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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 
шкалою 
ЄКТС 

Визначення 
Оцінка за системою 

національною КНТЕУ 

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

B ДУЖЕ ДОБРЕ – вище середнього рівня 
з кількома помилками добре 

82–89 

C ДОБРЕ – загалом правильна робота 
з певною кількістю значних помилок 75–81 

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

Визначення 
Оцінка за системою

національною КНТЕУ 

D 
ЗАДОВІЛЬНО – непогано, але зі значною 
кількістю недоліків 

задовільно 
69–74 

E 
ДОСТАТНЬО – виконання задовольняє 
мінімальні критерії 60–68 

FX 
НЕЗАДОВІЛЬНО – потрібно 
попрацювати перед тим, як перескласти 

незадовільно 

35–59 

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

1–34 

 
 
1. Загальна інформація. 
 
1.1. Назва і адреса. 

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

 
1.2. Опис закладу(зокрема тип і статус). 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Мазаракі 
Анатолій 
Антонович  
 

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

Притульська 
Наталія 
Володимирівна 
 

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

Шаповал  
Світлана  
Леонідівна 
 

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

Мельниченко  
Світлана 
Володимирівна 
 

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

Сай 
Валерій 
Миколайович 
 

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

Шаповал 
Леонід 
Геннадійович 

Проректор з адміністративно-господарської 
роботи 

 
1.4. Академічний календар. 

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

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

Шифр 
та найменування 
галузі знань 

Спеціальність
Спеціалізація 

освітнього ступеня 
«бакалавр» 

Спеціалізація 
освітнього ступеня 

«магістр» 
03 

Гуманітарні науки
035 

Філологія 
Переклад – англійська 

мова 
– 

05 
Соціальні та 
поведінкові 

науки 
 

051 
Економіка 

Економічна 
кібернетика 

Економічна 
кібернетика 

Міжнародна 
економіка 

 

Міжнародна 
економіка 
Економіка 

підприємства 
 



 7

Продовження таблиці 
Шифр 

та найменування 
галузі знань 

Спеціальність
Спеціалізація 

освітнього ступеня 
«бакалавр» 

Спеціалізація 
освітнього ступеня 

«магістр» 
   Економічна безпека 

підприємства 
Економіка 

підприємства 
Фінансовий 
менеджмент 

Фінанси підприємства
053 

Психологія 
Психологія Психологія 

056 
Міжнародні 
економічні 
відносини 

Міжнародний бізнес Міжнародний 
бізнес Міжнародна торгівля 

Міжнародний маркетинг

06 
Журналістика 

061 
Журналістика

Реклама і зв’язки 
з громадськістю 

Реклама 

07 
Управління та 
адміністрування 

071 
Облік 

і оподаткування

Облік і оподаткування Облік 
і оподаткування 

Фінансовий контроль Фінансовий контроль
Аудиторська 
діяльність 

Аудиторська діяльність Фінансова аналітика
072 

Фінанси, 
банківська 
справа та 

страхування 

Державні фінанси Державні фінанси 
Банківська справа 

Державна 
казначейська справа 

Банківська справа 

Фінансове 
посередництво 

Фінансове 
посередництво 

Страхування Страхування 
073 

Менеджмент 
 

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 

Туристичний 
менеджмент 

Туристичний 
менеджмент 
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Продовження таблиці 
Шифр 

та найменування 
галузі знань 

Спеціальність
Спеціалізація 

освітнього ступеня 
«бакалавр» 

Спеціалізація 
освітнього ступеня 

«магістр» 
 
 

  Менеджмент 
інвестиційної 
діяльності 

Менеджмент 
інноваційної 
діяльності 

074 
Публічне 

управління та 
адміністру-

вання 

Публічне управління 
та адміністрування 

Публічне 
управління та 
адміністрування 

Управління в сфері 
економічної 
конкуренції 

075 
Маркетинг 

Маркетинг Маркетинг 
Рекламний бізнес Рекламний бізнес 

076 
Підприєм-
ництво, 

торгівля та 
біржова 
діяльність 

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 
Управління 

безпечністю та якістю 
товарів 

Управління 
безпечністю 

та якістю товарів 
08 

Право 
081 

Право 
Комерційне право Комерційне право 

Фінансове право Фінансове право 

Правове забезпечення 
безпеки 

підприємницької 
діяльності 

Правове 
забезпечення 

безпеки 
підприємницької 

діяльності 
Цивільне право 

і процес 
Цивільне право 

і процес 
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» 
12 

Інформаційні 
технології 

121 
Інженерія 

програмного 
забезпечення 

Інженерія 
програмного 
забезпечення 

– 

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 

24 
Сфера 

обслуговування 

241 
Готельно-
ресторанна 
справа 

Готельно-ресторанна 
справа 

Готельна 
і ресторанна 

справа 
Міжнародний 

готельний бізнес 
242 

Туризм 
Туризм 

Міжнародний 
туристичний 

бізнес 
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 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 



 17

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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Програми навчання Центру європейської освіти КНТЕУ 
 

ВНЗ-партнер, країна Освітній 
ступінь  Спеціальність  Термін  

навчання
Форма  
навчання 

Мова 
програми Вимоги 

Університет д’Овернь 
(Université d’Auvergne) 
Університетська школа 

менеджменту 
Клермон-Ферран, 

Франція 

Licence 
(бакалавр)

• Менеджмент 1 рік Очна Французька – Знання французької 
мови – рівень В1, 

– щонайменше 2–3 роки 
навчання в КНТЕУ  

Master
(магістр) 

• Операційний 
менеджмент 

• Менеджмент малих 
і середніх підприємств

2 роки – Знання французької 
мови – рівень В2, 

– диплом бакалавра 

Вища паризька школа 
комерції (ESCP Europe) 

Париж, Франція 

Master
(магістр) 

• Менеджмент 2 роки Очна Англійська,
французька 

– Знання мови – 
рівень В2 

– диплом бакалавра 
Університет Парі Ест 

Кретей 
(Universite Paris-Est 

Creteil) 
Інститут адміністрування 
підприємств Густава 

Ейфеля 
Париж, Франція 

Licence 
(бакалавр)

• Управління 
підприємствами; 

• Бухгалтерський облік, 
контроль, аудит 

1 рік Очна Французька – Знання французької 
мови – рівень В1/В2, 

– щонайменше 3 роки 
навчання в КНТЕУ 

Англійська – Знання англійської 
мови – рівень В2 

– щонайменше 3 роки 
– навчання в КНТЕУ 

• Міжнародний 
менеджмент 

Master 
(магістр) 

• Міжнародний магістр з 
бізнес-менеджменту 

– Знання англійської 
мови – рівень В2/С1 

– диплом бакалавра 
• Менеджмент організацій
• Маркетинг 
• Фінанси 
• Бухгалтерський облік, 
контроль, аудит

1–2 роки Французька – Знання французької 
мови – рівень В2/С1 

– диплом бакалавра 
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Закінчення таблиці 

ВНЗ-партнер, країна Освітній 
ступінь  Спеціальність  Термін  

навчання
Форма  
навчання 

Мова 
програми Вимоги 

Вища школа 
менеджменту 

«Audencia Nantes» 
Нант, Франція 

Master
(магістр) 

• Менеджмент  1,5 року Очна Французька,
англійська 

– Знання мови –рівень 
В2, 

– диплом бакалавра 

Університет Гренобль 
Альпи 

(Université Grenoble 
Alpes) 

Економічний факультет 
Гренобль, Франція 

Licence 
(бакалавр)

• Економіка і управління 1 рік Дистан-
ційна 

Французька,
англійська 

– Знання французької, 
англійської мов – 
рівень В1–В2, 

– щонайменше 3 роки 
навчання в КНТЕУ  

Master
(магістр) 

• Менеджмент 
• Фінанси  
• Маркетинг 

2 роки Очна Французька – Знання французької 
мови, 

– рівень В2–С1, 
– диплом бакалавра 

Університет 
Центрального 
Ланкаширу 

(University of Central 
Lancashire) 

Престон, Великобританія 

Школа мов, літератури та 
міжнародних досліджень

Тематичні 
тижні на 
вибір 

(липень – 
серпень)

Очна Англійська – Знання англійської 
мови – мінімальний 
рівень В1 Літня школа з вивчення  

англійської мови 

Бізнес-школа Ланкаширу (з 2016 р.) 1 рік – Знання англійської 
мови – рівень В2/С1, 

– диплом бакалавра 
Master

(магістр) 
• Міжнародний бізнес 
та менеджмент 

• Фінанси та інвестиції  
• Маркетинг 
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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.  

 

Франція 

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

Великобританія  Університет Центрального Ланкаширу
Італія  Університет ім. Гульєльмо Марконі

Польща Краківський економічний університет
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 
Міністерством освіти і науки України та Міністерством науки і вищої 
освіти Республіки Польща студенти КНТЕУ отримують стипендії для 
навчання у вищих навчальних закладах Польської Республіки.  
 
2.14. Мовні курси. 

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

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

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

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

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

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

 
2.16. Навчання на робочому місці. 

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

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

 
2.17. Умови для занять спортом і відпочинку. 

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

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

 
2.18. Студентські організації. 

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

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

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

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

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

Профіль програми «Інженерія програмного забезпечення» 
освітнього ступеня «бакалавр» 

Тип диплома та обсяг програми Одиничний ступінь, 240 кредитів ЄКТС 
Вищий навчальний заклад  Київський національний торговельно-

економічний університет, Україна 
Акредитаційна інституція  Міністерство освіти і науки України 
Період акредитації  2014 рік 

(акредитована на 5 років)  
Рівень програми  Перший рівень 
А Ціль освітньої програми 

Підготувати фахівців, здатних на основі застосування наукових і мате-
матичних принципів здійснювати проектування, аналіз, верифікацію, 
валідизацію, запровадження та підтримку комп’ютерного програмного 
забезпечення, використовуючи різні машинні мови 

В  Характеристика програми 
Предметна 
область (галузь 
знань) 

12 «Інформаційні технології» 

Основний 
фокус програми 
та спеціалізації 

Загальна освіта в області інженерії програмного забез-
печення.Орієнтація програми базується на загальнові-
домих наукових результатах із врахуванням сьогодніш-
нього стану ІТ-технологій, програмування. Орієнтує на 
актуальні спеціалізації, в рамках яких можлива подаль-
ша професійна та наукова кар’єра: програміста (прик-
ладна) та фахівці з ІТ-технологій (прикладана) 

Орієнтація 
програми 

Професійна, прикладна, дослідницька 

Особливості та 
відмінності  

Програма створює наступний ланцюг: завдання, знання, 
вміння, здатності, професійна активність, професійний 
контекст, робоча зона, інтереси, професійні стилі, про-
фесійні цінності, суміжні професії, заробітна платня. 
Для розкриття сутності перелічених складових вико-
ристовується модульний принцип. 
Відмінності полягають у вмінні перетворювати проек-
тні специфікації та формулювання проблем і процедур 
у детальні логічні структурні схеми, призначені для 
кодування на мові програмування; розробляти й писати 
комп’ютерні програми для збереження, розміщення та 
пошуку специфічних документів, даних та інформації 

С Придатність до працевлаштування та подальшого навчання 
Придатність до 
працевлашту-
вання 

Фахівці в області «Інженерії програмного забезпечен-
ня» можуть обіймати наступні посади: дослідники 
в галузі комп’ютерних наук; комп’ютерні програмісти; 
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Продовження таблиці 
С Придатність до працевлаштування та подальшого навчання 
  комп’ютерні інженери з прикладного програмного за-

безпечення; комп’ютерні інженери з системного прог-
рамного забезпечення; фахівці з комп’ютерної підтрим-
ки; аналітики комп’ютерних систем; адміністратори баз 
даних; адміністратори мережевих і комп’ютерних 
систем; аналітики мережевих систем і передачі даних; 
аналітики в галузі дослідження операцій 

Подальше 
навчання 

В рамках Євроінтеграції можуть продовжувати навчан-
ня та вдосконалюватись з таких професій (за O*NET 
Classification): інженер з прикладного програмного 
забезпечення (15-1031.00 Computer Software Engineers, 
Applications); менеджер з інженерії (11-9041.00 Engineering 
Managers); викладач з інженерії у вищих навчальних 
закладах (25-1032.00 Engineering Teachers, Postsecondary)

D Стиль викладання
Підходи до 
викладання 
та навчання 

студентоцентроване навчання, самонавчання, навчання 
через лабораторну практику, вебінари 

Методи 
оцінювання 

письмові екзамени, практика, презентації, випускна 
кваліфікаційна робота

E Програмні компетентності
Загальні ком-
петентності 

 здатність розробляти специфікації вимог 
користувачів до програмного забезпечення; 

 здатність здійснювати аналіз вимог, розробляти 
специфікацію програмних вимог, виконувати їхню 
верифікацію та атестацію; 

 базові уявлення про основи моделювання програм-
ного забезпечення, типи моделей, основні концепції 
уніфікованої мови моделювання UML; 

 здатність розробляти алгоритми та структури даних 
для програмних продуктів; 

 сучасні уявлення про структуру та архітектуру прог-
рамного забезпечення, методи проектування прог-
рамного забезпечення; 

 здатність проектувати компоненти архітектури прог-
рамного продукту; 

 здатність аналізувати, проектувати та прототипувати 
людино-машинний інтерфейс; 

 володіння основами конструювання програмного 
забезпечення 

 Спеціальні 
компетентності 

 знання принципів проектування і застосування 
комп’ютерних систем;  

 знання принципів об’єктно-орієнтованого програ-
мування; 
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Закінчення таблиці 
Е Програмні компетентності
 Спеціальні 

компетентності 
 знання особливостей побудови системного програм-
ного забезпечення з метою оптимальної організації 
обчислювальних процесів; 

 знання систем автоматизованого проектування 
комп’ютерних систем; 

 знання сучасних технологій створення програмних 
систем; 

 знання принципів побудови і функціонування систем 
реального часу

F Програмні результати навчання
  1. Володіння методами системного аналізу. 

2. Здатність здійснювати аналіз вимог, розробляти 
специфікацію програмних вимог, виконувати їхню 
верифікацію та атестацію. 

3. Здатністьмоделювати різні аспекти системи, для якої 
створюється ПЗ. 

4. Вміння проектувати компоненти архітектурного 
рішення, людино-машинний інтерфейс. 

5. Володіння основами конструювання ПЗ, методами 
та технологіями організації та застосування даних, 
методами та технологіями об’єктно-орієнтованого 
програмування. 

6. Вміння створювати чітку, стислу та точну технічну 
документацію відповідно до діючих стандартів. 

7. Здатність використовувати можливості апаратного 
забезпечення, операційних систем, офісних і мере-
жевих програмних систем. 

8. Здатність забезпечувати захищеність програм і да-
них від несанкціонованих дій; 

9. Здатність застосовувати знання в галузі інформатики 
й сучасних інформаційних технологій та Internet. 

10. Вміти орієнтуватись у схемах алгоритмів, програм, 
даних і систем. 

11. Вміти використовувати професійно профільовані 
знання й уміння в галузі практичного використання 
комп’ютерних технологій. 

12. Вміти використовувати Інтернет-ресурси для рішен-
ня експериментальних і практичних завдань у галузі 
професійної діяльності. 

13. Здатність застосовувати творчі здібності, які харак-
теризують готовність до створення принципово 
нових ідей, що відрізняються від традиційних; 
системно мислити. 

14. Вміти наполегливо досягати поставленої мети, при-
хильно признавати поведінку та думки інших людей
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4. Освітня програма 
Керівник проектної групи (гарант освітньої програми) – 

Рзаєва С.Л., канд. техн. наук, доц. 
 

Київський національний торговельно-економічний університет
Факультет обліку, аудиту та інформаційних систем 

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА 
Спеціалізація  «Інженерія програмного забезпечення»
Спеціальність 121 «Інженерія програмного забезпечення»
Галузь знань 12 «Інформаційні технології» 
Рівень вищої освіти Перший
Ступінь вищої освіти Бакалавр 
Загальна кількість кредитів 
ЄКТС 

240

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

за освітньо-професійною програмою
− повна загальна середня освіта; 
− умови прийому на навчання за Програмою регламентуються Прави-
лами прийому до КНТЕУ

2 Перелік навчальних дисциплін 

Навчальні дисципліни 
Кількість кредитів 
ЄКТС (для кожної 

дисципліни) 

Місце в логічній 
послідовності 
вивчення 

(рік навчання)
1. Лінійна алгебра та аналітич-

на геометрія 
3 1 

2. Історія економіки та еконо-
міної думки 

4,5 1 

3. Правознавство 4,5 1 
4. Іноземна мова (за професій-

ним спрямуванням) 
15 1,2,3 

5. Фізика  4,5 1 
6. Інженерна та комп’ютерна 

графіка 
4,5 1 

7. Історія України 3 1 
8. Історія української культури 3 1 
9. Фізичне виховання  21 1,2,3,4 
10. Математичний аналіз 10,5 1,2 
11. Основи інженерії програм-

ного забезпечення 
10,5 1 

12. Комп’ютерна дискретна 
математика

4,5 1 

13. Безпека життєдіяльності 3 1 
14. Українська мова (за профе-

сійним спрямуванням)
3 1 

15. Договірне право 3 1 
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Продовження таблиці 
 

Навчальні дисципліни 
Кількість кредитів 
ЄКТС (для кожної 

дисципліни) 

Місце в логічній 
послідовності 
вивчення 

(рік навчання)
16. Підприємницьке право 3 1 
17. Економіка підприємства 4,5 2 
18. Об’єктно-орієнтоване 

програмування. 
19. Курсова робота з об’єктно-

орієнтованого програмування

7,5 2 

20. Філософія 3 2 
21. Національні інтереси в сві-

товій геополітиці та геоеко-
номіці 

3 2 

22. Військова підготовка 18 2,3,4 

23. Електротехніка 4,5 2 
24. Теорія ймовірностей та ма-

тематична статистика 
3 2 

25. Електронний документообіг 3 2 
26. Операційні системи 6 2 
27. Архітектура комп’ютера 4,5 2 
28. Охорона праці 3 2 
29. Інформаційне право 3 2 
30. Конструювання програмного

забезпечення 
4,5 3 

31. Архітектура та проектування
програмного забезпечення

3 3 

32. Аналіз програмного забез-
печення 

4,5 3 

33. Алгоритми та структури 
даних 

4,5 3 

34. Психологія праці та інже-
нерна психологія 

3 3 

35. Економіка і організація 
інформаційного бізнесу

3 3 

36. Економіка програмного за-
безпечення

3 3 

37. Технології розробки та тес-
тування програмного забез-
печення  

3 3 

38. Емпіричні методи програм-
ної інженерії 

3 3 

39. Англійська мова спеціальності 3 3 
40. Бази даних
41. Курсовий проект. 

4,5 3 
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Продовження таблиці 
 

Навчальні дисципліни 
Кількість кредитів 
ЄКТС (для кожної 

дисципліни) 

Місце в логічній 
послідовності 
вивчення 

(рік навчання)
42. WEB-дизайн і WEB-програ-

мування 
4,5 3 

43. Організація комп’ютерних 
мереж 

3 3 

44. Професійна практика прог-
рамної інженерій 

3 3 

45. Дискретні структури 4,5 3 
46. Соціологія 3 3 
47. Методи і засоби передачі 

даних 
4,5 3 

48. Технологія Java 4,5 3 
49. Електронна комерція 4,5 4 
50. Безпека програм і даних 4,5 4 
51. Людино-машинна взаємодія 3 4 
52. Програмування Інтернет 
53. Курсова робота. 

4,5 4 

54. Групова динаміка та кому-
нікації 

3 4 

55. Експертні системи 3 4 
56. Інформаційні системи і тех-

нології в управлінні 
3 4 

57. Менеджмент проектів прог-
рамного забезпечення 

4,5 4 

58. Моделювання та аналіз 
програмного забезпечення

4,5 4 

59. Комерційна діяльність 4,5 4 
60. Розподілені системи 

обробки інформації 
3 4 

61. Управління проектами 
інформатизації 

4,5 4 

62. Організаційна поведінка 3 4 
63. Імітаційне моделювання 

економічних систем 
4,5 4 

64. Моделювання економічних 
процесів 

4,5 4 

65. Основи штучного інтелекту 4,5 4 
66. Виробнича практика, в т.ч. 

переддипломна  практика
12 3 
6 4 

67. Форма проведення атестації 
здобувачів вищої освіти

Випускна кваліфікаційна робота
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Закінчення таблиці 
 Частка (у процентному співвід-

ношенні) дисциплін норма-
тивного змісту підготовки 

65% 

3 Очікувані результати навчання 
Компетентності, якими повинен оволодіти бакалавр  

Загальні  1. Здатність здійснювати аналіз вимог, розроб-
ляти специфікацію програмних вимог, вико-
нувати їхню верифікацію та атестацію; 

2. Мати уявлення про основи моделювання 
програмного забезпечення, типи моделей, 
основні концепції уніфікованої мови моде-
лювання UML; 

3. Здатність розробляти алгоритми та структури 
даних для програмних продуктів; 

4. Мати уявлення про структуру та архітектуру 
програмного забезпечення, методи проекту-
вання програмного забезпечення; 

5. Здатність проектувати компоненти 
архітектури програмного продукту; 

6. Мати базові уявлення про сучасні психоло-
гічні принципи людино-машинної взаємодій, 
засоби розробки людино-машинного 
інтерфейсу; 

7. Здатність аналізувати, проектувати та прото-
типувати людино-машинний інтерфейс 

Фахові (спеціальні) 1. Знання принципів проектування і 
застосування інтелектуальних систем; 

2. Знання принципів об’єктно-орієнтованого 
програмування; 

3. Знання особливостей побудови системного 
програмного забезпечення з метою оптималь-
ної організації обчислювальних процесів; 

4. Знання систем автоматизованого 
проектування комп’ютерних систем; 

5. Підготовка в області розробки програмного 
забезпечення для комп’ютерних систем з па-
ралельною або розподіленою архітектурою; 

6. Знання алгоритмічних і інших методів ком-
п’ютерного моделювання; 

7. Знання принципів побудови і функціонуван-
ня систем реального часу; 

8. Знання мов логічного програмування 
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5. Інформація про освітні компоненти (дисципліни). 
 
5.1. Назва. Лінійна алгебра та аналітична геометрія. 
5.2. Тип. Обов’язкова. 
5.3. Рік навчання. 2016/2017. 
5.4. Семестр. І. 
5.5. Лектор, науковий ступінь, посада. Ружицький І.С., канд. фіз.-
мат. наук, ст. викл. 
5.6. Результати навчання. Формування основних теоретичних відо-
мостей стандартного курсу аналітичної геометрії та вищої алгебри, які 
складають невід’ємну частину загальноматематичної освіти студента. 
Узагальнюються відомі поняття алгебри та геометрії; простежуються 
взаємозв’язок предметів алгебри і геометрії та логіка розвитку 
теоретичних побудов у цих дисциплінах. 
5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Алгебра», 
«Геометрія». 
5.8. Зміст. Поняття матриці, її види: квадратні та прямокутні, діаго-
нальні, симетричні, трикутні матриці. Лінійні операції над матриця-
ми: сума матриць, множення матриці на дійсне число. Властивості лі-
нійних операцій над матрицями. Добуток матриць. Властивості добутку 
матриць. Матричні рівняння. Системи лінійних рівнянь. Основна 
термінологія. Еквівалентність систем лінійних рівнянь. Елементарні 
перетворення. Приклади. Розв’язання систем лінійних рівнянь мето-
дом Гаусса. Зведення системи лінійних рівнянь до ступінчастої форми 
за допомогою елементарних перетворень. Розв’язання систем лінійних 
рівнянь Методом Крамера. Матричний метод розв’язку систем ліній-
них рівнянь. Означення векторного простору. Приклади векторних 
просторів. Базис і розмірність векторних просторів. Координати век-
тора. Лінійні оператори: означення. Дії над лінійними операторами. 
Простір лінійних операторів, його властивості. Ядро і образ лінійного 
оператора. Системи координат на площині. Декартова прямокутна 
система координат. Полярна система координат. Перетворення сис-
теми координат. Площина у просторі. Різні форми рівнянь площини. 
5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби  
1. Боднарчук Ю.В. Лінійна алгебра та аналітична геометрія : посібник / 
Ю.В. Боднарчук, Б.В. Олійник. – Київ : Києво-Могил. акад., 2010. – 
175 с. 

2. Беклемишев Д.В. Курс аналитической геометрии и линейной алгеб-
ры : учебник / Д.В. Беклемишев. – М. : Физматлит, 2005. – 307 с. 

3. Ильин В.А. Аналитическая геометрия : учебник / В.А. Ильин, 
Э.Г. Позняк. – М. : Физматлит, 2007. – 224 с. 
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4. Канатников А.Н. Аналитическая геометрия : учебник / А.Н. Канат-
ников, П. Крищенко ; под ред. В.С. Зарубина и А.П. Крищенко. – 
М. : Академия, 2009. – 208 с. 

5. Лінійна алгебра та аналітична геометрія : навч. підруч. / Ю.К. Ру-
давський та ін. – Вид. 2-ге. – Л. : Растр-7, 2009. – 262 с. 

6. Булдигін В.В. Лінійна алгебра та аналітична геометрія : навч. посіб. 
для студ. вищ. навч. закл. / В.В. Булдигін та ін. ; за ред. В.В. Булди-
гіна. – Київ : ТВіМС, 2011. – 223 с. 

5.10. Заплановані навчальні заходи та методи викладання. Лекції, 
семінарські заняття з використанням інформаційних технологій. 
5.11. Методи оцінювання: 
– поточний контроль (комп’ютерне тестування, опитування); 
– підсумковий контроль (екзамен). 
5.12. Мова навчання та викладання. Українська. 
 
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. Ніколаєць К.М., д-р і. наук, 
проф., Романенко В.А., д-р екон. наук, проф., Хрустальова В.В., канд. 
екон. наук, доц. 
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. «Історія 
України» та «Всесвітня історія». 
5.8. Зміст. Господарський розвиток у первісну добу, добу Середньо-
віччя і зародження капіталістичних відносин. Промислова революція 
у розвинених країнах Західної Європи та США. Господарство України в 
період капіталізму. Розвиток народного господарства країн Західної 
Європи, США, Японії та України у міжвоєнний період та після Другої 
світової війни. Розвиток народного господарства України (до 1990 
року). Сучасний етап реформування економіки в зарубіжних країнах. 
Економічна думка стародавнього світу та середньовіччя. Мерканти-
лізм. Класична політична економія. Еволюція класичної політичної 
економії. Завершення класичної традиції. Історична школа та соціаль-
ний напрям у політичній економії. Маржиналізм. Становлення неокла-
сичної традиції в економічній теорії. Плюралізм сучасних доктрин 
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економічної науки. Генезис та еволюція кейнсіанства. Розвиток 
неокласичних ідей в XX столітті. Неолібералізм. Інституціоналізм. 
Основні напрями та видатні представники вітчизняної економічної 
думки (XІX – початок XXІ ст.). 
5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби: 
1. Лановик Б.Д. Економічна історія України і світу: підручник / за ред. 
Б.Д. Лановика. – 8-е вид., переробл. і доп. – Київ : Вікар, 2006. – 495 с. 

