та іпотечного ринку. Суб’єкти 
іпотечного ринку та їхня діяльність. Моделі іпотечного ринку. 
Іпотечне кредитування. Оцінка нерухомості як предмета застави. 
Іпотечні цінні папери як основний інструмент рефінансування іпо-
течних кредитів. Банки на іпотечному ринку. Управління ризиками 
іпотечних операцій. 
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5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси / засоби. 
1. Базилевич В.Д. Іпотечний ринок / В.Д. Базилевич, Н.П. Погорєль-
цева. – Київ : Знання, 2008. – 717 с. 

2. Внукова Н.М. Іпотечний ринок : конспект лекцій / Н.М. Внукова, 
О.Є. Бажанов. – Харків : Вид-во ХНЕУ, 2009. – 196 с. 

3. Любунь О.С. Іпотечний ринок : підручник / О.С. Любунь, 
О.І. Кіреєв, М.П. Денисенко. – Київ : Атіка, 2006. – 288 с. 

5.10. Заплановані навчальні заходи та методи викладання. Лекції, 
практичні та семінарські заняття, самостійна робота. 
5.11. Методи оцінювання: поточний / модульний контроль (тесту-
вання, опитування); підсумковий (екзамен / письмовий). 
5.12. Мова навчання та викладання. Українська. 
 
5.1. Назва. Бухгалтерський облік. 
5.2. Тип. Обов’язкова. 
5.3. Рік навчання. 2018/2019. 
5.4. Семестр. VІ. 
5.5. Лектор, науковий ступінь, посада. Мошковська О.А., канд. 
екон. наук, доц., Шаповалова А.П., канд. екон. наук, доц. 
5.6. Результати навчання. Студенти повинні знати принципи, 
предмет і елементи методу бухгалтерського обліку. Їм потрібно знати: 
як заповнювати первинні документи та облікові регістри, складати 
бухгалтерські проведення, розкривати економічний зміст господар-
ських операцій. 
5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Фінанси», 
«Мікроекономіка», «Макроекономіка», «Статистика». 
5.8. Зміст. Сутність бухгалтерського обліку та його функції. Регулю-
вання бухгалтерського обліку в Україні. Принципи бухгалтерського 
обліку. Активи, власний капітал та зобов’язання як об’єкти бухгалтер-
ського обліку. Організація бухгалтерського обліку та облікова 
політика. Бухгалтерський баланс, його зміст та структура. Рахунки 
бухгалтерського обліку та подвійний запис. Документація як елемент 
методу бухгалтерського обліку. Інвентаризація, оцінка і калькуляція. 
Система бухгалтерського обліку на підприємстві. Бухгалтерський 
облік основних господарських процесів. 
5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси / засоби. 
1. Шпак В.А. Організація бухгалтерського обліку: Концептуальний 
підхід : монографія / В.А. Шпак. – Київ : Бізнес Медіа Консалтинг, 
2011. – 312 с.  

2. Пархоменко В.М. П 18 Бухгалтерський облік в Україні. Нормативи. 
Коментарі / В.М. Пархоменко. – Київ : НОМУРО, 2012. – 732 с. 
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3. Білоусько В.С. Теорія бухгалтерського обліку / В.С. Білоусько, 
М.І. Беленкова. – Київ : Кондор, 2007. 

4. Грабова Н.М. Теорія бухгалтерського обліку / Н.М. Грабова. – 
Київ : А.С.К., 2003. 

5.Михайлов М.Г. Бухгалтерський облік (теорія) / М.Г. Михайлов, 
А.І. Глушаченко, В.П. Гончар та ін. – Київ : Центр навч. літ., 2007. 

5.10. Заплановані навчальні заходи та методи викладання. 
Поєднання традиційних та нетрадиційних методів викладання із 
використанням інноваційних технологій: лекції (тематична; проблемна); 
практичні (традиційні, з моделюванням ситуацій). 
5.11. Методи оцінювання: 
– поточний контроль (тестування; усне та письмове опитування);  
– підсумковий контроль (екзамен). 
5.12. Мова навчання та викладання. Українська. 
 
5.1. Назва. Бюджетна система України. 
5.2. Тип. Обов’язкова. 
5.3. Рік навчання. 2018/2019. 
5.4. Семестр. VI. 
5.5. Лектор, науковий ступінь, посада. Єрмошенко Л.В., канд. екон. 
наук, доц. 
5.6. Результати навчання. Формування спеціальних знань з функ-
ціонування бюджетної системи України, бюджетних відносин, 
характеру їх впливу на суспільство. 
5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Фінанси», 
«Макроекономіка», «Мікроекономіка», «Гроші та кредит». 
5.8. Зміст. Бюджетна система та її принципи. Сутність та значення 
державного бюджету. Бюджетна політика та бюджетний механізм. 
Бюджетний процес та його учасники. Система доходів державного 
бюджету. Формування та використання місцевих бюджетів. 
Міжбюджетні відносини. Видатки на соціальний захист населення і 
соціальну сферу. Видатки бюджету на економічну діяльність 
держави, науку, оборону та управління. Виконання Державного 
бюджету України. 
5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби. 
1. Бюджетний кодекс України. – Київ : Алтера; Центр навч. літ., 
    2011. – 118 с. 
2. Бюджетна система : підруч. / за наук. ред. В.М. Федосова, 
С.І. Юрія. – Київ : Центр навч. літ.; Екон. думка, 2012. – 871 с. 
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3. Фещенко Л.В. Бюджетна система України : навч. посіб. / 
Л.В. Фещенко, П.В. Проноза, Н.В. Кузьминчук. – Київ : Кондор, 
2008. 

5.10. Заплановані навчальні заходи та методи викладання. Лекції, 
семінарські, практичні заняття з використанням інформаційних 
технологій та активних методів навчання. 
5.11. Методи оцінювання: 
– поточний контроль (опитування, колоквіуми); 
– підсумковий контроль (письмовий екзамен); 
– курсова робота (для «Державних фінансів» та «Державної 

казначейської служби»). 
5.12. Мова навчання та викладання. Українська. 
 
5.1. Назва. Податкова система України. 
5.2. Тип. Обов’язкова. 
5.3. Рік навчання. 2018/2019, 2019/2020. 
5.4. Семестр. VІ–VІІ. 
5.5. Лектор, науковий ступінь, посада. Кукурудз О.М. канд. екон. 
наук, доц., Пелешко Н.М., ст. викл. 
5.6. Результати навчання. Формування знань щодо справляння 
податків, зборів та обов’язкових платежів, і заповнення податкової 
звітності. 
5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Фінанси», 
«Бюджетна система України», «Бухгалтерський облік». 
5.8. 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. 
5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби. 
1. Податковий кодекс України від 2 грудня 2012 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 : 
Центр навч. літ., 2013. – 260 с. 

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

4.Калінеску Т.В. Корецька-Гармаш, В.В. Демидович. – К. : Центр 
навч. літ., 2013. – 290 с. 
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5.10. Заплановані навчальні заходи та методи викладання. Лекції, 
семінарські, практичні заняття з використанням інформаційних техно-
логій та активних методів навчання. 
5.11. Методи оцінювання: 
– поточний контроль (тестування, розв’язання ситуаційних задач); 
– підсумковий контроль – письмовий екзамен; 
– курсова робота (для «Державних фінансів» VII сем.). 
5.12. Мова навчання та викладання. Українська. 
 
5.1. Назва. Страхування. 
5.2. Тип. НПП. 
5.3. Рік навчання. 2017/2018. 
5.4. Семестр. V. 
5.5. Лектор, науковий ступінь, посада. Тринчук В. В., канд. екон. 
наук, доц. 
5.6. Результати навчання. Формування знань з основних положень 
теорії та практики страхування фізичних та юридичних осіб, розвиток 
економічного мислення та страхової культури. 
5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Економічна 
теорія», «Фінанси».  
5.8. Зміст. Сутність, принципи та роль страхування. Класифікація 
страхування. Страхові ризики та їх оцінка. Страховий ринок та його 
характеристика. Страхова організація. Державне регулювання страхової 
діяльності. Особисте страхування. Майнове страхування. Страхування 
відповідальності. Перестрахування та співстрахування. Доходи, 
витрати та прибуток страховика. Фінансова надійність страховика. 
5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби. 
1. Страховий ринок України в умовах фінансової глобалізації : зб. мате-
ріалів Міжнародної науково-практичної конференції, 10–12 жовтня 
2012 р., м. Київ / [ред. О.О. Гаманкова та ін.] ; М-во освіти і науки, 
молоді та спорту України, Держ. вищ. навч. закл. «Київ. нац. екон. ун-т 
ім. Вадима Гетьмана». – Київ : КНЕУ, 2012. – 274 с. : іл. 

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

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

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

5. Шумелда Я.П. Страхування : навч. посіб. Вид. 2-ге розширене / 
Я.П. Шумелда. – Т. : Міжнародна агенція «Бізон» 2007. – 384 с. 
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6. Страхування : підручник / за ред. Базилевича В.Д. – Київ : Знання, 
2008. – 1019 с. 

7. Страхування : підруч. / за ред. С.С. Осадця. – Київ : КНЕУ, 2002. –
528 с. 

5.10. Заплановані навчальні заходи та методи викладання. Лекції, 
семінарські, практичні заняття з використанням інформаційних техно-
логій та активних методів навчання. 
5.11. Методи та критерії оцінювання: 
– підсумковий контроль (залік). 
5.12. Мова навчання та викладання. Українська. 
 
5.1. Назва. Фінансова статистика. 
5.2. Тип. Обов’язкова. 
5.3. Рік навчання. 2018/2019. 
5.4. Семестр. VІ. 
5.5. Лектор, науковий ступінь, посада. Головач Н.А., канд. екон. 
наук, доц. 
5.6. Результати навчання. Формування теоретичних знань та прак-
тичних навичок статистичної оцінки економічних явищ і процесів 
фінансової сфери економіки, оволодіння методами статистичного 
аналізу. Формування вмінь: проводити статистичні дослідження, 
обчислювати узагальнюючі показники, будувати статистичні таблиці, 
графіки, виявляти закономірності та тенденції розвитку досліджу-
ваних явищ. Формування навичок статистичного обґрунтування 
управлінських рішень та супроводження їх виконання. 
5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Статистика».  
5.9. Зміст. Предмет, метод та завдання фінансової статистики. Статис-
тика державного бюджету. Статистика кредиту. Статистика грошового 
обігу. Статистика ощадної справи. Статистика страхування. Статис-
тика фінансів галузей народного господарства. 
5.10. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби.  
1. Теорія ймовірностей та математична статистика : навч. посіб. для 
студ. екон. спец. та менеджменту / Держ. служба статистики 
України, Нац. акад. статистики обліку та аудиту; уклад. : В.А. Ка-
дієвський [та ін.]. – Київ, ДП «Інформ.-аналіт. агентство», 2013. – 
403 с. Лутчин Н.П. 

