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ВСТУП 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

 
Таблиця відповідності шкали оцінювання ЄКТС 
національній системі оцінювання та КНТЕУ 

 
Оцінка за системою Оцінка 

за 
шкалою 
ЄКТС 

Визначення національною КНТЕУ 

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

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

C ДОБРЕ – загалом правильна робота 
з певною кількістю значних помилок 

добре 
75–81 

 
© Київський національний торговельно- 
економічний університет, 2015 
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Закінчення таблиці
Оцінка за системою Оцінка 

за 
шкалою 
ЄКТС 

Визначення національною КНТЕУ 

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

E ДОСТАТНЬО – виконання задовольняє 
мінімальні критерії  60–68 

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

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

незадовільно 
1–34 

 
1. Інформація про заклад. 
1.1. Назва ВНЗ та адреса. 

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

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

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

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

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

 
1.3. Адміністрація закладу. 

 

Мазаракі 
Анатолій 
Антонович  
 

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

Притульська 
Наталія 
Володимирівна 
 

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

Шаповал  
Світлана  
Леонідівна 

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

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

Сай 
Валерій 
Миколайович 
 

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

Шаповал 
Леонід 
Геннадійович 

Проректор з адміністративно-господарської роботи

 
1.4. Загальний опис закладу. 

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

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

Університет – лідер у реформуванні вищої освіти України, 
першим у країні здійснив суттєве оновлення змісту освіти, 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 обслу-
говуванням читачів.  

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

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

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

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

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

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

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

 
1.5. Перелік програм, які пропонує заклад. 

 

Шифр та 
найменування 
галузі знань 

Напрям 
підготовки 
освітнього 
ступеня 

«бакалавр» 

Спеціалізація 
освітнього 
ступеня 

«бакалавр» 

Спеціальність 
освітнього 
ступеня 

«магістр» 

Спеціалізація 
освітнього 
ступеня 

«магістр» 

0203 
Гуманітарні 

науки 

020303 
Філологія 

   

0301 
Соціально-
політичні 
науки 

030102 
Психологія 

 03010201 
Психологія 

 

0302 
Міжнародні 
відносини 

030206 
Міжнародний 

бізнес 

   

0303 
Журналістика 
та інформація 

030302 
Реклама 
і зв’язки з 

громадськістю 

 03030201 
Реклама 
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Продовження таблиці 

Шифр та 
найменування 
галузі знань 

Напрям 
підготовки 
освітнього 
ступеня 

«бакалавр» 

Спеціалізація 
освітнього 
ступеня 

«бакалавр» 

Спеціальність 
освітнього 
ступеня 

«магістр» 

Спеціалізація 
освітнього 
ступеня 

«магістр» 

0304 
Право 

030401 
Правознавство

Комерційне 
право 

Фінансове 
право 
Правове 

забезпечення 
безпеки 
підприєм-
ницької 
діяльності 

03040101 
Правознавство 

Комерційне 
право 

Фінансове 
право 
Правове 

забезпечення 
безпеки під-
приємницької 
діяльності 

Правове забез-
печення підпри-
ємницької 
діяльності 

030502 
Економічна 
кібернетика 

 03050201 
Економічна 
кібернетика 

 

030503 
Міжнародна 
економіка 

 03050301 
Міжнародна 
економіка 

 

030504 
Економіка 

підприємства 

 03050401 
Економіка 

підприємства 

Економічна 
безпека 

підприємства 

0305 
Економіка 
та підпри-
ємництво 

030507 
Маркетинг 

Маркетинг 
Рекламний 
бізнес 

03050701 
Маркетинг 

Маркетинг 
Рекламний 
бізнес 

Державні 
фінанси 
Державна 

казначейська 
справа 
Фінанси 

підприємства 
Страховий 
менеджмент 
Фінансове 

посередництво
Банківська 
справа 

03050801 
Фінанси 
і кредит 

Державні 
фінанси 
Фінанси 

підприємства 
Страховий 
менеджмент 
Фінансове 

посередництво
Фінансовий 
аналітик 
Лізингова 
діяльність 
Фінансове 
інвестування 

 030508 
Фінанси 
і кредит 

 03050802 
Банківська 
справа 

 



 8

Продовження таблиці 

Шифр та 
найменування 
галузі знань 

Напрям 
підготовки 
освітнього 
ступеня 

«бакалавр» 

Спеціалізація 
освітнього 
ступеня 

«бакалавр» 

Спеціальність 
освітнього 
ступеня 

«магістр» 

Спеціалізація 
освітнього 
ступеня 

«магістр» 

 030509 
Облік і аудит 

Облік і аудит 
в підприєм-
ництві 

Державний 
фінансовий 
контроль 

Аудиторська 
діяльність 

у приватному 
секторі 

03050901 
Облік і аудит 

Облік і аудит 
в підприєм-
ництві 

Державний 
фінансовий 
контроль 

Аудит держав-
них фінансів 
Управління 
інформацій-
ними ресур-
сами в обліку 
Аудиторська 
діяльність 

у приватному 
секторі 

Облік та оцінка 
у бізнесі 

 030510 Товаро-
знавство 

і торговельне 
підприєм-
ництво 

Товаро-
знавство 

і комерційна 
діяльність 

Товарознавство 
та організація 
зовнішньої 
торгівлі 
Товаро-

знавство та 
комерційна 
логістика 

03051001 
Товаро-
знавство 

і комерційна 
діяльність 

Товаро-
знавство та 
організація 
зовнішньої 
торгівлі 
Товаро-

знавство та 
комерційна 
логістика 

  Товарознавство 
та експертиза 
в митній справі
Експертиза 

товарів та послуг
Управління 
безпечністю та 
якістю товарів 
Організація 
оптової та 
роздрібної 
торгівлі 
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Продовження таблиці 

Шифр та 
найменування 
галузі знань 

Напрям 
підготовки 
освітнього 
ступеня 

«бакалавр» 

Спеціалізація 
освітнього 
ступеня 

«бакалавр» 

Спеціальність 
освітнього 
ступеня 

«магістр» 

Спеціалізація 
освітнього 
ступеня 

«магістр» 

 03051002 
Товарознавство 
та експертиза 
в митній справі 

 

 03051003 
Експертиза 
товарів 
та послуг 

 

 03051004 
Управління 
безпечністю 
та якістю 
товарів 

 

  

 03051005 
Організація 
оптової та 
роздрібної 
торгівлі 

 