2. Козюк В.В. Історія економіки та економічної думки: ХХ – початок 
ХХІ ст. : навч. посіб. / В.В. Козюк та ін. ; за ред. В.В. Козюка, 
Л.А. Родіонової. – Київ : Знання, 2011. – 582 с. 

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

4. Краус Н.М. Історія економіки та економічної думки: структурно-
логічні схеми, таблиці, малюнки : навч. посіб. / Н.М. Краус – Київ : 
Центр навч. літ., 2014. – 496 с. 

5. Ковальчук В.М. Історія економіки та економічної думки : навч. 
посіб. / В.М. Ковальчук, М.В. Лазарович, М.І. Сарай. – Київ : 
Знання, 2008. – 647 с. 

5.10. Заплановані навчальні заходи та методи викладання. Лекції, 
семінарські та практичні заняття з використанням інформаційних 
технологій. 
5.11. Методи оцінювання:  
– поточний контроль (опитування, тестування, виступи з рефератив-
ними повідомленнями та творчими завданнями). 

– підсумковий контроль (екзамен). 
5.12. Мова навчання та викладання. Українська 
 
5.1. Назва. Основи інженерії програмного забезпечення. 
5.2. Тип. Обов’язкова. 
5.3. Рік навчання. 2016/2017. 
5.4. Семестр І, ІІ. 
5.5. Лектор, науковий ступінь, посада. Краснощок В.М., канд. техн. 
наук, доц. 
5.6. Результати навчання. Формування навичок побудови алгоритмів 
обробки простих та структурованих даних, оволодіння технологіями 
блочного та модульного програмування, основами програмування по-
шуку та сортування даних на базі мов програмування VBA, Pascal, C++; 
теоретична та практична підготовка з питань парадигми програмування. 
5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Алгебра» та 
«Інформатика». 
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5.8. Зміст. Загальні відомості про системи програмування. Основні 
поняття мови Visual Basic for Application (VBA). Базові типи, констан-
ти, змінні, операції, вирази. Поняття оператора. Простий та складений 
оператор. Програмування розгалужених та циклічних алгоритмів. 
Елементи структурного та модульного програмування. Оператори роз-
галуження та циклів, вирази. Складені типи даних: масиви. Функції та 
процедури. 
5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби. 
1. Зиборов В. Visual Basic 2010 на примерах / В.В. Зиборов. – СПб. : 
БХВ-Петербург, 2010. – 338 с. 

2. Ресселман Б. Использование Visual Basic 6 / Б. Ресселман ; пер. 
с англ. – Київ ; СПб. : Вильямс, 2005. – 456 с. 

3. Александрова В. VBA в прикладах та задачах : навч. посіб. / 
В.М. Александрова. – Київ : КНИГА, 2004. – 368 с.  

4. Уокенбах Дж. Excel 2010. Профессиональное программирование на 
VBA / Д. Уокенбах. – М. : Диалектика. – 2012. – 944 с. 

5. Гайдышев И.П. Решение научных и инженерных задач средствами 
Excel, VBA и C C++ / И.П. Гайдышев. – СПб. : БХВ-Петербург 2004 – 
505 с. 

6. Седжвик Р. Фундаментальные алгоритмы на C++. Анализ. Струк-
туры данных. Сортировка. Поиск / Р. Седжвик ; пер. с англ. – СПб. : 
ДиаСофтЮП, 2002. – 688 с. 

7. Керниган Б. Язык программирования С / Б. Керниган, Д. Ритчи. – 
М. : Раритет, 2008. – 255 с. 

5.10. Заплановані навчальні заходи та методи викладання. Лекції, 
семінарські заняття з використанням інформаційних технологій. 
5.11. Методи оцінювання: 
– поточний контроль (комп’ютерне тестування, опитування); 
– підсумковий контроль (залік у кінці кожного семестру); 
– по завершенню вивчення – екзамен. 
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 І. 
5.5. Лектор, науковий ступінь, посада. Мушенок В.В., канд. юрид. 
наук, доц.; Сухацький Р.П., канд. і. наук, доц.; Банк Р.О., канд. юрид. 
наук, ст. викл.; Дроздюк Т.М., ст. викл. 
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5.6. Результати навчання. Формулювання правової культури, що 
включає усвідомлення права як найвищого регулятора відносин між 
громадянами і державою. 
5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Право». 
5.8. Зміст. Основи теорії держави. Загальне поняття права. Норми 
права. Джерела права. Система права. Реалізації права. Поняття закон-
ності і право порядку. Правопорушення та юридична відповідаль-
ність. Поняття цивільного права. Суб’єкти цивільного права. Цивіль-
но-правові угоди (правочини). Представництво в цивільному праві. 
Зобов’язальне право. Шлюбно-сімейне законодавство. Поняття та ви-
никнення трудових правовідносин. Припинення трудових правовідно-
син. Правове регулювання робочого часу і часу відпочинку. Трудова 
дисципліна, дисциплінарна та матеріальна відповідальність. Правове 
регулювання трудових спорів. Адміністративний примус та адмініст-
ративна відповідальність. Загальне поняття кримінального права та 
кримінальної відповідальності. 
5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби. 
1. Марчук В.М. Основні поняття та категорії права / В.М. Марчук, 
Л.В. Ніколаєва. - Київ : Істина, 2002. 

2. Кунченко-Харченко В.І. Правознавство : навч. посіб. для студ. вищ. 
навч. закл. / В.І. Кунченко-Харченко, В.Г. Печерський, Ю.Ю. Тру-
бін. - Київ : Кондор, 2011. - 474 с. 

3. Крегула Ю.І. Основи правознавства України : навч. посіб. / за ред. 
Ю.І. Крегула – Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2014. 

4. Залипецький М.Т. Правознавство / М.Т. Залипецький, В.Т. Машика. – 
Ужгород: Т.: Ліра, 2013. 

5. Дзера О.В. Правознавство : підручник / О.В. Дзера. - 10-е вид., 
перероб. і доп. – Київ : Юрінком Інтер, 2008. 

5.10. Заплановані навчальні заходи та методи викладання. Поєд-
нання традиційних та нетрадиційних методів викладання із вико-
ристанням інноваційних технологій. Лекції (оглядова/ тематична / 
проблемна/ лекція-консултація/ лекція коференція), семінарські прак-
тичні, (тренінг/презентація/ дискусія/ комунікативний метод/ імітація) 
заняття, самостійна робота, консультації. 
5.11. Методи оцінювання: 
– поточний контроль (опитування, письмові роботи, ситуаційні 
завдання); 

– підсумковий контроль (іспит). 
5.12. Мова навчання та викладання. Українська. 
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5.1. Назва. Іноземна мова (за професійним спрямуванням). 
5.2. Тип. Обов’язкова. 
5.3. Рік навчання. 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019. 
5.4. Семестр. I–V. 
5.5. Лектор, науковий ступінь, посада. Шкорубська Ю.Є., викл.; 
Тома Н.М., канд. фіз.-мат. наук, доц. 
5.6. Результати навчання. Формування необхідного рівня знань та 
набуття практичних навичок спілкування іноземною мовою за профе-
сійним спрямуванням, читання та перекладу оригінальної іншомовної 
літератури з фаху, написання анотації/реферату. Програма курсу роз-
рахована на досягнення РВМ В2. 
5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. Вхідний рівень 
володіння іноземною мовою В1+. 
5.8. Зміст. 1 етап – формування базової іноземномовної компетентності 
в сфері економіки і бізнесу. Теми загальноекономічного характеру: 
Бізнес та комерційні організації. Організація та персонал. Продукт, 
ринок та ринкові відносини. Фінанси. Облік і аудит. Банки і банківсь-
ка діяльність. Міжнародний бізнес. Засоби ділового спілкування. 2 
етап – розвиток іноземномовної компетентності та практичних нави-
чок володіння мовою фаху. Будується на іншомовному фаховому 
матеріалі, але на більш широкій лексичній основі та з урахуванням 
вузькопрофесійного спрямування. Теми: Поняття про інформацію. 
Класифікація сучасних комп’ютерів. Програмне забезпечення ком-
п’ютерів. Операційні системи. Організація комп’ютерної інформації. 
Захист інформації. Мультимедійні системи. Комп’ютерні мережи. 
Програмування. 
5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби. 
1. Латигіна А.Г. Basic English of Economics : підручник / А.Г. Латигіна – 
Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2016. 

2. Латигіна А.Г. I Major in Economics. А.Г. Латигіна, Н.В. Бессараб. – 
Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2004. 

3. Публікації засобів масової інформації, Інтернет-ресурси. 
4. Аудіозаписи та відеозаписи, навчальні програми. 
5. Орлик Л.С. Збірник оригінальних текстів англійською мовою для 
студентів обліково-фінансового факультету денної форми навчання 
освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» напряму підготовки 
«Економічна кібернетика». /Л.С. Орлик. – Київ : Київ. нац. торг.-
екон. ун-т, 2005. 

6. Макарова О.О. Англійська мова за професійним спрямуванням: 
Збірник текстів та завдань для самос. роботи / О.О. Макарова, 
В.Г. Нікіфорова. – Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2009. – 54 с. 
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5.10. Заплановані навчальні заходи та методи викладання. Прак-
тичні заняття, самостійна робота. Інтерактивні методи та технології 
викладання, комп’ютерне тестування.  
5.11. Методи оцінювання: 
– поточний контроль (опитування, тестування, контрольні роботи);  
– підсумковий контроль (залік у кінці кожного семестру);  
– по завершенню вивчення (екзамен). 
5.12. Мова навчання та викладання. Англійська. 
 
5.1. Назва. Фізика. 
5.2. Тип. За вибором. 
5.3. Рік навчання. 2016/2017. 
5.4. Семестр. І.  
5.5. Лектор, науковий ступінь, посада. Форостяна Н.П., канд. пед. 
наук, доц. 
5.6. Результати навчання. Набуття та узагальнення знань, навичок і 
теоретичного осмислення явищ і процесів, що відбуваються в матеріа-
лах різної електропровідності та електропристроях; складання, пере-
вірка та зняття основних електрофізичних параметрів електросхем 
різної складності; відпрацювання навичок у моделюванні електросхем 
різної складності. 
5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Математика» та 
«Фізика». 
5.8. Зміст. Електростатичне поле. Закони постійного струму. Магніт-
не поле. Електромагнітне поле. Коливальний контур. Відкритий коли-
вальний контур. Геометрична оптика. Хвильова оптика. Квантова фізика. 
5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби. 
1. Кучерук І.М. Загальний курс фізики : навч. посіб. для студ. вищ. 
техн. і пед. закл. освіти. У 3 т. Т.2. Електрика і магнетизм / І.М. Ку-
черук, І.Т. Горбачук, П.П. Луцик. – Київ : Техніка, 2001. – 452 с. 

2. Шопа Я.І. Електрика та магнетизм. Збірник задач із розв’язками / 
Я.І. Шопа, В.М. Лесівців, Т.М. Демків. – Львів : ЛНУ імені Івана 
Франка, 2010. – 288 с. 

3. Савельев И.В. Курс общей физики в 3 т. / И.В. Савельев. – СПб. : 
Лань , 2008. – Т. 1. Механика. Молекулярная физика. – 432 с. 

4. Король А.М Фізика: Механіка. Молекулярна фізика і термодина-
міка. Електрика і магнетизм. Оптика. Елементи квантової механіки, 
фізики атома, атомного ядра і елементарних частинок : підручник 
для студ. вищ. техн. навч. закл. / А.М. Король, М.В. Андріяшик. – 
Київ : Центр навч. літ. ; Інкос, 2006. – 344 с. 
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5.10. Заплановані навчальні заходи та методи викладання. Лекції, 
лабораторні заняття. 
5.11. Методи оцінювання: 
– поточний контроль (комп’ютерне тестування, усне опитування, ко-
локвіум); 

– підсумковий контроль (екзамен). 
3.12. Мова навчання та викладання. Українська. 
 
5.1. Назва. Інженерна та комп’ютерна графіка. 
5.2. Тип. За вибором. 
5.3. Рік навчання. 2016/2017. 
5.4. Семестр. І. 
5.5. Лектор, науковий ступінь, посада. Савченко Т.В., канд. техн. 
наук, доц. 
5.6. Результати навчання. Формування знань, умінь і навичок проек-
тування, необхідних для представлення технічних рішень за допомо-
гою креслення в системах комп’ютерного проектування, а також для 
розуміння принципу дії конструкції за її кресленням, навичок читання 
та виконання схем алгоритмів, програм, даних і систем, креслення 
програмних документів, застосування систем автоматизованого 
проектування, зокрема програми AutoCAD, для виконання креслень і 
графічної документації. 
5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Геометрія» та 
«Інформатика». 
5.8. Зміст. Нарисна геометрія і проекційне креслення. Машинобудів-
не креслення. Складальне креслення. Види програмних документів. 
Комп’ютерна графіка. 
5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби. 
1. Савченко Т.В. Інженерна та комп’ютерна графіка. Опорний конс-
пект лекцій / Т.В. Савченко. – Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 
2016. – 132 с. 

2. Савченко Т.В. Інженерна графіка : методичні рекомендації до 
лабор. занять / Т.В. Савченко, С.В. Гахович. – Київ : Київ. нац. 
торг.-екон. ун-т, 2015. – 119 с. 

3. Савченко Т.В. Інженерна графіка : зб. тест. завд. / Т.В. Савченко. – 
Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2013. – 32 с. 

4. Михайленко В.Є. Інженерна графіка : підруч. для студ. вищ. закл. 
освіти / В.Є. Михайленко, В.В. Ванін, С.М. Ковальов ; за ред. 
В.Є. Михайленка. – Львів : Піча Ю.В. ; Новий світ-2000; Київ : 
Каравела, 2002. – 336 с. 



 

 40

5. Михайленко В.Є. Інженерна графіка : підруч. для студ. вищ. навч. 
закл. / В.Є. Михайленко, В.В. Ванін, С.М. Ковальов. – Київ : 
Каравела, 2010. – 360 с. 

6. Сидоренко В.М. Інженерна та комп’ютерна графіка : навч. посіб. / 
В.М. Сидоренко. – Київ : КНЕУ, 2007. – 329 с. 

5.10. Заплановані навчальні заходи та методи викладання. Лекції, 
лабораторні заняття. 
511. Методи оцінювання: 
– поточний контроль (тестування, графічні роботи); 
– підсумковий контроль (екзамен). 
5.12. Мова навчання та викладання. Українська. 
 
5.1. Назва. Історія України. 
5.2. Тип. За вибором. 
5.3. Рік навчання. 2016/2017. 
5.4. Семестр. I. 
5.5. Лектор, науковий ступінь, посада. Кизименко І.О., канд. і. наук, 
доц. 
5.6. Результати навчання. Формування (з позиції історичного досві-
ду) розуміння сутності історичних перетворень, що відбуваються в 
сучасній Україні, а також почуття патріотизму, історично науково 
обґрунтованої свідомості. 
5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Історія України». 
5.8. Зміст. Давня історія України. Київська Русь. Теорії походження 
Київської Русі. Чинники формування Давньоруської держави. Українсь-
кі землі у ХІV – першій половині ХVІІ ст. Формування шляхетського 
стану. Козацька доба в історії українського народу. Основні теорії 
виникнення козацтва. Українські землі в геополітичних інтересах Речі 
Посполитої, Росії, Кримського ханства та Османської імперії. Руйна-
ція автономних структур Гетьманщини і Запорізької Січі. Українські 
землі під владою Російської та Австро-Угорської імперій. Розвиток 
капіталізму в промисловості й сільському господарстві, його еконо-
мічні й соціальні наслідки. Українська революція 1917–1921 рр. 
Боротьба більшовиків за встановлення радянської влади в Україні. 
Війна радянської Росії проти УНР. Україна в період становлення тота-
літарного режиму. Політичні репресії: національне підгрунття, скла-
дові та механізм реалізації. Україна у Другій світовій війні та першому 
повоєнному десятиріччі. Українські землі в геополітичних інтересах 
інших держав напередодні Другої світової війни. Міжнародне стано-
вище України. Політика «холодної війни». Україна в 1960–1980-х рр. 
Становлення та розвиток незалежної України. Реорганізація системи 
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органів державної влади та управління. Процеси дерадянізації та 
люстрації влади в незалежній Україні. 
5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби. 
1. Бадах Ю.Г. Історія України : навч. посіб. / Ю.Г. Бадах, 
П.П. Притуляк (відп. ред.), Л.В. Губицький, І.О. Кизименко, Н.М. 
Литвин. – Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2010. – 547 с. 

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

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

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

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

6. Новітня історія України. (1900–2000) : підручник для студ. іст. 
спец. вищих навч. закл. – 2. вид., перероб. і доп. – Київ, 2002. 

5.10. Заплановані навчальні заходи та методи викладання. Лекції з 
використанням мультимедійних засобів, семінарські заняття з вико-
ристанням сучасних інтерактивних технологій, круглі столи, конкурси, 
олімпіади. 
5.11. Методи оцінювання: 
– поточний контроль (комп’ютерне тестування, опитування); 
– підсумковий контроль (екзамен). 
5.12. Мова навчання та викладання. Українська 
 
5.1. Назва. Історія української культури. 
5.2. Тип. За вибором. 
5.3. Рік навчання. 2016/2017. 
5.4. Семестр. I. 
5.5. Лектор, науковий ступінь, посада. Кизименко І.О., канд. і. 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. «Історія України». 
5.8. Зміст. Витоки української культури. Культура Київської Русі (ІХ–
XIV ст.). Високе середньовіччя у розвитку української культури (ХІV 
– перша пол. ХVІІ ст.). Розвиток романського стилю, Готики та 
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Ренесансу в українській культурі. Українська культура доби бароко 
(друга пол. ХVІІ–ХVІІІ ст.). Культурні процеси доби становлення 
української модерної нації (ХІХ ст.). Романтична та реалістична 
традиції та їх особливості в українській культурі. Модерні культурні 
явища (1890–1921 рр.). Український авангард. Культуротворчі про-
цеси в Україні (1922–1991 рр.). Культурні трансформації в незалежній 
Україні. 
5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби. 
1. Висоцький О.Ю. Історія української культури : навч. посіб. / 
О.Ю. Висоцький. – Дніпропетровськ : НМетАУ, 2009. – 130 c. 

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

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

4. Шейко В.М. Історія української культури : навч. посіб. / 
В.М. Шейко, В.Я. Білоцерківський. – Київ : Знання, 2013. – 271 с. 

5. Кулагін Ю.І. Історія української культури : навч. посіб. для студ. 
вищ. навч. закл. / Ю.І. Кулагін, Ю.Г. Бадах, Н.А. Латигіна та ін. – 
Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2013. – 628 с. 

6. Калапчук С. Історія української та зарубіжної культури : навч. 
посіб. / С. Калапчук, В. Остафійчук, Ю. Горбань / 5-те вид., 
перероб. і доп. – Київ : Знання-Прес, 2004. – 358 с. 

5.10. Заплановані навчальні заходи та методи викладання. Лекції з 
використанням мультимедійних засобів, семінарські заняття з вико-
ристанням новітніх інтерактивних засобів, круглі столи, конкурси, 
творчі вечори, олімпіади.  
5.11. Методи оцінювання: 
– поточний контроль (усне опитування, комп’ютерне тестування); 
– 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. 
5.4. Семестр. І–VII. 
5.5. Лектор, науковий ступінь, посада. Короп М.Ю., канд. пед. наук, 
доц.; Костюкович.О.В., ст. викл.  
5.6. Результати навчання. Дисципліна сприяє задоволенню освітніх 
інтересів особистості й розвитку таких компетенцій: надання необ-
хідного обсягу знань, умінь та навичок використання засобів фізичної 
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культури і спорту для підтримки та зміцнення здоров’я у нинішній та 
майбутній трудової діяльності. 
5.7. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби. 
«Фізична культура». 
5.8. Зміст. Історія організації фізичної культури. Наукове обґрунту-
вання фізичного виховання та спортивного тренування. Основи 
професійно-фізичної підготовки. Основи здорового способу життя 
студентів. Організація лікарського контролю та самоконтролю у 
процесі фізичного виховання. Гігієнічні основи фізичної культури та 
спорту. Атлетична гімнастика. Баскетбол. Волейбол. Плавання. 
Настільний теніс. Бадмінтон. Футбол. Аеробіка. Боді-фітнес. Загальна 
фізична підготовка. Групи фізичної реабілітації. 
5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби. 
1. Короп М.Ю. Фізичне виховання в КНТЕУ / М.Ю. Короп, 
Ф.С. Юрчук, Н.Г. Муха та ін. – Київ, 2000. – 264 с. 

2. Чайченко Н.Л. Фізичне виховання. Самопідготовка : навч. посіб. 
для вищ. навч. закл. / М-во освіти і науки України. – Київ : Київ. 
нац. торг.-екон. ун-т, 2010. – 192 с. 

3. Биковська Л.Б. Фізичне виховання. Загальна фізична підготовка : 
метод. рек. для студ. усіх форм навч. / Б. Биковська, Т.В. Смирнова. – 
Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2012. – 26 c. 

5.10. Заплановані навчальні заходи та методи викладання. Прак-
тичні заняття (тренінг). 
5.11. Методи оцінювання: 
– поточний контроль (тестування); 
– підсумковий контроль (залік). 
5.12. Мова навчання та викладання. Українська. 
 
5.1. Назва. Математичний аналіз. 
5.2. Тип. Обов’язкова. 
5.3. Рік навчання. 2016/2017, 2017/2018. 
5.4. Семестр. ІІ–IІІ. 
5.5. Лектор, науковий ступінь, посада. Ружицький І.С., канд. фіз.-
мат. наук, ст. викл. 
5.6. Результати навчання. Формування системи знань з математич-
ного аналізу. 
5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Математики», 
«Лінійна алгебра та аналітична геометрія». 
5.8. Зміст. Обмежені множини та границя послідовності. Границя та 
неперервність функцій однієї змінної. Диференціальне числення 
функцій однієї змінної. Невизначений інтеграл. Визначений інтеграл 
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та його застосування. Диференціальні рівняння. Числові та степеневі 
ряди. Функції декількох змінних. Функціональні послідовності та ряди. 
Інтеграли, залежні від параметра. Кратні інтеграли Рімана. Криволі-
нійні та поверхневі інтеграли I та II роду. 
5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби. 
1. Давидов М.О. Курс математичного аналізу. Ч. 1, 2, 3. / 
М.О. Давидов. – Київ : Вища шк., 1990. 

2. Ляшко І.І. Математичний аналіз. Ч. 1. / І.І Ляшко, В.Ф. Ємельянов, 
О.К. Боярчук. – Київ : Вища шк., 1993. 

3. Дороговцев А.Я. Математичний аналіз / А.Я. Дороговцев. – Київ : 
Либідь, 1993. 

4. Лященко Н.Я. Математичний аналіз у задачах і прикладах. У 2 ч. / 
Н.Я. Лященко. – Київ : Вища шк., 2003. 

5. Дюженкова Л.І. Математичний аналіз у задачах і прикладах : у 2 ч.: 
навч. посіб. / Л.І. Дюженкова, Т.В. Колесник, М.Я. Лященко та ін. – 
Київ : Вища шк., 2002. – Ч. 1. – 462 с.; 2003. – Ч. 2. – 470 с. 

5.10. Заплановані навчальні заходи та методи навчання. Лекції, 
практичні заняття. 
5.11. Методи оцінювання: 
– поточний контроль (контрольні роботи, опитування); 
– підсумковий контроль (залік); 
– по завершенню вивчення (екзамен). 
5.12. Мова навчання та викладання. Українська. 
 
5.1. Назва. Комп’ютерна дискретна математика. 
5.2. Тип. Обов’язкова. 
5.3. Рік навчання. 2016/2017. 
5.4. Семестр. ІІ. 
5.5. Лектор, науковий ступінь, посада. Мащенко Л.З., канд. фіз.-мат. 
наук, доц. 
5.6. Результати навчання. Оволодіти знаннями математичних мето-
дів і обчислювальної техніки, навичками аналізу економічних проб-
лем, постановки задач і оцінки наслідків альтернативних варіантів 
рішень, що приймаються з вико- ристанням моделей різних класів і 
ефективної комп’ютерної підтримки; вирішення завдання в умовах 
впливу великої кількості випадкових дестабілізуючих чинників, як 
того вимагає сучасне управління складними соціально-економічними 
і виробничими системами в умовах ринкової економіки. 
5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Лінійна алгебра 
та аналітична геометрія». 
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5.8. Зміст. Елементи теорії множин. Інтуїтивне поняття множини. Спо-
соби задання множин. Операції над множинами: об’єднання, перетин, 
доповнення, різниця. Діаграми Ейлера. Нечіткі множини, субнормаль-
на множина Відношення та відображення на множинах. Декартовий 
добуток множин. Відношення. Арність відношення. Обернене відно-
шення. Операції з відношеннями. Добуток (суперпозиція) відношень. 
Бінарне відношення. Відношення тотожності. Основні типи відношень: 
рефлексивні, іррефлексивні, симетричні, антисиметричні, транзитивні. 
Арність відображення. Взаємно однозначне відображення. Добуток 
(суперпозиція) відображень. Предикати. Операція. Арність операції. 
Елементи комбінаторного аналізу. Елементи математичної логіки. 
Булеві функції однієї змінної. Елементарні функції алгебри логіки. 
Формули в алгебрі логіки. Принцип суперпозиції. Рівносильність 
формул. Основні тотожності алгебри логіки. Елементи теорії графів. 
Алгебраїчні структури. Теорія кодів. Теорія обчислень. 
5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби. 
1. Бардачов Ю.М. Дискретна математика / Ю.М. Бардачов, 
Н.А. Соколова, В.Є. Ходаков. – Київ : Вища шк., 2002. – 288 с. 

2. Бажин И.И. Экономическая кибернетика : компакт-учебник / 
И.И. Бажин. –Х. : Консум, 2004. – 290 с. 

3. Борисенко О.А. Лекції з дискретної математики (множини і логіка) / 
О.А. Борисенко. – Суми : Університ. кн., 2002. – 178 с. 