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

3. Галіцина Е.В. Фінансова статистика : навч. посіб. / Е.В. Галіцина, 
Н.В. Ковтун. – Київ : Кондор, 2008. – 440 с. 
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4. Фінансова статистика (з основами теорії статистики) : підруч. [для 
студ. вищ. навч. закл.] / А.В. Головач, В.Б. Захожай, Н.А. Головач, 
А.А. Шустіков. – Київ : МАУП, 2005. – 489 с. 

5.10. Заплановані навчальні заходи та методи викладання. Лекції, 
практичні заняття, самостійна робота. 
5.11. Методи оцінювання: 
– поточний контроль (комп’ютерне тестування, опитування); 
– підсумковий контроль – залік. 
5.12. Мова навчання та викладання. Українська.  
 
5.1. Назва. Фінансовий ринок.  
5.2. Тип. Обов’язкова. 
5.3. Рік навчання. 2018/2019. 
5.4. Семестр. VI. 
5.5. Лектор, науковий ступінь, посада. Жураховська Л.В., канд. 
екон. наук. 
5.6. Результати навчання. Формування знань з питань функціону-
вання фінансового ринку, вивчення суті та значення фінансового 
ринку у сфері економічних відносин; взаємозв’язків між джерелами 
формування фінансових ресурсів та їх використанням; функціонування 
фінансових інструментів, суті фінансового посередництва, особли-
востей обігу різних видів фінансових інструментів; видів, форм і 
методів регулювання фінансового ринку. 
5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Макроеконо-
міка», «Мікроекономіка», «Фінанси», «Економіка і фінанси під-
приємства». 
5.8. Зміст. Фінансовий ринок: сутність, функції та роль в економіці. 
Регулювання фінансового ринку. Фінансові посередники. Процентні 
ставки та їх структура. Ризик і ціна капіталу. Ринок облігацій як 
складова ринку капіталів. Ринок пайових цінних паперів. Ринок 
похідних фінансових інструментів. Грошовий ринок і ринок банків-
ських позик. Валютний ринок. Фондова біржа та біржові операції. 
Фундаментальний і технічний аналіз. 
5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси / засоби. 
1. Колісник М.К. Фінансовий ринок : навч. посіб. / М.К. Колісник, 
О.О. Маслак, Є.М. Романів. – Львів : Вид-во нац. ун-ту «Львів. 
політехніка», 2004. – 192 с. (К-сть прим. : у б-ці КНТЕУ – 99. 
У наявності: 97). 

2. Шелудько В.М. Фінансовий ринок : підруч. / В.М. Шелудько. – 
Київ : Знання, 2006. – 535 с. 
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3. Чаюн І.О. Фінансовий ринок : опор. консп. лекц. / І.О. Чаюн, 
В.В. Адаменко. – Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2007. 

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

5. Ходоківська В.П. Ринок фінансових послуг: теорія і практика : 
навч. посіб. / В.П. Ходоківська, В.В. Бєляєв. – Київ : ЦНЛ, 2003. 

5.Лук’янов В.С. Сучасні фінансові ринки : [монографія] / В.С. Лук’я-
нов. – Київ : Знання, 2013. 

5.10. Заплановані навчальні заходи та методи викладання. Лекції, 
семінарські, практичні заняття з використанням інформаційних техно-
логій та активних методів навчання. 
5.11. Методи оцінювання: 
– поточний контроль (тестування); 
– підсумковий контроль – екзамен. 
5.12. Мова навчання та викладання. Українська. 
 
5.1. Назва. Економічний аналіз. 
5.2. Тип. Обов’язкова. 
5.3. Рік навчання. 2018/2019. 
5.4. Семестр. VI. 
5.5. Лектор, науковий ступінь, посада. Гоцуляк В.Д., канд. екон. 
наук, доц. 
5.6. Результати навчання. Здобуття теоретичних знань та практич-
них навичок оцінювання, діагностики та пошуку можливостей досяг-
нення 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 еконо-
мічного розвитку, забезпечення інтеграції національних, корпоративних 
та особистих інтересів учасників економічних процесів. 
5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Політична 
економія», «Статистика», «Економіко-математичне моделювання», 
«Бухгалтерський облік», «Економіка підприємства». 
5.8. Зміст. Економічний аналіз і його місце в системі наукових знань. 
Предмет, об’єкти, функції та завдання економічного аналізу. Метод 
економічного аналізу і його характеристики. Моделювання фактор-
них систем в аналізі економічних явищ та процесів. Економіко-
логічні (традиційні) методи та прийоми економічного аналізу. Еко-
номіко-математичні методи в економічному аналізі. Основи органі-
зації економічного аналізу. Види економічного аналізу. Методика 
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комплексного економічного аналізу та її структурні елементи. 
Інструментарій параметрального аналізу результатів виробничої 
діяльності. Методичні прийоми аналізу ресурсів суб’єкта господарю-
вання. Методичні прийоми аналізу витрат діяльності суб’єкта госпо-
дарювання. Реалізація функцій аналізу при дослідженні фінансового 
стану і фінансових результатів діяльності підприємства. 
5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби. 
1. Швиданенко Є.В. Економічний аналіз : підруч. / Є.В. Швиданенко. – 
Київ : Знання, 2011. 

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

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

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

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

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

5.10. Заплановані навчальні заходи та методи викладання. 
Поєднання традиційних та нетрадиційних методів викладання з 
використанням інноваційних технологій: 
– лекції (тематичні, проблемні); 
– семінарські/практичні/лабораторні заняття. 
5.11. Методи оцінювання: 
– поточний контроль (тестування; усне та письмове опитування); 
– підсумковий контроль (екзамен). 
5.12. Мова навчання та викладання. Українська. 
 
5.1. Назва. Фінансовий аналіз. 
5.2. Тип. За вибором 
5.3. Рік навчання. 2018/2019. 
5.4. Семестр. VI. 
5.5. Лектор, науковий ступінь, посада. Гордополов В.Ю., канд. 
екон. наук, доц. 
5.6. Результати навчання. Формування у студентів аналітичного 
мислення, вміння узагальнювати результати фінансового аналізу, 
розробляти заходи щодо обґрунтування якісних управлінських 
рішень. 
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5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Бухгалтерський 
облік», «Фінанси», «Економічний аналіз». 
5.8. Зміст. Фінансовий аналіз в системі менеджменту діяльності 
суб’єктів ринкової економіки. Методичний інструментарій фінансо-
вого аналізу. Види фінансового аналізу. Інформаційне забезпечення 
фінансового аналізу. Аналіз кількісних параметрів фінансового стану. 
Аналіз якісних параметрів фінансового стану. Аналіз фінансових 
результатів діяльності суб’єкта ринкової економіки. Аналіз грошових 
потоків підприємства. Аналіз інвестиційної та фінансової діяльності. 
Аналітичне забезпечення антикризового менеджменту. Аналіз ділової 
та ринкової активності. Аналіз оподаткування та податкових 
розрахунків. 
5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби.  
1. Митрофанов Г.В. Фінансовий аналіз : навч. посіб. / Г.В. Митрофанов, 
Г.О. Кравченко, Н.С. Барабаш та ін. ; за ред. Г.В. Митрофанова. – 
Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2002. 

2. Мних Є.В. Фінансовий аналіз : навч. посіб. / Є.В. Мних, 
Н.С. Барабаш. – Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2010. 

3. Мних Є.В. Фінансовий аналіз : підруч. / Є.В. Мних, Н.С. Барабаш. – 
Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2014. 

4. Крамаренко Г.О. Фінансовий аналіз : підруч. / Г.О. Крамаренко, 
О.С. Чорна. – Київ, ЦУЛ. – 2008. 

5. Селезнева Н.Н. Финансовый анализ. Управление фінансами : учеб. 
пособ. для вузов / Н.Н. Селезнева, А.Ф. Ионова. – 2-е изд., перераб. и 
доп. – М. : ЮНИТИ–ДАНА, 2007. 

5.10. Заплановані навчальні заходи та методи викладання. Поєд-
нання традиційних та нетрадиційних методів викладання з вико-
ристанням інноваційних технологій: 
– лекції (тематичні, проблемні); 
– практичні (традиційні, з моделюванням ситуацій). 
5.11. Методи оцінювання:  
– поточний контроль (тестування; усне та письмове опитування);  
– підсумковий контроль(екзамен). 
5.12. Мова навчання та викладання. Українська. 
 
5.1. Назва. Психологія кар’єри. 
5.2. Тип. За вибором. 
5.3. Рік навчання. 2018/2019. 
5.4. Семестр. VІ. 
5.5. Лектор, науковий ступінь, посада. Лагутіна Т.М., канд. пед. 
наук, доц. 
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5.6. Результати навчання. Знати про психологічну характеристику 
потребнісно-мотиваційної сфери у професійному зростанні, психоло-
гічні особливості взаємодії та професійно важливі якості особистості. 
5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Психологія». 
5.8. Зміст. Поняття кар’єри, професійного зростання особистості. 
Психологічні кризи під час професійної діяльності. Професіографія як 
метод аналізу умов та особливостей професії. Соціалізація особис-
тості в системі професійного зростання. Психологічні особливості 
самовисування, самопросування. Професійно важливі якості 
особистості. 
5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби. 
1. Осьодло В.І. Психодіагностика : курс лекцій / В.І. Осьодло ; за заг. 
ред. М.С. Корольчука. – Київ : КиМУ, 2003. – 414 с. 

2. Сотникова С.И. Управление карьерой : учеб. пособие / С.И. Сотни-
кова. – М. : ИНФРА-М, 2001. – 408 с. 

3. Гараненко В. Управление персоналом. Корпоративный мониторинг, 
психодіагностика: тесты для отбора персонала / В. Гараненко. – М., 
2001. – 240 с. 

4. Карпов А.В. Психология менеджмента : учеб. пособие / 
А.В. Карпов. – М. : Гардарики, 2000. – 584 с. 

5.10. Заплановані навчальні заходи та методи викладання. Поєд-
нання традиційних і нетрадиційних методів викладання з використан-
ням інноваційних технологій: 
– лекції (оглядові, тематичні, проблемні, лекції-конференції, лекції-
дискусії); 
– практичні заняття (тренінги, презентації, дискусії, робота в малих 
групах, моделювання ситуацій). 
5.11. Методи оцінювання: Поточний контроль (тестування усне/ 
письмове опитування; перевірка підготовленого есе/реферату/ дай-
джесту/ огляду/ звіту /конспекту/ презентації/ курсової/ розрахунково-
графічної роботи /проекту/ вправи/ задачі/ ситуаційні завдання 
тощо);- підсумковий контроль – залік. 
5.12. Мова навчання та викладання. Українська. 
 