0306 
Менеджмент 
і адміні-
стрування 

030601 
Менеджмент 

Менеджмент 
організацій 
і адміні-
стрування 

Менеджмент 
організацій 
торгівлі 

03060101 
Менеджмент 
організацій 
і адміні-
стрування 

Менеджмент 
організацій 
торгівлі 

Менеджмент 
туристичного 

бізнесу 

  Менеджмент 
туристичного 

бізнесу 
Менеджмент 
готельно-

ресторанного 
бізнесу 

Менеджмент 
митної справи 
Менеджмент 
персоналу 

Менеджмент 
ЗЕД 

 Менеджмент 
готельно-

ресторанного 
бізнесу 

Менеджмент 
митної справи
Менеджмент 
персоналу 
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Продовження таблиці 

Шифр та 
найменування 
галузі знань 

Напрям 
підготовки 
освітнього 
ступеня 

«бакалавр» 

Спеціалізація 
освітнього 
ступеня 

«бакалавр» 

Спеціальність 
освітнього 
ступеня 

«магістр» 

Спеціалізація 
освітнього 
ступеня 

«магістр» 

Управління 
в сфері 

економічної 
конкуренції 
Логістика 

  

 03060102 
Менеджмент 
інноваційної 
діяльності 

 

 03060104 
Менеджмент 

ЗЕД 

 

 03060105 
Менеджмент 
інвестиційної 
діяльності 

 

 03060106 
Управління 
в сфері 

економічної 
конкуренції 

 

  

 03060107 
Логістика 

 

0501 
Інформатика 
та обчислю-
вальна 
техніка 

050103 
Програмна 
інженерія 

   

0517 
Харчова 

промисловість 
та переробка 
сільськогос-
подарської 
продукції 

051701 
Харчові 
технології 
та інженерія 

Технології 
в ресто-
ранному 

господарстві 

05170113 
Технології  

в ресторанному 
господарстві 

 

 14010101 
Готельна 

і ресторанна 
справа 

 1401 
Сфера 

обслугову-
вання 

140101 
Готельно-
ресторанна 
справа 

 14010102 
Курортна 
справа 
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Закінчення таблиці 

Шифр та 
найменування 
галузі знань 

Напрям 
підготовки 
освітнього 
ступеня 

«бакалавр» 

Спеціалізація 
освітнього 
ступеня 

«бакалавр» 

Спеціальність 
освітнього 
ступеня 

«магістр» 

Спеціалізація 
освітнього 
ступеня 

«магістр» 

 140103 Туризм  14010301 
Туризмо-
знавство 

Туристична 
діяльність 

1801 
Специфічні 
категорії 

  18010016 
Бізнес-адміні-
стрування 

 

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

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

 
1.7. Основні університетські правила. 

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

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

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

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

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

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

Проведення екзаменаційних консультацій з дисципліни визна-
чається навчальним планом. 

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

Для забезпечення ефективності реалізації завдань освітньої  
та професійної підготовки, що визначені в освітньо-кваліфікаційній 
характеристиці, при відборі студентів висуваються вимоги до їх 
здібностей і підготовленості у вигляді системи знань, умінь і навичок, 
визначених програмою підготовки бакалаврів за напрямом «Облік 
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і аудит» і підтверджених результатами державної атестації з викори-
станням загальнодержавних методів комплексної діагностики – 
кваліфікаційного екзамену. 

Освіту за спеціальністю «Облік і аудит» продовжують студенти, 
які здобули кваліфікацію «бакалавр з обліку і аудиту». 
 
2.3. Ключові результати навчання (освітні та професійні цілі).  

Здобуття ґрунтовних знань для виконання професійних завдань 
на керівних посадах у контексті реалізації функцій фахівця з обліку, 
фінансового аналізу, контролю і аудиту. 
 
2.4. Доступ до подальшого навчання:  
право вступу до аспірантури. 
 
2.5. Діаграма структури програми навчання в кредитах ЄКТС. 
 
 

Спеціальність  03050901 «Облік і аудит» 
Спеціалізація 

«Облік і аудит у підприємництві» 
1-й курс 

Шифр і назва дисципліни Обсяг, 
год 

Кредити 
ЄКТС 

І 
семестр 

ІІ 
семестр 

НПП. Організація бухгалтерського 
обліку 135 4,5 4,5 –  

НПП. Організація і методика 
аудиту 135 4,5 4,5 – 

НПП. Фінансовий аналіз 180 6 3 3 
ВС. Облік і фінансова звітність за 
міжнародними стандартами 180 6 6 – 

ВС. Менеджмент персоналу 90 3 3 – 
ВС 1. Правове регулювання 
зовнішньоекономічної діяльності 
ВС 1. Фінансова політика 
ВС 1. Корпоративне управління 

90 3 3 – 

ВС 1. Зовнішньоекономічна 
діяльність підприємства 
ВС 1. Менеджмент 
зовнішньоекономічної діяльності 

90 3 3 – 

ВС 1. Методологія і організація 
наукових досліджень 
ВС 1. Методика викладання у 
вищій школі 

90 3 3 – 

НГСЕП. Інтелектуальна власність 90 3 – 3 
ВС. Інформаційні технології 
управлінської звітності 90 3 – 3 
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Продовження табл.  
Шифр і назва дисципліни Обсяг, 

год 
Кредити 
ЄКТС 

І 
семестр 

ІІ 
семестр 

ВС. Консолідація фінансової звітності 90 3 – 3 
ВС. Облік зовнішньоекономічної 
діяльності 90 3 – 3 

ВС 1. Контролінг 
ВС 1. Стратегічний менеджмент 90 3 – 3 

ВС 1. Оцінювання та облік 
цілісних майнових комплексів 
ВС 1. Податкове право 
ВС 1. Управління конфігурацією в 
«1С:Підприємство» 

90 3 – 3 

Виробнича практика  270 9 – 9 
Разом  60 30 30 

2-й курс 

Шифр і назва дисципліни Обсяг, 
год 

Кредити 
ЄКТС 

ІІІ 
семестр 

ІV 
семестр 

ВС. Обліково-аналітичне 
забезпечення економічної безпеки 
підприємства 

90 3 3 – 

ВС. Обліково-аналітичне забезпе-
чення стратегічного менеджменту 90 3 3 – 

ВС 1. Управлінська звітність 
ВС 1. Правові засади економічної 
та фінансової безпеки 

90 3 3 – 

Переддипломна практика 180 6 6 – 
Випускний кваліфікаційний проект 
(робота)  450 15 15 – 

Разом  30 30  
 

Спеціалізація 
«Управління інформаційними ресурсами в обліку» 

1-й курс 

Шифр і назва дисципліни Обсяг, 
год 

Кредити 
ЄКТС 

І 
семестр 

ІІ 
семестр 

НПП. Організація бухгалтерського 
обліку 135 4,5 4,5 –  

НПП. Організація і методика аудиту 135 4,5 4,5 – 
НПП. Фінансовий аналіз 180 6 3 3 
ВС. Облік і фінансова звітність за 
міжнародними стандартами 180 6 6 – 