4. Глушков В.М. Энциклопедия кибернетики / В.М. Глушков. – Київ : 
Глав. ред. УСЭ, 1974. – Т. 1. – 608 с.; т. 2. – 624 с. 

5. Капітонова Ю.В. Основи дискретної математики : підручник у 2 т. / 
Ю.В. Капітонова, С.Л. Кривий, О.А. Летичевський та ін. – Київ : 
ЛіфтСофт, 2000. – Т. 1. – 380 с.; т. 2. – 370 с. 

6. Пономаренко Л.А. Основи економічної кібернетики : підручник / 
Л.А. Пономаренко. – Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2002. – 432 с. 

5.10. Заплановані навчальні заходи та методи навчання. Поєд-
нання традиційних та нетрадиційних методів викладання з викорис-
танням інноваційних технологій: 
– лекції (тематичні, проблемні); 
– практичні заняття (традиційні). 
5.11. Методи оцінювання: 
– поточний контроль (комп’ютерне тестування, опитування); 
– підсумковий контроль (екзамен). 
5.12. Мова навчання та викладання. Українська. 
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5.1. Назва. Безпека життєдіяльності. 
5.2. Тип. Обов’язкова. 
5.3. Рік навчання. 2016/2017. 
5.4. Семестр. ІІ. 
5.5. Лектор, науковий ступінь, посада. Болілий О.С., ст. викл.  
5.6. Результати навчання. Формування вмінь для ідентифікації не-
безпеки, визначення рівня індивідуального та колективного ризику, 
запобігання небезпечним ситуаціям, їх попередження, зменшення 
ураження для людини, зменшення інших негативних наслідків надзви-
чайних ситуацій, надання першої допомоги, формування здорового 
образу життя, організація заходів з підвищення стійкості роботи 
об’єктів господарювання. 
5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Безпеки життє-
діяльності». 
5.8. Зміст. Наукові основи безпеки життєдіяльності. Фізіологічні та 
психологічні критерії безпеки людини. Середовище життєдіяльності 
людини. Природні загрози, характер їхніх проявів та вплив на людей, 
тварин, рослин, об’єкти економіки. Техногенні небезпеки та їхні нас-
лідки. Типологія аварій на потенційно-небезпечних об’єктах. Соціально-
політичні небезпеки, їхні види та особливості. Соціальні та психоло-
гічні чинники ризику. Безпека харчових продуктів. Цивільний захист 
України – основа безпеки у надзвичайних ситуаціях. Оцінка обста-
новки та захист населення і територій від надзвичайних ситуацій  
5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби. 
1. Желібо Є.П. Безпека життєдіяльності : підручник / Є.П. Желібо, 
В.В. Зацарний. – Київ : Каравела, 2012. 

2. Атаманчук П.С. Безпека життєдіяльності : навч. посіб. / П.С. Ата-
манчук, В.В. Мендерецький, О.П. Панчук, О.Г. Чорна. – Київ : 
Центр навч. літ., 2011. 

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

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

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

6. Болілий О.С. Безпека життєдіяльності : опор. конспект лекцій / 
О.С. Болілий. – Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2015. 

5.10. Заплановані навчальні заходи та методи викладання. Лекції: 
оглядові, тематичні, проблемні. Практичні заняття: презентації, моде-
лювання ситуацій, дискусії. 
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5.11. Методи оцінювання: 
– поточний контроль (тести, опитування, звіти ситуаційних завдань); 
– підсумковий контроль (залік). 
5.12. Мова навчання та викладання. Українська. 
 
5.1. Назва. Українська мова (за професійним спрямуванням). 
5.2. Тип. Обов’язкова. 
5.3. Рік навчання. 2016/2017. 
5.4. Семестр. ІІ. 
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 профе-
сійної 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 листуван-
ня. Українська термінологія в професійному спілкуванні. Науковий 
стиль і його засоби у професійному спілкуванні. Проблеми перекладу 
і редагування текстів. 
5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби. 
1. Мацюк З. Українська мова професійного спрямування : навч. посіб. / 
З. Мацюк, Н. Станкевич. – Київ : Каравелла, 2008. 

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

3. Шевчук С.В. Українське ділове мовлення : 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. Запланована навчальна діяльність та методи навчання. 
Лекції, практичні заняття, самостійна робота. Інтерактивні методи та 
технології викладання. 
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5.11. Методи оцінювання: 
– поточний контроль (опитування, тестування, контрольні роботи);  
– підсумковий контроль (залік); 
– по завершенню вивчення (екзамен та державна атестація). 
5.12. Мова навчання та викладання. Українська. 
 
5.1. Назва. Договірне право. 
5.2. Тип. За вибором. 
5.3. Рік навчання. 2016/2017. 
5.4. Cеместр. ІІ. 
5.5. Лектор, науковий ступінь, посада. Пальчук П.М., канд. юрид. 
наук, доц. 
5.6. Результати навчання. В результаті вивчення дисципліни сту-
денти повинні визначати співвідношення категорій договір, правочин 
та зобов’язання, правовий статус кредитора та боржника в певному 
договорі, вимоги щодо форми договору, особливості участі суб’єктів 
господарювання в договірних правовідносинах, види договорів за 
законодавством України, визначати умови притягнення суб’єктів 
договірних відносин до відповідальності, визначати істотні, звичайні 
та випадкові умови договорів різних видів, порядок припинення 
договірних зобов’язань. 
5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Правознавство». 
5.8. Зміст. Предмет, метод та система договірного права. Основні 
принципи договірного права. Джерела договірного права. Суб’єкти 
договірного права. Зобов’язання та договір в господарському договір-
ному праві. Види господарських договорів за законодавством України. 
Договори передачі майна у власність, у тимчасове користування, щодо 
виконання робіт та надання послуг. Правова характеристика способів 
захисту прав учасників договірних зобов’язань, їх класифікація. 
5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби. 
1. Брагинский, М.И. Договорное право. Кн.1 : Общие положения / 
М.И. Брагинский, В.В. Витрянский. – 2-е изд., испр. – М. : Статут, 
1999. – 848 с. 

2. Вінник О.М. Господарське право : навч. посіб. для студ. вищ. навч. 
закл. / О.М. Вінник. – вид. 2-ге, змін. та допов. – Київ : Правова 
єдність, 2008. – 766 с. 

3. Вилкова Н.Г. Договорное право в международном обороте / 
Н.Г. Вилкова. – М. : Статут, 2002. – 511 с. 

4. Боднар Т.В. Договірне право України. Загальна частина : навч. 
посіб. / Т.В. Боднар, О.В. Дзера, Н.С. Кузнєцова та ін. ; за ред. 
О.В. Дзери. – Київ : Юрінком Інтер, 2008. – 896 с. 
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5. Харитонова Є.О. Зобов’язальне право України : підручник / за ред. 
Є.О. Харитонова, Н.Ю. Голубєвої. – Київ : Істина, 2011. – 843 с. 

6. Харитонов Є.О. Цивільне право України : підручник / Є.О. Харито-
нов, О.І. Харитонова, О.В. Старцев. – вид. 3-тє, переробл. і допов. – 
Київ : Істина, 2011. – 806 с. 

5.10. Заплановані навчальні заходи та методи викладання. Поєд-
нання традиційних та нетрадиційних методів викладання із викорис-
танням інноваційних технологій: лекції (оглядова/ тематична / проб-
лемна/ лекція-консультація/ лекція-коференція), семінарські (тренінг/ 
дискусія/ комунікативний метод / 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, пере-
вірка підготовлених завдань); 
– підсумковий контроль (екзамен). 
5.12. Мова навчання та викладання. Українська. 
 
5.1. Назва. Підприємницьке право. 
5.2. Тип. За вибором. 
5.3. Рік навчання 2016/2017. 
5.4. Семестр ІІ. 
5.5. Лектор, науковий ступінь, посада. Пальчук П.М., канд. юрид. 
наук, доц.; Дорош О.М., ст. викл. 
5.6. Результати навчання. Формування у фахівців неюридичних спе-
ціальностей системи правових знань, безпосередньо пов’язаних з їх 
професійною підготовкою. Повинні вміти: орієнтуватися у чинному 
законодавстві яке регулює пидпріємніцьку дияльність, правильно 
тлумачити чинне законодавство і застосовувати його на практиці. 
5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Правознавство». 
5.8. Зміст. Поняття, структура та джерела підпріємніцького права. 
Поняття та види підприємницької діяльності. Суб’єкти підпріємниць-
кої діяльності. Легітимація підприємницької діяльності. Припинення 
юридичних осіб та підприємницької діяльності громадян. Правовий 
режим майна суб’єктів підприємницької діяльності. Загальні поло-
ження договірного права. Договори про передачу майна у власність. 
Договори про передачу майна в користування. Договори про виконан-
ня робіт. Договори про надання послуг. Зобов’язання про сумісну 
діяльність. Договори про створення юридичної особи. Право промис-
лової власності. Антимонопольне регулювання підприємницької 
діяльності. Захист від недобросовісної конкуренції. Правові основи 



 

 50

захисту прав споживачів в Україні. Правові основи оподаткування 
підприємств та фінансового контролю. Правове регулювання зовніш-
ньоекономічної діяльності підприємств. Захист прав і законних інте-
ресів суб’єктів підприємницької діяльності. 
5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби.  
1. Беляневич О.А. Науково-практичний коментар Господарського ко-
дексу України / О.А. Беляневич, О.М. Вінник, В.С. Щербина та ін. ; 
за заг. ред. Г.Л. Знаменського, В.С. Щербини. – 3-тє вид., переробл. 
і доповн. – Київ : Юрінком Інтер, 2012. 

2. Щербина В.С. Господарське право : підручник / В.С. Щербина. –  
6-те вид., переробл. і допов. – Київ : Юрінком Інтер, 2013. 

3. Сущук-Слюсаренко З.І. Господарське право : навч. посіб. / 
З.І. Сущук-Слюсаренко. – Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2013. 

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

5. Лебідь В.І. Господарське право : навч. посіб. / В.І. Лебідь, Н.О. Мо-
жаровська, Л.Л. Нескороджена. – 2-ге вид. допов. і перероб. – Київ : 
Алеута, 2014. – 416 с. 

5.10. Заплановані навчальні заходи та методи викладання. Поєд-
нання традиційних і нетрадиційних методів викладання із викорис-
танням інноваційних технологій:  
– лекції (оглядова / тематична / проблемна / лекція-консультація / лек-
ція-конференція / бінарна / дуальна / лекція із заздалегідь заплано-
ваними помилками); 

– семінарські / практичні / лабораторні заняття (тренінг / презентація / 
дискусія / комунікативний метод / імітація / симуляція / модерація / 
моделювання ситуацій / «мозкова атака» / метод кейс-стаді / робота 
в малих групах / інше). 

5.11. Методи оцінювання: 
– поточний контроль (тестування усне, письмове опитування); 
– підсумковий контроль (екзамен). 
5.12. Мова навчання. Українська. 
 
5.1. Назва. Економіка підприємства. 
5.2. Тип. Обов’язкова. 
5.3. Рік навчання. 2017/2018. 
5.4. Семестр. ІІІ. 
5.5. Лектор, науковий ступінь, посада. Богославець Г.М., канд. 
екон. наук, доц.; Гейдор А.П., канд. екон. наук, доц.; Кондратюк О.І., 
канд. екон. наук, доц.; Чаюн І.О., канд. екон. наук, доц. 
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5.6. Результати навчання. Формування у студентів сучасного еконо-
мічного мислення і системи спеціальних знань про базові поняття щодо 
господарської діяльності підприємства, змісту окремих напрямів цієї 
діяльності, системи показників, що характеризують економічні ресур-
си та результати господарсько-фінансової діяльності підприємства, 
теоретико-методологічні основи оцінки ефективності використання та 
розвитку ресурсного потенціалу, формування конкурентоспромож-
ності, фінансової стабільності та економічної безпеки підприємства. 
5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Лінійна алгебра 
та аналітична геометрія», «Математичний аналіз». 
5.8. Зміст. Підприємство як суб’єкт господарювання, основні напрямки 
його господарсько-фінансової діяльності. Методологічні та методичні 
засади планування діяльності підприємства. Формування програми ви-
робництва продукції та її реалізації, визначення виробничої потуж-
ності підприємства. Складові ресурсного потенціалу підприємства та 
шляхи його ефективного використання. Трудові ресурси підприємства, 
системи матеріального стимулювання; методичні підходи до їх аналі-
зу та планування. Майнові ресурси (активів) підприємства, методичні 
підходи до аналізу та планування оборотних, необоротних активів 
підприємства. Сутнісні характеристики капіталу, класифікація видів 
капіталу підприємства. Власний та позиковий капітал підприємства, 
особливості формування та використання, методичні підходи до їх 
аналізу та планування. Економічна сутність та механізм формування 
витрат, доходів, прибутків. Аналіз та планування економічних резуль-
татів господарсько-фінансової діяльності підприємства. Оцінка ефек-
тивності господарської діяльності та пошук шляхів її підвищення. 
Сутність фінансового стану підприємства, його складові, методи оцін-
ки. Конкурентоспроможність підприємства та механізм її визначення. 
Сучасні моделі розвитку підприємства, запобігання кризовим явищам 
та банкрутства. Економічна безпека підприємства та шляхи її 
забезпечення. 
5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби. 
1. Чаюн І.О. Економіка підприємства : підручник / І.О. Чаюн, Г.М. Бо-
гославець, Л.Л. Стасюк та ін. – Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2005. 

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

3. Лігоненко Л.О. Фінанси підприємства : підручник / Л.О. Лігоненко, 
Н.М. Гуляєва, Н.А. Гринюк та ін. – Київ : Київ. нац. торг.-екон.  
ун-т, 2006. 
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5.10. Заплановані навчальні заходи та методи викладання. Поєднан-
ня традиційних і нетрадиційних методів навчання з використанням 
інноваційних технологій: лекції (оглядова / тематична / проблемна / 
бінарна / дуальна / лекція із запланованими помилками); семінарські / 
практичні заняття (тренінг / презентація / дискусія / комунікативний 
метод / модерація / «мозкова атака» / тренажерні завдання / метод 
кейс-стаді / робота в малих групах та ін.). 
5.11. Методи оцінювання: 
– поточний контроль (тестування; усне, письмове опитування, пере-
вірка ситуаційного завдання розробленого за матеріалами реального 
підприємства); 
– підсумковий контроль (екзамен). 
5.12. Мова навчання. Українська. 
 
5.1. Назва. Об’єктно-орієнтоване програмування. 
5.2. Тип. Обов’язкова. 
5.3. Рік навчання. 2017/2018. 
5.4. Семестр. ІІІ, IV. 
5.5. Лектор, науковий ступінь, посада. Чернякін В.П., канд. техн. 
наук, доц. 
5.6. Результати навчання. Результатом вивчення даної дисципліни є 
формування необхідного рівня інформаційної та комп’ютерної культури: 
набуття теоретичних і практичних знань про організацію, архітектуру 
програмних додатків, концепцію створення програмних систем, про-
цесу проектування та розроблення прикладного програмного забезпе-
чення за допомогою об’єктно-орієнтованого програмування та інструмен-
тальних засобів для створення прикладного програмного забезпечен-
ня інформаційних систем, зокрема, інтегрованих середовищ розробки 
С++ Builder, Microsoft Visual Studio. 
5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Математичний 
аналіз», «Лінійна алгебра та аналітична геометрія», «Основи інженерії 
програмного забезпечення». 
5.8. Зміст. Основні поняття та властивості об’єктно-орієнтованого 
програмування (ООП). Класи C++. Концепція об’єктно орієнтованого 
програмування. Компоненти об’єктно-орієнтованої парадигми. Основні 
властивості ООП. Інтерпретація основних понять ООП в термінах C++. 
Синтаксис описання класу. Інкапсуляція даних та функцій. Призна-
чення та створення конструкторів класу. Призначення та створення 
деструктора класу. Приклади опису класів. Система візуального 
об’єктно-орієнтованого програмування С++ Builder. Інтегроване Сере-
довище Розробки (ІСР) С++ Builder. Головне меню і панель інструментів 
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С++ Builder. Вікно форми. Вікно редактора кода. Інспектор об’єктів. 
Управління конфігураціями вікон ІСР. Проекти в С++ Builder. Орга-
нізація проекта в С++ Builder, основні файли проектів. Менеджер 
проектів. Управління проектами. Інструментальні засоби підтримки 
розробки програмного коду. Налагодження додатків. Компіляція, по-
будова і компоновка. Компоненти бібліотеки С++ Builder. Власти-
вості, методи і події С++ Builder і VCL (Visual Component Library). 
Відображення ходу довгих процесів. Кнопки, індикатори, елементи 
керування. Компоненти меню. Загальна характеристика панелі і 
компонентів зовнішнього оформлення. Створення додатків в С++ 
Builder. Вимоги до інтерфейсу користувача. Створення додатків. 
Принципи побудови баз даних. Типи баз даних. Створення баз даних 
за допомогою Database Desktop. Створення і перегляд псевдонімів і 
драйверів в BDE Administrator. 
5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби. 
1. Ситник В.Ф. Основи інформаційних систем : навч. посіб. / 
В.Ф. Ситник  та ін. ; за ред. В.Ф. Ситника. – Київ : Київ. нац. торг.-
екон. ун-т, 2001. 

2. Браунси К. Основные концепции структур данных и реализация в 
C++ / К. Браунси ; пер. с англ. – М. : Вильямс, 2002. 

3. Шиндер Д.Л. Основы компьютерных сетей / Д.Л. Шиндер. – М. : 
Вильямс, 2002. 

4. Кнут Д.Э. Искусство программирования. Основные алгоритмы / 
Д.Э. Кнут. – М. ; СПб. : Вильямс, 2000. – Т. 1, 3. 

5. Архангельский А.Я. Программирование в С++ Builder 5 / 
А.Я. Архангельский. – М. : Бином, 2000. 

5.10. Заплановані навчальні заходи та методи викладання: поєднан-
ня традиційних і нетрадиційних методів викладання з використанням 
інноваційних технологій: 
– лекції (тематичні; проблемні); 
– лабораторні заняття (традиційні, робота в малих групах); 
– курсова робота з об’єктно-орієнтованого програмування. 
5.11. Методи оцінювання: 
– поточний контроль (усне та письмове опитування; контрольна робота); 
– підсумковий контроль (екзамен). 
5.12. Мова навчання та викладання. Українська. 
 
5.1. Назва. Охорона праці. 
5.2. Тип. Обов’язкова. 
5.3. Рік навчання. 2017/2018. 
5.4. Семестр. ІІІ. 
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5.5. Лектор, науковий ступінь, посада. Палієнко О.О., канд. техн. 
наук, доц.; Гахович С.В., канд. техн. наук, доц. 
5.6. Результати навчання. Формування вмінь створення безпечних 
умов праці для збереження здоров’я та матеріальних цінностей. Орга-
нізація практичної роботи на виробництві з урахуванням вимог, що 
забезпечують виконання законодавчих положень і вимог нормативної 
документації, безпеку технологічних процесів, безпеку експлуатації 
устаткування, пожежну профілактику. 
5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Безпека життє-
діяльності». 
5.8. Зміст. Законодавча та нормативна база України про охорону 
праці. Організаційні основи та координація робіт з охорони праці. 
Виробничий травматизм та професійні захворювання. Оцінка ризиків 
на робочому місці. Аналітична оцінка умов праці на робочому місці. 
Загальні питання гігієни, фізіології праці та виробничої санітарії. По-
вітря робочої зони. Освітлення. Вібрація. Шум. Виробничі випромі-
нювання. Організаційно-технічні заходи і засоби безпеки. Електро-
безпека. Основні поняття та значення пожежної безпеки. Системи 
попередження пожеж та пожежного захисту. 
5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби. 
1. Гандзюк М.П. Основи охорони праці : підручник / М.П. Гандзюк, 
Є.П. Желібо, М.О. Халімовський. – Київ : Каравела, 2012. – 384 с. 

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

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

4. Русаловський А.В. Правові та організаційні питання охорони праці : 
навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / А.В. Русаловський. – Київ : 
Центр навч. літ., 2009. – 295 с. 

5.Третьяков О.В. Охорона праці : навч. посіб. з тестовим комплексом 
на CD / О.В. Третьяков, В.В. Зацарний, В.Л. Безсонний. 

6. Шаповал С.Л. Охорона праці : практикум / С.Л. Шаповал, О.О. Па-
лієнко, О.П. Шинкаренко. – Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2015. – 
147 с. 

5.10. Заплановані навчальні заходи та методи викладання. Лекції: 
оглядові, тематичні, проблемні, відео-лекції. Практичні заняття. Імітаційні 
неігрові: розв’язання ситуаційних завдань, рішення задач; репродук-
тивні та проблемно-пошукові: виконання індивідуальних завдань, 
дискусії, кейси, робота в малих групах, моделювання ситуацій. 
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5.11. Методи оцінювання: 
– поточний контроль (усне та письмове опитування, тестування, пере-
вірка практичних завдань, конспектів, презентацій); 

– підсумковий контроль (залік).   
5.12. Мова навчання та викладання. Українська. 
 
 
5.1. Назва. Філософія. 
5.2. Тип. Обов’язкова. 
5.3. Рік навчання. 2017/2018. 
5.4. Семестр. IІІ. 
5.5. Лектор, науковий ступінь, посада. Грубов В.М., д-р пед. наук, 
проф. 
5.6. Результати навчання. Формування філософської культури мис-
лення та пізнання навколишнього світу та самого себе, навичок засто-
сування філософської методології. 
5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Історія України», 
«Історія української культури». 
5.8. Зміст. Філософія як універсальний тип знань. Онтологія. Філо-
софське розуміння світу. Філософська антропологія. Філософія людини. 
Філософія свідомості. Гносеологія. Філософія пізнання. Діалектика – 
всезагальна теорія розвитку. Філософія суспільства. Філософія 
економіки. Філософія моралі. Філософія релігії. Філософія культури. 
Філософія цивілізації. 
5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби. 
1. Андриевский А.А. Всемирная философия. ХХ век / А.А. Андриевс-
кий. – Мн. : Харвест, 2004. 

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

3. Потоцкая Ю.И. Хрестоматия по учебной дисциплине Философия 
для студ. всех спец. всех форм обуч. / Ю.И. Потоцкая, И.В. Тара-
сенко, В.А. Черненко. – Х. : ХНЭУ, 2005. – 256 с. 

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

5. philosophy.ru (велика бібліотека філософських текстів російською 
мовою). 

6. philosci.univ.kiev.ua (бібліотека факультету філософії Київського 
національного університету ім. Тараса Шевченка). 

5.10. Заплановані навчальні заходи та методи викладання. Лекції, 
семінарські, практичні заняття з використанням інформаційних 
технологій. 
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5.11. Методи оцінювання: 
– поточний контроль(опитування, колоквіуми, тестування); 
– підсумковий контроль (екзамен). 
5.12. Мова навчання та викладання. Українська. 
 
5.1. Назва. Інформаційне право. 
5.2. Тип. За вибором. 
5.3. Рік навчання. 2017/2018. 
5.4. Семестр. ІІІ.  
5.5. Лектор, науковий ступінь, посада. Шарабурина О.О., ст. викл. 
5.6. Результати навчання. Формування у фахівців неюридичних спе-
ціальностей системи правових знань, безпосередньо пов’язаних з їх 
професійною підготовкою. Вивчення дисципліни передбачає підготовку, 
в результаті якої студенти повинні знати: де застосовувати чинне 
інформаційне законодавство; визначати цілі, завдання, принципи, 
інструментарії інформаційного права, складати проекти інформацій-
них запитів, звернень, складати висновки і надавати пропозиції щодо 
забезпечення інформаційної безпеки, взаємодіяти з державними орга-
нами, що здійснюють нагляд за дотриманням інформаційного законо-
давства. Повинні вміти: орієнтуватися у чинному інформаційному за-
конодавстві, правильно тлумачити чинне законодавство і застосову-
вати його на практиці. 
5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Правознавство».  
5.8. Зміст. Предмет і методи інформаційного права України. Поняття, 
зміст та особливості інформаційних правовідносин. Джерела інформа-
ційного права. Інформація як об’єкт права: поняття, ознаки, види  за 
чинним законодавством. Система інформаційних прав та свобод лю-
дини та громадянина в Україні та правовий механізм їх забезпечення. 
Порядок доступу до інформації. Інформація з обмеженим доступом: 
правове регулювання таємної, конфіденційної та службової інформації. 
Юридична відповідальність за порушення інформаційного законо-
давства. 
5.9. Рекомендовані джерела. 
1. Костецька Т.А. Інформаційне право України : навч. посіб. / 
Т.А. Костецька. – Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2009. 

2. Микитенко Л.А. Державний контроль рекламної діяльності в Україні / 
Л.А. Микитенко. – Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2011. 

3. Кормич Б.А. Інформаційне право : підручник / Б.А. Кормич. – 
Харків : Бурун і К, 2011. – 333 с. 

4. Марущак А.І. Інформаційне право України : підручник / А.І. Мару-
щак. – Київ : Дакор, 2011. – 456 с. 
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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/ тематична/ лекція із заздалегідь запланованими 
помилками);  

– семінарські заняття (презентація / дискусія / комунікативний метод/ 
моделювання ситуацій / робота в малих групах/ інше). 

5.11. Методи оцінювання: 
– поточний контроль (тестування, усне опитування, перевірка рефе-
рату, комплексної контрольної роботи); 
– підсумковий контроль (залік).  
5.12. Мова навчання та викладання. Українська. 
 
5.1. Назва. Національні інтереси в світовій геополітиці та геоекономіці. 
5.2. Тип. За вибором. 
5.3. Рік навчання. 2017/2018. 
5.4. Семестр. IIІ. 
5.5. Лектор, науковий ступінь, посада. Губицький Л.В., канд. і. 
наук, доц. 
5.6. Результати навчання. У результаті вивчення дисципліни «На-
ціональні інтереси в світовій геополітиці та геоекономіці» у студентів 
повинно бути сформовано розуміння національних інтересів держав у 
різних регіонах світу в умовах глобалізації й регіоналізму; механізмів 
реалізації геополітичних та геоекономічних інтересів; основних тер-
мінів, які вживаються при аналізі геополітичних та геоекономічних 
інтересів у світовій політиці. 
5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Історія України», 
«Історія української культури». 
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 катего-
рії і поняття. Ґеополітичне положення країни: сутність, властивості, 
значення. Історіографія до курсу «Національні інтереси в світовій 
геополітиці та геоекономіці». Концептуальні засади формування гео-
політичних інтересів держав. Геополітичні та геоекономічні інтереси 
у відносинах держав Європейського Союзу. Геополітичні та геоеконо-
мічні інтереси в зовнішній політиці Російської Федерації. Геополітичні 
та геоекономічні інтереси в зовнішній політиці України. Геополітичні 
та геоекономічні інтереси у відносинах держав Південного Кавказу. 
Геополітичні та геоекономічні інтереси у відносинах держав Централь-
ної Азії. Геополітичні та геоекономічні інтереси в зовнішній політиці 
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держав Східної, Південно-Східної та Південної Азії. Геополітичні та 
геоекономічні інтереси у відносинах близькосхідних держав. Геополі-
тичні та геоекономічні інтереси в зовнішній політиці держав Латинсь-
кої Америки, США і Канади. Геополітичні та геоекономічні інтереси 
в зовнішній політиці держав Африки. Геополітичні та геоекономічні 
інтереси в зовнішній політиці Австралії та Нової Зеландії. 
5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби. 
1. Бабурин С.Н. Мир империй: Территория государства и мировой 
порядок / С.Н. Бабурин. – СПб. : Изд-во Р. Асланова «Юрид. центр 
Пресс», 2005. – 769 с. 