5.1. Назва. Психологія іміджу. 
5.2. Тип. За вибором. 
5.3. Рік навчання. 2018/2019. 
5.4. Семестр. VІ. 
5.5. Лектор, науковий ступінь, посада. Лагутіна Т.М., канд. пед. 
наук, доц. 
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5.6. Результати навчання. Знати про соціально-психологічну проб-
лематику явища іміджу, розкрити перспективи побудови загальної 
соціально-психологічної теорії іміджу, дослідити можливості застосу-
вання до його дослідження найбільш прогресивних методів сучасної 
соціально-психологічної науки, у тому числі теорій когнітивного 
дисонансу, соціального впливу, навчання, діяльності, соціального 
пізнання тощо. 
5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. « Психологія», 
«Етика бізнесу», «Менеджмент». 
5.8. Зміст. Соціально-психологічна природа іміджу. Типологія іміджу, 
його види. Імідж у системі індивідуальної поведінки і соціального 
впливу. Створення іміджу як спосіб подолання когнітивного дисо-
нансу. Структура та особливості індивідуального іміджу. Соціальні 
ефекти сприйняття іміджу. Груповий, корпоративний і предметний 
імідж. Технології керування іміджем ділової людини. Психологічний 
інструментарій для формування іміджу. Стратегія формування іміджу 
ділової людини. Проектування іміджу. Техніки побудови ефективного 
іміджу. Формування іміджу за допомогою стилю й ефективної 
взаємодії. Стратегії і тактики взаємодії ділової людини. Сучасні 
моделі стилю взаємодії. Створення вербального та кінетичного 
іміджу. Інструменти письмової комунікативної презентації. Техніки 
створення позитивного візуального образа і стратегії успіху. Стратегії 
самопрезентацій для ефективного іміджу. «Я-концепція» як сукуп-
ність установок і іміджу ділової людини. Керування процесом 
формування першого враження. Самоменеджмент – стратегія 
формування ділового іміджу. Керування стресом і успіх у діяльності. 
Стратегії самовдосконалення і керування собою. Гігієна здоров’я і 
профілактика стомлюваності ділової людини. Технології просування 
особистісного іміджу. Позиціонування особистісного іміджу. Паблік 
рилейшнз (РR-діяльність). Форми і види комунікативних презентацій. 
5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси / засоби. 
1. Перелыгина Е.Б. – М. : Аспект Пресс, 2002. – 224 с. 
2. Масенко В. Технологія іміджу / В. Масенко. – Київ : Главник, 

2005. – 96 с. 
2. Душкина М.Р. Психология влияния / М.Р. Душкина. – СПб. : 
Питер, 2004. 

3. Кишкель Е.Н. Управленческая психология : учеб. / Е.Н. Кишкель. – 
М. : Высш. шк., 2002. 

5.10. Заплановані навчальні заходи та методи викладання. Поєд-
нання традиційних і нетрадиційних методів викладання з викорис-
танням інноваційних технологій: 
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– лекції (оглядові, тематичні, проблемні, лекції-конференції, лекції-
дискусії); 
– практичні заняття (тренінги, презентації, дискусії, робота в малих 
групах, моделювання ситуацій). 
5.11. Методи оцінювання: 
– поточний контроль (тестування усне/ письмове опитування; пере-
вірка підготовленого есе/дайджесту/огляду/ звіту /конспекту/ презен-
тації/ курсової/ розрахунково-графічної роботи /проекту/ вправи/ 
задачі/ ситуаційні завдання тощо);- підсумковий контроль – залік. 
5.12. Мова навчання та викладання. Українська. 
 
5.1. Назва. Інвестування. 
5.2. Тип. Обов’язкова. 
5.3. Рік навчання. 2019/2020. 
5.4. Семестр. VII. 
5.5. Лектор, науковий ступінь, посада. Василенко А.В., канд. екон. 
наук, доц. 
5.6. Результати навчання. Формування системи знань про інвестиції, 
інвестиційну діяльність, її організацію, державне регулювання та 
особливості реальних і фінансових вкладень. 
5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. Макроеко-
номіка», «Мікроекономіка», «Гроші та кредит», «Економіка і фінанси 
підприємства», «Фінанси». 
5.8. Зміст. Сутність та класифікація інвестицій, державне регулювання 
інвестиційної діяльності, прогнозування інвестиційного ринку, джерела 
фінансування інвестиційної діяльності, інвестиції в нерухомість, оцінка 
нерухомості, капітальні вкладення і капітальне будівництво, інвестиції 
в цінні папери, фінансування інноваційної діяльності. 
5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси / засоби. 
1. Шарп Ф. Інвестиції : пер. с англ. / Ф. Шарп, Г. Александер, Д. Бейли. – 
М. : Цифра-М, 1997.  

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

3. Майорова Т.В. Інвестиційна діяльність : підруч. [для студ. вищ. навч. 
закл.] / Т.В. Майорова. – Київ : ЦНЛ, 2009. – 472 с. 

4. Пехник А.В. іноземні інвестиції в економіку України : навч. посіб. / 
А.В. Пехник. – Київ : Знання, 2007. – 335 с. 

5. Гриньова В.М. Інвестування : підручник / В.М. Гриньова, В.О. Корда, 
Т.І. Ленейко та ін. – Київ : Знання, 2008. – 452 с. 

6. Грідасов В.М. Інвестування : навч. посіб. / В.М. Грідасов, С.В. Крав-
ченко, О.Е. Ісаєва. – Київ : ЦНЛ, 2004. 
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5.10. Заплановані навчальні заходи та методи викладання. Лекції, 
семінарські, практичні заняття з використанням сучасних технологій 
та активних методів навчання. 
5.11. Методи оцінювання: 
– поточний контроль (опитування, колоквіуми, ситуаційні вправи; 
– підсумковий контроль (екзамен письмовий). 
5.12. Мова навчання та викладання. Українська. 
 
5.1. Назва. Місцеві фінанси. 
5.2.Тип. Обов’язкова. 
5.3. Рік навчання. 2019/2020. 
5.4.Семестр. VІІ. 
5.5. Лектор, науковий ступінь, посада. Гуминська М.В., ст. викл. 
5.6. Результати навчання. Формування теоретичних знань та вироб-
лення практичних навичок у сфері формування та використання 
фінансових ресурсів місцевих органів влади і підприємств місцевого 
господарства. 
5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Фінанси», 
«Бюджетна система України», «Податкова система України». 
5.8. Зміст. Сутність, складові та засади організації місцевих фінансів. 
Фінансові ресурси місцевого самоврядування. Цільові фонди місце-
вого самоврядування. Планування і порядок фінансування видатків 
місцевих бюджетів. Фінансове вирівнювання та бюджетне регулювання. 
Управління фінансами та фінансовий контроль на регіональному рівні. 
Фінанси підприємств комунального господарства. Фінанси житлово-
комунального господарства. 
5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси / засоби. 
1. Власюк Н.І. Місцеві фінанси : навч. посіб. / Н.І. Власюк, 
Т.В. Мединська, М.І. Мельник. – Київ : Алерта, 2011. – 328 с. 

2. Сунцова О.О. Місцеві фінанси : навч. посіб. / О.О. Сунцова. – 2-ге 
вид., переробл. і доповн. – Київ: ЦУЛ, 2010. – 488 с. 

3.Бечко П.К. Місцеві фінанси : навч. посіб. / П.К. Бечко, О.В. Ролін-
ський. – Київ : ЦУЛ, 2007. – 191 с. 

4. Кириленко О.П. Місцеві фінанси : підруч. / О.П. Кириленко. – Київ : 
Знання, 2006. – 677 с. 

5.Сазонець І.Л. Управління місцевими фінансами : навч. посіб. / 
І.Л. Сазонець, Т.В. Гринько, Г.Ю. Придатко. – Київ : ЦНЛ, 2007. – 
264 с. 

6.Карлін М.І. Фінанси країн європейського союзу : навч. посіб. / 
М.І. Карлін. – Київ : Знання, 2011. – 639 с. 
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5.10. Заплановані навчальні заходи та методи викладання. Лекції, 
семінарські заняття, самостійна робота з використанням інформацій-
них технологій та активних методів навчання. 
5.11. Методи оцінювання: 
– поточний контроль (опитування, виконання індивідуальних завдань); 
– підсумковий контроль (залік). 
5.12. Мова навчання та викладання. Українська 
 
5.1. Назва. Соціальне страхування. 
5.2. Тип. Обов’язкове. 
5.3. Рік навчання. 2019/2020. 
5.4. Семестр. VII. 
5.5. Лектор, науковий ступінь, посада. Савченко Н.Г., канд. екон. 
наук, доц. 
5.6. Результати навчання. Формування теоретичних знань і набуття 
практичних навичок, необхідних для якісної підготовки висококва-
ліфікованих спеціалістів у сфері державних фінансів. 
5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Фінанси», 
«Бюджетна система України», «Страхування». 
5.8. Зміст. Сутність, принципи та роль соціального страхування. Дер-
жавне регулювання соціального страхування в Україні. Соціальне 
страхування з тимчасової втрати працездатності. Соціальне страху-
вання на випадок безробіття. Соціальне страхування від нещасного 
випадку на виробництві та професійного захворювання. Державне 
пенсійне страхування. Недержавне пенсійне страхування. Медичне 
страхування. Зарубіжний досвід соціального страхування. Напрями 
вдосконалення системи соціального страхування в Україні. 
5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси / засоби. 
1. Внукова Н.М. Соціальне страхування : навч. посіб. / Н.М. Внукова, 
Н.В. Кузьминчук. – Київ : Кондор, 2006. – 352 с. 

2. Зайчук Б.О. Загальнообов’язкове державне пенсійне страхування : 
навч. курс / Б.О. Зайчук, О.Б. Зарудний, С.Б. Березіна та ін. – К. : 
АВТ, 2005. 

3. Юрій С.І. Соціальне страхування : підруч. для студ. вищ. навч. 
закл. / С.І. Юрій, М.П. Шаварина, Н.В. Шаманська. – Київ : Кондор, 
2004. 

4. Савченко Н.Г. Соціальне страхування : навч. посіб. / Н.Г. Савченко. – 
Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2009. 