ВС. Моделювання облікового 
забезпечення прийняття управ-
лінських рішень 

180 6 6 – 
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Продовження табл.  
Шифр і назва дисципліни Обсяг, 

год 
Кредити 
ЄКТС 

І 
семестр 

ІІ 
семестр 

ВС 1. Інтернет-технології в бізнесі 
ВС 1. Менеджмент персоналу 
ВС 1. Корпоративне управління 

90 3 3 – 

ВС 1. Методологія і організація 
наукових досліджень 
ВС 1. Методика викладання у вищій 
школі 

90 3 3 – 

НГСЕП. Інтелектуальна власність 90 3 – 3 
ВС. Інформаційні технології 
управлінської звітності 90 3 – 3 

ВС. Інформаційні системи і техно-
логії в управлінні підприємством 90 3 – 3 

ВС. Управлінські інформаційні 
системи в обліку 90 3 – 3 

ВС 1. Консолідація фінансової 
звітності 
ВС 1. Стратегічний менеджмент 

90 3 – 3 

ВС 1. Управління проектами 
інформатизації  
ВС 1. Корпоративні інформаційні 
системи 
ВС 1. Управління конфігурацією 
в »1С:Підприємство» 

90 3 – 3 

Виробнича практика  270 9 – 9 
Разом  60 30 30 

2-й курс 

Шифр і назва дисципліни Обсяг, 
год 

Кредити 
ЄКТС 

ІІІ 
семестр 

ІV 
семестр 

ВС. Обліково-аналітичне забезпе-
чення економічної безпеки 
підприємства 

90 3 3 – 

ВС. Обліково-аналітичне забезпе-
чення стратегічного менеджменту 90 3 3 – 

ВС 1. Правові засади інформацій-
ної безпеки 
ВС 1. Правові засади економічної 
та фінансової безпеки 

90 3 3 – 

Переддипломна практика 180 6 6 – 
Випускний кваліфікаційний проект 
(робота) 450 15 15 – 

Разом  30 30  
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Спеціалізація 
«Облік та оцінка у бізнесі» 

 

1-й курс 

Шифр і назва дисципліни Обсяг, 
год 

Кредити 
ЄКТС 

І  
семестр 

ІІ 
семестр

НПП. Організація бухгалтерського 
обліку 135 4,5 4,5 –  

НПП. Організація і методика аудиту 135 4,5 4,5 – 
НПП. Фінансовий аналіз 180 6 3 3 
ВС. Облік і фінансова звітність за 
міжнародними стандартами 180 6 6 – 

ВС. Економіка нерухомості 90 3 3 – 
ВС 1. Фінансова політика 
ВС1. Методи і моделі в оцінюванні 90 3 3 – 

ВС. Менеджмент персоналу 
ВС 1. Корпоративне управління 
ВС1. Оціночна діяльність 

90 3 3 – 

ВС 1. Методологія і організація 
наукових досліджень 
ВС 1. Методика викладання у 
вищій школі 

90 3 3 – 

НГСЕП. Інтелектуальна власність 90 3 – 3 
ВС. Управління вартістю 
підприємства 90 3 – 3 

ВС. Інформаційні технології 
управлінської звітності 90 3 – 3 

ВС. Інформаційні системи  та 
технології в оціночній діяльності 90 3 – 3 

ВС 1. Оцінювання та облік 
цілісних майнових комплексів 90 3 – 3 

ВС. Консолідація фінансової звітності 90 3 – 3 
ВС 1. Контролінг 
ВС 1. Самоменеджмент 
ВС 1. Стратегічний менеджмент 
ВС 1. Управління конфігурацією в 
«1С:Підприємство» 

90 3 – 3 

Виробнича практика  270 9 – 9 
Разом  60 30 30 

2-й курс 

Шифр і назва дисципліни Обсяг, 
год 

Кредити 
ЄКТС 

ІІІ 
семестр 

ІV 
семестр

ВС. Оцінювання та облік 
нематеріальних активів 90 3 3 - 
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Продовження табл.  
Шифр і назва дисципліни Обсяг, 

год 
Кредити 
ЄКТС 

ІІІ 
семестр 

ІV 
семестр

ВС. Бухгалтерський облік у системі 
управління вартістю підприємства 90 3 3 - 

ВС1. Обліково-аналітичне забезпе-
чення економічної безпеки 
підприємства 
ВС1. Обліково-аналітичне забезпе-
чення стратегічного менеджменту 
ВС 1. Правові засади економічної 
та фінансової безпеки 

90 3 3 – 

Переддипломна практика 180 6 6 – 
Випускний кваліфікаційний проект 
(робота) 450 15 15 – 

Разом  30 30  
 
 

Спеціалізація 
«Державний фінансовий контроль» 

 
1-й курс 

Шифр і назва дисципліни Обсяг, 
год 

Кредити 
ЄКТС 

І 
семестр 

ІІ 
семестр 

НПП. Організація і методика аудиту 135 4,5 4,5 –  
НПП. Організація бухгалтерського 
обліку 135 4,5 4,5 – 

НПП. Фінансовий аналіз 180 6 3 3 
ВС. Фінансова політика 90 3 3 – 
ВС. Бюджетне планування і 
прогнозування 90 3 3 – 

ВС. Стратегічний аналіз 90 3 3 – 
ВС. Фінансовий корпоративний 
контроль 90 3 3 – 

ВС 1. Державне управління та 
регулювання економіки 
ВС 1. Корпоративне управління 
ВС 1. Менеджмент персоналу 

90 3 3 – 

ВС 1. Методологія і організація 
наукових досліджень 
ВС 1. Методика викладання у 
вищій школі 

90 3 3 – 

НГСЕП. Інтелектуальна власність 90 3 – 3 
ВС. Організація контролю 
господарської діяльності 90 3 – 3 

ВС. Державні фінанси 90 3 – 3 
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Продовження табл.  
Шифр і назва дисципліни Обсяг, 

год 
Кредити 
ЄКТС 

І 
семестр 

ІІ 
семестр 

ВС. Управління державним боргом 90 3 – 3 
ВС. Контроль державних 
закупівель 90 3 – 3 

ВС 1. Інвестиційне право 
ВС 1. Податкове право 90 3 – 3 

Виробнича практика  270 9 – 9 
Разом  60 30 30 

2-й курс 
Шифр і назва дисципліни Обсяг, 

год 
Кредити 
ЄКТС 

ІІІ 
семестр 

ІV 
семестр 

ВС. Організація державного 
фінансового контролю 90 3 3 – 

ВС. Внутрішній аудит 90 3 3 – 
ВС 1. Бюджетне право 
ВС 1. Управління змінами 90 3 3 – 