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

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

4. Дергачев В.А. Геоэкономика / В.А. Дергачев. – К. : 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 викорис-
танням сучасних інтерактивних технологій, круглі столи, конкурси, 
олімпіади. 
5.11.Методи оцінювання: 
– поточний контроль(комп’ютерне тестування, опитування); 
– підсумковий контроль(залік). 
5.12. Мова навчання та викладання. Українська. 
 
5.1. Назва. Електротехніка. 
5.2. Тип. Обов’язкова. 
5.3. Рік навчання. 2017/2018. 
5.4. Семестр. ІV. 
5.5. Лектор, науковий ступінь, посада. Романенко Р.П., канд. техн. 
наук, доц. 
5.6. Результати навчання. Здобуття знань щодо принципів роботи і 
особливості експлуатації різноманітних електротехнічних пристроїв, 
які використовують у ресторанному господарстві. 
5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Фізика», 
«Охорона праці». 
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5.8. Зміст. Лінійні електричні кола постійного і змінного струму. Три-
фазні системи змінного струму. Пристрої з магнітопроводами. Транс-
форматори. Електричні машини. Основи електричного приводу. Основи 
проектування електропостачання підприємств. 
5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби. 
1. Мілих В.І. Електротехніка та електромеханіка : навч. посіб. / 
В.І. Мілих. – Київ : Каравела, 2005. 

2. Паначевний Б.І. Загальна електротехніка: теорія і практика / 
Б.І. Паначевний, Ю.Ф. Свергун. – Київ : Каравела, 2003. 

3. Електротехніка : опорний консп. лекц. / Р.П. Романенко, 
Н.П. Форостяна. – Київ : Київ. нац. торг,-екон. ун-т, 2014. 

4. Романенко Р.П. Електротехніка : методичні вказівки до виконання 
практичних робіт / Р.П. Романенко, Н.П. Форостяна. – Київ : Київ. 
нац. торг,-екон. ун-т, 2014. 

4. Романенко Р.П. Електротехніка : зб. тест. завд. / Р.П. Романенко, 
Н.П. Форостяна. – Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2013. 

5.10. Заплановані навчальні заходи та методи викладання. Лекції, 
практичні заняття. 
5.11. Методи оцінювання: 
– поточний контроль (тестування, контрольні задачі); 
– підсумковий контроль (залік). 
5.12. Мова навчання та викладання. Українська. 
 
5.1. Назва. Теорія ймовірностей та математична статистика. 
5.2. Тип. Обов’язкова. 
5.3. Рік навчання. 2017/2018. 
5.4. Семестр. ІV. 
5.5. Лектор, науковий ступінь, посада. Карташова С.С., д-р б. наук, 
проф. 
5.6. Результати навчання. Основи теорії, виробити ймовірнісно-ста-
тистичне мислення та інтуїцію, сформувати навички побудови ймо-
вірнісних моделей дослідження та розв’язування відповідних задач. 
5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Комп’ютерна 
дискретна математика», «Математичний аналіз», «Лінійна алгебра та 
аналітична геометрія». 
5.8. Зміст. Загальні поняття теорії ймовірностей. Випадкові події, їх 
види, дослід. Класичне визначення ймовірності. Статистичне визна-
чення ймовірності. Загальні теореми теорії ймовірностей. Формули 
Байєса. Умовна ймовірність. Теорема множення ймовірностей. Неза-
лежні події. Формула повної ймовірності. Послідовність незалежних 
дослідів. Асимптотичні формули. Інтеграл ймовірностей. Випадкові 
величини, дії над випадковими величинами. Функція та щільність 
розподілу. Неперервні випадкові величини. Мода, медіана. Моменти 
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випадкових величин. Загальні закони розподілу випадкової величини. 
Багатовимірні випадкові величини. Умовні закони розподілу дискретної 
випадкової величини. Умовні закони розподілу неперервної випадкової 
величини. Функція розподілу багатовимірної випадкової величини.  
n-вимірний нормальний закон розподілу. Закон великих чисел та гра-
ничні теореми. Варіаційні ряди та їх характеристики. Загальні поняття 
про вибірковий метод. Загальні відомості про вибірковий метод. 
Поняття оцінки параметрів. Методи знаходження оцінок. Інтервальне 
оцінювання. Об’єм вибірки. Перевірка статистичних гіпотез. Елемен-
ти дисперсійного та кореляційного аналізу. Регресійний аналіз. 
Загальні поняття про інші методи статистичного аналізу. Загальні 
поняття про інші методи статистичного аналізу. Елементи факторного 
аналізу. Елементи кластерного аналізу. 
5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби. 
1. Барковський В.В. Теорія ймовірностей та математична статистика / 
В.В. Барковський, Н.В. Барковська, О.К. Лопатін. – Київ : Центр 
навч. літ., 2002. – 448 с. 

2. Бурачек В.Р. Основи теорії ймовірностей і математичної статистики 
для економістів : навч. посіб. / В.Р. Бурачек. – Чернівці : Букрек, 
2005. – 152 с. 

3. Гмурман В.Е. Руководство к решению задач по теории вероятнос-
тей и математической статистике : учебник / В.Е. Гмурман. – М. : 
Высш. шк., 1998. – 400 с. 

4. Карташова С.С. Теорія ймовірностей і математична статистика : опор. 
конспект лекцій / С.С. Карташова, В.В. Рязанцева, І.О. Герасимен-
ко. – Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2004. – 125 с. 

5. Лавренчук В.П. Математика для економістів: теорія та застосування. 
Теорія ймовірностей та математична статистика / В.П. Лавренчук, 
Т.І. Готинчан, В.С. Дронь та ін. – 2-ге вид. виправл. – Чернівці : 
Чернів. нац. ун-т, 2010. – 216 с. 

6. Карташов М.В. Теорія ймовірностей та математична статистика / 
М.В. Карташов. – Київ : ТВІМС, 2004. – 304 с. 

5.10. Заплановані навчальні заходи та методи викладання. Поєд-
нання традиційних та нетрадиційних методів викладання з викорис-
танням інноваційних технологій: 
– лекції (тематичні, проблемні); 
– практичні заняття. 
5.11. Методи оцінювання: 
– поточний контроль (комп’ютерне тестування, опитування); 
– підсумковий контроль (екзамен). 
5.12. Мова навчання та викладання. Українська. 
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5.1. Назва. Електронний документообіг. 
5.2. Тип. Обов’язкова. 
5.3. Рік навчання. 2017/2018. 
5.4. Семестр. IV. 
5.5. Лектор, науковий ступінь, посада. Рассамакін В.Я., канд. техн. 
наук, доц.; Рзаєва С.Л., канд. техн. наук, доц. 
5.6. Результати навчання. У результаті вивчення дисципліни (ком-
петентності) студенти повинні знати: 
– базові концепції сучасного діловодства, документознавчу терміно-
логію; 

– нормативні та методичні документи з документаційного забезпечен-
ня управлінської діяльності; 

– схеми документообігу для різних категорій документів; 
– основні поняття предметної області електронного документообігу ; 
– сутність та загальну характеристику задач електронного докумен-
тообігу; 

– загальну класифікацію електронного документообігу ; 
– основи організації електронного офісу в системі електронного доку-
ментообігу; 

– базову концепцію технології M.E. Doc; 
– призначення та функціональність системи класу M.E. Doc; 
– основні характеристики найбільш поширених систем електронного 
документообігу, тенденції їх розвитку. 

У процесі вивчення дисципліни студент повинен вміти: 
– формулювати вимоги до систем електронного документообігу, що 
розробляється;  

– працювати в середовищі готових програмних продуктів, які реалі-
зують функціональність електронного документообігу; 

– аналізувати та оцінювати системи електронного документообігу 
різних виробників за визначеними критеріями. 

5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Комп’ютерна 
дискретна математика», «Інформатика». 
5.8. Зміст. Предметна область систем електронного документообігу. 
Діловодство. Документування, документообіг. Електронний документ, 
електронний документообіг. Головні завдання систем електронного 
документообігу. Загальна класифікація систем електронного докумен-
тообігу за різними принципами. Організація електронного офісу в 
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системі електронного документообігу. Визначення та загальні понят-
тя машинного інформаційного забезпечення. Організації банку даних 
систем електронного документообігу. Концепції та принципи побудови 
систем електронного документообігу. Технологій, що використо-
вуються при розробці систем електронного документообігу. Системи 
управління корпоративними знаннями. Технологія створення порталу 
знань. Аналіз існуючих систем електронного документообігу. Плат-
форма системи електронного документообігу M.E. Doc. Технологія 
робота з електронними документами в системі M.E. Doc. 
5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби. 
1. Золотарьова І.О. Автоматизація документообігу : навч. посіб. / 
І.О. Золотарьова, Р.К. Бутова. – Харків : ХНЕУ, 2008. – 154 с. 

2. Матвієнко О.А. Основи організації електронного документообігу : 
навч. посіб. / О.А. Матвієнко, М.В. Цивін. – Київ : Центр навч. літ., 
2008. – 112 с. 

3. Тарнавський Ю.А. Системи електронного документообігу : опор-
ний конспект лекцій / Ю.А. Тарнавський. – Київ : Іпк Дсзу, 2007. – 
37 с. 

5.10. Заплановані навчальні заходи та методи викладання. 
Вивчення дисципліни проводитися шляхом лекційних (аудиторних) та 
практичних занять (в комп’ютерному класі на ПК), що забезпечують 
закріплення теоретичних знань, сприяють засвоєнню практичних 
навичок роботи в системі електронного документообігу M.E. Doc. 
5.11. Методи оцінювання: 
– поточний контроль (письмове тестування, усне опитування, пере-
вірка самостійної роботи); 

– підсумковий контроль (залік). 
5.12. Мова навчання та викладання. Українська. 
 
5.1. Назва. Операційні системи. 
5.2. Тип. Обов’язкова. 
5.3. Рік навчання. 2017/2018. 
5.4. Семестр. ІV. 
5.5. Лектор, науковий ступінь, посада. Харченко О.А., канд. техн. 
наук, викл. 
5.6. Результати навчання. Володіння знаннями про структуру та 
принципи функціонування сучасних операційних систем, формування 
навичок та умінь в питаннях інсталяції, настроювання та адміністру-
вання операційних систем сімейства Linux та Windows, створення 
програмних додатків за допомогою інтерфейсу прикладного програ-
мування, набуття студентами практичних навичок використання сис-
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темних АРІ-функцій; розуміння основних алгоритмів функціонування 
компонентів операційних систем. 
5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Основи інженерії 
програмного забезпечення», «Об’єктно-орієнтоване програмування». 
5.8. Зміст. Операційні системи та їх призначення. Класифікація ОС. 
Основні функції і структура ОС. Надійність, захист інформації і безпека. 
Апаратна підтримка роботи ОС. Типові засоби апаратної підтримки 
ОС. Машинно-залежні компоненти ОС. Концепції процесу. Поняття 
процесу та ресурсу. Модель процесу. Управління пристроями. Архі-
тектура підсистеми введення/виведення. Драйвери пристроїв. Управ-
ління пристроями у MS-DOS, Управління пристроями в Windows і 
Unix. Управління даними. Управління процесами. Управління 
пам’яттю. Робота з ОС Linux. Сімейство операційних систем UNIX. 
Дистрибутиви операційної системи Linux. Інсталяція ОС Linux на 
комп’ютер з Windows. Робота з файловою системою ОС Linux. Робота 
з оболонкою bash. Виконання команд, перенаправлення вводу/виводу, 
використання каналів, фільтрів і скриптів оболонки. Робота з графіч-
ним інтерфейсом Linux. Конфігурування X-сервера. Адміністрування 
системи. Запуск і настроювання загальносистемних сервісів. Управ-
ління процесами. Вихід у локальні мережі. Налаштування мережевих 
інтерфейсів. Робота в середовищі KDE. Робота з утилітами, офісними 
додатками, засобами мульті-медіа. 
5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби. 
1. Литвиненко Н.А. Технология программирования на C++. Win32 

API-приложения / Н.А. Литвиненко. – СПб. : БХВ-Петербург, 2010. – 
288 с. 

2. Олифер В.Г. Сетевые операционные системы / В.Г. Олифер. – СПб. : 
Питер; М. ; СПб. ; Нижн. Новгород, 2003. – 538 с. 

3. Столлингс В. Операционные системы. Внутреннее устройство и 
принципы проектирования / В. Столлингс ; пер. с англ. Д.Я. Ива-
ненко. – 4-е изд. – М. ; СПб. : Вильямс, 2004. – 843 с. 

4. Таненбаум Э. Операционные системы. Разработка и реализация : 
пер. с англ. / Э. Таненбаум. – 3-е изд. – СПб. : Питер, 2007. – 702 с. 

5. Таненбаум Э. Современные операционные системы : пер. с англ. / 
Э. Таненбаум. – 2-е изд. – СПб. : Питер ; М. ; СПб. ; Нижн. Новгород, 
2004. – 1038 с. 

6. Шеховцев В.А. Операційні системи / В.А. Шеховцев. – Київ : BHV, 
2005. – 576 с. 

5.10. Заплановані навчальні заходи та методи викладання. Тема-
тичні та проблемні лекції, лабораторні заняття із застосуванням 
активних методів, у т.ч.: розв’язання ситуаційних вправ та завдань, 
дискусії, роботи у малих групах. 
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5.11. Методи оцінювання: 
– поточний контроль (комп’ютерне тестування, опитування); 
– підсумковий контроль (екзамен). 
5.12. Мова навчання та викладання. Українська. 
5.1. Назва. Архітектура комп’ютера. 
5.2. Тип. Обов’язкова. 
5.3. Рік навчання. 2017/2018. 
5.4. Семестр. ІV. 
5.5. Лектор, науковий ступінь, посада. Рассамакін В.Я., канд. техн. 
наук, доц. 
5.5. Результати навчання. У результаті вивчення дисципліни (ком-
петентності) студенти повинні знати: 
• історію, сучасний стан і тенденції розвитку архітектури комп’ютерів; 
• компоненти, принципи побудови й функціонування комп’ютерів; 
• архітектуру та принципи функціонування процесорів; 
• логічні способи організації оперативної пам’яті; 
• проблеми й напрямки розвитку сучасних архітектур комп’ютерів. 

У процесі вивчення дисципліни студент повинен вміти: 
• аналізувати архітектурні особливості комп’ютерів та мікропроцесорів; 
• розробляти вимоги до показників центрального процесора, запам’я-
товуючих пристроїв та інших складових ПК, здійснювати їх вибір; 

• визначати технічні характеристики і працездатність зразків обчис-
лювальної техніки на основі використання спеціальних службових 
та сервісних програм; 

• застосовувати в роботі програмних засобів, які передбачені для 
обслуговування ПК; 

• забезпечувати грамотну експлуатацію комп’ютерів, управляти його 
режимами, проводити модифікацію та ремонт комп’ютерної техніки. 

5.6. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Математичний 
аналіз», «Лінійна алгебра та аналітична геометрія», «Фізика», «Осно-
ви інженерії програмного забезпечення».  
5.7. Зміст. Загальні принципи побудови та функціонування. комп’ю-
терів. Представлення даних у комп’ютері. Елементна база ПК, сучасні 
технології її створення. Операційна система MS DOS. Материнська 
плата. Чипсети. Центральний процессор (ЦП). Архітектура і прин-
ципи функціонування ЦП. Процесори Intel, AMD. Сокети. Оперативні 
запам’ятовуючі пристрої. Специфікація та характеристика чипів 
пам’яті. Характеристики та специфікація модулів. Накопичувачі на 
жорстких магнітних дисках. Розділи жорсткого диску. Файлові сис-
теми: файлові системи FAT,  NTFX. Інтерфейси передавання даних. 
Способи та програмні засоби тестування основних пристроїв систем-
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ного блоку. Відеосистеми. Відеоадаптер. Основні компоненти графічної 
плати. Монитор: електронно-проміневі трубки, рідинно-кристаличні 
дисплеї. Базова система введення-виведення BIOS. Налаштування та 
обслуговування комп’ютерів. 
5.8. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби. 
1. Кавун С. В. Архітектура комп’ютерів. Особливості використання 
комп’ютерів в ІС : навч. посіб. / С.В. Кавун, І.В. Сорбат. – Харків : 
ХНЕУ, 2010. – 256 с. 

2. Мюлер С. Модернизация и ремонт ПК, 19-е изд. : пер. с англ.: учеб. 
пособ. / С. Мюлер. – М. : «Вильямс», 2011. – 1074 с. 

3. Танненбаум Э. Архитектура компьютера / Э. Таненбаум, Т. Остин. 
6-е изд. – СПб. : Питер, 2014. – 844 с. 

5.9. Заплановані навчальні заходи та методи викладання. Вив-
чення дисципліни проводитися шляхом лекційних (аудиторних) та 
практичних занять (в комп’ютерному класі на ПК), що забезпечують 
закріплення теоретичних знань, сприяють засвоєнню практичних 
навичок роботи з комп’ютером. 
5.11. Методи оцінювання. 
– поточний контроль (письмове тестування, усне опитування, пере-
вірку самостійної роботи); 

– підсумковий контроль (залік). 
5.12. Мова навчання та викладання. Українська. 
 
5.1. Назва. Конструювання програмного забезпечення. 
5.2. Тип. Обов’язкова. 
5.3. Рік навчання. 2018/2019. 
5.4. Семестр. V. 
5.5. Лектор, науковий ступінь, посада. Сидорчук В. Є., канд. техн. 
наук, ст. викл. 
5.6. Результати навчання. Основні методи і підходи до програмного 
продукту. Етапи проектування тестування та налагодження програм. 
Інструментальні засоби та економічні аспекти програмних продуктів. 
До завдань вивчення дисципліни належать:формування уявлення про 
основи конструювання програмного забезпечення: мінімізації складності, 
очікування змін, конструюванні можливості перевірки, стандарти в 
конструюванні; опанування навичок управління конструюванням: 
знайомство з моделями конструювання, методиками планерування 
конструювання і аудиту коду; здобуття практичної підготовки в 
області мов конструювання (UML, DSL); використання техніки коду-
вання і методики тестування на етапі конструювання; основні поняття 
і визначення технології розробки програмного забезпечення; етапи 
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створення програмного продукту в рамках життєвого циклу;навички 
складання технічного завдання на розробку програмного продукту; 
оцінка здійсненності проекту; планування розробки; тестування створю-
ваного програмного продукту; забезпечення його якості і документування 
процесу розробки; вивчення методів і способів структурного проекту-
вання; CASE-засоби розробки програм, реінжинірінг програмних 
продуктів; групова розробка; управління версіями і організація колек-
тиву розробників; інтеграція структурних елементів ПЗ; супрово-
дження програмного забезпечення, економічні аспекти розробки та 
використання програмних продуктів. 
5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Основи інжене-
рії програмного забезпечення», «Об’єктно-орієнтоване програмування», 
«Архітектура комп’ютера», «Операційні системи». 
5.8. Зміст. Базові терміни та визначення, методологія проектування та 
розробки програмного забезпечення. Етапи розвитку технологій роз-
робки програмного забезпечення. Класифікація ПЗ. Застосування 
метафори при конструюванні ПЗ. Стадії та процеси життєвого циклу 
ПЗ. Визначення вимог до ПЗ. Розробка технічного завдання. Попередні 
умови для якісного проведення конструювання. Стандарти конструю-
вання ПЗ. СММ. Сертифікація ПЗ в залежності від його використання. 
Історія та принципи методології. Макетування в конструюванні. Мо-
делі конструювання. Планування конструювання. Процес керуванням 
програмним проектом. Сучасні методології розробки ПЗ: SADT, DFD, 
Oracle CDM, RUP. Визначення технології конструювання ПЗ. Моделі 
якості процесів конструювання. Конструювання з можливістю пере-
вірки. Стандарти конструювання. Інтерфейси мов програмування та 
прикладні інтерфейси платформ Windows. Стандарти мов опису 
даних. Вимірювання, міри, метрики. Мови конструювання. Нотації 
конструювання. Специфікацій програмного забезпечення при об’єктному 
підході. Моделі об’єктно-орієнтовних програмних систем. Об’єктний 
підхід до опису розробки програмних продуктів з використанням 
UML. Переваги та недоліки простого дизайну. Структури та формат 
даних. Структурний аналіз, зв’язність модулів. UML і ХР. Специфіка-
ції програмного забезпечення при структурному підході. Розробка 
структурної та функціональної схем. Інструменти програмування: мови 
програмування, середовища програмування. Компілятори та інтерпре-
татори. Процес програмування псевдокодом. Рефакторінг і принцип 
YAGNI. Криптографічні методи захисту інформації. Порядок розробки 
тестів. Оптимізація програмного забезпечення. Модульне тестування. 
Інтеграційне тестування. Особливості тестування об’єктно-орієнтов-
них програм. Системне тестування. Повторне використання коду. 
Якість конструювання. Інтеграція структурних елементів ПЗ. Захисне 
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програмування. Розробка користувацьких інтерфейсів. CASE-технології. 
Методологія RAD. Використання діаграм. Використання шаблонів. 
UML та шаблони проектування. Супроводження програмного забез-
печення. Уніфікована мова проектування UML. 
5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби. 
1. Боэм Б.У. Инженерное проектирование програмного обеспечения : 
пер. с англ. / Б. Боэм. – М. : Радио и связь, 1985. – 512 с. 

2. Буч Г. Язык UML Руководство пользователя : пер. с англ. / Г. Буч, 
Д. Рамбо, А.Джекобсон. – М. : Мир, 1998. – 438 с. 

3. Лавріщева К.М. Програмна інженерія / К.М. Лавріщева. – Київ : 
КПІ, 2008. – 319 с. 

4. Макконел С. Совершенный код. Мастеркласс : пер. с англ. / 
С. Макконел. – М. : Русская редакция ; СПб. : Питер, 2005. – 896 с. 

5. Соммервилл И. Инженерия програмного обеспечения: пер. с англ. / 
И. Соммервилл. – М. : Вильямс, 2002. – 624 с. 

6. Фаулер М. Рефакторинг: улучшение существующего кода: пер. с 
англ. / М. Фаулер. – СПб. : СимволПлюс, 2003. – 432 с. 

5.10. Заплановані навчальні заходи та методи викладання. Поєд-
нання традиційних та нетрадиційних методів викладання з викорис-
танням інноваційних технологій: 
– лекції (тематичні, проблемні), з використанням засобів візуалізації 
мультемедійної інформації; 

– практичні заняття (традиційні, з моделюванням ситуацій). 
5.11. Методи оцінювання. 
– поточний контроль (тестування; усне та письмове опитування); 
– підсумковий контроль (залік). 
5.12. Мова навчання та викладання. Українська. 
 
5.1. Назва. Архітектура та проектування програмного забезпечення. 
5.2. Тип. Обов’язкова. 
5.3. Рік навчання. 2018/2019. 
5.4. Семестр. V. 
5.5. Лектор, науковий ступінь, посада. Цюцюра М.І., канд. техн. 
наук, викл. 
5.6. Результати навчання. Формування знань з проектування прог-
рамного забезпечення, шаблонів проектування, середовищ розробки, 
різних видів архітектури, проектування розподілених систем з вико-
ристанням проміжного програмного забезпечення, компонентного 
проектування. 
5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Об’єктно-орієн-
товане програмування», «Основи інженерії програмного забезпечення». 
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5.8. Зміст. Типова архітектура сучасних інформаційних систем. Тех-
нології проектування інформаційних систем. Стратегії та методи 
проектування інформаційних систем. Уніфікована мова моделювання 
UML. Нотації, стандарти та інструментальні засоби проектування 
інформаційних систем. Нотації та засоби підтримки проектування. 
Методи аналізу якості та оцінки програмного дизайну інформаційних 
систем. Інструментальні засоби моделювання предметної області. 
Розробки технологічної документації. Використання функціональних 
та технологічних стандартів ІС. 
5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси /засоби. 
1. Брауде Э. Технология разработки программного обеспечения / 
Э. Брауде. – СПб. : Питер, 2004. – 655 с. 

2. Буч Г. Унифицированный процесс разработки программного обеспе-
чения / Г. Буч, Д. Рамбо, А. Джекобсон. – М. : ДМК-Пресс, 2012. – 
532 с. 

3. Буч Г. Язык UML. Руководство пользователя / Г. Буч, Д. Рамбо, 
А. Джекобсон. – М. : ДМК-Пресс, 2011. – 386 с. 

4. Квартани Т. Визуальное моделирование с помощью IBM Rational 
Software Architect и UML / Т. Квартани, Дж. Палистрант ; под ред. 
А. Закис ; пер. с англ. И. Легостаева. – М. : Кудиц-Пресс, 2007. – 
192 с. 

5. Орлик С. Программная инженерия. Проектирование программного 
обеспечения. Software Design / C. Орлик. – М. : Вильямс, 2005. – 
112 с. 

5.10. Заплановані навчальні заходи та методи викладання. Лекції, 
семінарські заняття з використанням інформаційних технологій. 
5.11. Методи оцінювання: 
– поточний контроль (комп’ютерне тестування, опитування); 
– підсумковий контроль (екзамен). 
5.12. Мова навчання та викладання.Українська. 
 