5. Кропельницька С.О. Соціальне страхування : навч. посіб. / С.В. 
Кропельницька, Т.В. Солоджук. – Київ : Центр навч. літ., 2013. 
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5.10. Заплановані навчальні заходи та методи викладання. Лекції, 
семінарські, практичні заняття з використанням інформаційних систем і 
технологій та активних методів навчання. 
5.11. Методи оцінювання:  
– поточний контроль (опитування, колоквіуми); 
– підсумковий контроль (залік). 
5.12. Мова навчання та викладання. Українська. 
 
5.1. Назва. Казначейська система обслуговування бюджету. 
5.2. Тип. Обов’язково. 
5.3. Рік навчання. 2019/2020 
5.4. Семестр. VII–VIII. 
5.5. Лектор, науковий ступінь, посада. Микитюк І.С., канд. екон. 
наук, доц. 
5.6. Результати навчання. Формування знань у сфері функціону-
вання Державної казначейської служби України, основних казначей-
ських операцій з касового виконання Державного та місцевих 
бюджетів. 
5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Фінанси», 
«Бюджетна система України», « Податкова система України». 
5.8. Зміст. Становлення та розвиток Державної казначейської служби 
України. Казначейство України – учасник бюджетного процесу. 
Бюджетна класифікація. Платіжна система виконання бюджету. Казна-
чейське обслуговування бюджету за видатками та доходами. Казна-
чейське обслуговування місцевих бюджетів. Бухгалтерське виконання 
бюджетів. Звітність про виконання бюджетів. Контроль у системі 
казначейства. 
5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси / засоби. 
1. Казначейська система : підруч. / В.І. Стоян, М.О. Даневич, 
М.Й. Мац. – Київ : Центр навч. літ., 2014. – 868 с. 

2. Чугунов І.Я. Бюджетно-податкова політика в умовах інституційних 
перетворень / І.Я. Чугунов, В.Д. Макогон // Вісн. КНТЕУ. – 2014. – 
№ 4. – С. 87–88. 

3. Державне фінансове регулювання економічних перетворень : моно-
графія / за заг. ред. А.А. Мазаракі. – К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 
2015. – 376 с. 

4. Бюджетна система України та Євросоюзу : монографія / С.О. Булга-
кова, О.І. Барановський та ін. ; за заг. ред. А.А. Мазаракі. – Київ : 
Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2010. – 396 с. 
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5. Державні фінанси. Історія казначейства. Казначейство зарубіжних 
країн. Казначейська система виконання бюджету : підруч. / за ред. 
С.О. Булгакової : у 5 т. – Т. 3. – Київ : АВТ, 2005. – 560 с. 

6. Опалко К.С. Казначейська справа : навч. посіб. / К.С. Опалко. – 
Київ : Аграрна освіта. – 2014. – 296 с. 

7. Форкун І.В. Основи казначейської справи : навч. посіб. / І.В. Фор-
кун, Н.Л. Фролова. – 3-тє вид., випр. та доповн. – Львів : Новий 
Світ , 2013. 

5.10. Заплановані навчальні заходи та методи викладання. Лекції, 
семінарські, практичні заняття з використанням інформаційних техно-
логій та активних методів навчання. 
5.11. Методи оцінювання:– поточний контроль (опитування, коло-
квіуми, тестування);– підсумковий контроль (письмовий екзамен). 
Курсова робота (для студентів спеціалізації «Державної казначейської 
справа»). 
5.12. Мова навчання та викладання. Українська. 
 
5.1. Назва. Державний фінансовий контроль. 
5.2. Тип. Обов’язкова. 
5.3. Рік навчання. 2019/2020. 
5.4. Семестр. VII–VIIІ. 
5.5. Лектор, науковий ступінь, посада. Кукурудз О.М., канд. екон. 
наук, доц.  
5.6. Результати навчання. Формування системи знань сучасних 
методів та прийомів здійснення фінансового контролю. 
5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Фінанси», 
«Бюджетна система України», «Теорія економічного аналізу». 
5.8. Зміст. Сутність і значення контролю у фінансовій системі 
України. Фінансовий контроль як функція фінансового управління. 
Система фінансового контролю. Основні засади діяльності суб’єктів 
фінансового контролю. Державний фінансовий контроль в Україні. 
Контроль за дотриманням бюджетного законодавства та відповідаль-
ність за бюджетні правопорушення. Фінансовий контроль у процесі 
виконання державного бюджету. Аудит та фінансовий контроль. 
Аудит адміністративної діяльності. Зарубіжний досвід та перспективи 
розвитку державного фінансового контролю в Україні. 
5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси / засоби. 
1. Державний фінансовий контроль : підруч. / за ред. А.А. Мазаракі. – 
Т. 5. – Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2008. – 303 с. 

2. Білуха М.Т. Фінансовий контроль: теорії, ревізія, аудит : підруч. / 
М.Т. Білуха. – Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2005. 
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3. Германчук П.К. Державний фінансовий контроль: ревізія і аудит / 
П.К. Германчук, І.Б. Стефаник, Н.І. Рубан та ін. – Київ : НВП 
«АВТ», 2004. 

4. Шевчук О.А. Державний фінансовий контроль бюджетних 
установ : підруч. / О.А. Шевчук. – Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 
2007. 

5. Державний фінансовий аудит : методологія і організація : 
монографія / Є.В. Мних, М.О. Никонович, Н.С. Барабаш та ін. ; за 
ред. Є.В. Мниха. – Київ : КНТЕУ, 2010. – 319 с. 

6. Іванова І. Державний фінансовий контроль. Парадигма розвитку : 
монографія / І. Іванова. – Київ : Академія, 2010. – 168 с. 

5.10. Заплановані навчальні заходи та методи викладання. Лекції, 
семінарські заняття з використанням активних методів навчання. 
5.11. Методи оцінювання: 
– поточний контроль (тестування); 
– підсумковий контроль – екзамен. 
5.12. Мова навчання та викладання. Українська. 
 
5.1. Назва. Бухгалтерський облік у бюджетних установах. 
5.2. Тип. Обов’язкова  
5.3. Рік навчання. 2019/2020. 
5.4. Семестр. VII–VIII. 
5.5. Лектор, науковий ступінь, посада. Канєва Т.В., канд. екон. 
наук, доц., Шевченко С.О., канд. екон. наук, доц. 
5.6. Результати навчання. Набуття необхідних теоретичних і прак-
тичних навичок з бухгалтерського обліку в бюджетних установах для 
виконання професійних обов’язків згідно з кваліфікаційними характе-
ристиками спеціальностей. 
5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Бухгалтерський 
облік», «Державний фінансовий контроль». 
5.8. Зміст. Організація бухгалтерського обліку в бюджетних уста-
новах. Баланс та план рахунків бюджетної установи. Облік асигну-
вань бюджетних установ. Облік видатків. Облік грошових коштів. 
Облік розрахунків з персоналом бюджетних установ. Облік розра-
хунків з органами соціального страхування. Облік зобов’язань. Облік 
необоротних активів бюджетних установ. Облік запасів бюджетних 
установ. Облік власних надходжень бюджетних установ. Звітність 
бюджетних установ. 
5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси / засоби. 
1. Канєва Т.В. Бухгалтерський облік у бюджетних установах / 
Т.В. Канєва. – Київ : Книга, 2004. 
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2. Канєва Т.В. Бухгалтерський облік у бюджетних установах / 
Т.В. Канєва, С.О. Булгакова, Н.І. Сушко ; за ред. А.А. Мазаракі. – 
2006. – Т. 4. 

4. Джога Р.Т. Бухгалтерський облік в бюджетних установах / 
Р.Т. Джога. – Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2001. 

5.10. Заплановані навчальні заходи та методи викладання. Лекції, 
семінарські, практичні заняття з використанням інформаційних 
технологій. 
5.11. Методи оцінювання: 
– поточний контроль (опитування, колоквіуми, комп’ютерне 
тестування); 
– підсумковий контроль (екзамен письмовий). 
5.12. Мова навчання та викладання. Українська. 
 
5.1. Назва. Міжнародні кредитно-розрахункові та валютні операції. 
5.2. Тип. За вибором. 
5.3. Рік навчання. 2019/2020. 
5.4. Семестр. VІІ. 
5.5. Лектор, науковий ступінь, посада. Аванесова І.А., канд. екон. 
наук, доц. 
5.6. Результати навчання. Набуття студентами теоретичних знань та 
практичних навичок щодо застосування фінансово-кредитних методів 
підтримки зовнішньоекономічної діяльності підприємств / фінансових 
установ. 
5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Макроекономіка», 
«Мікроекономіка», «Статистика», «Фінанси», «Гроші та кредит». 
5.8. Зміст. Валютний курс в системі міжнародних кредитно-розра-
хункових та валютних відносин. Методологічні основи проведення 
міжнародних розрахунків. Фінансово-кредитна підтримка зовнішньо-
економічної діяльності. Практичні аспекти використання валютних 
операції як основи управління валютним ризиком підприємства / 
фінансової установи. Методи запобігання прийняття або зменшення 
валютного ризику підприємства / фінансової установи. 
5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси / засоби. 
1. Міжнародні кредитно-розрахункові та валютні операції : опор. консп. 
лекц. / І.А. Аванесова. – К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2014. – 91 с.  

2. Фінансові послуги : навч. посіб. / І.А. Аванесова. – Київ : Київ. нац. 
торг.-екон. ун-т, 2007. – 364 с. 

3. Міжнародні кредитно-розрахункові та валютні операції : підруч. 
для студ. вищ. навч. закл. / Л.В. Руденко. – 2-ге вид., переробл. і 
доповн. – Київ : Центр навч. літ., 2007. – 630 с. 
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5.10. Заплановані навчальні заходи та методи викладання. Лекції 
(оглядова / тематична / проблемна / лекція-консультація / лекція-кон-
ференція / бінарна / дуальна / лекція із заздалегідь запланованими 
помилками), семінарські / практичні / лабораторні заняття (тренінг / 
презентація / дискусія / комунікативний метод / імітація / симуляція / 
модерація / моделювання ситуацій / «мозкова атака» / тренажерні 
завдання / метод кейс-стаді / робота в малих групах / інше). 
5.11. Методи оцінювання: 
– поточний (тестування; усне / письмове опитування; перевірка огляду / 
конспекту / презентації / розрахунково-графічної роботи / вправи / задачі / 
ситуаційного завдання тощо); 
– підсумковий контроль (екзамен / письмовий). 
5.12. Мова навчання та викладання. Українська, англійська. 
 