Переддипломна практика 180 6 6 – 
Випускний кваліфікаційний проект 
(робота) 450 15 15 – 

Разом  30 30  
 

Спеціалізація 
«Аудит державних фінансів» 

 
1-й курс 

Шифр і назва дисципліни Обсяг, 
год 

Кредити 
ЄКТС 

І 
семестр 

ІІ 
семестр 

НПП. Організація і методика аудиту 135 4,5 4,5 –  
НПП. Організація бухгалтерського 
обліку 135 4,5 4,5 – 

НПП. Фінансовий аналіз 180 6 3 3 
ВС. Фінансова політика 90 3 3 – 
ВС. Бюджетне планування 
і прогнозування 90 3 3 – 

ВС. Державне управління та 
регулювання економіки 90 3 3 – 

ВС. Стратегічний аналіз 90 3 3 – 
ВС 1. Менеджмент персоналу 
ВС 1. Корпоративне управління 90 3 3 – 

ВС 1. Методологія і організація 
наукових досліджень 
ВС 1. Методика викладання у вищій 
школі 

90 3 3 – 

НГСЕП. Інтелектуальна власність 90 3 – 3 
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Продовження табл.  
Шифр і назва дисципліни Обсяг, 

год 
Кредити 
ЄКТС 

І 
семестр 

ІІ 
семестр 

ВС. Державний аудит 90 3 – 3 
ВС. Організація державного 
аудиту 90 3 – 3 

ВС. Аудит проектів 90 3 – 3 
ВС 1. Державні фінанси 
ВС 1. Управління державним 
боргом 

90 3 – 3 

ВС 1. Управління проектами 
ВС 1. Проектний аналіз 90 3 – 3 

Виробнича практика  270 9 – 9 
Разом  60 30 30 

2-й курс 

Шифр і назва дисципліни Обсяг, 
год 

Кредити 
ЄКТС 

ІІІ 
семестр 

ІV 
семестр 

ВС. Внутрішній аудит 90 3 3 – 
ВС. Аудит державних фінансів 90 3 3 – 
ВС 1. Бюджетне право 
ВС 1. Управління змінами 90 3 3 – 

Переддипломна практика 180 6 6 – 
Випускний кваліфікаційний проект 
(робота) 450 15 15 – 

Разом  30 30  
 

Спеціалізація 
«Аудиторська діяльність в приватному секторі» 

 
1-й курс 

Шифр і назва дисципліни Обсяг, 
год 

Кредити 
ЄКТС 

І 
семестр 

ІІ 
семестр 

НПП. Організація і методика 
аудиту 135 4,5 4,5 –  

НПП. Організація бухгалтерського 
обліку 135 4,5 4,5 – 

НПП. Фінансовий аналіз 180 6 3 3 
ВС. Фінансова стратегія 
підприємства 90 3 3 – 

ВС. Корпоративне управління 90 3 3 – 
ВС. Стратегічний аналіз 90 3 3 – 
ВС. Фінансовий корпоративний 
контроль 90 3 3 – 

ВС 1. Менеджмент персоналу 
ВС 1. Стратегічне управління 
підприємством 

90 3 3 – 
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Продовження табл.  
Шифр і назва дисципліни Обсяг, 

год 
Кредити 
ЄКТС 

І 
семестр 

ІІ 
семестр 

ВС 1. Методологія і організація 
наукових досліджень 
ВС 1. Методика викладання у 
вищій школі 

90 3 3 – 

НГСЕП. Інтелектуальна власність 90 3 – 3 
ВС. Організація контролю 
господарської діяльності 90 3 – 3 

ВС. Аудит проектів 90 3 – 3 
ВС. Аудиторський консалтинг 90 3 – 3 
ВС 1. Податкове право 
ВС 1. Інвестиційне право 90 3 – 3 

ВС 1. Управління проектами 
ВС 1. Проектний аналіз 90 3 – 3 

Виробнича практика  270 9 – 9 
Разом  60 30 30 

2-й курс 

Шифр і назва дисципліни Обсяг, 
год 

Кредити 
ЄКТС 

ІІІ 
семестр 

ІV 
семестр 

ВС. Аудиторські послуги 90 3 3 – 
ВС. Внутрішній аудит 90 3 3 – 
ВС 1. Кадровий аудит 
ВС 1. Управління змінами 90 3 3 – 

Переддипломна практика 180 6 6 – 
Випускний кваліфікаційний проект 
(робота) 450 15 15 – 

Разом  30 30  

 
2.6. Кінцеве екзаменування.  

Публічний захист випускного кваліфікаційного проекту (роботи). 
 

2.7. Вимоги до екзаменування та оцінювання. 
«Положення про систему оцінювання успішності навчання здобу-

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

Критерії оцінювання знань здобувачів вищої освіти з відповідної 
дисципліни зазначаються в екзаменаційних білетах / завданнях для 
заліку. 
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2.8. Координатори ЄКТС від факультету. 
 
Харченко Олександр Анатолійович – декан факультету 

обліку, аудиту та економічної кібернетики; тел.: 513-26-81; 531-47-07, 
544-39-74, 544-74-14; 

e-mail: oef@knteu.kiev.ua; harchenko@knteu.kiev.ua; xaa_07@mail.ru  
Години, коли можна зв’язатися з координатором: з 9:00 до 16:30 

щоденно, крім суботи і неділі. 
Заступник декана з навчальної роботи – Гордополов Володимир 

Юрійович. 
Заступник декана з наукової і методичної роботи – Шерстюк 

Олександр Леонідович. 
Заступник декана з виховної роботи – Міщенко Анна Олександрівна. 
На факультеті функціонують 5 кафедри: фінансового аналізу 

і контролю, бухгалтерського обліку, економічної кібернетики, про-
грамної інженерії та інформаційних систем, філософських та 
соціальних наук. 

Освітній процес забезпечує професорсько-викладацький склад – 
74 викладачі, 87 % з яких мають науковий ступінь та вчене звання. 

На факультеті здобувають освіту 1370 студентів, у тому числі 
денної форми навчання – 635, заочної – 735. 
 
3. Опис дисциплін.  