5.1. Назва. Аналіз програмного забезпечення. 
5.2. Тип. Обов’язкова. 
5.3. Рік навчання. 2018/2019. 
5.4. Семестр. V. 
5.5. Лектор, науковий ступінь, посада. Зайцев Є.О., канд. техн. 
наук, викл. 
5.6. Результати навчання. У результаті вивчення дисципліни студенти 
повинні знати: методи виявлення та формалізації вимог до програм-
них продуктів; основні принципи побудови програм та методології 
програмування; класифікацію вимог до ПЗ; методологію верифікації 
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вимог; етапи процесу розробки програмного забезпечення; основні 
способи поліпшення ПЗ при використанні результатів аналізу вимог 
ПЗ; атрибути якості ПЗ; структуру класичної моделі процесу розробки 
програмного забезпечення; основи керування вимогами: види вимог, 
властивості вимог, формалізацію вимог; принципи та засоби докумен-
тації вимог; Повинні вміти: розрізняти функціональні і не функціо-
нальні вимоги; розрізняти атрибути якості вимог і їх призначення; 
володіти методологією розробки плану-проекту створення ПЗ; виділяти 
вимоги з кількісною оцінкою; документувати вимоги до програмних 
продуктів; знаходити і вирішувати конфлікти між вимогами; розробляти 
ясні, лаконічні і досить формальні описи вимог для розширення вже 
існуючих систем, ґрунтуючись на насущних потребах користувачів і 
інших зацікавлених осіб, демонструвати розуміння багатогранності 
вимог при створенні, розробці та впровадженні програмних продук-
тів; володіти основним глосарієм , що використовується в програмній 
інженерії при аналізі вимог до ПЗ; користуватись програмними засо-
бами відслідковування та управління вимогами програмних продуктів. 
5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Об’єктно-орієн-
товане програмування», «Основи інженерії програмного забезпечення», 
«Архітектура комп’ютера», «Комп’ютерна дискретна математика». 
5.8. Зміст. Основні поняття інженерії вимог. Загальні підходи до виз-
начення вимог, що використовуються в програмній інженерії. Процес 
інженерії вимог у SWEBOK. Способи визначення вимог при проектуванні 
ПЗ. Моделі процесу визначення вимог. Аналіз та синтез вимог програм-
ного продукту та його складових. Використання ДСТУ ІSО 9001-2001 
при аналізі вимог до прототипу, ПЗ та програмного продукту. Аналіз 
бізнес-вимог. Формування вимог до прототипу, ПЗ та програмного 
продукту. Визначення зацікавлених сторін при розробці ПЗ. Фіксація 
вимог і їх специфікація в відповідності із стандартами програмної 
інженерії (SWEBOK) та у формальному виді (UC, RUP). Фіксація ви-
мог відповідно до державних стандартів та нормативних документів 
України. Способи визначення системи та мови документування специ-
фікацій вимог. Документування вимог та їх специфікація відповідно з 
прийнятими стандартами в галузі програмної інженерії. Використан-
ня стандартів ДСТУ 3005-95, ГОСТ 34.201 та ГОСТ 19.2** при 
створенні відповідних супровідних документів ПЗ та програмного 
продукту. IEEE Standard 830-98 (SoftwareRequirementsSpecification). 
Документування вимог відповідно до державних стандартів та норма-
тивних документів України. 
5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби. 
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1. Лавріщева К.М. Програмна інженерія : навч. посіб. / К.М. Лаврі-
щева – К. : КПІ, 2008. – 319 с. 

2. Бабенко Л.П. Основи програмної інженерії : навч. посіб. / Л.П. Ба-
бенко, К.М. Лавріщева. – Київ : Знання, 2001. – 269 c. 

3. Герус О. Системи управління якістю вимоги (ІSО 9001:2000, ІDT). 
ДСТУ ІSО 9001-2001 / О.Герус, В. Горопацький, Л. Гудик та ін. – 
К. : Держстандарт України, 2001. – 23 с. 

4. Гецци К. Основы инженерии програмного обеспечения / К. Гецци, 
М. Джазайери, Д. Мандрили. – 2-е изд. – Санкт-Петербург: БХВ-
Петербург, 2005. – 832 с. 

5. Кантор М. Управление программными проектами. Практическое 
руководство по разработке успішного програмного обеспечения / 
М. Кантор. – М. : Вильямс, 2002. – 176 с. 

6. Levine L. Technicalwritingforsoftwareengineers. Curriculummodule 
SEI.CM-23 / L. Levine, L.H. Pesante, S.B. Dunkle. – Pittsburgh: 
CarnegieMellonUniversity, 1990. – 60 с. 

5.10. Заплановані навчальні заходи та методи викладання. Поєд-
нання традиційних та нетрадиційних методів викладання з викорис-
танням інноваційних технологій: 
– лекції(тематичні, проблемні), з використанням засобів візуалізації 
мультемедійної інформації; 

– практичні заняття (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. Алгоритми та структури даних. 
5.2. Тип. Обов’язкова. 
5.3. Рік навчання. 2018/2019. 
5.4. Семестр. V. 
5.5. Лектор, науковий ступінь, посада. Цензура М.О., канд. техн. 
наук, доц. 
5.6. Результати навчання. Формування необхідного рівня теоретич-
них знань та набуття практичних навичок з питань опису алгоритмів 
збереження та управління структурами даних. Розуміти методи де-
композиції та локального пошуку. 
5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Математичний 
аналіз», «Лінійна алгебра та аналітична геометрія», «Комп’ютерна диск-
ретна математика», «Основи інженерії програмного забезпечення». 
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5.8. Зміст. Побудова та аналіз алгоритмів. Побудова моделі алгорит-
мів за допомогою графів. Псевдомова та покрокова «кристалізація» 
алгоритмів. Базові конструкції мови Visual Basic 6.0. Оцінка часу 
виконання програм. Практичні рекомендації щодо розробки програм. 
Основні абстрактні типи даних. Фундаментальні структури даних: 
запис, масив та множина. Концепція типів даних. Стеки та рекурсивні 
процедури. Алгоритми пошуку даних. Лінійний пошук даних. Алго-
ритм Кнута, Мориса та Пратта. Пошук у рядку. Алгоритм Боуера та 
Мура. Дерева. Базові функції для виконання операцій над деревами. 
Представлення дерев за допомогою масивів. Представлення двійко-
вих дерев. Код Хаффмана. Основні оператори множини. Спеціальні 
методи представлення множин. Сортування. Рекурсивні алгоритми. 
Лінійні списки як дані з динамічною структурою. Дерева як дані з 
динамічною структурою. Алгоритми генераторів випадкових чисел. 
Методи аналізу алгоритмів. Методи розробки алгоритмів. 
5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси /засоби. 
1. Седжвик Р. Алгоритмы на C++ : анализ, структуры данных, сорти-
ровка, поиск, алгоритмы на графах / Р. Седжвик. – М. : Вильямс, 
2011. 

2. Трахтенброт Б.А. Алгоритмы и вычислительные автоматы / 
Б.А. Трахтенброт. – М. : Совет. радио, 1974. 

3. Альфред В. Ахо. Структуры данных и алгоритмы / Ахо В. Альфред, 
Джон Э. Хопкрофт. – М. : Вильямс, 2000. 

5.10. Заплановані навчальні заходи та методи викладання. Поєд-
нання традиційних та нетрадиційних методів навчання з використан-
ням інноваційних технологій: 
– лекції (оглядова / тематична / проблемна / лекція-консультація / лек-
ція-конференція;  

– лабораторні заняття (тренінг / презентація / дискусія / модерація / 
тренажерні завдання / робота в малих групах / інше). 

5.11. Методи оцінювання: 
– поточний контроль (комп’ютерне тестування, опитування); 
– підсумковий контроль (екзамен). 
5.12. Мова навчання та викладання. Українська. 
 
5.1. Назва. Економіка програмного забезпечення. 
5.2. Тип. За вибором. 
5.3. Рік навчання. 2018/2019. 
5.4. Семестр. V. 
5.5. Лектор, науковий ступінь, посада. Криворучко О.В., д-р техн. 
наук, зав. кафедри. 
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5.6. Результати навчання. Формування системи знань математичних 
методів і обчислювальної техніки, навичок аналізу економічних проб-
лем, постановки задач і оцінки наслідків альтернативних варіантів 
рішень, що приймаються з використанням моделей різних класів і 
ефективної комп’ютерноїпідтримки; вирішення задачі в умовах впливу 
великої кількості випадкових дестабілізуючих чинників, як того вима-
гає сучасне управління складними соціально-економічними і вироб-
ничими системами в умовах ринкової економіки. 
5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Основи інжене-
рії програмного забезпечення», «Економіка підприємства». 
5.8. Зміст. Структура й управління підприємством. Виробнича і загальна 
структура. Поняття і вплив структури підприємства на ефективність 
його функціонування. Принципи класифікації виробничої структури. 
Ринок і продукція. Класифікація продукції (програмного забезпечення). 
Вивчення ринку і попиту на продукцію (програмне забезпечення). 
Персонал підприємства, продуктивність і оплата праці. Капітал під-
приємства. Інвестиції та інноваційна діяльність. Техніко-технологічна 
база і виробнича потужність підприємства. Витрати на виробництво і 
реалізацію продукції. Фінансово-економічні результати діяльності під-
приємства. Організація виробництва і забезпечення якості продукції. 
Планування діяльності підприємств. Розвиток підприємств: сучасні 
моделі, трансформація і реструктуризація.Економічна безпека і анти-
кризова діяльність. 
5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси /засоби. 
1. Бойчик І.М. Економіка підприємства : навч. посіб. / І.М. Бойчик. –

2-ге вид., доповн., переробл. – Київ : Атіка, 2007. – 528 c. 
2. Бондар Н.М. Економіка підприємства : навч. посіб. / Н.М. Бондар. – 

2-ге вид., доповн. – Київ : А.С.К., 2005. – 400 с. 
3. Власенко О.С. Економіка і фінанси підприємства : навч. посіб. / 
О.С. Власенко. – Одеськ. нац. мор. ун-т. – Одеса : Астропринт, 
2009. – 200 с. 

4. Мельник Л.Г. Економіка підприємства : підруч. для студ. вищ. навч. 
закл. / за ред. Л.Г. Мельник. – Суми : Університет. кн., 2004. – 
656 с. 

5. Шегда А.В. Економіка підприємства : підручник / за ред. 
А.В. Шегда. – Київ : Знання, 2006. – 615 с. 

6. Ковальчук І.В. Економіка підприємства : навч. посіб. / 
І.В. Ковальчук. – Київ : Знання, 2008. – 679 с. 

5.10. Заплановані навчальні заходи та методи викладання. Поєд-
нання традиційних та нетрадиційних методів викладання з викорис-
танням інноваційних технологій: 
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– лекції (тематичні, проблемні), з використанням засобів візуалізації 
мультемедійної інформації; 

– практичнізаняття (традиційні, з моделюванням ситуацій). 
5.11. Методи оцінювання: 
– поточний контроль (опитування, тестування, контрольні роботи);  
– підсумковий контроль (екзамен). 
5.12. Мова навчання та викладання.Українська. 
5.1. Назва Економіка і організація інформаційного бізнесу. 
5.2. Тип За вибором. 
5.3. Рік навчання 2018/2019. 
5.4. Семестр V. 
5.5. Лектор, науковий ступінь, посада. Рзаєва С.Л., канд. техн. наук, 
доц. 
5.6. Результати навчання. Засвоєння студентами фундаментальних 
принципів щодо механізмів впливу інформатизації на процеси еконо-
мічного розвитку моделей інформаційного бізнесу, його формування 
та критеріїв оцінювання; особливостей підприємницького середовища 
при виробництві інформаційних продуктів і послуг; механізмів функ-
ціонування інформаційного ринку; правової регламентації процедури 
державної реєстрації підприємництва в інформаційній сфері; особли-
востей предметів і знарядь праці, кінцевого продукту, інформації як 
ресурсу і товару. 
5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Об’єктно-орієн-
товане програмування», «Основи інженерії програмного забезпечен-
ня», «Економіка підприємства». 
5.8. Зміст. Інформаційна сфера економіки та її структура. Класифікація 
видів інформаційної діяльності. Концепція інформаційного суспіль-
ства та роль держави в його формуванні. Огляд інформаційної 
політики промислово-розвинутих країн світу. Інформаційна політика 
України. Інформатизація стратегічних напрямів розвитку державності, 
безпеки та оборони.Основні елементи ринкової економіки і її інфор-
маційна складова. Інформаційна сфера економіки і її структура. Кла-
сифікація видів інформаційної діяльності. Концепція інформаційного 
суспільства. Інформаційна культура. Сутність інформаційного бізнесу. 
Інформаційні продукти і послуги. Середовище підприємництва. Модель 
інформаційного бізнесу. Особливості інформаційного бізнесу. Поняття 
інформаційного виробництва. Поняття та сутність інформаційного 
ринку. Механізм функціонування інформаційного ринку. Етапи та 
тенденції розвитку інформаційного ринку України. Класифікація орга-
нізаційних форм інформаційного бізнесу. Вибір юридичної форми 
бізнесу. Основні підходи до визначення номенклатури та асортименту 
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інформаційної продукції, товарної політики підприємства, оцінки 
конкурентоспроможності продукції. Сутність та етапи цінової політики 
інформаційного підприємства. Основний зміст нормування праці в 
інформаційному бізнесі. Нормування праці фахівців, зайнятих техніч-
ним обслуговуванням та ремонтом засобів обчислювальної техніки. 
Визначення потреб в інформаційних продуктах і послугах. 
5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби. 
1. Лігоненко Л.О. Підприємництво та бізнес-культура / Л.О Лігонен-
ко. – Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2011 – 504 с. 

2. Кириллов В.П. Готова ли Ваша фирмаиспользовать CASE-техноло-
гии / В.П. Кириллов. – К. : Баланс-Центр, 2007 – 98 с. 

3. Голосов О.В. Введение в информационныйбизнес : учеб. пособие / 
О.В. Голосов, С.А. Охрименко, А.В. Хорошилов и др. ; под ред. 
В.П. Тихомирова, А.В. Хорошилова. – М. : Финансы и статистика, 
2006. – 240 с. 

4. Єжова Л.Ф. Застосування інструментів маркетингу при вирішенні 
стратегічних задач інформаційного бізнесу. Міжвідомчий науковий 
збірник «Машинна обробка інформації», вип. 62 / Л.Ф. Єжова, 
С.Ф. Лазарєва. – Київ : КНЕУ, 2005. – С. 3–21. 

5.10. Заплановані навчальні заходи та методи викладання. Тема-
тичні та проблемні лекції, практичні заняття із застосуванням іннова-
ційних методів навчання, у тому числі розв’язання ситуаційних вправ 
та завдань, дискусії, роботи у малих групах. 
5.11. Методи оцінювання: 
– поточний контроль (комп’ютерне тестування, опитування); 
– підсумковий контроль (екзамен). 
5.12. Мова навчання та викладання.Українська. 
 
5.1. Назва. Методи і засоби передачі даних. 
5.2. Тип. За вибором. 
5.3. Рік навчання. 2018/2019. 
5.4. Семестр. V. 
5.5. Лектор, науковий ступінь, посада. Рассамакін В.Я., канд. техн. 
наук, доц. 
5.6. Результати навчання. У результаті вивчення дисципліни (ком-
петентності) студенти повинні знати: 
• принципи функціонування системи передачі даних; 
• базові мережні технології; типи мережевих пристроїв; 
• середовища передачі даних, основи теорії кодування інформації; 
• структуру еталонної моделі OSI, стек протоколів TCP/IP; 
• принципи організації інформаційного обміну в системах передачі; 
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• існуючі стратегії, засоби і прийоми захисту даних в мережах; 
• прикладні сервіси TCP/IP; 

У процесі вивчення дисципліни студент повинен вміти: 
• застосовувати набуті теоретичні знання щодо їх практичного вико-
ристання в питаннях організації локальних обчислювальних мереж 
та завдань, що вирішуються апаратними та програмними засобами 
локальної мережі; 

• володіти технологіями доступа до глобальних інформаційних ре-
сурсів; прикладними сервісами TCP/IP. 

5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Математичний 
аналіз», «Лінійна алгебра та аналітична геометрія», «Фізика», «Комп’ю-
терна дискретна математика». 
5.8. Зміст. Предмет та завдання. Основні принципи функціонування 
системи передачі даних. Модель, мережі передачі даних. передачі даних. 
Категорії мереж. Базові мережні технології. Методологія побудови ме-
режі. Базові топології локальної мережі. Середовища передачі даних. 
Кодування інформації в локальних мережах. Протоколи та архітектура 
протоколів. Еталонна модель OSI. Стек протоколів TCP/IP. Організації 
інформаційного обміну в системах передачі даних. Методи комутації 
і передачі даних.Методи забезпечення мережної безпеки. Мережеві 
пристрої. Типи апаратури локальних мереж. Прикладні сервіси TCP/IP. 
Сучасні технології мереж передачі даних. Системи мобільного радіо-
зв’язку. 
5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби. 
1. Коломоец Г.П. Организация компьютерных сетей : учебное пособ. / 
Г.П. Коломоец. – Запорожье : Классический приватный ун-т, 2012. – 
156 с. 

2. Олифер В.Г. Компьютерные сети. Принципы, технологии, протоко-
лы : учебник для вузов ; Изд. 4-ое. / В.Г. Олифер, Н.А. Олифер. – 
СПб: Питер, 2016. – 992с. 

3. Стеклов В.К. Телекомунікаційні мережі / В.К. Стеклов, Л.Н. Берк-
ман. – Київ : Техніка, 2001. – 392 с. 

5.10. Заплановані навчальні заходи та методи викладання. Вив-
чення дисципліни проводитися шляхом лекційних (аудиторних) та 
практичних занять (в комп’ютерному класі на ПК), що забезпечують 
закріплення теоретичних знань, сприяють засвоєнню практичних на-
вичок створення та роботи в мережі. 
5.11. Методи оцінювання: 
– поточний контроль (письмове тестування, усне опитування, пере-
вірка самостійної робот; 

– підсумковий контроль (залік). 
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5.12. Мова навчання та викладання.Українська. 
 
5.1. Назва. Дискретні структури. 
5.2. Тип. За вибором. 
5.3. Рік навчання. 2018/2019. 
5.4. Семестр. V. 
5.5. Лектор, науковий ступінь, посада. Краснощок В.М., канд. техн. 
наук, доц. 
5.6. Результати навчання. Формування системи знань математичних 
методів і обчислювальної техніки, навичок аналізу економічних проб-
лем, постановки задач і оцінки наслідків альтернативних варіантів 
рішень, що приймаються з використанням моделей різних класів і 
ефективної комп’ютерної підтримки; вирішення завдання в умовах 
впливу великої кількості випадкових дестабілізуючих чинників, як 
того вимагає сучасне управління складними соціально-економічними 
і виробничими системами в умовах ринкової економіки. 
5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Комп’ютерна 
дискретна математика», «Лінійна алгебра та аналітична геометрія», 
«Математичний аналіз». 
5.8. Зміст. Елементи теорії множин. Операції над множинами: об’єд-
нання, перетин, доповнення, різниця. Відношення та відображення на 
множинах. Елементи комбінаторного аналізу. Основне правило комбі-
наторики. Формула включень і виключень. Біном Ньютона. Елементи 
математичної логіки. Засади математичної логіки. Булеві функції та 
способи їх задання. Елементарні функції алгебри логіки. Формули в 
алгебрі логіки. Елементи теорії графів. Основні означення; вершина, 
ребро. Орієнтовний граф. Матриці інцидентності та суміжності. Графи 
та бінарні відношення. Маршрути, ланцюги та цикли. Зв’язність графа. 
Дерево. Діаметр, радіус та центр графа. Кістякове дерево. Планарний 
граф. Ейлерові та гамільтонові графи. Екстремальні задачі на графах. 
5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси /засоби. 
1. Бардачов Ю.М. Дискретна математика / Ю.М. Бардачов, Н.А. Соко-
лова, В.Є. Ходаков. – Київ : Вища шк., 2002. – 288 с. 

2. Бажин И.И. Экономическая кибернетика : компакт-учебник / 
И.И. Бажин. – Харків : Консум, 2004. – 290 с. 

3. Борисенко О.А. Лекції з дискретної математики (множини і логіка) / 
О.А. Борисенко. – Суми : Унів. кн, 2002. – 178 с. 

4. Глушков В.М. Энциклопедия кибернетики / В.М. Глушков. – Київ : 
УСЭ, 1974. – Т. 1. – 608 с. ; т. 2. – 624 с. 
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5.  Капітонова Ю.В. Основи дискретної математики : підручник у 2 т. / 
Ю.В. Капітонова, С.Л. Кривий, О.А. Летичевський та ін. – Київ : 
ЛіфтСофт, 2000. – Т. 1 – 380 с. ; т. 2 – 370 с. 

6. Пономаренко Л.А. Основи економічної кібернетики : підручник / 
Л.А. Пономаренко. – Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2002. – 432 с. 

5.10. Заплановані навчальні заходи та методи викладання. Поєд-
нання традиційних та нетрадиційних методів навчання з викорис-
танням інноваційних технологій: 
– лекції (оглядова / тематична / проблемна / лекція-консультація / лек-
ція-конференція; 

– семінарські / практичні / лабораторні заняття /тренінг / презентація / 
дискусія / модерація / тренажерні завдання / робота в малих групах / 
інше). 

5.11. Методи оцінювання: 
– поточний контроль (комп’ютерне тестування, опитування); 
– підсумковий контроль (екзамен). 
5.12. Мова навчання та викладання.Українська. 
 
 
5.1.Назва. Соціологія. 
5.2. Тип. За вибором. 
5.3. Рік навчання. 2018/2019. 
5.4. Семестр. V. 
5.5. Лектор, науковий ступінь, посада. Ванюшина О.Ф., канд. філол. 
наук, доц.; Іщенко А.В., ст. викл. 
5.6. Результати навчання. Дисципліна сприяє задоволенню освітніх 
інтересів особистості й розвитку таких компетенцій: формування ро-
зуміння сутності соціального життя та соціальної структури суспіль-
ства, а також навичок аналізу соціальних явиш та процесів. 
5.7.Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Філософія». 
5.8. Зміст. Соціологія як наука. Становлення і розвиток зарубіжної со-
ціології. Історія становлення та розвитку соціології в Україні. Суспіль-
ство: сутність, типи, тенденції розвитку. Соціальна структура і 
соціальна стратифікація. Соціальна взаємодія, соціальні відносини та 
соціальний контроль. Соціальні інститути суспільства. Особистість в 
системі соціальних зв’язків. Економічна соціологія як наука. Людина 
в сфері економічних відносин. Програмування та організація соціоло-
гічного дослідження. Опитування, спостереження та аналіз документів 
у соціологічному дослідженні. 
5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси / засоби. 
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1. Лукашевич М.П. Соціологія: Базовий курс : підручник / М.П. Лука-
шевич, М.В. Туленков. – Київ : Каравела, 2011. – 458 с. 

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

3. Городяненко В.Г. Соціологія : підручник для студ. вищ. навч. закл., 
вид. 3-є, переробл., допов. / за ред. В.Г. Городяненка. – Київ : Ака-
демія, 2006. – 544 с. 

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

5. Пічі В.М. Соціологія : підручник / за ред. В.М. Пічі. – 3-тє вид., 
стереот. – Львів : Магнолія 2006, 2008. – 278 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 з використанням комп’ютерної тех-
ніки, письмові контрольні роботи, захист міні-проектів);  

– підсумковий (залік). 
5.12. Мова навчання та викладання.Українська 
 
 
5.1. Назва. Психологія праці та інженерна психологія. 
5.2.Тип. За вибором. 
5.3. Рік навчання. 2018/2019. 
5.4. Семестр. V. 
5.5. Лектор, науковий ступінь, посада. Миронець С.М., канд. пед. 
наук, доц. 
5.6. Результати навчання. Формування знань про психологічну харак-
теристику праці як одного з основних видів діяльності людини і 
сучасний стан психологічних досліджень у сфері психології праці, 
формування вмінь розумітися в мотивах, що спонукають до трудової 
діяльності. Оволодіння студентами базовими знаннями та практичними 
навичками і вміннями психологічного супроводу і надання психоло-
гічної підтримки людині-оператору в системах «людина-машина», 
психологічного забезпечення комфортних умов праці з урахуванням 
конструювання робочих місць, робочого простору, психологічної 
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експертизи та проектування технічних і програмних елементів сис-
теми «людина-машина». 
5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Філософія». 
5.8. Зміст. Предмет, завдання та актуальність розвитку психології 
праці та інженерної психології. Психологічні основи діяльності людини 
та структура особистості працівника. Психологічні особливості трудових 
дій, умінь та навичок. Психологічні основи професійного відбору і до-
бору кадрів. Психологічне вивчення людини як суб’єкта професійної 
діяльності. Працездатність людини та її психічні стани у процесі 
праці. Формування готовності особистості до праці. Головні поняття 
психології праці і функціональні стани під час професійної діяльності. 
Психологічні аспекти професійного відбору. Методи вивчення трудо-
вої діяльності. Методики дослідження мислення, пам’яті та уваги. Зако-
номірності та чинники ефективності професійної діяльності. Психоло-
гічні питання безпеки праці. Соціально-психологічні характеристики 
у взаємовідносин у трудовому колективі. Інженерно-психологічні 
основи проектування систем «людина-машина». 
5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси / засоби. 
1. Гульчак Ю.П. Основи інженерної психології : навч. посіб. / 
Ю.П. Гульчак, Л.І. Северин. – Вінниця : ВНТУ, 2014. – 84 с. 

2. Корольчук М.С. Психофізіологія діяльності : підручник для студ. 
вищ. навч. закл. / М.С. Корольчук. – К. : Ельга-Центр, 2012. – 400 с. 

3. Корольчук М.С. Соціально-психологічне забезпечення діяльності в 
звичайних та екстремальних умовах : навч. посіб. для студ. вищ. 
навч. закл. / М.С. Корольчук, В.М. Крайнюк. – Київ : Ніка-Ценр, 
2012. – 580 с. 

4. Лукашевич Н.П. Психология труда : учеб. пособие / Н.П. Лукаше-
вич, И.В. Сингаевская, Е.И. Бондарчук. – 2-е изд., доп. и перераб. – 
К. : МАУП, 2004. – 112 с. 

5. Трофімов Ю.Л. Інженерна психологія : підручник / Ю.Л. Трофімов. – 
Київ : Либідь, 2002. – 264 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, кейс-стаді). 

5.11. Методи оцінювання: 
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– поточний контроль (тестування письмове, опитування, перевірка 
підготовленого есе / ситуаційні завдання тощо); 

– підсумковий контроль (екзамен). 
5.12. Мова навчання та викладання. Українська. 
 