5.1. Назва. Захист прав споживачів фінансових послуг. 
5.2. Тип. За вибором. 
5.3. Рік навчання. 2019/2020. 
5.4. Семестр. VІІ. 
5.5. Лектор, науковий ступінь, посада. Аванесова І.А., канд. екон. 
наук, доц. 
5.6. Результати навчання. Набуття теоретичних знань та форму-
вання практичних навичок з основ захисту прав споживачів фінансових 
послуг як складової фінансової безпеки економіки у відповідності до 
законодавства України. 
5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Макроеко-
номіка», «Фінанси», «Мікроекономіка», «Гроші та кредит», «Іпотеч-
ний ринок», «Фінансовий ринок», «Фінансове право», «Фінансові 
послуги». 
5.8. Зміст. Основи захисту прав споживачів фінансових послуг. Захист 
прав споживачів фінансових послуг з переходу права власності на фінан-
сові активи. Захист прав споживачів послуг з розміщення фінансових 
активів. Захист прав споживачів послуг з використання фінансових 
активів. 
5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби. 
1. Про схвалення Стратегії реформування системи захисту прав спо-
живачів на ринках фінансових послуг на 2012–2017 роки : 
Розпоряд. Каб. Міністрів України від 31 жовт. 2012 р. № 867-р. 

2. Захист прав споживачів фінансових послуг / І. Аванесова // Вісн. 
КНТЕУ. – Київ, 2012. – № 4 (84). – С. 5–13. 

3. Постулати захисту прав споживачів фінансових послуг / І. Аванесова // 
Вісн. КНТЕУ. – Київ, 2012. – № 1 (81). – С. 56–65. 
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4. Фінансові послуги : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / І.А. Аване-
сова. – 2-ге вид., доповн. та переробл. – Київ : Київ. нац. торг.-екон. 
ун-т, 2012. – 575 с. 

5.10. Заплановані навчальні заходи та методи викладання. Лекції 
(оглядова / тематична / проблемна / лекція-консультація / лекція-
конференція / бінарна / дуальна / лекція із заздалегідь запланованими 
помилками), семінарські / практичні / лабораторні заняття (тренінг / 
презентація / дискусія / комунікативний метод / імітація / симуляція / 
модерація / моделювання ситуацій / «мозкова атака» / тренажерні 
завдання / метод кейс-стаді / робота в малих групах / інше). 
5.11. Методи оцінювання: 
– поточний контроль (тестування; усне / письмове опитування; перевірка 
огляду / конспекту / презентації / розрахунково-графічної роботи / 
вправи / задачі / ситуаційного завдання тощо); 
– підсумковий контроль (залік). 
5.12. Мова навчання та викладання. Українська. 
 
5.1. Назва. Митні платежі. 
5.2.Тип. За вибором. 
5.3. Рік навчання. 2019/2020. 
5.4. Семестр. VIII. 
5.5. Лектор, науковий ступінь, посада. Волосович С.В., д-р екон. 
наук, проф. 
5.6. Результати навчання. Формування знань у сфері справляння 
митних податків і зборів. 
5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Макроекономіка», 
«Податкова система України», «Митна справа». 
5.8. Зміст. Місце митних платежів у структурі зовнішньоторговельної 
політики держави. Сутність мита і митних зборів. Митна вартість. 
Порядок вирішення спірних питань щодо визначення митної вартості. 
Порядок справляння мита. Порядок справляння митних зборів. Поря-
док справляння акцизного збори. Порядок справляння ПДВ. Особ-
ливості справляння митних платежів з фізичних осіб. 
5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси / засоби. 
1. Волосович С.В. Мито та митні платежі : опор. консп. лекц. / 
С.В. Волосович. – Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2006. 

2. Волосович С.В. Оподаткування зовнішньоекономічної діяльності : 
навч. посіб. / С.В. Волосович, Т.Д. Ліпіхіна. – Київ : Атіка, 2009. 

3. Каленський М.М. Митна вартість імпортних товарів : Монографія/ 
М.М. Каленський, А.Д. Войцещук, І.Г. Бережнюк. – К. : Мануфак-
тура, 2005. 
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4. Ярема Б.П. Особливості оподаткування товарів при переміщенні через 
митний кордон України : навч. посіб. – Київ : Професіонал, 2004. 

5.10. Заплановані навчальні заходи та методи викладання. 
Лекції, семінарські практичні заняття з використанням інформаційних 
технологій та активних методів навчання. 
5.11. Методи оцінювання: 
– поточний контроль (опитування, колоквіум); 
– підсумковий контроль – екзамен. 
5.12. Мова навчання та викладання. Українська. 
 
5.1. Назва. Інформаційні системи і технології у фінансових 
установах. 
5.2. Тип. Обов’язкова. 
5.3. Рік навчання. 2019/2020. 
5.4. Семестр. VIII. 
5.5. Лектор, науковий ступінь, посада. Демідов П.Г., канд. техн. 
наук, доц. 
5.6. Результати навчання. Формування у майбутніх спеціалістів 
знань основних положень теорії інформаційних технологій, які покла-
дені в основу автоматизованої інформаційної системи казначейства та 
використання цих знань на практиці. 
5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Економічна 
інформатика», «Фінанси», «Бюджетна система України», «Казначейська 
система обслуговування бюджету». 
5.8. Зміст. Значення автоматизації у бюджетному процесі. Необхід-
ність автоматизації функціонування казначейських органів. Електронний 
документообіг у казначействі. Особливості програмного забезпечення 
казначейських операцій. Системне програмне забезпечення казначей-
ських операцій. Прикладне програмне забезпечення казначейських опе-
рацій. Використання технічних засобів для автоматизації казначейства. 
Телекомунікаційне середовище казначейства. Захист інформації в 
казначейських органах. Основні функції Державного казначейства 
України, на яких ґрунтується робота автоматизованої інформаційної сис-
теми казначейства. Розвиток інформаційних систем у Державному 
казначействі України. Критерії вибору серед альтернативних програм-
них продуктів у Державному казначействі України. 
5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси / засоби. 
1. Береза А.М. Основи створення інформаційних систем / А.М. Береза. – 
Київ : Київ. нац. екон. ун-т, 2012. 

2. Єрьоміна Н.В. Банківські інформаційні системи : навч. посіб. / 
Н.В. Єрьоміна. – Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т. – Київ, 2000. 
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3. Загуровский М. Інформаційні технології в сучасному суспільстві / 
М. Загуровский // Вісн. НАН України. – 2000. – № 12. 

4. Пономаренко В.С. Інформаційні системи та технології в економіці / 
В.С. Пономаренко. – Київ : Академія, 2002. 

5. Рогач І.Ф. Інформаційні системи у фінансово-кредитних установах / 
І.Ф. Рогач. – Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2001. 

6. Романієв А.М. Організація контролю діяльності автоматизованих 
інформаційних систем / А.М. Романієв, А.М. Любенко // Фінанси 
України. – 2002. – № 12. 

7. Смирнова П.Н. Проектування економічних інформаційних систем / 
П.Н. Смирнова. – Київ : Фінанси і статистика, 2001. 

8. Ситник В.Ф. Основи інформаційних систем : навч. посіб. / 
В.Ф. Ситник. – Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2001. 

5.10. Заплановані навчальні заходи та методи викладання. Лекції, 
практичні заняття. Поєднання традиційних та нетрадиційних методів 
викладання із використанням інноваційних технологій: лекції (огля-
дова/ тематична/ лекція із заздалегідь запланованими помилками); прак-
тичні заняття (тренінг/ презентація/ комплексне завдання). 
5.11. Методи оцінювання: 
– поточний контроль (тестування/ перевірка конспекту/ тестування за 
блоками тем / контрольні практичні завдання); 
– підсумковий контроль – залік (тестування та контрольна робота). 
5.12. Мова навчання та викладення. Українська. 
 
5.1. Назва. Міжнародне публічне право. 
5.2. Тип. За вибором. 
5.3. Рік навчання. 2019/2020. 
5.4. Семестр. VIII. 
5.5. Лектор, науковий ступінь, посада. Батрименко В.І., канд. істор. 
наук, доц. 
5.6. Результати навчання. У результаті вивчення дисципліни сту-
денти повинні знати: основні проблеми теорії міжнародного права; 
розуміння загальних принципів міжнародного права та особливостей 
правового регулювання міжнародних відносин; вміти: вироблення 
навичок роботи з нормативним матеріалом. 
5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Правознавство»,  
5.8. Зміст. Поняття, предмет регулювання та джерела міжнародного 
права. Суб’єкти міжнародного права. Визнання та правонаступництво 
у міжнародному праві. Принципи міжнародного права. Міжнародно-
правові регулювання. Міжнародна законність та міжнародно-правова 
відповідальність. Територія і міжнародне право. Право міжнародних 
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договорів. Право зовнішніх зносин. Право міжнародних організацій. 
Міжнародне гуманітарне право. Міжнародне морське право. Міжнародне 
повітряне право та космічне право. Міжнародне економічне право. 
Міжнародне співробітництво в боротьбі зі злочинністю. Міжнародно-
правові засоби вирішення міжнародних спорів і конфліктів. 
5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси / засоби. 
1. Баймуратов М.О. Міжнародне право / М.О. Баймуратов. – Харків : 
Одіссей, 2009. 

2. Дмитрієв А.І. Міжнародне публічне право / А.І. Дмитрієв, 
В.І. Муравйов. – Київ : Юрінком Інтер, 2000. 

3. Тимченко Л.Д. Міжнародне право / Л.Д. Тимченко. – Харків : 
Консум, 2007. 

4. Фастовець А.С. Міжнародне право : навч.-метод. посіб. для самост. 
вивч. дисц. / А.С. Фастовець ; Держ. вищ. навч. заклад «Київ. нац. 
екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана». – Київ : КНЕУ, 2007.  

5. Іващенко О.Р. Міжнародне право у національному правопорядку 
європейських держав та застосування міжнародного права націо-
нальними судами : автореферат дисертації на здобуття наукового 
ступеня кандидата юридичних наук / О.Р. Іващенко; М-во освіти і 
науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ : 
[б. в.], 2014. 

5.10. Заплановані навчальні заходи та методи викладання. 
Поєднання традиційних та нетрадиційних методів викладання із 
використанням інноваційних технологій: лекції (оглядова), семінарські 
заняття (презентація/ дискусія / «мозкова атака», самостійна робота, 
консультації, інше. 
5.11. Методи оцінювання: 
– поточний контроль (тестування, усне/ письмове опитування тощо); 
– підсумковий контроль (залік). 
5.12. Мова навчання та викладання. Українська. 
 