 
Для всіх спеціалізацій 

 
3.1. Назва. Організація бухгалтерського обліку. 
3.2. Шифр. НПП.  
3.3. Тип. Обов’язкова. 
3.4. Рік навчання. 2015–2016. 
3.5. Семестр. І. 
3.6. Кількість кредитів ЄКТС. 4,5. 
3.7. ПІБ лектора, науковий ступінь, посада. 
Ромашко О.М., ст. викладач 
3.8. Результати навчання.  
Формування у студентів системи базових знань і практичних навичок 
з організації бухгалтерського обліку та роботи облікового апарату на 
підприємствах 
3.9. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни.  
«Бухгалтерський облік», «Фінансовий облік», «Облік і звітність 
в оподаткуванні»,  «Управлінський облік». 
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3.10. Зміст.  
Принципи організації бухгалтерського обліку на підприємстві. Нор-
мативно-правове забезпечення бухгалтерського обліку. Формування 
і функціонування облікових підрозділів. Бухгалтерський контроль і 
юридична відповідальність на підприємстві. Забезпечення ефектив-
ного функціонування та розвитку бухгалтерського обліку. Формування 
системи документування господарських операцій та документообігу. 
Організація обліку активів, капіталу і зобов’язань. Організаційні засади 
обліку доходів, витрат, і фінансових результатів діяльності підпри-
ємства. Організація управлінського обліку та узагальнення даних для 
цілей управління. Формування та опрацювання фінансової, управлін-
ської й податкової звітності підприємства. Система захисту облікової 
інформації.  
3.11. Рекомендовані джерела.  
1. Кундря-Висоцька О.П.  Організація обліку : навч. посіб. для студ. 

вищ. навч. закл. / О.П. Кундря-Висоцька. – 2-ге вид., стер. – К. : 
Алерта, 2007. – 223 с.  

2. Організація бухгалтерського обліку : навч. посіб. / за ред. 
В.С. Леня. – Київ : Центр навч. літ., 2006. – 696 с. 

3. Сльозко Т.М. Організація обліку: навч. посіб. для студ. вищ. навч. 
закл. / Т.М. Сльозко. – К. : Центр навч. літ., 2008. – 224 с. 

4. Островерха Р.Е. Організація обліку : навч.-метод. посіб. / 
Р.Е. Островерха. – Ірпінь : Нац. ун-т ДПС України, 2008. – 316 с. 

3.12. Методи навчання. Поєднання традиційних та нетрадиційних 
методів викладання з використанням інноваційних технологій:  

– лекції (тематичні, проблемні); 
– практичні (традиційні, з моделюванням ситуацій). 

3.13. Методи оцінювання:  
– поточний контроль (тестування; усне та письмове опитування);  
– підсумковий контроль (екзамен). 

3.14. Мова навчання. Українська. 
 
3.1. Назва. Організація і методика аудиту. 
3.2. Шифр. НПП 
3.3. Тип. Обов’язкова. 
3.4. Рік навчання. 2015/2016 
3.5. Семестр. І 
3.6. Кількість кредитів ЄКТС. 4.5. 
3.7. ПІБ лектора, науковий ступінь, посада.  
Шерстюк О.Л., канд. екон. наук, доц. 
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3.8. Результати навчання.   
Отримання компетентності, практичних вмінь і навичок з питань 
організації та методики аудиту. 
3.9. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни.  
«Аудит», «Аналіз господарської діяльності», «Бухгалтерський облік», 
«Теорія економічного аналізу», «Економіка підприємства». 
3.10. Зміст.  
Предмет, метод і об’єкти аудиту. Організація діяльності та контроль 
якості роботи аудиторської фірми та приватних аудиторів. Організа-
ція процесу перевірки фінансової звітності та його інформаційне 
забезпечення. Аудит установчих документів, облікової політики та 
власного капіталу підприємства. Аудиторська перевірка необоротних 
активів та інвестицій. Аудиторський контроль грошових коштів та 
дебіторської заборгованості. Аудит запасів і незавершеного будів-
ництва. Аудиторський контроль праці та її оплати. Аудит довгостро-
кових та поточних зобов’язань. Аудит витрат і собівартості продукції. 
Аудит формування доходів і фінансових результатів. Аудиторська 
перевірка податкових розрахунків та платежів. Завершення аудитор-
ської перевірки та узагальнення результатів аудиту фінансової 
звітності. Особливості виконання завдань з огляду фінансової звіт-
ності, спеціальних видів аудиту та аудиторських послуг. Внутрішній 
аудит суб’єктів підприємницької діяльності.  
3.11. Рекомендовані джерела.  
1. Аудит : підручник / за ред. Г.М. Давидова, М.В. Кужельного. – 2-ге 

вид., перероб. і допов. – К., 2009.  
2. Аудит : учеб. для студ. вузов, обучающихся по єкон. спец. / под 

ред. В.И. Подольского. – 6-е изд., перераб. и доп. – М. : ЮНИТИ-
ДАНА: Аудит, 2011.  

3. Організація і методика аудиту : навч. посіб. / М.О. Никонович, 
К.О. Редько, О.А. Юр’єва. – К : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2006, 2009.  

4. Огійчук М.Ф. Аудит: організація і методика : навч. посіб. / 
М.Ф. Огійчук. – К. : АЛЕРТА, 2010.  

3.12. Методи навчання. Поєднання традиційних та нетрадиційних 
методів викладання із використанням інноваційних технологій:  

– лекції (тематична; проблемна); 
– практичні (традиційні, з моделюванням ситуацій). 

3.13. Методи оцінювання:   
– поточний контроль (тестування; усне та письмове опитування);  
– підсумковий контроль (екзамен). 

3.14. Мова навчання. Українська. 
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3.1. Назва. Фінансовий аналіз. 
3.2. Шифр. НПП. 
3.3. Тип. Обов’язкова. 
3.4. Рік навчання. 2015/16.  
3.5. Семестр. І, ІІ.  
3.6. Кількість кредитів ЄКТС. 6. 
3.7. ПІБ лектора, науковий ступінь, посада. 
Барабаш Н.С., канд. екон. наук, доц. 
3.8. Результати навчання. 
Формування аналітичного мислення, уміння узагальнювати результати 
фінансового аналізу, розробляти заходи обґрунтування якісних управ-
лінських рішень. 
3.9. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни.  
«Бухгалтерський облік», «Фінанси», «Економічний аналіз», «Аналіз 
господарської діяльності». 
3.10. Зміст.  
Місце і роль фінансового аналізу в інформаційній системі управління. 
Методичне забезпечення фінансового аналізу. Інформаційна база 
та організація фінансового аналізу. Аналіз фінансових результатів 
та рентабельності підприємства. Аналіз фінансового стану підприємства. 
Аналіз джерел фінансування підприємства. Аналіз грошових потоків 
підприємства. Аналіз та прогнозування фінансово-господарської діяль-
ності підприємства. Аналіз інвестиційної діяльності підприємства. 
Аналіз діяльності кредитно-фінансових установ. 
3.11. Рекомендовані джерела. 
1. Митрофанов Г.В. Фінансовий аналіз : навч. посіб. / Г.В. Митрофанов, 

Г.О. Кравченко, Н.С. Барабаш та ін. ; за ред. Г.В. Митрофанова. – 
К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2002. 