5.1. Назва. Професійна практика програмної інженерії. 
5.2. Тип. Обов’язкова. 
5.3. Рік навчання. 2018/2019. 
5.4. Семестр. VI. 
5.5. Лектор, науковий ступінь, посада. Зайцев Є.О., канд. техн. 
наук, викл. 
5.6. Результати навчання. У результаті вивчення дисципліни студен-
ти повинні знати: значення стандартів та професійних товариств у 
сфері програмної інженерії; основи усної, письмової і графічної кому-
нікації;  стратегії вислуховування, переконання і ведення переговорів; 
принципи та стандарти написання документації, типи документів (вклю-
чаючи презентації програмних продуктів); зміст основних категорій 
професійної та корпоративної етики;  основи права інтелектуальної 
власності; законодавче регулювання права інтелектуальної власності; 
майнове та немайнове авторське право на програмний продукт; особ-
ливості патентної охорони програмних продуктів; основні поняття та 
методи в області якості програмного забезпечення; приймати рішення 
про вирішення етичних дилем у відношенні основних принципів етики і 
системи правил етики в сфері програмної інженерії; працювати з дже-
релами захисту права інтелектуальної власності України; формувати 
документацію для реєстрації авторського права на програмний 
продукт та авторських договорів; розробляти ліцензійні угоди на 
програмного забезпечення; виявляти основні фактори, що визначають 
якість програмних засобів; складати документацію для сертифікації 
програмних продуктів та систем якості. 
5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Об’єктно-орієнто-
ване програмування», «Основи інженерії програмного забезпечення», 
«Архітектура комп’ютера», «Алгоритми та структури даних», «Аналіз 
програмного забезпечення», «Комп’ютерна дискретна математика». 
5.8. Зміст. Історія становлення та перспективи розвитку програмної 
інженерії як професії. Характеристика професійної інженерної діяль-
ності розробників програмного забезпечення. Професіоналізм. Акре-
дитація, сертифікація і ліцензування в при створенні та підтримці ПЗ. 
Професійна діяльність. Принципи професійної діяльності. Комп’ютерна 
етика. Чотири принципи комп’ютерної етики. Кодекс комп’ютерної 
етики. «Хакерська етика». Вісім принципів кодексу етики програмної 



 

 81

інженерії. Морально-етичні відносини в організації проектної команди. 
Суміщення ролей у команді розробників. Характер і роль професійних 
суспільств. Походження професійних спільнот і їх роль у професійної 
діяльності інженера з програмного забезпечення. Ключові характе-
ристики професійних суспільств. їх характеристики, цілі та завдання 
діяльності. Професійна діяльність інженера з програмного забезпечення: 
види, класифікація. Робота у команді розробників. Оцінка сценаріїв 
користувача. Оцінка швидкості роботи групи. Компромісний аналіз. 
Виконання плану проекту. Інкрементне планування. Фаза написання 
коду і збірки проекту (Build). Поетапна розробка та розгортання 
проекту. Фаза стабілізації та забезпечення якості (Stabilize). Проведення 
заходів по забезпеченню якості програмного продукту на кожному 
етапі його життєвого циклу та тестуванню. Фаза розгортання / поставки 
продукту (Deploy). Операційне управління (OperationalManagement). 
Навчання персоналу (Governance). Взаємозв’язок між фазами й 
інтерактивною розробкою програмного забезпечення. Застосування 
концепції повторного використання коду при розробці програмних 
продуктів. Реинжиниринг. Рефакторинг. Модульні системи. 
5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби. 
1. Лавріщева К.М. Програмна інженерія : навч. посіб. / К.М. Лавріще-
ва. – Київ : КПІ, 2008. – 319 с. 

2. Бабенко Л.П. Основи програмної інженерії : навч. посіб. / Л.П. Ба-
бенко, К.М. Лавріщева. – Київ : Знання, 2001. – 269 c. 

3. Герус О. Системи управління якістю вимоги (ІSО 9001:2000, ІDT). 
ДСТУ ІSО 9001-2001 / О. Герус, В. Горопацький, Л. Гудик та ін. – 
Київ : Держстандарт України, 2001. – 23 с. 

4. Гецци К. Основы инженерии програмного обеспечения / К. Гецци, 
М. Джазайери, Д. Мандрили. – 2-е изд. – Санкт-Петербург : БХВ-
Петербург, 2005. – 832 с. 

5. Кантор М. Управление программными проектами. Практическое 
руководство по разработке успешного програмного обеспечения / 
М. Кантор. – М. : Вильямс, 2002. – 176 с. 

6. Levine L. Technicalwritingforsoftwareengineers. Curriculummodule 
SEI.CM-23 / L. Levine, L.H. Pesante, S.B. Dunkle. – Pittsburgh : 
CarnegieMellonUniversity, 1990. – 60 с. 

5.10. Заплановані навчальні заходи та методи викладання. Поєд-
нання традиційних та нетрадиційних методів викладання з викорис-
танням інноваційних технологій: 
– лекції(тематичні, проблемні), з використанням засобів візуалізації 
мультемедійної інформації; 

– практичні заняття (традиційні, з моделюванням ситуацій). 
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5.11. Методи оцінювання. 
– поточний контроль (тестування; усне та письмове опитування); 
– підсумковий контроль (екзамен). 
5.12. Мова навчання та викладання. Українська. 
 
5.1. Назва. Емпіричні методи програмної інженерії. 
5.2. Тип. Обов’язкова. 
5.3. Рік навчання. 2018/2019. 
5.4. Семестр. VІ. 
5.5. Лектор, науковий ступінь, посада. Козік О.І., ст. викл. 
5.6. Результати навчання. Формування проектних управлінських 
рішень, на основі розуміння теорії ймовірностей та статистики, пла-
нування та здійснення експериментів для оцінки гіпотез про якість та 
процеси розробки програмного забезпечення, аналіз даних, що наво-
дяться з різних джерел. 
5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Комп’ютерна 
дискретна математика», «Лінійна алгебра та аналітична геометрія», 
«Теорія ймовірностей та математична статистика». 
5.8. Зміст. Статистичні величини. Статистичне вивчення варіації. Ряди 
динаміки. Поняття та види динамічних рядів. Статистичне вивчення 
взаємозв’язків. Основні поняття кореляційного та регресійного ана-
лізу. Парна кореляція і парна регресія. Множинна лінійна регресія. 
Нелінійна регресія. Коефіцієнти еластичності. Множинна кореляція. 
Непараметричні методи вивчення взаємозв’язку. Таблиці взаємоза-
лежності. Рангова кореляція. Аналітична статистика. Методики прий-
няття управлінських рішень. Процес управління. Технології і моделі 
процесу розробки управлінських рішень. Розробка і вибір управлінсь-
ких рішень в умовах невизначеності. Кореляційний аналіз даних в 
Excel. Дисперсійний аналіз даних в Excel. Статистичний пакет 
STATISTICA. Статистичний пакет SPSS.  
5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси /засоби. 
1. Барковський В.В. Теорія ймовірностей та математична статистика : 
навч. посіб для студ. екон. спец. вищ. навч. закл. / В.В. Барковсь-
кий. – 3-тє вид., переробл. і допов. – Київ : Центр навч. літ., 2002. – 
447 с. 

2. Айвазян С.А. Прикладная статистика. Исследование зависимостей : 
справоч. изд. / С.А. Айвазян. – М. : Финансы и статистика, 1985.  – 
488 с. 

3. Галицька Є.В. Фінансова статистика : навч. посіб. для студ. вищ. 
навч. закл. / Є.В. Галицька. – Київ : Кондор, 2008. – 440 с. 
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4. Гаркуша Н.М. Статистика ринку товарів та послуг : навч. посіб. / 
Н.М. Гаркуша. – Київ : Знання, 2011. – 341 с. 

5. Горкавий В.К. Статистика : навч. посіб. / В.К. Горкавий. – Київ : 
Алерта, 2012. – 608 с. 

6. Толбатов Ю.А. Загальна теорія статистики засобами Excel : навч. 
посіб. / Ю.А. Толбатов. – Київ : Четверта хвиля, 1999. – 212 с. 

5.10. Заплановані навчальні заходи та методи викладання. Лекції, 
семінарські заняття з використанням інформаційних технологій. 
5.11. Методи оцінювання: 
– поточний контроль (комп’ютерне тестування, опитування); 
– підсумковий контроль (екзамен). 
5.12. Мова навчання та викладання. Українська. 
 
5.1. Назва: Організація комп’ютерних мереж. 
5.2. Тип. Обов’язкова. 
5.3. Рік навчання. 2018/2019. 
5.4. Семестр. VІ. 
5.5. Лектор, науковий ступінь, посада. Шестак Я.І., викл. 
5.6. Результати навчання. Формування у майбутніх фахівців необ-
хідного рівня базових знань із основ побудови комп’ютерних мереж. 
Засвоєння практичних навичок по виявленню та усуненню неполадок 
в комп’ютерних мережах та підтримці їх у робочому стані. 
5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Фізика», «Архі-
тектура комп’ютера», «Операційні системи», «Основи інженерії 
програмного забезпечення». 
5.8. Зміст. Основи побудови комп’ютерних мереж. Концепції, моделі 
та стандарти комп’ютерних мереж. Основи передачі даних в комп’ю-
терних мережах. Основні стандарти розгортання локальних мереж. 
Апаратні засоби побудови та структуризації комп’ютерних мереж. 
Мережеві операційні системи. Загальні засади та технології побудови 
глобальних мереж. 
5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси /засоби. 
1. Ватаманюк А. Создание, обслуживание и администрирование сетей 
на 100% / А. Ватаманюк. – СПб. : Питер, 2010. – 288 с. 

2. Гук М. Аппаратные средства локальных сетей / М. Гук. – СПб. : 
Питер, 2002. – 572 с. 

3. Камер Д. Компьютерные сети и Internet / Д. Камер. – М. : Вильямс, 
2002. – 640 с. 

4. Олифер В.Г. Основы компьютерных сетей / В.Г. Олифер, Н.А. Оли-
фер. – 2-е изд. – СПб. : Питер, 2009. – 864 с. 
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5. Чернега В. Компьютерные сети : учеб. пособие для студ. вузов 
напр. «Компьют. науки» / В. Чернега, Б. Платтнер. – Севастополь : 
СевНТУ, 2006. – 500 с. 

5.10. Заплановані навчальні заходи та методи викладання. Поєд-
нання традиційних та нетрадиційних методів викладання із викорис-
танням інноваційних технологій:  
– лекції (тематична; проблемна); 
– практичні заняття (традиційні, тренінг). 
5.11. Методи оцінювання: 
– поточний контроль (тестування; усне та письмове опитування; ви-
конання практичних та лабораторних завдань); 

– підсумковий контроль (залік). 
5.12. Мова навчання та викладання.Українська. 
 
5.1. Назва. Бази даних. 
5.2. Тип. Обов’язкова. 
5.3. Рік навчання. 2018/2019. 
5.4. Семестр. VI. 
5.5. Лектор, науковий ступінь, посада. Демідов П.Г., канд. техн. 
наук, доц. 
5.6. Результати навчання. Опанування методів та засобів проектування 
та розробки баз даних (БД), архітектури серверів БД, функціональної 
мови SQL, технології доступу до БД, а також вміння використовувати 
Case-технології та системи управління базами даних (СУБД); створю-
вати в їх середовищі моделі даних та бази даних; розробляти різні 
системні та прикладні програмні додатки на мові SQL та об’єктно-
орієнтованих мовах програмування, які з’єднані з базами даних. 
5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Основи інже-
нерії програмного забезпечення», «Алгоритми та структури даних», 
«Аналіз програмного забезпечення», «Об’єктно-орієнтоване програ-
мування». 
5.8. Зміст. Характеристика сучасних баз даних та систем управління 
базами даних. Реляційні бази даних та її об’єкти. Реляційна алгебра та її 
оператори. Реляційне числення та його оператори. Проектування бази 
даних. Структури збереження та методи доступу. CASE-технології 
розробки моделей даних. Основи архітектури бази даних Oracle. Управ-
ління базою даних Oracle у графічному режимі засобами системи 
Oracle Enterprise Manager (OEM). Прості запити мови SQL для вибір-
ки даних. Складні запити мови SQL для вибірки даних. Запити мови 
SQL для визначення та обробки даних. Захист даних: відновлення, па-
ралелізм. Захист даних: безпека та цілісність. Представлення. Оптимі-
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зація. Домени, відношення і типи даних. Невизначені значення та 
тризначна логіка. Розподілені бази даних і системи клієнт-сервер. 
Основні концепції об’єктно-орієнтованої технології. Технології доступу 
до баз даних з програм об’єктно-орієнтованих мов програмування. 
Логічні (дедуктивні) системи управління базами даних. Підтримка 
прийняття рішень. 
5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси /засоби. 
1. Андколи Ананд. Oracle9і для Windows : пер. з англ. / Ананд 
Андколи, Рама Велпури. – Київ : Лори, 2006. – 498 с. 

2. Васвани В. Zend Framework. Разработка веб-приложений на РНР / 
В. Васвани. – СПб. : Питер, 2012. – 432 с. 

3. Вебер Д. Технология Java в подлиннике : пер. с англ. / Д. Вебер. – 
СПб. : BHV – Санкт-Петербург, 2000. – 1104 с. 

4. Вонтинг Ларс Бо. Oracle Enterprise Manager 101 : пер. з англ. / Ларс 
Бо Вонтинг, Дирк Щепанек. – Київ : Лори, 2005. – 480 с. 

5. Гаврилова Т.А. Базы знаний интеллектуальных систем / Т.А. Гаври-
лова, В.Ф. Хорошевский. – СПб. : Питер, 2000. – 384 с. 

6. Грабер М. SQL. Справочное руководство / М. Грабер. – М. : Лори, 
2000. – 291 с. 

5.10. Заплановані навчальні заходи та методи викладання. Тема-
тичні та проблемні лекції, практичні заняття із застосуванням актив-
них методів, у тому числі: розв’язання ситуаційних вправ та завдань, 
дискусії, роботи у малих групах. 
5.11. Методи оцінювання: 
– поточний контроль (комп’ютерне тестування, опитування); 
– підсумковий контроль (екзамен). Курсовий проект з баз даних. 
5.12. Мова навчання та викладання.Українська. 
 
5.1. Назва. Технології розробки та тестування програмного забезпе-
чення. 
5.2. Тип. Обов’язкова. 
5.3. Рік навчання. 2018/2019. 
5.4. Семестр. VІ. 
5.5. Лектор, науковий ступінь, посада. Цюцюра М.І., канд. техн. 
наук, викл. 
5.6. Результати навчання. Оволодіння методами тестування, верифі-
кації і валідації, вивчення підходів до створення звітності при розробці 
програмного забезпечення, ознайомлення із сучасними статистич-
ними методами та інструментальними засобами контролю якості. 
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5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Алгоритми та 
структури даних», «Об’єктно-орієнтоване програмування», «Архітек-
тура комп’ютера», «Аналіз програмного забезпечення». 
5.8. Зміст. Основи тестування програмного забезпечення. Інфраструк-
тура перевірки правильності програмних систем. Класифікація помилок 
і методи їхнього пошуку. Загальні класи помилок. Верифікація та 
валідація програмного забезпечення. Стратегії і критерії верифікації 
програмних продуктів під час життєвого циклу. Методи верифікації 
програмного забезпечення. Понятійний апарат верифікації. Формальні 
методи верифікації. Експертиза. Динамічні методи верифікації. Син-
тетичні методи верифікації. Якість програмного забезпечення. Забез-
печення якості програмного забезпечення. Метрики якості. Управ-
ління якістю програмного забезпечення. Моделі оцінки надійності 
програмних систем. Стандарти якості програмного забезпечення. 
Сертифікація програмної продукції. 
5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси /засоби. 
1. Білас О.Є. Верифікація і тестування програмного забезпечення : 
конспект лекцій : навч. посіб. / О.Є. Білас. – Львів : Львів. полі-
техніка, 2008. – 269 с. 

2. Білас О.Є. Якість програмного забезпечення та тестування : навч. 
посіб. / О.Є. Білас. – Львів : Львів. політехніка, 2011. – 216 с. 

3. Королюк Ю.Г. Ефективність інформаційних систем : навч.-метод. 
посіб. / Ю.Г. Королюк, Л.Л. Маханець, Я.М. Барасюк. – Чернівці : 
ЧТЕІ Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2007. – 190 с. 

4. Маршалл Донис. Надежный код: Оптимизация цикла разработки 
программного обеспечения / Донис Маршалл, Джон Бруно. – СПб. : 
Питер, 2010. – 320 с. 

5. Орам Э. Идеальная разработка ПО. Рецепты лучших программис-
тов / Э. Орам, Г. Уилсон. – СПб. : Питер, 2012. – 592 с. 

5.10. Заплановані навчальні заходи та методи викладання. Лекції, 
семінарські заняття з використанням інформаційних технологій. 
5.11. Методи оцінювання: 
– поточний контроль (комп’ютерне тестування, опитування); 
– підсумковий контроль (екзамен). 
5.12. Мова навчання та викладання. Українська. 
 
5.1. Назва. Англійська мова спеціальності. 
5.2. Тип. Обов’язкова. 
5.3. Рік навчання. 2018/2019. 
5.4. Семестр. VI. 
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5.5. Лектор, науковий ступінь, посада. Шкорубська Ю.Є., викл.; 
Тома Н.М., канд. філол. наук, доц.; Дурдас А.П., викл. 
5.6. Результати навчання. Формування навичок професійного спіл-
кування у фахівців з програмної інженерії. Оволодіння спеціальною 
професійною професійною термінологією та формування умінь її 
використання в повсякденній професійній діяльності. Поглиблення та 
закріплення знань граматики. Розвиток та поглиблення навичок 
писемного та усного мовлення. 
5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. Іноземна мова (за 
професійним спрямуванням) В2. 
5.8. Зміст. Теми: Користувачі комп’ютерів. Архітектура комп’ютера. 
Комп’ютерні програми. Периферійні пристрої. Операційні системи. 
Графічні інтерфейси користувача. Прикладні програми. Мультимедіа. 
Мережі. Інтернет. Всесвітня павутина. Веб-сайти. Системи зв’язку. 
Обчислювальна підтримка. Безпека даних. Розробка програмного 
забезпечення. Люди та комп’ютерні технології. Останні розробки в 
області інформаційних технологій. Майбутнє ІТ. 
5.8. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби. 
1. Glendinning E.H., McEvan John, Oxford English for Information 

Technology: Student Book (Second Edition), 2006. 
2. Santiago Remacha Esteras, Infotech, English for Computer Users, Fourth 

Edition, Cambridge Professional English, Student’s Book, 2007. 
3. Professional English in Use. ICT. Cambridge University Press, 2007. 
4. Тюріна С.Ю. Англійська мова у сфері інформаційних та комп’ю-
терних технологій, академія природознавства / С.Ю. Тюріна, 2012. 

5. Маркушевська Л.П. Computer in Use / Л.П. Маркушевська, Л.І. Бу-
ханова, О.І.Савенкова. – СПб. : СпбГУ ІГТМ 2010. 

6. Infotech English for Computer Users. Cambridge University Press, 2008. 
5.10. Заплановані навчальні заходи та методи викладання. Прак-
тичні заняття, самостійна робота. Інтерактивні методи та технології 
викладання, комп’ютерне тестування. 
5.11. Методи оцінювання: 
– поточний  контроль(опитування, тестування, контрольні роботи);  
– по завершенню вивчення (екзамен).  
5.12. Мова навчання та викладання. Англійська. 
 
 
5.1. Назва. WEB-дизайн і WEB-програмування. 
5.2. Тип. За вибором. 
5.3. Рік навчання. 2018/2019. 
5.4. Семестр. VI. 
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5.5. Лектор, науковий ступінь, посада. Палагута К.О., канд. екон. 
наук, доц. 
5.6. Результати навчання. У результаті вивчення дисципліни (ком-
петентності) студенти повинні знати:  
– основи web-дизайну і Internet-програмування; 
– основи проектування сайтів; 
– основи програмування сайтів різними засобами; 
– основні конструкції, синтаксис та семантику мов розмітки HTML та 

XML, базові принципи розробки Web-додатків на основі технологій 
HTML та XML; 
повинні вміти: 

– розробляти Web-сайти з використанням технологій проектування 
сайтів і Internet-програмування; 

– створювати додатки на стороні клієнта та сервера із використанням 
мов JavaScript, PHP. 

5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Основи інжене-
рії програмного забезпечення», «Об’єктно-орієнтоване програмуван-
ня», «Архітектура комп’ютера», «Операційні системи», «Алгоритми 
та структури даних», «Аналіз програмного забезпечення», «Органі-
зація комп’ютерних мереж». 
5.8. Зміст. Основні поняття Web-дизайну. Web-редактори: невізуаль-
ні, візуальні, гібридні. Браузери. Мови розмітки. Види сайтів та їхні 
особливості. Планування сайту, вміст, цільова аудиторія. Юзабилити 
сайту. Стандарти W3C. Графічний редактор AdobePhotoshop для Web-
дизайну. Особливості оптимізації двох форматів Web-графіки: GIF та 
JPEG. Розробка графічного матеріалу для Web-сторінок. Створення 
макета сторінки. Основи анімації: ефективні прийоми малювання, 
операції з об’єктами, створення графічних символів і зразків, часова 
діаграма, створення покадрової та tween-анімації. Анімація перетво-
рення об’єктів та управління їхньою трансформацією. Типи звукових 
файлів, що підтримує Flash. Додавання звуку та його настроювання. 
Анімаційні ролики. Інтерактивні ролики. Публікація й експорт Flash-
ролика. Технології JavaScript для створення динамічних сайтів. Мова 
сценаріїв JavaScript: організація розгалужених обчислювальних про-
цесів, організація циклічних обчислювальних процесів, функції, 
опрацювання форм. Технології web-програмування. Інтерпретована 
мова програмування PHP для створення динамічних сайтів. Створен-
ня клієнт-серверних додатків мовою програмування PHP. Робота з 
базами даних (на прикладі MySQL). Питання авторизації користува-
чів під час доступу до web-сторінки. Використання CMS Typo3, 
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MaxSite CMS, Joomla та інших сучасних систем керування сайтом для 
швидкої розробки динамічних веб-сайтів, інтернет-співтовариств, 
медіа-порталів та ін. Оптимізація сайту для пошукових систем. Реєст-
рація доменних імен. FTP-клієнти. Завантаження сайту на сервер. 
Управління web-сайтом. 
5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби. 
1. Баканов А.С. Эргономика пользовательского интерфейса: от проек-
тирования к моделированию человеко-компьютерного взаимодейс-
твия / А.С. Баканов, А.А. Обознов. – М. : Институт психологии 
РАН, 2011. – 176 с. 

2. Берд Дж. Веб-дизайн. Руководство разработчика = The Principles of 
Beautiful Web Design, 2nd Edition / Дж. Берд. – П. : Питер, 2012. – 
С. 224. 

3. Хантер Дэвид. XML. Работа с XML, 4-е издание = Beginning XML, 
4th Edition. Дэвид Хантер, ДжеффРафтер, Джо Фаусетт, Эрик ван 
дер Влист, и др. – М. : «Диалектика», 2009. – 1344 с. 

4. Фримен Э. Изучаем HTML, XHTML и CSS = HeadFirst HTML with 
CSS & XHTML / Э. Фримен, Э. Фримен. – П. : Питер, 2010. – 656 с. 

5. Прохоренок Н. HTML, Javascript, PHP и MySQL. Джентльменский 
набор Web-мастера / Н. Прохоренок. – СПб. : БХВ-Петербург, 2008. – 
640 с. 

6. Самойлов Е.Э. Web-дизайн для начинающих: Практическое руко-
водство. / Е.Э.Самойлов. – М. : Триумф», 2009. – 192 с. 

5.10. Заплановані навчальні заходи та методи викладання. Вив-
чення дисципліни проводитися шляхом лекційних (аудиторних) та 
лабораторних занять (в комп’ютерному класі на ПК), що забезпечують 
закріплення теоретичних знань, сприяють засвоєнню практичних 
навичок. 
5.11. Методи оцінювання: 
– поточний контроль (письмове тестування, усне опитування, пере-
вірка самостійної роботи); 

–  підсумковий контроль (залік). 
5.12. Мова навчання та викладання.Українська. 
 
5.1. Назва. Технологія Java. 
5.2. Тип. За вибором. 
5.3. Рік навчання. 2018/2019. 
5.4. Семестр. VI. 
5.5. Лектор, науковий ступінь, посада. Цензура М.О., канд. техн. 
наук, доц. 
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5.6. Результати навчання. Формування у майбутніх фахівців знань 
про особливості об’єктно-орієнтованої мови Java; основні алгоритми 
обробки текстової та числової інформації; базові та керуючі опера-
тори; об’яву класів, їх призначення; принципи успадкування класів та 
поняття суперкласу; основні класи бібліотеки AWT для роботи з 
графікою, вікнами та елементами керування. Вміти здійснювати роз-
робку алгоритмів і програм з використанням об’єктно-орієнтованого 
підходу на мові Java. 
5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Основи програ-
мування», «Архітектура та проектування програмного забезпечення», 
«Об’єктно-орієнтоване програмування». 
5.8. Зміст. Загальна характеристика мови Java. Базові типи даних та 
лексеми мови Java. Середовище розробки Java-додатків Eclipse. Класи 
та їх опис. Методи класів та виклик методів. Конструктори класів. 
Реалізація принципів спадкування та поліморфізму. Обробка строко-
вих даних в програмах Java. Класи String, StringBuffer та StringBuilder. 
Поняття інтерфейсів та види вбудованих класів. Поняття виключних 
ситуацій. Типи виключень. Обробка виключних ситуацій. Організація 
операцій введення-виведення та передачі даних. Набір абстракцій для 
роботи з вікнами, створення віконного інтерфейсу користувача. Вико-
ристання шрифтів.  
5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби. 
1. Лонг Ф. Руководство для программиста на Java: 75 рекомендаций 
по написанию надёжных и защищённых программ / Ф. Лонг. – 
БНВ-Петербург, 2014. – 256 с. 

2. Льюис Д. Самоучитель Java 7 / Д. Льюис, Д. Мюллер. – BHV-СПб, 
2013. – 464 с. 

3. Машнин Т.С. Eclipse: разработка RCP-, Web-, Ajax- и Android-прило-
жений на Java / Т.С. Машнин – СПб.: БХВ-Петербург, 2013. – 384 с. 

4. Хабибуллин И. Java 7: в подлиннике / И. Хабибуллин. – БХВ-
Петербург, 2012. – 768 с. 

5. Хорстманн К.С. Java 2. Основы / К.С. Хорстманн, Г. Корнелл. 7-е 
изд. – М. : Вильямс, 2007. – Т. 1. – 896 с. 

6. Хорстманн К.С. Java 2. Тонкости программирования / К.С. Хорст-
манн, Г. Корнелл. – М. : Вильямс, 2007. – Т. 2. – 1168 с. 