5.1. Назва. Етика бізнесу. 
5.2. Тип. За вибором. 
5.3. Рік навчання. 2019/2020. 
5.4. Семестр. VIII. 
5.5. Лектор, науковий ступінь, посада. Радченко С.Г., доц. 
5.6. Результати навчання. Оволодіння знаннями етичних норм про-
фесійної діяльності та навичками їх використання. 
5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Історія 
української культури», «Психологія». 
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5.8. Зміст. Етика бізнесу як навчальна дисципліна. Інтегрування 
ділової етики в сучасне бізнес-середовище. Корпоративне управління 
як засіб етичного регулювання взаємовідносин в колективі. Етичні 
основи ділових відносин у бізнесі. Діловий етикет як засіб організації 
професійної взаємодії. Стиль і манери ділової людини. Етичні 
стандарти організації і проведення ділових комунікативних заходів. 
Етика у міжнародних ділових стосунках. 
5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби. 
1. Лихолат С.М. Етика бізнесу : навч. посіб. / С.М. Лихолат, І.Б. Гапій. – 
Київ : Знання, 2013. – 367 с. 

2. Корпоративна соціальна відповідальність : підруч. / О. Гирик, 
О. Денис, О. Дубовик та ін. ; за заг. ред. Т.С. Смовженко, 
А.Я. Кузнецової. – Київ : УБС НБУ, 2009. – 258 с. 

3. Грядовой Д.И. Социальное управление. Теория, методология, 
практика Р.И. Грядовой, В.Я. Кикоть. – М. : Юнита-Дана, 2012. – 
312 с. 

4. Петрунин Ю.Ю. Этика бизнеса : учеб. 4-е изд. перед. и доп. / 
Ю.Ю. Петрунин, В.К. Борисов. – М. : Изд-во Дело, 2010. – 352 с. 

5. Радченко С.Г. Етика бізнесу : навч. посіб. / С.Г. Радченко. – 2-ге 
вид., переробл. і доповн. – Київ: КНТЕУ. 2014. – 396 с. 

6.Радченко С.Г. Етика бізнесу. Практикум : навч. посіб. / 
С.Г. Радченко. – Київ : КНТЕУ, 2006. – 192 с. 

5.10. Заплановані навчальні заходи та методи викладання. Лекції, 
семінарські, практичні заняття з використанням кейсів, інформа-
ційних технологій. 
5.11. Методи оцінювання: 
– поточний контроль (опитування, тестування, захист індивідуальних 
проектів); 
– підсумковий контроль (залік). 
5.12. Мова навчання та викладання. Українська. 
 
5.1. Назва. Психологічне спілкування. 
5.2. Тип. За вибором. 
5.3. Рік навчання. 2018/2019. 
5.4. Семестр. VI. 
5.5. Лектор, науковий ступінь, посада. Лагутіна Т.М., канд. пед. 
наук, доц. 
5.6. Результати навчання. застосовувати технології стратегій і так-
тик у переговорному процесі;проводити дискусії; аргументувати 
позиції, розуміти зміст засобів невербальної комунікації  



 113

5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Психологія», 
«Етика бізнесу». 
5.8. Зміст. Ресурси сфери почуттів; зміни установок, що регулюють 
почуття; боротьба із тривогою та страхами; уникнення депресивних 
переживань; керування емоційним станом у спілкуванні; регулювання 
настрою; виявлення причин емоційного дискомфорту; зниження 
ризику виникнення неврастенічних станів. 
5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби. 
1. Березовська Л.І. Діагностика та корекція конфліктів як умова 
подолання синдрому професійного вигоряння : навч. посіб. / 
Л.І. Березовська, Т.Д. Щербан. – Мукачево : МДУ, 2013. – 65 с. 

2. Корольчук М.С. Психологія : схеми, опорні конспекти, методики / 
М.С. Корольчук, В.М. Крайнюк, В.М. Марченко. – Київ : Ельга ; 
Ніка-Центр, 2015. – 320 с.  

3. Кузнецов И.Н. Технология делового общения / И.Н. Кузнецов. – 
Минск : ИЦ Экономпресс, 2009. – 128 с. 

4. Ложкін Г.В. Психологія конфлікту: теорія і сучасна практика : навч. 
посіб. / Г.В. Ложкін, Н.І. Пов’якель. – Київ : Професіонал, 2007. –  
416 с. 

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

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

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

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

– підсумковий контроль – залік. 
5.12. Мова навчання. Українська. 
 
5.1. Назва. Конфліктологія. 
5.2. Тип. За вибором. 
5.3. Рік навчання. 2018/2019. 
5.4. Семестр. VI. 
5.5. Лектор, науковий ступінь, посада. Берзінь В.І., д-р мед. наук, 
проф. 
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5.6. Результати навчання. з’ясовувати соціально-психологічні при-
чинно-наслідкові зв’язки в організаціях, аналізувати, узагальнювати 
їх у певній системі;  

− структурувати завдання у відповідності до індивідуально-
психологічних особливостей працівників та їх кваліфікації; 

− добирати виконавців, розподіляти завдання з урахуванням 
професійних та особистісних рис; 

− вміти застосовувати мотиваційний компонент у взаємодії з 
підпорядкованими працівниками; 

− враховувати в управлінській діяльності і уміти корегувати 
негативні прояви конфліктної взаємодії в організації; 

− здатність аналізувати і коригувати емоційно-вольовий, моти-
ваційний, регуляторний, інформаційний компоненти професійної 
діяльності фахівців в організації; 

− намагатись гармонізувати людські стосунки та створювати 
позитивний соціально-психологічний мікроклімат в організації;  

− виявляти психологічні чинники забезпечення якості профе-
сійної діяльності та результатів;  

− використовувати психологічні засоби в налагодженні ефек-
тивних комунікацій під час управління. 
5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Психологія», 
«Соціальна психологія». 
5.8. Зміст. Об’єкт, предмет, завдання та основні категорії конфлікто-
логії. Концептуальні основи внутрішньоособистісних конфліктів та 
способи їх розв’язання. Особливості вивчення проявів і регуляції між-
особистісних конфліктів. Природа, детермінанти та способи роз-
в’язання групових конфліктів. Причини, наслідки і способи управ-
ління конфліктами в організації. Передумови, способи попередження 
та розв’язання конфліктів в сфері управління. Технології управління 
конфліктами. Діяльність керівника з урегулювання конфліктів в 
організації.  
5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби. 
1. Донченко Е.А. Личность: Конфликт, гармония / Е.А. Донченко, 
Г.М. Титаренко. – Киев : Экмос, 1987. – 216 с. 

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

3. Ложкин Г.В. Практическая психология конфликта : учеб. пособ., 
стереотип / Г.В. Ложкин, Н.И. Повякель. – Киев : МАУП, 2012. – 
256 с. 
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4. Пірен М.І. Основи конфліктології : навч. посіб. / М.І. Пірен. –  
2-ге вид. – Київ : КВГІ, 1997. – 212 с. 

5. Ложкін Г.В. Психологія конфлікту: теорія і сучасна практика : навч. 
посіб. / Г.В. Ложкін, Н.І. Пов’якель. – Київ : Професіонал, 2007. – 
416 с. 

6. Березовська Л.І. Діагностика та корекція конфліктів як умова подо-
лання синдрому професійного вигоряння : навч. посіб. / Л.І. Бере-
зовська, Т.Д. Щербан. – Мукачево : «МДУ», 2013. – 65 с. 

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

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

5.12. Мова навчання та викладання. Українська. 
 
5.1 Назва. Інформаційна безпека. 
5.2. Тип. За вибором. 
5.3. Рік навчання. 2019/2020. 
5.4. Семестр. VІІІ. 
5.5. Лектор, науковий ступінь, посада. Шклярський С.М., канд. 
екон. наук, доц. 
5.6. Результати навчання. Формування знань, умінь і набуття прак-
тичних навичок роботи щодо джерел і способів дії загроз на об’єкти 
інформаційної безпеки установ та організацій; документів, що визна-
чають ступінь захищеності комп’ютерних інформаційних систем; 
методів аналізу надійності системи захисту інформації в комп’ю-
терних системах; алгоритмів функціонування сучасних програм, 
алгоритми кодування та застосування стандартного програмного 
забезпечення захисту даних. 
5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Інформаційні 
технології та системи», «Фінанси», «Соціальне страхування». 
5.8. Зміст. Основні поняття теорії інформаційної безпеки. Стандарти 
та специфікації в області інформаційної безпеки. Загрози інформа-
ційної безпеки. Канали витоку конфіденційної інформації. . Про-
грамно-технічнІ засоби захисту інформації. . Криптографічні методи 
інформаційної безпеки. Організаційно-правові заходи інформаційної 
безпеки. 
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5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси / засоби. 
1. Вовчак І.С. Інформаційні системи та комп’ютерні технології в 
менеджменті : навч. посіб. / І.С. Вовчак. – Тернопіль : «Карт-
бланш», 2009. – 286 с. (Є в бібліотечному фонді КНТЕУ). 

2. Громов Ю.Ю. Информационная безопасность и защита инфор-
мации / Ю.Ю. Громов и др. – ТНТ, 2010. – 384 с. 

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

4. Ященко В.В. Введение в криптографию / В.В. Ященко. – МЦНМО, 
2012. – 352 с. 

5. Кузнецов О.О. Захист інформації в інформаційних системах : навч. 
посіб. / О.О. Кузнецов. – Харків : ХНЕУ, 2011. – 510 с. 

6. Поляков А.О. Лабораторний практикум з навчальної дисципліни 
«Захист інформації в інформаційних системах» : навч.-практ. посіб. / 
А.О. Поляков. – Харків : ХНЕУ, 2012. – 207 с. 

5.10. Заплановані навчальні заходи та методи викладання. Поєд-
нання традиційних і нетрадиційних методів викладання з викорис-
танням інноваційних технологій: 
– лекції (оглядові, тематичні, проблемні); 
– лабораторні роботи (традиційні, робота в малих групах). 
5.11. Методи оцінювання: 
– поточний контроль (тестування, усне та письмове опитування, 
перевірка індивідуальних завдань); 
– підсумковий контроль – залік. 
5.12. Мова навчання та викладання. Українська. 
 
Опис окремих дисциплін для спеціалізації «Страхування» 
 
5.1. Назва. Страховий ринок. 
5.2. Тип. Обов’язкова. 
5.3. Рік навчання. 2018/2019. 
5.4. Семестр. VI. 
5.5. Лектор, науковий ступінь, посада. Тринчук В.В., канд. екон. 
наук, доц. 
5.6. Результати навчання. Формування знань щодо страхового 
ринку як фінансової категорії, стратегічного фактора економічної 
рівноваги, набуття навичок аналізу стану та перспектив розвитку 
страхового ринку, діяльності його учасників. 
5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Фінанси», 
«Економічний аналіз», «Менеджмент», «Маркетинг», «Страхування». 
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5.8. Зміст. Економічна сутність та зміст страхового ринку України. 
Чинники розвитку страхового ринку України. Стан та розвиток стра-
хового ринку України. Стан та розвиток світового страхового ринку. 
Показники розвитку суб’єктів страхового ринку. Рейтингування 
страхових компаній. 
5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби. 
1. Залетов О.А. Страхування в Україні / О.А. Залетов. – Київ : 
Міжнар. аген. «Bee Zone», 2002. 