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

3. Мних Є.В. Фінансовий аналіз : підручник / Є.В. Мних, Н.С. Барабаш. – 
К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2014. – 523 с. 

3.12. Методи навчання.  
Поєднання традиційних та нетрадиційних методів викладання з вико-
ристанням інноваційних технологій:  
– лекції (тематичні, проблемні); 
– практичні (традиційні, з моделюванням ситуацій). 
3.13. Методи оцінювання:  
– поточний контроль (тестування; усне та письмове опитування);  
– підсумковий контроль (екзамен). 
3.14. Мова навчання. Українська. 
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3.1. Назва. Менеджмент персоналу. 
3.2. Шифр. ВС 1.  
3.3. Тип. За вибором. 
3.4. Рік навчання. 2015/16. 
3.5. Семестр. І. 
3.6. Кількість кредитів ЄКТС. 3. 
3.7. ПІБ лектора, науковий ступінь, посада. 
Волобуєв М.І., канд. м. наук, доц.; Жуковська В.М., канд. екон. наук, 
доц.; Миколайчук І.П., канд. екон. наук, доц. 
3.8. Результати навчання.  
Формування у майбутніх фахівців системи знань та вмінь щодо мето-
дів комплектування штату персоналу, створення сприятливих умов 
праці на підприємстві, оволодіння навичками формування згуртова-
ного трудового колективу, розроблення системи професійного 
розвитку працівників та оцінювання результативності їх роботи. 
3.9. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. 
 «Менеджмент», «Економіка праці та соціально-трудові відносини». 
3.10. Зміст.  
Персонал організації як об’єкт менеджменту. Методологія мене-
джменту персоналу. Ресурсне забезпечення менеджменту персоналу. 
Організування діяльності і функції служб персоналу. Планування й 
формування персоналу. Організація набору та відбору кадрів. 
Розвиток персоналу. Рух персоналу. Регулювання трудової діяльності 
персоналу. Створення сприятливих умов праці. Соціально-психоло-
гічні аспекти менеджменту персоналу. Оцінювання персоналу. Моти-
вація і стимулювання персоналу. Соціальне партнерство в організації. 
Ефективність менеджменту персоналу. 
3.11. Рекомендовані джерела.  
1. Жуковська В.М. Управління персоналом. Практикум : навч. посіб. / 

В.М. Жуковська, І.П. Миколайчук. – К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2010. 
2. Менеджмент персоналу : навч. посіб. / В.М. Данюк, В.М. Петюх, 

С.О. Цимбалюк та ін. / за заг. ред. В.М. Данюка, В.М. Петюха. – 
К. : КНЕУ, 2004.  

3. Рульєв В.А. Управління персоналом : навч. посіб. / В.А. Рульєв, 
С.О. Буткевич, Т.Л. Мостенська. – К. : Кондор, 2013.  

4. Палеха Ю.І. Менеджмент персоналу : навч. посіб. / Ю.І. Палеха. – 
К. : Ліра-К, 2010.  

3.12. Методи навчання. Поєднання традиційних та нетрадиційних 
методів викладання з використанням інноваційних технологій:  
– лекції (тематичні, проблемні); 
– практичні (традиційні, з моделюванням ситуацій). 
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3.13. Методи оцінювання:  
– поточний контроль (тестування; усне та письмове опитування);  
– підсумковий контроль (залік). 
3.14. Мова навчання. Українська. 
 
3.1. Назва. Корпоративне управління. 
3.2. Шифр. ВС 1.  
3.3. Тип. За вибором. 
3.4. Рік навчання. 2015/16. 
3.5. Семестр. І. 
3.6. Кількість кредитів ЄКТС. 3. 
3.7. ПІБ лектора, науковий ступінь, посада. 
Дєєва Н.Е., д.е.н., проф.; Тимцуник В.І., д-р держ. упр., проф. 
3.8. Результати навчання.  
Опанування майбутніми фахівцями теоретичних знань у сфері про-
блем корпоративного управління, вміннями та навичками щодо 
застосування інструментарію формування корпоративних стратегій та 
управління корпоративними об’єднаннями. 
3.9. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. 
«Менеджмент». 
3.10. Зміст.  
Теоретичні основи корпоративного управління. Інфраструктура кор-
поративного середовища. Учасники корпоративних відносин та 
органи корпоративного управління. Моделі та міжнародні стандарти 
корпоративного управління. Організаційний механізм корпоративного 
управління. Тактичне і стратегічне управління корпораціями. Управ-
ління корпоративними витратами. Економічний механізм корпо-
ративного управління. Звітність та контролювання в системі корпора-
тивного управління. Управління державними корпоративними правами. 
Ефективність та якість корпоративного управління. 
3.11. Рекомендовані джерела.  
1. Ігнатьєва І.А. Корпоративне управління : підручник / І.А. Ігнатьєва, 

О.І. Гарафонова. – К. : Центр навч  літ., 2013. 
2. Мостенська Т.Л. Корпоративне управління : підручник / 

Т.Л. Мостенська, В.О. Новак. – К. : Каравела, 2011. 
3. Поважний О.С. Корпоративне управління : підручник / О.С. Поважний, 

Н.С. Орлова, А. О. Харламова. – К. : Кондор, 2013.    
3.12. Методи навчання. Поєднання традиційних та нетрадиційних 
методів викладання з використанням інноваційних технологій:  
– лекції (тематичні, проблемні); 
– практичні (традиційні, з моделюванням ситуацій). 
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3.13. Методи оцінювання:  
– поточний контроль (тестування; усне та письмове опитування);  
– підсумковий контроль (залік). 
3.14. Мова навчання. Українська. 
 
3.1. Назва. Інтелектуальна власність. 
3.2. Шифр. НГСЕП. 
3.3. Тип. Обов’язкова.  
3.4. Рік навчання. 2015/16.  
3.5. Семестр. ІІ. 
3.6. Кількість кредитів ЄКТС. 3. 
3.7. ПІБ лектора, науковий ступінь, посада.  
Рудник Т.В., канд. юрид. наук, доц. 
3.8. Результати навчання.  
Формування комплексу теоретичних знань з інтелектуальної власності 
як визначальної економіко-правової категорії інформаційного суспільства. 
3.9. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. 
«Правознавство», «Підприємницьке право», «Бухгалтерський облік». 
3.10. Зміст. 
Поняття права інтелектуальної власності. Правова охорона об’єктів 
та суб’єктів інтелектуальної власності. Державне управління у сфері 
інтелектуальної власності. Міжнародне регулювання відносин у сфері 
інтелектуальної власності. Поняття і зміст інституту авторського 
права. Поняття і зміст інституту суміжних прав. Поняття і зміст пра-
вовідносин у сфері патентного права. Правова охорона засобів інди-
відуалізації. Правова охорона нетрадиційних об’єктів інтелектуальної 
власності. Ліцензійні договори: поняття, зміст, умови укладання. Захист 
інтелектуальних прав. 
3.11. Рекомендовані джерела.  
1. Бошицький Ю.Л. Право інтелектуальної власності : навч. посіб. 