5.10. Заплановані навчальні заходи та методи викладання. Поєд-
нання традиційних та нетрадиційних методів викладання з викорис-
танням інноваційних технологій:  
– лекції (тематичні, проблемні) з використанням мультимедійних за-
собів та демонстрацією відеороликів; 

– лабораторні роботи (традиційні, тренінгові завдання, комп’ютерне 
тестування). 
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5.11. Методи оцінювання: 
– поточний контроль (опитування, тестування на ПК); 
–  підсумковий контроль (залік). 
5.12. Мова навчання та викладання. Українська. 
 
5.1. Назва. Моделювання та аналіз програмного забезпечення. 
5.2. Тип. Обов’язкова. 
5.3. Рік навчання. 2019/2020. 
5.4. Семестр. VIІ. 
5.5. Лектор, науковий ступінь, посада. Цюцюра М.І., канд. техн. 
наук, викл. 
5.6. Результати навчання. Формування теоретичних знань з принци-
пів об’єктно-орієнтованого підходу до аналізу та проектування інфор-
маційних систем і ознайомлення студентів з основними концепціями 
моделювання. Сучасні методи системного аналізу та моделювання 
інформаційних систем; знання методів розробки програмного забез-
печення, способів моделювання, елементів мови UML, що використо-
вуються при моделюванні інформаційних систем, програмних засоби, 
що підтримують уніфіковану мову моделювання UML. 
5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Об’єктно-орієн-
товане програмування», «Аналіз програмного забезпечення», «Архі-
тектура та проектування програмного забезпечення». 
5.8. Зміст. Об’єктно-орієнтована методологія проектування інформа-
ційних систем. Проектування класів. Принципи проектування класу. 
Принципи використання наслідування при проектуванні класів. Пра-
вила об’єктно-орієнтованого проектування. Об’єктно-орієнтований 
аналіз. Застосування об’єктно-орієнтованого підходу до моделювання 
програмних та непрограмних систем. Об’єктно-орієнтований аналіз. 
Методи аналізу. Метод Coad-Yourdon. Метод OMT (Object Modeling 
Technique). Метод Shlaer-Mellor. Метод Martin-Odell. Метод Booch. 
Метод OOSE (Object-Oriented Software Engineering). Метод OSA (for 
Object-oriented Systems Analysis). Метод Fusion. Метод Syntropy. 
Метод MOSES. Метод SOMA (Semantic Object Modeling Approach). 
Нотація BON (Business Object Notation). Шаблони проектування. 
5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси /засоби. 
1. Ванссидес Дж. Применение шаблонов проектирования. Дополните-
льные штрихи : пер. с англ. / Дж. Ванссидес. – М. : Вильямс, 2003. – 
144 с. 

2. Гамма Э. Приемы объектно-ориентированного проектирования. 
Паттерны проектирования / Э. Гамма, Р. Хелм, Р. Джонсон. – СПб. : 
Питер, 2001. – 368 с. 
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3. Спольски Дж. Х. Лучшие приемы разработки ПО / Дж. Х. Спольски. – 
СПб. : Питер, 2007. – 208 с. 

4. Будай А. Дизайн-паттерни – простіше простого / А. Будай. – Львів, 
2012. – 90 с. 

5. Фримен Э. Паттерны проектирования / Э. Фримен, К. Сьерра, 
Б. Гейтс. – СПб. : Питер, 2011. – 656 с. 

6. Биллинг В.А. Объектное программирование в классах на С# / 
В.А. Биллинг. – М. : ИНТУИТ, 2008. – 360 с. 

5.10. Заплановані навчальні заходи та методи викладання. Поєд-
нання традиційних та нетрадиційних методів викладання з викорис-
танням інноваційних технологій: 
– лекції (тематичні; проблемні); 
– практичні заняття. 
5.11. Методи оцінювання: 
– поточний контроль (комп’ютерне тестування, опитування); 
– підсумковий контроль (екзамен). 
5.12. Мова навчання та викладання.Українська. 
 
5.1. Назва. Безпека програм та даних. 
5.2. Тип. Обов’язкова. 
5.3. Рік навчання. 2019/2020. 
5.4. Семестр. VII. 
5.5. Лектор, науковий ступінь, посада. Сидорчук В.Є., канд. техн. 
наук, ст. викл. 
5.6. Результати навчання. Забезпечення цілісності, достовірності і 
доступності інформації; управління безпекою; забезпечення ціліснос-
ті, конфіденційності і автентичності інформації; розмежування прав 
користувачів з доступу до ресурсів автоматизованої системи; захист 
автоматизованої системи та її елементів від несанкціонованого 
доступу; забезпечення юридичного захисту електронних документів. 
До завдань вивчення дисципліни належать:стандарти із захисту даних 
в комп’ютерних системах та державний стандарт України із захисту 
інформації;інформаційна безпека та технології захисту даних; проек-
тування інформаційних систем; канали проникнення загроз та принципи 
побудови систем захисту; основні принципи та методи аутентифіка-
ції, засобів розгортання мережевої інфраструктури; навички створю-
вання копії файлів та архівування даних; використовування програм-
них рішень Microsoft; основ побудови криптосистем; набуття навичок 
криптоаналізу; розгляд типів криптоаналізу з точки зору інформації; 
надання класифікації шифросистем стосовно захищеності (стійкості 
до криптоаналізу); програмна реалізація криптографічних алгоритмів; 
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запобігання зламування шифросистем;застосування електронного 
цифрового підпису; безпека прикладних програм; моделювання 
загроз ПЗ; методи безпечної реалізації ПЗ; методи і засоби аналізу 
безпеки ПЗ; шкідливі програми на ЕОМ; багаторівневий захист 
корпоративних мереж;технологія виявлення вторгнень та управління 
засобами захисту інформації;аналіз стану безпеки листування. 
5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Основи інжене-
рії програмного забезпечення», «Об’єктно-орієнтоване програмуван-
ня», «Архітектура комп’ютера», «Операційні системи», «Архітектура 
та проектування програмного забезпечення», «Конструювання прог-
рамного забезпечення», «Організація комп’ютерних мереж», «Аналіз 
програмного забезпечення». 
5.8. Зміст. Основні поняття захисту інформації та інформаційної 
безпеки. Аналіз загроз інформаційної безпеки. Введення у мережевий 
інформаційний обмін. Аналіз загроз мережевої безпеки. Забезпечення 
інформаційної безпеки мереж. Основні поняття політики безпеки. 
Структура політики безпеки організації. Інформаційна безпека та тех-
нології захисту даних. Роль стандартів інформаційної безпеки. Міжна-
родні стандарти інформаційної безпеки. Вітчизняні стандарти безпеки 
інформаційних технологій. Основні поняття криптографічного захисту 
інформації. Симетричні та асиметричні криптосистеми шифрування. 
Переваги і недоліки режимів шифрування. Шифрування і дешифруван-
ня. Генерування ключів. Алгоритм створення відкритого і закритого 
ключів. Управління криптоключами. Обмін ключами. Функція хешу-
вання. Електронний цифровий підпис. Автентифікація. Авторизація. 
Адміністрування дій користувачів. Методи автентифікації. Апаратно-
програмні системи ідентифікації та автентифікації. Проблеми забез-
печення безпеки ОС. Архітектура підсистеми захисту ОС. Засоби 
безпеки ОС Windows. Архітектура та завдання управління засобами 
мережевого захисту. Функції та особливості функціонування між-
мережевих екранів. Схеми мережевого захисту на базі міжмережевих 
екранів. Протоколи формування захищених каналів на канальному та 
сеансовомурівні. Засоби захисту бездротових мереж. Управління 
ідентифікацією та доступом. Організація захищеного віддаленого 
доступу. Управління доступом за схемою однократного входу з авто-
ризацією Концепція адаптивного управління безпекою. Технологія 
аналізу захищеності. Засоби виявлення мережевих атак. Комп’ютерні 
віруси і проблеми антивірусного захисту. Антивірусні програми і 
комплекси. Побудова систем антивірусного захисту мережі. Багато-
рівневий захист корпоративних мереж. Аудит і моніторинг безпеки. 
Захист листування. 
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5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби. 
1. Анин Б.Ю. Защита информации в компьютерной системе / 
Б.Ю. Анин. – СПб. : БХВ – Санкт-Петербург, 2000. – 384 с. 

2. Антоненко В.М. Сучасні інформаційні системи і технології : навч. 
посіб. / В.М. Антоненко, Ю.В. Рогушина. – Київ : КСУ МП, 2005. – 
131 с. 

3. Антонюк А.О. Основи захисту інформації в автоматизованих систе-
мах : навч. посіб. / А.О. Антонюк. – Київ : Видавн. дім «КМ Акаде-
мія», 2003. – 244 с. 

4. Романец Ю.В. Защита информации в компьютерных системах и 
сетях / Ю.В. Романец, Г.А. Тимофеев, В.Ф. Шаньгин. – М. : Радио и 
связь, 1999. – 328 с. 

5. Петров А.А. Компьютерная безопасность. Криптографические ме-
тоды защиты / А.А. Петров. – М. : ДМК, 2000. – 448 с. 

6. Столлингс В. Криптография и защита сетей: теория и практика / 
В. Столлингс. – М. : Вильямс, 2001. – 672 с. 

5.10. Заплановані навчальні заходи та методи викладання. Поєд-
нання традиційних та нетрадиційних методів викладання з викорис-
танням інноваційних технологій: 
– лекції(тематичні, проблемні), з використанням засобів візуалізації 
мультемедійної інформації; 

– практичнізаняття (традиційні, з моделюваннямситуацій). 
5.11. Методи оцінювання: 
– поточний контроль (тестування; усне та письмове опитування); 
– підсумковий контроль (екзамен). 
5.12. Мова навчання та викладання. Українська. 
 
5.1. Назва. Основи штучного інтелекту. 
5.2. Тип. Обов’язкова. 
5.3. Рік навчання. 2019/2020. 
5.4. Семестр. VII. 
5.5. Лектор, науковий ступінь, посада. Демідов П.Г., канд. техн. 
наук, доц. 
5.6. Результати навчання. Після вивчення дисципліни студенти по-
винні: знати: тенденції і перспективи розвитку систем штучного інте-
лекту (ШІ), принципи побудови та технології розробки систем ШІ, 
моделі обробки та подання знань, принципи побудови нейронних 
мереж і різні підходи до навчання в нейронних мережах, мови прог-
рамування для штучного інтелекту; вміти: використовувати системи 
ШІ для розв’язання прикладних задач у різних предметних галузях; 
проектувати системи ШІ, експертні системи, бази знань; використо-
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вувати різні методи навчання; розробляти комп’ютерні програми на 
мовах штучного інтелекту для розв’язання інтелектуальних задач в 
економіці. 
5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Основи інжене-
рії програмного забезпечення», «Конструювання програмного забез-
печення», «Організація комп’ютерних мереж», «Аналіз програмного 
забезпечення». 
5.8. Зміст. Етапи розвитку штучного інтелекту. Базові поняття ШІ: 
інтелект, штучний інтелект, данні та знання, інтелектуальні задачі. 
Огляд прикладних областей ШІ. Пошук рішень задач у просторі станів. 
Логічні моделі та метод резолюцій. Числення висловлювань. Основи 
числення предикатів. Правила виводу в численні предикатів: модус 
поненс, метод  резолюції та інші. Уніфікація. Мови і технології прог-
рамування для штучного інтелекту. Синтаксис мови PROLOG для 
програмування логіки предикатів. Приклади розв’язання задач на мові 
PROLOG. Програмування на LISP. Приклади розв’язання задач на мо-
ві LISP. Об’єктно-орієнтоване програмування з використанням мови 
CLOS. Основні концепції нейронних мереж. Логічне програмування в 
Visual Prolog. Програми моделювання штучних нейронних мереж: 
Neural 10, NeuroPro, Statistica Neural Networks та інші. Схеми, графи, 
категоріальні та Copycat архітектури  представлення знань. Агентно-
орієнтоване та розподілене рішення проблем. Структура агентів, їх 
розподіл за функціональними можливостями. Мультиагентні системи. 
Огляд технології експертних систем (ЕС). Вивід в умовах невизна-
ченості, дедуктивні та індуктивні моделі виводу. Машинне навчання: 
символьне, на основі зв’язків, соціальних та емерджентних принци-
пів. Проблеми розуміння природної мови. 
5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси /засоби. 
1. Братко И. Алгоритмы искусственного интеллекта на языке 

PROLOG / И. Братко. – М. : Вильямс, 2004. – 640 с. 
2. Глибовець М.М. Штучний інтелект : підруч. для студ. вищ. навч. 
закл. / М.М. Глибовець, О.В. Олецький. – Київ : Академія, 2002. – 
366 с. 

3. Девятков В.В. Системы искусственного интеллекта : учеб. пособие 
для вузов / В.В. Девятков. – М. : Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 
2001. – 352 с. 

4. Люгер Джордж Ф. Искусственный интеллект. Стратегии и методы 
решения сложных проблем / Джордж Ф Люгер. – М. : Вильямс, 
2003. – 864 с. 

5. Рассел С. Искусственный интеллект: современный подход / С. Рас-
сел, П. Норвиг. – М. : Вильямс, 2006. – 1408 с. 
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6. Хайкин Саймон. Нейронные сети / Саймон Хайкин. – М. : Вильямс, 
2006. – 1104 с. 

5.10. Заплановані навчальні заходи та методи викладання. Лекції, 
практичні заняття, самостійна робота. 
5.11. Методи оцінювання: 
– поточний контроль(опитування, тестування);  
– підсумковий контроль (екзамен). 
5.12. Мова навчання та викладання. Українська. 
 
5.1. Назва. Людино-машинна взаємодія. 
5.2. Тип. Обов’язкова. 
5.3. Рік навчання. 2019/2020. 
5.4. Семестр. VІІ. 
5.5. Лектор, науковий ступінь, посада. Краснощок В.М., канд. техн. 
наук, доц. 
5.6. Результати навчання. Опанування тенденцій розвитку інтерфей-
сів користувача нових комп’ютерних технологій, розуміння проекту-
ванняи інтерфейсів, враховуючи всі вивчені передумови, методів 
підвищення корисності програмних систем, що розробляються і 
використовуються. Побудова прототипу інтерфейсу, що проектується, 
тестування розробленого інтерфейсу. 
5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Основи інженерії 
програмного забезпечення», «Комп’ютерна дискретна математика», 
«Об’єктно-орієнтоване програмування», «Архітектура та проектуван-
ня програмного забезпечення». 
5.8. Зміст. Загальна характеристика програмних систем, типи корис-
тувацьких інтерфейсів і їх реалізація. Основні завдання інформаційних 
систем. Організація взаємодії комп’ютера і користувача. Типи інтер-
фейсів. Засади проектування користувацького інтерфейсу. Критерії 
якості інтерфейсу. Сутність правила GOMS (Goals, Operators, Methods 
and Selection Rules). Елементи управління програмного інтерфейсу. 
Стандартні сценарії поведінки системи. Проектування інтерфейсу як 
частина розробки технічного завдання. Прототипи інтерфейсів як 
основа відносин замовника та розробника інформаційної системи. Виз-
начення потрібної функціональності системи. Створення користува-
цьких сценаріїв. Збір повної схеми. Перевірка схеми за сценарієм. 
Побудова прототипу. Тестування / модифікація прототипу. Інтерфейс 
у стилі METRO, приклади використання. 
5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси /засоби. 
1. Головач В.В. Дизайн пользовательского интерфейса. Искусство 
мыть слона / В.В. Головач. – Режим доступу : www.usethics.ru 
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2. Донской М. Пользовательский интерфейс / М. Донской // Книжная 
полка Д. Сатина. – Режим доступу : personal.i1snet.m/-dsatin/Library/ 
00006.shtml 

3. Иванова Г.С. Технология программирования : учеб. для вузов / 
Г.С. Иванова. – М. : МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2002. – 320 с.  

4. Конюх В.Л. Компьютерная автоматизация производства : учеб. 
пособие в 2 ч. / В.Л. Конюх ; Кузбас. гос. техн. ун-т. – Кемерово : 
ГУ КузГТУ, 2003. – Ч. 2. – 104 с. 

5. Купер А. Миф о метафоре / А. Купер ; Центр практ. программ. – 
Режим доступу : hci.psychology.ru/toader/ ailicles/ 

6. Мандел Т. Разработка пользовательского интерфейса / Т. Мандел ; 
пер. с англ. – М. : ДМК Пресс, 2001. – 416 с. 

5.10. Заплановані навчальні заходи та методи викладання. Лекції, 
семінарські заняття з використанням інформаційних технологій. 
5.11. Методи оцінювання: 
– поточний контроль (комп’ютерне тестування, опитування); 
– підсумковий контроль (екзамен). 
5.12. Мова навчання та викладання.Українська. 
 
5.1. Назва. Менеджмент проектів програмного забезпечення. 
5.2. Тип. За вибором. 
5.3. Рік навчання. 2019/2020. 
5.4. Семестр. VІІ. 
5.5. Лектор, науковий ступінь, посада. Криворучко О.В., д-р техн. 
наук, зав. кафедри. 
5.6. Результати навчання. Формування у майбутніх фахівців галузі 
«Програмна інженерія» сучасного рівня інформаційної та комп’ютер-
ної культури, набуття практичних навичок роботи на сучасній комп’ю-
терній техніці і використання сучасних інформаційних технологій для 
розв’язання різноманітних задач у практичній діяльності за фахом. 
5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Алгоритми та 
структури даних», «Операційні системи», «Аналіз програмного забез-
печення». 
5.8. Зміст. Менеджмент у розробці програмних виробів. Уведення в 
управління проектами програмного забезпечення. Міжнародні та на-
ціональні стандарти з управління проектами. Предмети стандартизації 
в управлінні проектами. Рамкові стандарти з УП (ICB IPMA, PM BoK 
тощо). Класифікація й оточення проектів. Життєвий цикл проекту. 
Використання стандартів життєвих циклів інформаційних систем. 
Основні процеси, що розглядаються в PJM: Контроль і Звіти; Управ-
ління Роботами; Управління Ресурсами; Управління Якістю; Управління 
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Конфігурацією. Етапи життєвого циклу в Oracle PJM: планування 
проекту; планування фази; управління фазою; завершення фази; за-
вершення проекту. Структура проекту. Контроль виконання проекту. 
Управління якістю у проекті. Автоматизація функцій управління 
проектами. 
5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби. 
1. Бай С.І. Операційний менеджмент : практикум : навч. посіб. для 
студ. вищ. навч. закл. / С.І. Бай. – Київ : Київ. нац. торг.-екон ун-т, 
2004. – 186 с. 

2. Бурков В.Н. Как управлять проектами / В.Н. Бурков, Д.А. Новиков. – 
М. : СИНЕРГ-ГЕО. – 2001. – 187 с. 

3. Бушуев С.Д. Динамическое лидерство в управлении проектами / 
С.Д. Бушуев, В.В. Морозов. – Київ : Укр. ассоц. упр. проектами, 
2005. – 312 с. 

4. Пономаренко Л.А. Комп’ютерні технології управління інновацій-
ними проектами / Л.А. Пономаренко. – Київ : Київ. нац. торг.-екон. 
ун-т, 2001. – 453 с. 

5. Файоль Ф. Управление – это наука и искусство / Ф. Файоль, 
Г. Эмерсон, Ф. Тейлор, Г. Форд ; пер. с англ. – М. : Республика, 
1992. – 351 с. 

6. Тарасюк Г.М. Управління проектами : навч. посіб. / Г.М. Тарасюк. – 
Київ : Каравела, 2006. – 320 с. 

5.10. Заплановані навчальні заходи та методи викладання. Лекції, 
семінарські заняття з використанням інформаційних технологій. 
5.11.Методи оцінювання: 
– поточний контроль (комп’ютерне тестування, опитування); 
– підсумковий контроль (екзамен). 
5.12. Мова навчання та викладання. Українська. 
 
5.1. Назва. Управління проектами інформатизації. 
5.2. Тип. За вибором. 
5.3. Рік навчання. 2019/2020. 
5.4. Семестр. VІІ. 
5.5. Лектор, науковий ступінь, посада. Криворучко О.В., д-р техн. 
наук, зав. кафедри. 
5.6. Результати навчання. Формування системи теоретичних знань і 
практичних навичок з методології управління IT-проектами – перспек-
тивного напряму розвитку теорії менеджменту, який поширюється у 
сферіінформації економіки в Україні. Застосування інструментів ме-
тодології УП у діяльності, пов’язаній з інформатизацією економіки. 
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5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Основи інжене-
рії програмного забезпечення», «Економіка підприємства». 
5.8. Зміст. Уведення в управління IT-проектами. Міжнародні та націо-
нальні стандарти з управління IT-проектами. Предмети стандартизації 
в управлінні IT-проектами. Рамкові стандарти з УП (ICB IPMA, PM 
BoK тощо). Класифікація й оточення IT-проектів. Життєвий цикл IT-
проекту. Використання стандартів життєвих циклів інформаційних 
систем. Основні процеси, що розглядаються в PJM: Контроль і Звіти; 
Управління Роботами; Управління Ресурсами; Управління Якістю; 
Управління Конфігурацією. Етапи життєвого циклу в Oracle PJM: 
планування IT-проекту; планування фази; управління фазою; завер-
шення фази; завершення проекту. Структура проекту. Контроль 
виконання проекту. Управління якістю у IT-проекті. Автоматизація 
функцій управління IT-проектами.  
5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси /засоби. 
1. Бай С.І. Операційний менеджмент : практикум : навч. посіб. для 
студ. вищ. навч. закл. / С.І. Бай. – Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 
2004. – 186 с. 

2. Бурков В.Н. Как управлять проектами / В.Н. Бурков, Д.А. Новиков. – 
М. : СИНЕРГ-ГЕО, 2011. – 187 с. 

3. Бушуев С.Д. Динамическое лидерство в управлении проектами / 
С.Д. Бушуев, В.В. Морозов. – Київ : Укр. ассоц. упр. проектами, 
2005. – 312 с. 

4. Пономаренко Л.А. Комп’ютерні технології управління інновацій-
ними проектами / Л.А. Пономаренко. – Київ : Київ. нац. торг.-екон. 
ун-т, 2001. – 453 с. 

5. Файоль Ф. Управление – это наука и искусство / Ф. Файоль, 
Г. Эмерсон, Ф. Тейлор, Г. Форд ; пер. с англ. – М. : Республика, 
1992. – 351 с. 

6. Тарасюк Г.М. Управління проектами : навч. посіб. / Г.М. Тарасюк. – 
Київ : Каравела, 2006. – 320 с. 

5.10. Заплановані навчальні заходи та методи викладання. Поєд-
нання традиційних та нетрадиційних методів викладання з вико-
ристанням інноваційних технологій: 
–лекції(тематичні, проблемні), з використанням засобів візуалізації 
мультемедійної інформації; 
–практичнізаняття (традиційні, з моделюваннямситуацій). 
5.11. Методи оцінювання: 
– поточний контроль (опитування, тестування, контрольні роботи);  
– підсумковий контроль (залік). 
5.12. Мова навчання та викладання. Українська. 
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5.1. Назва. Імітаційне моделювання економічних систем. 
5.2. Тип. За вибором. 
5.3. Рік вивчення. 2019/2020. 
5.4. Семестр VIІ. 
5.5. Лектор, науковий ступінь, посада. Краснощок В.М., канд. техн. 
наук, доц. 
5.6. Результати навчання. У результаті вивчення дисципліни студен-
ти повинні знати про: 
– моделі, що застосовуються при дослідженні економічних систем; 
– основні складові імітаційного моделювання; 
– мови імітаційного моделювання;  
– імітаційні моделі та сфери їх застосування. 
Вміти: 

– аналізувати економічні системи та розробляти для них алгоритми 
імітаційних моделей; 

– моделювати мовою GPSS з використанням середовища ВиРОМ імі-
таційні моделі економічних систем; 

– робити збір статистичної інформації, необхідної для аналізу еконо-
мічної системи; 

– проводити аналіз отриманих результатів моделювання та робити 
висновки, щодо функціонування економічної системи;  

– переносити результати моделювання на об’єкт дослідження.  
5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Лінійна алгебра 
та аналітична геометрія», «Основи інженерії програмного забезпе-
чення», «Математичний аналіз», «Теорія ймовірності та математична 
статистика». 
5.8. Зміст. Сутність, розвиток і застосування імітаційного моделю-
вання. Основні етапи побудови імітаційних моделей. Генерування 
випадкових подій і випадкових величин під час машинної імітації. 
Планування імітаційних експериментів. Узагальнення та статистична 
перевірка результатів імітаційних експериментів. Програмні засоби 
імітаційного моделювання. 
5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби. 
1. Вітлинський В.В. Моделювання економіки : навч. посіб. / В.В. Віт-
линський. – Київ : КНЕУ, 2003. – 408 с. 

2. Глушков В.М. Энциклопедия кибернетики / отв. ред. В.М. Глушков. – 
К. : Главная редакция УСЭ, 1974. – 1 т. – 608 с., 2 т. – 624 с. 
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3. Гультяев А.К. MATLAB 5.3. Имитационное моделирование в среде 
Windows : практ. пособие / А.К. Гультяев. – СПб. : КОРОНА принт, 
2001. – 400 с. 

4. Лычкина Н.Н. Имитационное моделирование экономических процес-
сов : учебное пособ. для слушателей программы eMBI / Н.Н. Лыч-
кина. – М. : Наука, 2005. – 164 с. 

5. Павловский Ю.Н. Имитационное моделирование : учеб. пособие 
для студ. высш. учеб. завед. / Ю.Н. Павловский, Н.В. Белотелов, 
Ю.И. Бродский. – М. : Академия, 2008. – 236 с. 

6. Цисарь И.Ф. Компьютерное моделирование экономики. 
5.10. Заплановані навчальні заходи та методи викладання. Поєд-
нання традиційних та нетрадиційних методів викладання із викорис-
танням інноваційних технологій: 
– лекції (тематична; проблемна); 
– практичні заняття (традиційні, тренінг). 
5.11. Методи оцінювання: 
– поточний контроль (комп’ютерне тестування, опитування); 
– підсумковий контроль (залік). 
5.12. Мова навчання та викладання. Українська. 
 