2. Законодавство України про страхування / упоряд. О.М. Роїна. – 
Київ : Київ. нац. екон. ун-т, 2003. 

3. Залетов А.Н. Страховые рынки Восточной Европы и СНГ / 
А.Н. Залетов, Р. Пукала, О.А. Слюсаренко, А.А. Циганов. – Киев : 
ВeeZone, 2010. 

5.10. Заплановані навчальні заходи та методи викладання. Лекції, 
консультації, семінари з використанням активних методів навчання. 
5.11. Методи оцінювання: 
– поточний контроль (опитування, тестування, задачі); 
– підсумковий контроль (екзамен); 
– курсова робота. 
5.12. Мова навчання та викладання. Українська. 
 
5.1. Назва. Страхові послуги. 
5.2. Тип. Обов’язкова.  
5.3. Рік навчання. 2019/2020. 
5.4. Семестр. VIІ. 
5.5. Лектор, науковий ступінь, посада. Ротова Т.А., канд. екон. наук, 
доц., Тринчук В.В., канд. екон. наук, доц. 

5.6. Результати навчання. Формування знань щодо сутності та 
особливостей страхових послуг, що надаються страховими компа-
ніями на сучасному страховому ринку України. 
5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Фінанси», 
«Статистики», «Страхування», «Страховий ринок». 
5.8. Зміст. Страхові послуги та особливості їх реалізації. Порядок ук-
ладання та ведення страхового договору. Страхування життя та пенсій. 
Страхування від нещасних випадків та медичне страхування. Стра-
хування майна та відповідальності підприємств. Страхування кредит-
них та фінансових ризиків. Транспортне страхування. Страхування 
майна і відповідальності громадян. 
5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси / засоби. 
1. Залетов О.А. Страхування в Україні / О.А. Залетов ; за ред. 
О.А. Слюсаренко. – Київ : Міжнар. агенція «Bee Zone», 2002. 
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2. Ротова Т.А. Страхування : навч. посіб. / Т.А. Ротова. – Київ : 
КНТЕУ, 2006. – 400 с. 

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

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

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

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

7. Толстенко О.Ю. Система страхування автомобільного транспорту в 
Україні : монографія / О.Ю. Толстенко. – Тернопіль : підручники і 
посібники, 2011. 

8. Увлеченный агент. Руководство для агентов по страхованию 
жизни.  

9. Хейдема Дж. – М. : Инфотропик Медиа, 2012. 
10. Увлеченный менеджер по продажам / Дж. Хейдема. – М. : 

Инфотропик. Медиа, 2012. 
5.10. Заплановані навчальні заходи та методи викладання. Лекції, 
семінарські, практичні заняття з використанням інформаційних техно-
логій та активних методів навчання. 
5.11. Методи оцінювання: 
– поточний контроль (опитування, розв’язання задач, тестування); 
– курсова робота, підсумковий контроль (екзамен). 
5.12. Мова навчання та викладання. Українська. 
 
5.1. Назва. Бухгалтерський облік у страхових організаціях. 
5.2. Тип. Обов’язкова. 
5.3. Рік навчання. 2019/2020. 
5.4. Семестр. VІІ. 
5.5. Лектор, науковий ступінь, посада. Зябченкова Г.В., ст. викл. 
5.6. Результати навчання. Формування знань з бухгалтерського об-
ліку в страхових організаціях. Набуття практичних навичок обліку 
власного капіталу страхових організацій, страхових платежів, стра-
хових виплат, обліку коштів страхових резервів, обліку операцій 
перестрахування, фінансових результатів діяльності страхових органі-
зацій, складання фінансової звітності за вимогами міжнародних стан-
дартів фінансової звітності. 
5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Бухгалтерський 
облік», «Страхування». 
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5.8. Зміст. Особливості організації бухгалтерського обліку в стра-
хових організаціях. Облік власного капіталу страхових організацій. 
Облік страхових платежів за прямим страхуванням. Облік страхових 
виплат за прямим страхуванням. Формування, розподіл та облік 
коштів страхових резервів. Облік операцій перестрахування. Форму-
вання та облік фінансових результатів діяльності страхових органі-
зацій. Фінансова звітність страхових організацій: зміст та порядок 
складання. 
5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси / засоби. 
1. Атамас П.Й. Бухгалтерський облік у галузях економіки : навч. 
посіб. для студ. вищ. навч. закл. / П.Й. Атамас. – 2-ге вид., 
переробл., доповн. – Київ : Центр навч. літ., 2010. 

2. Приходько В.С. Бухгалтерський облік страхової діяльності : навч. 
посіб. / В.С. Приходько. – 2 вид. – Київ : Лібра, 2002. 

3. Голов С.Ф. Бухгалтерський облік і фінансова звітність в Україні : 
навч. посіб. / С.Ф. Голов та ін. – Дніпропетровськ, 2009. 

4. Гаманкова О.О. Облік і аудит у страхових організаціях : навч.-
метод. посіб. / О.О. Гаманкова. – Київ : КНЕУ, 2004. 

5. Лень В.С. Облік і аудит у страхових організаціях : навч. посіб. / 
В.С. Лень. – Київ : Центр навч. літ., 2012. 

6. Чеснакова Л.С. Бухгалтерський облік : навч. посіб. / Л.С. Чесна-
кова, А.В. Алексєєва, В.В. Масалітіна. – Київ : КНТЕУ, 2009. 

5.10. Заплановані навчальні заходи та методи викладання. Поєд-
нання традиційних та нетрадиційних методів викладання з вико-
ристанням інноваційних технологій:– лекції (тематичні, проблемні);– 
практичні заняття. 
5.11. Методи оцінювання:  
– поточний контроль (тестування; усне та письмове опитування; 
перевірка ситуаційного завдання тощо); 
– підсумковий контроль (залік). 
5.12. Мова навчання та викладання. Українська. 

 
5.1. Назва. Страхове право. 
5.2. Тип. Обов’язкова. 
5.3. Рік навчання. 2019/2020. 
5.4. Семестр. VII. 
5.5. Лектор, науковий ступінь, посада. Севастьяненко О.В., ст. викл. 
5.6. Результати навчання. Формування правових знань, пов’язаних з 
знаннями основних положень, теорії, практики страхування юридич-
них і фізичних осіб, економічні відносини, що виникають у процесі 
захисту майнових інтересів громадян і юридичних осіб у випадку 



 120

настання страхових подій, визначених договором страхування або 
чинним законодавством за рахунок грошових фондів, що створюються 
сплатою страхових внесків. Студенти повинні вміти: з’ясовувати 
об’єктивну необхідність, сутність і роль страхування в умовах 
ринкової економіки; висвітлювати організацію та шляхи розвитку 
страхового ринку та державного регулювання страхової діяльності; 
розглядати умови особистого страхування, страхування майна, стра-
хування відповідальності, перестрахування з позицій вітчизняного і 
зарубіжного досвіду; вивчати особливості фінансової діяльності 
страховиків. 
5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Фінансове 
право». 
5.8. Зміст. Поняття, система і джерела страхового права. Місце стра-
хового права в правовій системі України. Державне регулювання 
страхових відносин в Україні. Правовий статус суб’єктів страхування. 
Ліцензування страхової діяльності. Особливості особистого страху-
вання. Правове регулювання майнового та страхування відповідаль-
ності. Договір страхування як підстава виникнення страхових 
відносин. Правове регулювання перестрахування та співстрахування. 
5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси / засоби. 
1. Заіка Ю.О. Страхове право : навч. посіб. / Ю.О. Заіка. – Київ : 
Істина, 2004. 

2. Ткаченко Н.В. Страхування. Практикум : навч. посіб. / Н.В. Тка-
ченко. – Київ : Ліра-К, 2008. 

3. Страхування: теорія і практика : навч.-метод. посіб. / за ред. 
Н.В. Внукової. – Харків, 2004. 

4. Пацурія Н.Б. Страхове право України : навч. посіб. / Н.Б. Пацурія. – 
Київ : Юринком Інтер, 2006. 

5. Безугла В.О. Страхування : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / 
В.О. Безугла, І.І. Постіл, Л.П. Шаповал. – Київ : ЦНЛ, 2008. 

5.10. Заплановані навчальні заходи та методи викладання. Поєд-
нання традиційних та нетрадиційних методів викладання із вико-
ристанням інноваційних технологій: – лекції (оглядова/ тематична);– 
семінарські заняття (тренінг/ презентація/ дискусія/ робота в малих 
групах/ інше). 
5.11. Методи оцінювання:  
– поточний (тестування, усне/ письмове опитування, перевірка 
дайджесту/ комплексна контрольна робота тощо); 
− підсумковий контроль (залік). 
5.12. Мова навчання та викладання. Українська. 
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5.1. Назва. Фінанси страхових організацій. 
5.2. Тип. Обов’язкова. 
5.3. Рік навчання. 2019/2020. 
5.4. Семестр. VIII. 
5.5. Лектор, науковий ступінь, посада. Гуминська М.В., ст. викл. 
5.6. Результати навчання. Формування знань щодо особливостей орга-
нізації фінансової діяльності страхових організацій, визначення фінан-
сових результатів та проведення оцінки фінансового стану 
страховика. 
5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Перестраху-
вання», «Страхові послуги», «Соціальне страхування», «Страховий 
ринок», «Страховий менеджмент». 
5.8. Зміст. Сутність фінансів та фінансового механізму страхових 
організацій. Фінансова діяльність страховика та засади її організації. 
Фінансові ресурси страхових організацій. Страхові резерви та їх місце 
у процесі формування фінансових ресурсів страховика. Фінансові 
результати діяльності страхових організацій. Оподаткування страхо-
вих компаній. Фінансовий стан страховика та його оцінка. Фінансове 
планування, бюджетування та контролінг діяльності страхових ком-
паній. Банкрутство, реорганізація та ліквідація страхових компаній. 
5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси / засоби. 
1. Гаманкова О.О. Фінанси страхових організацій: навч. посіб./ 
О.О. Гаманкова. – К.: Київ. нац. екон. ун-т, 2007. – 328 с. 

2. Фурман В.М. Стратегічне управління страховою компанією : 
монографія / В.М. Фурман, О.Ф. Філонюк, М.П. Ніколаєнко, 
О.І. Барановський та ін., наук. ред. та кер. кол. авт. В.М. Фурман. – 
Київ : Київ. нац. екон. ун-т, 2008. – 440 с. 