для студ. ВНЗ / Ю.Л. Бошицький ; Київ. ун-т права НАН України. – 
К. : Логос, 2007. 

2. Мала енциклопедія права інтелектуальної власності / редкол. 
Ю.Л. Бошицький, В.М. Білоусов, І.І. Ващинець та ін. – К. : Вид-во 
Європ. ун-ту, 2009 

3. Право інтелектуальної власності / О.П. Орлюк та ін. – К. : Ін Юре, 2007. 
4. Цивільний кодекс України : наук.-практ. комент. (пояснення, тлу-

мачення, рекомендації з використанням позицій вищих судових 
інстанцій, Міністерства юстиції, науковців, фахівців). – Т. 6 : 
Право інтелектуальної власності / за ред. І.В. Спасибо-Фатєєвої. – 
Х. : ФОП Лисяк Л.С., 2011. – 592 с. – (Сер. «Коментарі та аналітика»). 
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5. Інтелектуальна власність : навч. посіб. / Г.М. Остапович, 
О.М. Стороженко, Г.В. Уманців та ін. – К. : Київ. нац. торг.-екон. 
ун-т, 2012. 

3.12. Методи навчання. 
Поєднання традиційних та нетрадиційних методів викладання із вико-
ристанням інноваційних технологій:  

– лекції (оглядова), 
– семінарські заняття (презентація/ дискусія/ комунікативний метод / 

моделювання ситуацій/ інше). 
3.13. Методи оцінювання: 
контроль знань:  

− поточний контроль (тестування, усне / письмове опитування, 
комплексна контрольна робота тощо); 

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

 
 

Для спеціалізацій «Облік і аудит у підприємництві», 
«Облік та оцінка у бізнесі», «Аудит державних фінансів» 

та «Державний фінансовий контроль» 
 

3.1. Назва. Фінансова політика.  
3.2. Шифр. ВС 1. 
3.3. Тип. За вибором. 
3.4. Рік навчання. 2015/2016. 
3.5. Семестр. І. 
3.6. Кількість кредитів ЄКТС. 3. 
3.7. ПІБ лектора, науковий ступінь, посада.  
Белінська Г.В., канд. екон. наук, доц. 
3.8. Результати навчання. 
Формування системи теоретичних знань та практичних навичок щодо 
формування та реалізації фінансової політики держави із застосу-
ванням сучасних теоретичних концепцій, чинного законодавства 
України та кращого зарубіжного досвіду. 
3.9. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. 
«Фінанси», «Гроші та кредит», «Бюджетна система». 
3.10. Зміст.  
Функції сучасної держави та їхнє фінансове забезпечення. Сфера дер-
жавних фінансів як складова національної економіки. Фінансова 
політика держави та її складові. Фінансова політика України на сучас-
ному етапі, її основні напрями. Фінансове планування. Зведений фінан-
совий баланс держави. Управління фінансами. Функції законодавчих 
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(представницьких) і виконавчих органів державної влади та управлін-
ня формування і реалізації фінансової політики. Правове регулювання 
фінансових відносин. Державна регіональна фінансова політика та 
фінансове вирівнювання. Особливості бюджетного регулювання в 
Україні. Теорія та практика управління державними фінансами в 
зарубіжних країнах. 
3.11. Рекомендовані джерела. 
1. Барановський О. І. Фінансові кризи: передумови, наслідки і шляхи 

запобігання : монографія / О.І. Барановський. – К. : КНТЕУ, 2009.  
2. Дем’янчук О.П. Державна політика і державне управління / 

О.П. Дем’янчук. – К. : Факт, 2008.  
3. Державна фінансова політика : опор. конспект лекцій. – К. : 

КНТЕУ, 2010.  
4. Стельмах В.С. Монетарна політика Національного банку України: 

сучасний стан та перспективи змін : монографія / В.С. Стельмах. – 
К. : ЦНД при НБУ, 2009. 

3.12. Методи навчання.  
Лекції, семінарські, практичні заняття з використанням інформацій-
них технологій та активних методів навчання. 
3.13. Методи оцінювання: 
– поточний контроль (тестування; усне та письмове опитування);  
– підсумковий контроль (залік). 
3.14. Мова навчання. Українська. 
 

Для спеціалізацій «Облік і аудит у підприємництві»,  
«Аудиторська діяльність в приватному секторі» та  

«Державний фінансовий контроль» 
 

3.1. Назва. Податкове право.  
3.2. Шифр. ВС 1. 
3.3. Тип. За вибором. 
3.4. Рік навчання. 2015/2016. 
3.5. Семестр. ІІ. 
3.6. Кількість кредитів ЄКТС. 3. 
3.7. ПІБ лектора, науковий ступінь, посада.  
Сударенко О.В., канд. юрид. наук, доц. 
3.8. Результати навчання. 
За наслідками вивчення дисципліни студенти повинні оволодіти 
знаннями щодо поняття, ознак, функцій податку та елементів його 
правового механізму; принципів податкової політики держави та 



 30

податкової системи; правових основ уникнення подвійного оподатку-
вання; правових засад діяльності Державної фіскальної служби 
України; прав та обов’язків суб’єктів податкових правовідносин.  
3.9. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. 
«Адміністративне», «Господарське право», «Фінансове право». 
3.10. Зміст.  
Загальні положення податкового права. Правові основи податкової 
системи України. Правове становище органів, що здійснюють мобі-
лізацію грошових коштів у централізовані фонди держави. Загальна 
характеристика податкових систем окремих зарубіжних країн. 
Правове регулювання податків з юридичних осіб. Правове регулювання 
податків із фізичних осіб. Правове регулювання податків, що сплачу-
ють юридичні та фізичні особи. Відповідальність за порушення 
податкового законодавства. 
3.11. Рекомендовані джерела. 
1. Кучерявенко М.П. Податкове право України : підручник / 

М.П. Кучерявенко. – К. : Право, 2012. 
2. Бандурка О.М. Податкове право : наук.-практ. посіб. / 

О.М. Бандурка, В.Д. Понікаров, С.М. Попова. – К. : ЦУЛ, 2012. 
3. Пришва Н.Ю. Податкове право : навч. посіб. / Н.Ю. Пришва. – К. : 

Юрінком Інтер, 2010.  
4. Лазебник Л.Л. Міжнародне фінансове право : навч. посіб. – К. : 

Центр навч. літ., 2008.  
5. Податкове право України: Кредитно-модульний курс : навч. посіб. 