5.1. Назва. Моделювання економічних процесів. 
5.2. Тип. За вибором. 
5.3. Рік навчання. 2019/2020. 
5.4. Семестр. VII.  
5.5. Лектор, науковий ступінь, посада. Роскладка А.А., д-р екон. 
наук, проф., зав. кафедри. 
5.6. Результати навчання. Методологія та інструментарій побудови 
моделей економічних процесів, їх аналіз та використання; практичні 
навички побудови моделей економічних процесів на макро- та мікро-
економічному рівнях. 
5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Економіка під-
приємства». «Математичний аналіз». «Теорія ймовірностей та мате-
матична статистика». «Дискретні структури». 
5.8. Зміст. Економічний процес як об’єкт моделювання. Концептуальні 
засади математичного моделювання економіки. Алгоритмічні моделі 
в економіці та підприємництві. Прикладні математичні моделі фінан-
сово-економічних процесів. Корисність у сфері попиту. Оптимізація 
корисності споживання. Виробничі функції. Рейтингове оцінювання 
та управління в економіці. Поведінка виробників і споживачів: моделі 
їх взаємодії. Модель міжгалузевого балансу. Традиційні макроеконо-
мічні моделі. Односекторні нелінійні моделі макроекономіки. Моделі 
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аналізу макроекономічної політики. Загальна модель макроекономіч-
ної динаміки. Моделі систем масового обслуговування. Планування 
та проведення експериментів з моделями.Прийняття рішень за 
результатами моделювання. 
5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби. 
1. Островський П.І. Моделювання економічних процесів : навч. посіб. / 
П.І. Островський, О.М. Гострик, Т.П. Добрунік та ін. – Одеса : 
ОНЕУ, 2012. – 132 с. 

2. Вітлінський В.В. Моделювання економіки : навч. посіб. / В.В. Віт-
лінський. – Київ : КНЕУ, 2003. – 408 с. 

3. Чураков Е.П. Математическиеметоды обработки эксперименталь-
ных данных в экономике : учеб. пособие / Е.П. Чураков. – М. : 
Финансы и статистика, 2004. – 240 с. 

4. Мур Д. Экономическоемоделирование в Microsoft Excel : пер. с 
англ. / Д. Мур, Д. Уэдерфорд. − М. : Вильямс, 2004. − 1024 с. 

5. Шелобаев С.И. Математическиеметоды и модели в экономике, 
финансах, бизнесе : учеб. пособие / С.И. Шелобаев. – М. : ЮНИТИ-
ДАНА, 2004. – 367 с. 

6. Салманов О.Н. Математическаяэкономика с применениемMathCAD 
и Excel / О.Н. Салманов. – СПб. : БХВ-Петербург, 2003. – 464 с. 

5.10. Заплановані навчальні заходи та методи викладання. Поєд-
нання традиційних і нетрадиційних методів викладання з викорис-
тання мінноваційних технологій: 
– лекції (тематична, проблемна); 
– практичнізаняття (традиційні, робота в малихгрупах). 
5.11. Методи оцінювання: 
– поточний контроль (усне та письмовеопитування; захист індиві-
дуальних завдань; тестування); 

– підсумковий контроль (екзамен). 
5.12. Мова навчання та викладання. Українська. 
 
5.1. Назва. Комерційна діяльність. 
5.2. Тип. За вибором. 
5.3. Рік навчання. 2019/2020. 
5.4. Семестр. VII. 
5.5. Лектор, науковий ступінь, посада. Пархаєва Н.В., канд. техн. 
наук, доц.; Бегларашвілі О.П., канд. екон. наук, доц. 
5.6. Результати навчання. Результатами (компетентностями) вивчен-
ня дисципліни є отримання знань щодо: 
− функціонування суб’єктів комерційної діяльності та окремих струк-
турних підрозділів, що проводять комерційну роботу; 
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− формування товарного асортименту підприємствами роздрібної та 
оптової торгівлі та підвищення рівня його ефективності; 

− кон’юнктури товарного ринку та його окремих сегментів; 
− формування комерційних зв’язків та взаємодії суб’єктів господарю-
вання; 

− особливостей і перспектив розвитку електронної комерції; 
− оптової закупівлі товарів торговельним підприємством, оцінювання 
ефективності та визначення шляхів її підвищення; 

− роздрібного продажу товарів торговельним підприємством та сер-
вісного обслуговування покупців; 

− видів комерційного ризику, його оцінювання та методів мінімізації. 
5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Основи інжене-
рії програмного забезпечення», «Економіка підприємства». 
5.8. Зміст. Сутність, суб’єкти, об’єкти та функції комерційної діяльності. 
Поняття комерційної діяльності підприємства. Принципи, цілі та 
завдання комерційної діяльності підприємства. Класифікація суб’єк-
тів комерційної діяльності. Основні вимоги до об’єктів комерційної 
діяльності. Формування товарного асортименту підприємства торгівлі. 
Методи оптимізації товарного асортименту. Схема оптимізаційного 
методу підбору асортименту. Показники оцінки ефективності управ-
ління товарним асортиментом. Кон’юнктура товарного ринку. Конку-
ренція на ринку споживчих товарів. Сутність кон’юнктури товарного 
ринку. Критерії сегментації товарного ринку. Сутність та види аналізу 
цін на товари та послуги. Формування комерційних зв’язків та взаємо-
дія суб’єктів господарювання. Суть і функції господарського догово-
ру. Оцінювання ефективності взаємодії суб’єктів господарювання на 
товарному ринку. Інформаційне забезпечення процесу взаємодії 
суб’єктів господарювання. Структура безпеки систем інформаційного 
забезпечення взаємодії суб’єктів господарювання. Етапи закупівель-
ної роботи. Закупівельні стратегії. Обґрунтування обсягу та структури 
закупівель товарів. Контроль та оперативне управління закупівельною 
діяльністю підприємства торгівлі. Стратегії роздрібного продажу то-
варів. Сервіс як необхідний компонент торговельного обслуговування 
споживачів. Стандарти сервісного обслуговування. Цінове стимулю-
вання продажу товарів. Показники оцінки ефективності комерційної 
діяльності підприємства торгівлі. Сутність, види та властивості комер-
ційного ризику. Види та основні форми страхування комерційних 
ризиків. 
5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби. 
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1. Балабан П.Ю. Комерційна діяльність : підручник / за ред. 
П.Ю. Балабана, М.П. Балабан, Т.Л. Мітяєва та ін. – Х. : Світ Книг, 
2015. – 452 с. 

2. Виноградська А.М. Комерційна діяльність торговельного підприєм-
ства : навч. посіб. / А.М. Виноградська. – Київ : Київ. нац. торг.-
екон. ун-т, 2008. – 278 с. 

3. Апопія В.В. Комерційна діяльність: підручник / В.В. Апопія. – 2-ге 
вид. перероб. і доп. – Київ : Знання, 2008. – 535 с. 

4. Москвітіна Т.Д. Комерційні зв’язки торговельного підприємства: 
навч. посіб. / Т.Д. Москвітіна, В.В. Черепов. – Київ : Київ. нац. 
торг.-екон. ун-т, 2002. – 126 с. 

5. Панкратов Ф.Г. Коммерческая деятельность / Ф.Г. Панкратов. –  
11-е изд. – М. : Дашков и К°, 2008. – 500 с. 

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

5.10. Заплановані навчальні заходи та методи викладання. Лекції, 
семінарські та практичні заняття з використанням активних методів 
навчання. 
5.11. Методи оцінювання: 
– поточний контроль (письмове опитування, тестування, обговорення 
наукових доповідей та реферативних повідомлень студентів, пере-
вірка виконання творчих завдань і ситуаційних вправ); 

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

 
5.1. Назва. Електронна комерція. 
5.2. Тип. За вибором. 
5.3. Рік навчання. 2019/2020. 
5.4. Семестр. VII. 
5.5. Лектор, науковий ступінь, посада. Баннікова С.О., канд. фіз.-
мат. наук, доц. 
5.6. Результати навчання. Формування знань та практичних навичок 
щодо методів та засобів розвитку, організації та виконання торго-
вельних операцій та угод електронними засобами. 
5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Архітектура 
комп’ютера», «Операційні системи», «Архітектура та проектування 
програмного забезпечення», «Конструювання програмного забезпе-
чення», «Організація комп’ютерних мереж», «Аналіз програмного 
забезпечення». 
5.8. Зміст. Предмет електронної комерції та її зв’язок з іншими еконо-
мічними та комп’ютерними дисциплінами. Основні бізнес- моделі 
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електронної комерції та сучасні інформаційні технології та системи 
для їх реалізації. Системи електронного документообігу. Проблеми 
безпеки та захисту електронних трансакцій. 
5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби. 
1. Пономаренко Л.А. Електронна комерція : підручник / за ред. 
А.А. Мазаракі ; Л.А. Пономаренко, В.О. Філатов. – Київ : Київ. нац. 
торг.-екон. ун-т, 2002. – 443 c. 

2. Шалева О.І. Електронна комерція : навч. посіб. / О.І. Шалева. – 
Київ : Центр навч. літ., 2011. – 216 c. 

3. Тардаскіна Т.М. Електронна комерція : навч. посіб. / Т.М. Тардаскіна, 
Є.М. Стрельчук, Ю.В. Терешко. – Одеса : ОНАЗ ім. О.С. Попова, 
2011. – 244 c. 

4. Оліфіров О.В. Електронна комерція : навч. посіб. / О.В. Оліфіров, 
К.О. Маковейчук. – Донецьк : ДонНУЕТ, 2011. – 124 c. 

5. Рассел Джесси. Электронная коммерция / Джесси Рассел – Москва, 
2012. – 96 c. 

6. Брагин Л.А. Коммерция : учебник / Л.А. Брагин, Г.Г. Иванов, 
А.Ф. Никишин и др. – М. : ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2012. – 192 с. 

5.10. Заплановані навчальні заходи та методи навчання. Поєднання 
традиційних та нетрадиційних методів викладання із використанням 
інформаційних технологій: 
– лекції (тематичні, мультимедійні з електронним тестуванням); 
– практичні заняття (робота на кафедральному сервері). 
5.11. Методи оцінювання: 
– поточний контроль (перевірка індивідуальних завдань та тестування); 
– підсумковий контроль. 
5.12. Мова навчання. Українська. 
 
5.1. Назва Програмування Інтернет. 
5.2. Тип Обов’язкова. 
5.3. Рік навчання 2019/2020. 
5.4. Семестр VІІІ. 
5.5. Лектор, науковий ступінь, посада. Рзаєва С.Л., канд. техн. наук, 
доц. 
5.6. Результати навчання. Засвоєння студентами фундаментальних 
принципів, покладених в основу та функціонування Інтернету. Роль 
та місце мережевих протоколів передачі даних, сервісів та серверів 
Інтернету, програмування веб-інтерфейсів клієнтської частини на 
мові JavaScript, технологій програмування серверних веб-додатків на 
мові HTML та доступу їх до серверних баз даних. 
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5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Бази даних», 
«Об’єктно-орієнтоване програмування», «Організація комп’ютерних 
мереж». 
5.8. Зміст. Модель файлового сервера (FS-модель): призначення, 
області використання, недоліки та переваги. Настроювання файлового 
сервера в мережевому середовищі Windows та Linux. Моделі доступу 
до віддалених даних (RDA) та сервера баз даних (DBS). Протоколи та 
інтерфейси міжсітьової взаємодії. Основні методи http-запитів. Гіпер-
текстова модель. Поняття гіпертексту. Статична модель обміну гіпер-
текстовою інформацією. Поняття серверного та клієнтського оброб-
ників. Основні технологи розробки гіпертекстових програмних систем. 
Вивчення мови розмітки гіпертекстових документів HTML. Елементи 
мови HTML і DTD цих елементів. Структура гіпертекстового до-
кумента. Елементи текстового і блочного рівнів. Таблична розмітка і 
узагальнена розмітка. Створення посилань. Вставка зовнішніх об’єк-
тів у гіпертекстові документи. Створення діалогових форм. Поняття 
кросбраузерної розмітки. Вивчення мови стильового оформлення 
CSS. Основні синтаксичні конструкції мови. Поняття селектору і види 
селекторів. Системи координат в CSS. Зв’язування CSS правил і гі-
пертекстових документів. Розробка клієнтських обробників. Вимоги 
до технологій розробки клієнтських обробників. Огляд сучасних тех-
нологій. JavaScript, призначення і принципи роботи. Основні типи 
даних, синтаксис і вбудовані об’єкти мови. 
5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби. 
1. Аишанов И.С. Оптимизация и продвижение сайтов в поисковых сис-
темах / И.С. Аишанов, A.A. Иванов. – СПб. : Питер, 2013. – 464 с. 

2. Шклярсъкий С.М. Прикладний Інтернет для економістів : навч. 
посіб. / С.М. Шклярсъкий. – Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2009. – 
121 с. 

3. Будилов В.А. Основы программирования для Интернета / В.А. Бу-
дилов. – БХВ-Петербург, 2003. – 736 с. 

4. Берлин А.Н. Основные протоколы Интернет / А.Н. Берлин. – М. : 
Бином, 2008. – 504 с. 

5.10. Заплановані навчальні заходи та методи викладання. Тема-
тичні та проблемні лекції, практичні заняття із застосуванням актив-
них методів, у тому числі розв’язання ситуаційних вправ та завдань, 
дискусії, роботи у малих групах, курсова робота з програмування 
Інтернет. 
5.11. Методи оцінювання: 
– поточний контроль (комп’ютерне тестування, опитування); 
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– підсумковий контроль (екзамен). Курсова робота з програмування 
Інтернет. 

5.12. Мова навчання та викладання. Українська. 
 
5.1. Назва. Інформаційні системи і технології в управлінні. 
5.2. Тип. Обов’язкова. 
5.3. Рік навчання. 2019/2020. 
5.4. Семестр. VIII. 
5.5. Лектор, науковий ступінь, посада. Чернякін В.П., канд. техн. 
наук, доц. 
5.6. Результати навчання. Набуття теоретичних і практичних знань з 
проблем розробки, впровадження та функціонування інформаційних 
технологій та систем в управлінні, вивчення нових методів господа-
рювання з використанням сучасних інформаційних технологій, а також 
принципів та форм і методів управління з використанням інформацій-
них систем. 
5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Економіка під-
приємства», «Бази даних», «Управління проектами інформатизації», 
«Економіка та організація інформаційного бізнесу». 
5.8. Зміст. Сутність, цілі, завдання та особливості використання інфор-
маційних систем та технологій у менеджменті. Інформаційні потреби 
та інформаційне забезпечення суб’єктів управління підприємством. 
Міжнародні стандарти і методології управління інформаційною діяль-
ністю. Управління інформаційними ресурсами: концепції, технології, 
інструментальні засоби. Інформаційні системи як базова компонента 
інформаційного менеджменту. Архітектура інформаційної системи під-
приємства. Стратегічне планування інформаційних систем. Сервісно-
орієнтований підхід до організації діяльності служби інформаційних 
систем підприємства. Організаційна структура служби інформаційних 
систем. Управління службою інформаційних систем. Управління взаємо-
дією служби інформаційних систем із користувачами інформаційних 
ресурсів і технологій. Засоби автоматизації управління службою інфор-
маційних систем. Управління інформаційною безпекою підприємства. 
Економічна ефективність інформаційного менеджменту. 
5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби. 
1. Шило С.Г. Інформаційні системи та технології : навч. посіб. / 
С.Г. Шило, Г.В. Щербак, К.В. Огурцова. – Харків : ХНЕУ, 2013. – 
219 с. 

2. Матвієнко О.В. Основи інформаційного менеджменту : навч. посіб. / 
О.В. Матвієнко. – Київ : Центр навч. літ., 2004. – 128 с. 
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3. Вовчак І.С. Інформаційні системи та комп’ютерні технології в ме-
неджменті : навч. посіб. / І.С. Вовчак. – Тернопіль : Карт-бланш, 
2001. – 286 с. 

4. Новак В.О. Інформаційне забезпечення менеджменту : навч. посіб. / 
В.О. Новак, Л.Г. Макаренко, М.Г. Луцький. – Київ : Кондор, 2006. – 
462 с. 

5. Гринберг А.С. Информационный менеджмент : учеб. пособие для 
вузов / А.С. Гринберг, И.А. Король. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2003. – 
415 с. 

5.10. Методи навчання. Лекції, семінарські заняття з використанням 
інформаційних технологій. 
5.11. Методи оцінювання: 
– поточний контроль  (тестування; усне та письмове опитування);  
– підсумковий контроль (екзамен). 
5.12. Мова викладання. Українська. 
 
5.1. Назва. Групова динаміка та комунікації. 
5.2. Тип. За вибором. 
5.3. Рік навчання. 2019/2020. 
5.4. Семестр. VІІI. 
5.5. Лектор, науковий ступінь, посада. Жуковська В.М., канд. екон. 
наук, доц.; Миколайчук І.П., канд. екон. наук, доц. 
5.6. Результати навчання. Формування у майбутніх фахівців систе-
ми знань та вмінь щодо визначення концепцій та складових елементів 
групової динаміки, розуміння підходів до формування груп та команд, 
аналізування індивідуальної та групової поведінки, знання основних 
принципів групової та командної роботи, вивчення процесів групової 
та міжгрупової динаміки. 
5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Філосовія», 
«Економіка підприємства». 
5.8. Зміст. Психологічні феномени поведінки персоналу в соціумі. 
Динамічні процеси в групі та команді. Мотивація поведінки особис-
тості у групі. Організаційні феномени керівництва та лідерства в груповій 
динаміці. Технологія соціальної комунікації. Психологічні феномени 
комунікативної поведінки. Комунікаційні канали та результативність 
комунікацій. 
5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси /засоби. 
1. Красовский Ю.Д. Организационное поведение / Ю.Д. Красовский. – 
М. : ЮНИТИ, 3-е изд., 2007. – 515 с.  
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2. Аблязов Р.А. Командний менеджмент : навч. посіб. / Р.А. Аблязов, 
Г.І. Падурець, І.Е. Чудаєва ; за ред. Р.А. Аблязова – Київ : Профе-
сіонал, 2008. – 352 с. 

3. Мерманн Элизабет. Коммуникация и коммуникабельность / пер. с 
нем / Элизабет Мерманн. – X. : Гуманитарный Центр, 2007. – 296 с. 

4. Осовська Г.В. Комунікації в менеджменті : навч. посіб. для студ. 
вищ. навч. закл. / Г.В. Осовська. – Київ : Кондор, 2008. – 450 с. 

5. Спивак В.А. Организационное поведение и управление персоналом / 
В.А. Спивак. – СПб. : Питер, 2000. – 361 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); 
практичні заняття (презентації, дискусії, робота в малих групах, кейс-
стаді, рольові та ділові ігри, практичні вправи, творчі задачі, модера-
ція, тренінги). 
5.11. Методи оцінювання: 
− поточний контроль (тестування, перевірка індивідуальних завдань, 
ситуаційних вправ, аналітично-розрахункових та творчих задач, 
захист індивідуальних та групових проектів, групові тренінги); 

− підсумковий контроль (залік). 
5.12. Мова навчання та викладання. Українська. 
 
5.1. Назва. Організаційна поведінка. 
5.2. Тип. За вибором. 
5.3. Рік навчання. 2019/2020. 
5.4. Семестр. VIІI. 
5.5. Лектор, науковий ступінь, посада. Жуковська В.М., канд. екон. 
наук, доц. 
5.6. Результати навчання. Формування у майбутніх фахівців комп-
лексу теоретичних знань та навичок щодо управління індивідуальною 
та груповою поведінкою працівників в організаціях у різних ситуа-
ціях у процесі трудових взаємовідносин – з урахуванням специфіки їх 
функціонування. 
5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Філосовія», 
«Економіка підприємства», «Іноземна мова за проф. спрямувуванням». 
5.8. Зміст. Людина в системі організаційної поведінки. Індивідуальна 
поведінка та групова динаміка. Мотивація трудової поведінки в орга-
нізаціях. Управління змінами та організаційним розвитком. Організа-
ційний феномен влади та лідерства. Управління корпоративними кому-
нікаціями. Поведінка людини як результат психофізіологічних станів. 
Організаційна поведінка у міжнародному контексті. 
5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси /засоби. 
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1. Джордж Дж. М. Организационное поведение. Основы управления. 
учебное пособие / Дж. М. Джордж., Г.Р. Джоунс / пер. с англ. ; под 
ред. Е.Л. Климова. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. – 463 с. 

2. Красовский Ю.Д. Организационное поведение / Ю.Д. Красовский. 
3-е изд. – М. : ЮНИТИ, 2007. – 515 с. 

3. Новак В.О. Організаційна поведінка : підручник / В.О. Новак, 
Т.Л. Мостенська, О.В. Ільєнко. – Київ : Кондор, 2013. – 498 с. 

4. Ньюстром Дж. В. Организационное поведение : пер. с англ. / 
Дж. В. Ньюстром, К. Дэвис ; под ред. Ю.Н. Каптуревского. – СПб. : 
Питер, 2000. – 448 с. 

5. Платонов Ю.П. Психологические феномены поведения персонала в 
группах и организациях. В 2 т. – Т. 1 / Ю.П. Платонов. – СПб. : 
Речь, 2007. – 416 с. 

5.10. Заплановані навчальні заходи та методи викладання. Поєд-
нання традиційних і нетрадиційних методів викладання з використан-
ням інноваційних технологій: проблемні лекції, розв’язання розрахун-
ково-аналітичних задач, обговорення кейсів, модерація, практичні 
завдання з використанням інформаційних технологій, рольові ігри, 
брейнстормінг, відеотренінги, тренінги. 
5.11. Методи оцінювання: 
– поточний контроль (тестування, перевірка індивідуальних завдань, 
ситуаційних вправ, аналітично-розрахункових та творчих задач, 
захист індивідуальних та групових проектів); 

– підсумковий контроль (залік). 
5.12. Мова навчання та викладання. Українська. 
5.1. Назва. Експертні системи. 
5.2. Тип. За вибором. 
5.3. Рік навчання. 2019/2020. 
5.4. Семестр. VIII. 
5.5. Лектор, науковий ступінь, посада. Криворучко О.В., д-р техн. 
наук, зав. кафедри. 
5.6. Результати навчання. Формування у майбутніх фахівців необ-
хідного рівня професійних знань з методів та засобів створення і 
використання на практиці експертних систем, набуття навичок 
організації економічних досліджень процесів управління економікою 
держави, галузі, регіону, виробництва, окремого підприємства або 
групи людей за допомогою експертних систем. 
5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Лінійна алгебра 
та аналітична геометрія», «Математичний аналіз», «Основи інженерії 
програмного забезпечення», «Економіка підприємства». 
5.8. Зміст. Сутність, розвиток і застосування експертних систем. Роль 
і місце експертних систем у загальному процесі прийняття управ-
лінських рішень. Індивідуальні експертні оцінки. Методи організації 
колективних експертних систем. Метод «прогнозного графа». Понят-
тя систем представлення та пошуку знань. Технологія інженерії знань 
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та класифікація її методів. Асоціативні мережі та системи фреймів. 
Програмні засоби експертного оцінювання. 
5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби. 
1. Криворучко О.В. Основи експертних систем : навч. посіб. / О.В. Кри-
воручко, С. Цюцюра. – Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2006. – 141 с. 

2. Лысенко Ю.Г. Поиск эффективных решений в экономических за-
дачах / Ю.Г. Лысенко, А.Ю. Минц, В.П. Стасюк. – Донецк : ДонНУ ; 
ООО «Юго-Восток, Лтд», 2002. – 101 с. 

3. Режим доступу : cad.dp.ua 
4. Режим доступу : cosmic.uga.edu 
5.10. Заплановані навчальні заходи та методи викладання. Поєд-
нання традиційних та нетрадиційних медотів викладання із викорис-
танням інноваційних технологій: 
– лекції (тематична, проблемна); 
– практичні / лабораторні заняття (традиційні, з моделюванням ситуацій). 
5.11.Методи оцінювання. 
– поточний (тестування, усне та письмове опитування, перевірка 
індивідуального ситуаційного завдання тощо); 

– підсумковий (екзамен). 
5.12. Мова навчання та викладання. Українська. 
 
5.1. Назва. Розподілені системи обробки інформації. 
5.2. Тип. За вибором. 
5.3. Рік навчання. 2019/2020. 
5.4. Семестр. VІІІ. 
5.5. Лектор, науковий ступінь, посада. Пурський О.І., д-р фіз.-мат. 
наук, проф. 
5.6. Результати навчання. Правильне використання розподілених 
обчислювальних систем, в тому числі для організації дослідницьких і 
проектних (розрахунково-обчислювальних) робіт, розробка типових 
технологічних процесів автоматизованої обробки інформації; вико-
ристання технології побудови й експлуатації розподілених інформа-
ційних систем, створення клієнт-серверних додатків і організація 
доступу до розподілених баз даних. 
5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Операційні сис-
теми», «Об’єктно-орієнтоване програмування», «Основи інженерії 
програмного забезпечення», «Організація комп’ютерних мереж». 
5.8. Зміст. Основні характеристики розподілених систем обробки 
інформації. Характеристики розподілених систем обробки інформації. 
Приклади розподілених систем обробки інформації. Задачі розподіле-
них систем обробки інформації. Проблеми масштабованості. Концеп-
ції апаратних рішень розподілених систем обробки інформації. Муль-
типроцесори та мульткомп’ютерні системи. Концепції програмних 
рішень. Розподілені операційні системи. Розподілена спільна пам’ять. 
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Програмне забезпечення, моделі та служби проміжного рівня. Модель 
клієнт-сервер. Варіанти архітектури та рівні взаємодії. Еталонна 
модель взаємодії відкритих систем. Рівні протоколів. Віддалений вик-
лик процедур. Базові операції RPC. Передача параметрів процедур. 
Розширення моделі RPC. Звернення до віддалених об’єктів. Види 
розподілених об’єктів і реалізація посилань на об’єкти. Взаємодія в 
розподілених системах на основі повідомлень. 
5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби. 
1. Таненбаум Э. Распределенные системы. Принципы и парадигмы / 
Э. Таненбаум, М. Ван Стеен. – СПб. : Питер, 2003. – 877 с.  

2. Цимбал А.А. Технология создания распределенных систем / 
А.А. Цимбал, М.Л. Аншина. – СПб. : Питер, 2003. – 576 с.  

3. Телков А.Ю. Распределенные системы обработки информации : учеб.-
метод. пособие / А.Ю. Телков. – Воронеж : ИПИ ВГУ, 2007. – 27 с. 

5.10. Заплановані навчальні заходи та методи викладання. Поєд-
нання традиційних та нетрадиційних методів навчання з викорис-
танням інноваційних технологій:  
– лекції (оглядова / тематична / проблемна / лекція-консультація / 
лекція-конференція;  

– семінарські / практичні / лабораторні заняття (тренінг / презентація / 
дискусія/модерація/тренажерні завдання/робота в малих групах/інше). 
5.11.Методи оцінювання: 
– поточний контроль (комп’ютерне тестування, опитування); 
– підсумковий контроль (екзамен). 
5.12. Мова навчання та викладання. Українська. 
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