3. Піратовський Г.Л. Страховий бізнес: управління розвитком: 
монографія./ Г.Л. Піратовський. – Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 
2006. – 254 с. 

4. Булгакова С.О. Страховий ринок України: стан та перспективи роз-
витку : монографія / С.О. Булгакова, А.В. Василенко, Л.І. Васи-
ленко та ін. ; за заг. ред. А.А. Мазаракі. – Київ : Київ. нац. торг.-
екон. ун-т, 2011. – 460 с. 

5. Василенко А.В. Інвестиційна стратегія страхових компаній : навч. 
посіб. / А.В. Василенко. – Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2006. – 
168 с. 

6. Базилевич В.Д. Страхування : підруч. / В.Д. Базилевич, О.Ф. Філо-
нюк, О.І. Черняк та ін. ; за заг. ред. В.Д. Базилевича. – Київ, 2008. – 
1019 с. 
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5.10. Заплановані навчальні заходи та методи викладання. Лекції, 
семінарські, практичні заняття з використанням інформаційних техно-
логій та активних методів навчання. 
5.11. Методи оцінювання: 
– поточний контроль (опитування, тестування, колоквіуми); 
– підсумковий контроль (письмовий екзамен) курсова робота (для 
«Страхового менеджмента»). 
5.12. Мова навчання та викладання. Українська. 
 
5.1. Назва. Актуарні розрахунки. 
5.2. Тип За вибором. 
5.3. Рік навчання. 2019/2020. 
5.4. Семестр. VIII. 
5.5. Лектор, науковий ступінь, посада. Ружицький І.С. канд. фіз.- 
мат. наук. 
5.6. Результати навчання. Формування знань з основ сучасної 
актуарної математики по страхуванню життя та ануїтетів в індиві-
дуальних та колективних моделях страхування; однодекрементні та 
багатодекрементні таблиці та їх застосування при страхуванні 
ануїтетів; набуття практичних навичок ведення основних актуарних 
розрахунків і обчислення характеристик тривалості життя, вартості 
страхування, нетто-резервів тощо. 
5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Фінансова 
математика», «Страхування», «Страхові послуги». 
5.8. Зміст. Індивідуальне страхування: основні характеристики трива-
лості життя; страхові ануїтети; короткострокове та довгострокове 
страхування життя; періодичні премії; нетто-резерви; однодекре-
ментні та багатодекрементні таблиці вибуття та їх застосування при 
страхуванні ануїтетів. 

Групове страхування: статуси і їх характеристики; актуарні 
функції для статусів; періодичні премії і нетто-резерви при 
страхуванні статусів; реверсивні ануїтети, їх вартість і нетто-резерви; 
пенсійні схеми, методи індивідуальних та групових актуарних витрат 
при пенсійному страхуванні. 
5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси / засоби. 
1. Актуарная математика / Н. Бауэрс, Х. Гербер, Д. Джонс та ін. ; пер. 
с англ. ; под ред. В.К. Малиновского. – М. : Янус-К, 2001.  

2. Jordan C.W. Society of Actuaries′ Textbook on life contingencies, The 
Society of Actuaries Chicago. – Illinois, 1975.  

3. Фалин Г.И. Математические основы теории страхования жизни и 
пенсионных схем. – М. : Анкил, 2002. – 262 с. 
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4. Шумелда Я. Основи актуарних розрахунків / Я. Шумелда. – Т. : 
Підручники&посібники, 2005. 

4. Карташова С.С. Теорія ймовірності та математична статистика: 
практикум : навч. посіб. / С.С. Карташова, В.В. Рязанцева. –Київ : 
КНТЕУ, 2011. – 40 с. 

5.10. Заплановані навчальні заходи та методи викладання. Лекції, 
практичні заняття. 
5.11. Методи оцінювання: 
– поточний контроль (опитування, тестування); 
– підсумковий контроль (екзамен). 
5.12. Мова навчання та викладання. Українська. 
 
5.1. Назва. Перестрахування. 
5.2. Тип. Обов’язкова. 
5.3. Рік навчання. 2019/2020. 
5.4. Семестр. VIIІ. 
5.5. Лектор, науковий ступінь, посада. Маруженко Д.С., канд. екон. 
наук, ст. викл. 
5.6. Результати навчання. Формування знань основних положень 
теорії та практики операцій з перестрахування, знання, які необхідні 
студенту для розуміння механізму перестрахування, форм, типів і 
методів його проведення, взаємовідносин сторін при здійсненні 
перестрахування, вивчення досвіду зарубіжних країн у галузі 
перестрахування. 
5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Фінанси», 
«Страхування», «Страховий ринок». 
5.8. Зміст. Економічна сутність і значення перестрахування. Функції 
перестрахування. Ринок перестрахування. Форми перестрахування. 
Типи перестрахування: пропорційний та непропорційний. Оцінка фінан-
сової стійкості та платоспроможності перестраховика. Кредитний 
ризик у діяльності страховика, пов’язаний із операціями перестра-
хування. Елементи перестрахової послуги. Визначення ціни за пере-
страхування. Політика перестрахування як елемент стратегічного 
плану страхової компанії. 
5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси / засоби. 
1. Зимовська Л.І. Перестрахування : опор. конспект лекцій / Л.І. Зимов-
ська, Т.В. Федоренко, А.М. Єрмошенко. – Київ : КНТЕУ, 2007. 

2. Ротова Т.А. Страхування : навч. посіб. / Т.А. Ротова, Л.С. Руденко. – 
Київ : КНТЕУ, 2001. 

3. Пфайффер К. Введение в перестрахование / К. Пфайффер. − М. : 
АНКИЛ, 2000. 
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4. Страхування : підручник / за ред. С.С. Осадця. – Київ : КНЕУ, 2002. 
5. Шумелда Я. Страхування : підруч. для студ., аспір., викл., працівн. 
страх. комп. / Я. Шумелда. – Т. : Джура, 2004. – 334 с.  

5.10. Заплановані навчальні заходи та методи викладання. Лекції, 
семінарські, практичні заняття з використанням інформаційних техно-
логій та активних методів навчання. 
5.11. Методи оцінювання: 
– поточний контроль (опитування, колоквіуми); 
– підсумковий контроль (письмовий екзамен). 
5.12. Мова навчання та викладання. Українська. 
 

5.1. Назва. Страховий маркетинг. 
5.2. Тип. Обов’язкова. 
5.3. Рік навчання. 2019/2020. 
5.4. Семестр. VIII. 
5.5. Лектор, науковий ступінь, посада. Тринчук В.В., канд. екон. 
наук, доц. Єрмошенко А.М. д-р екон. наук, проф. 
5.6. Результати навчання. Формування теоретичних знань та на-
буття практичних навичок щодо застосування маркетингових інстру-
ментів та методології здійснення продуктової, тарифної, комунікаційної 
та збутової політики страховою компанією, розробки та впровадження 
ефективних маркетингових стратегій. 
5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Страхування», 
«Страхові послуги», «Маркетинг». 
5.8. Зміст. Сутність та функції страхового маркетингу. Характеристика 
страхового продукту в системі маркетингу. Механізм інтеграції в сис-
темі страхового маркетингу. Маркетингові дослідження в страхуванні 
та їх інформаційне забезпечення. Моніторинг страхового ринку та 
його сегментація. Продуктова, тарифна, збутова та комунікаційна 
політика страхових компаній. Маркетингова стратегія страхової 
компанії. 
5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси / засоби. 
1. The Guide to Understanding insurance marketing – Lexington: A.M. 

Best Company, 2009. – 82pg. 
2. Гомелля В.Б. Страховой маркетинг (Актуальные вопросы 
методологии, теории и практики) / В.Б. Гомелля, Д.С. Туленты. –  
2-е изд. – М. : Анкил, 2000. – 128 с. 

3. Зубец А.Н. Маркетинговые исследования страхового рынка / 
А.Н. Зубец. – М. : Центр экономики и маркетинга, 2001. – 224 с. 

4. Зубец А.Н. Страховой маркетинг / А.Н. Зубец – М. : АНКИЛ, 
1998. – 252 с. 

5. Никулина Н.Н. Страховой маркетинг : учеб. пособие для студ. 
вузов, обучающихся по спец. «Финансы и кредит» / Н.Н. Нику-
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лина, Л.Ф. Суходоева, Н.Д. Эриашвили. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 
2009. – 503 с. 

6. Резник Л. Основы маркетинга в страховании / Л. Резник, М. По-
ташев. – М. : Росгосстрах, 2005. 

7. Страховий ринок України в умовах фінансової глобалізації : збір-
ник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції,  
10–12 жовтня 2012 р., м. Київ / [ред. О. О. Гаманкова та ін.] ; М-во 
освіти і науки, молоді та спорту України, Держ. вищ. навч. закл. 
«Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана». 

5.10. Заплановані навчальні заходи та методи викладання. Лекції, 
семінарські, практичні заняття з використанням інформаційних 
технологій та активних методів навчання. 
5.11. Методи оцінювання:  
– поточний контроль (опитування, колоквіум, тестування); 
– підсумковий контроль (залік). 
5.12. Мова навчання та викладання. Українська. 
 
5.1. Назва. Інформаційні системи і технології у пенсійному забезпеченні. 
5.2. Тип. За вибором. 
5.3. Рік навчання. 2018/2019/2020. 
5.4. Семестр. VIII. 
5.5. Лектор, науковий ступінь, посада. Малецький О.М., ст. викл. 
5.6. Результати навчання. Формування знань, умінь і набуття прак-
тичних навичок роботи з сучасними інформаційними системами та 
прикладним програмним забезпеченням, що використовуються орга-
нами пенсійного фонду. 
5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Фінанси», 
«Бюджетна система України», «Пенсійний фонд України», «Соціальне 
страхування». 
5.8. Зміст. Характеристика системи пенсійного забезпечення як 
об’єкта автоматизації. Особливості обробки інформації в ПФУ. 
Створення та використання автоматизованих інформаційних техно-
логій в ПФУ. Автоматизація персоніфікованого обліку. Організація 
автоматизованого взаємозв’язку ПФУ з платниками. 
5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси / засоби. 
1. Пономаренко В.С. Інформаційні системи та технології в економіці / 
В.С. Пономаренко. – К. : Академія, 2002. 

5.10. Заплановані навчальні заходи та методи викладання. Лекції, 
семінарські та практичні заняття з використанням інформаційних 
технологій. 
5.11. Методи оцінювання: 
– поточний контроль (тестування, опитування); 
– підсумковий контроль (залік). 
5.12. Мова навчання та викладання. Українська. 
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