[для студ. вищ. навч. закл] / Л.К. Воронової, М.П. Кучерявенко, 
Н.Ю. Пришва та ін. ; за ред. Л.К. Воронової, М.П. Кучерявенко. –
К. : Правова єдність, 2009.  

6. Клейменова М.О. Налоговое право : учеб. пособие / М.О. Клейменова. – 
М. : Москов. финан.-промыш. ун-т Синергия, 2013. 

3.12. Методи навчання.  
Лекції, семінарські, практичні заняття з використанням інформацій-
них технологій та активних методів навчання. 
3.13. Методи оцінювання: 

– поточний контроль (тестування; усне та письмове опитування);  
– підсумковий контроль (залік). 

3.14. Мова навчання. Українська. 
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Для спеціалізацій «Облік і аудит в підприємництві»,  
«Управління інформаційними ресурсами в обліку»  

та «Облік та оцінка у бізнесі» 
 
3.1. Назва. Облік і фінансова звітність за міжнародними стандартами. 
3.2. Шифр. ВС.  
3.3. Тип. Обов’язкова. 
3.4. Рік навчання. 2015/16. 
3.5. Семестр. І. 
3.6. Кількість кредитів ЄКТС. 6. 
3.7. ПІБ лектора, науковий ступінь, посада. 
Зима Ю.П., канд. екон. наук, доц. 
3.8. Результати навчання.  
Здобуття знань з теорії та практики ведення обліку та формування 
показників фінансової звітності за міжнародними стандартами для 
подальшого їх використання у практичній діяльності, що сприятиме 
підвищенню рівня кваліфікації та конкурентоспроможності як фахівця 
у сфері обліку та аудиту міжнародного рівня. 
3.9. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни.  
Дисципліни підготовки освітнього ступеня бакалавр: «Бухгалтер-
ський облік», «Фінансовий облік». 
3.10. Зміст. 
Основні завдання міжнародних стандартів фінансової звітності. Основні 
вимоги до фінансової звітності за міжнародними стандартами. Підходи 
до формування показників фінансової звітності (аналіз, оцінювання 
та відображення). Відображення інформації про активи. Відображення 
інформації про власний капітал, довгострокові та поточні зобов’язання. 
Витрати, доходи та фінансові результати. 
3.11. Рекомендовані джерела.  
1. Голов С.Ф. Международные стандарты финансовой отчетности. 

Вопросы, тесты, упражнения / С.Ф. Голов, В.Н. Костюченко, 
Н.Г. Богатко. – К. : Либра, 2007. 

2. Войнаренко М.П. Міжнародні стандарти фінансової звітності  
та аудиту : навч. посіб. / М.П. Войнаренко, Н.А. Пономарьова, 
О.В. Замазій. – К. : ЦУЛ, 2010. 

3. Голов С.Ф. Бухгалтерський облік та фінансова звітність за міжна-
родними стандартами / С.Ф. Голов, В.Н. Костюченко. – 3-тє вид., 
переробл. і допов. – Х. : Фактор, 2013. 

4. Міжнародні стандарти фінансової звітності [Електронний ресурс]. – 
Режим доступу : http://www.minfin.gov.ua 
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3.12. Методи навчання.  
Поєднання традиційних та нетрадиційних методів викладання з вико-
ристанням інноваційних технологій:  

– лекції (тематичні, проблемні); 
– практичні (традиційні, з моделюванням ситуацій). 

3.13. Методи оцінювання:  
– поточний контроль (тестування; усне та письмове опитування);  
– підсумковий контроль (залік). 

3.14. Мова навчання. Українська. 
 

3.1. Назва. Методологія та організація наукових досліджень.  
3.2. Шифр. ВС 1. 
3.3. Тип. За вибором. 
3.4. Рік навчання. 2015/16. 
3.5. Семестр. І.  
3.6. Кількість кредитів ЄКТС. 3. 
3.7. ПІБ лектора, науковий ступінь, посада.  
Сопко В.В., д-р екон. наук, зав. каф.; Фоміна О.В., канд. екон. наук, доц. 
3.8. Результати навчання. 
Теоретична та практична підготовка до самостійного виконання 
наукової роботи, підготовки дипломних (магістерських) робіт, 
наукових статей, доповідей з використанням методології та методики 
наукових досліджень. 
3.9. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни.  
«Економіка підприємства», «Бухгалтерський облік», «Облік і звіт-
ність в оподаткуванні». 
3.10. Зміст. Дослідження сутності та середовища облікових процесів. 
Проблематика досліджень з облікових систем. Методика і технологія 
наукових досліджень з проблем фінансового і управлінського обліку. 
Дослідження структури і процесу функціонування системи обліку. 
Дослідження ефективності систем бухгалтерського обліку. Результати 
наукових досліджень з проблемних питань облікових систем. 
3.11. Рекомендовані джерела.  
1. Крушельницька О.В. Методологія наукових досліджень : навч. 

посіб. / О.В. Крушельницька. – К. : Кондор, 2006. 
2. Стеченко Д.М. Методологія наукових досліджень : підручник /  

Д.М. Стеченко. – К. :  Знання, 2007. 
3. Швейко В.М. Організація та методика науково-дослідницької  

діяльності : підручник / В.М. Швейко.  – К. : Знання, 2008. 



 33

3.12. Методи навчання.  
Поєднання традиційних та нетрадиційних методів викладання з вико-
ристанням інноваційних технологій: 

– лекції (тематичні, проблемні); 
– семінарські/практичні заняття. 

3.13. Методи оцінювання: 
– поточний контроль (тестування; усне та письмове опитування); 
– підсумковий контроль (залік). 

3.14. Мова навчання. Українська. 
 
3.1. Назва. Методика викладання у вищій школі.  
3.2. Шифр. ВС 1. 
3.3. Тип. За вибором. 
3.4. Рік навчання. 2015/16. 
3.5. Семестр. І  
3.6. Кількість кредитів ЄКТС. 3. 
3.7. ПІБ лектора, науковий ступінь, посада.  
Задніпровський О.Г., канд. екон. наук, доц. 
3.8. Результати навчання.  
Опанування сучасних методик викладання дисциплін у вищій школі; 
створення методичних матеріалів, формування вмінь проводити всі 
форми навчальних занять.  
3.9. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни.  
«Економічна психологія», «Конфліктологія та теорія переговорів». 
3.10. Зміст. 
Система вищої освіти в Україні, тенденції та перспективи розвитку. 
Планування і організація навчального процесу. Психологічні основи 
навчання та педагогічна майстерність викладача. Система методів 
навчання у вищій школі та їх використання у викладанні фахових 
дисциплін. Науково-методичне забезпечення навчального процесу. 
Аудиторні форми навчання у вищих навчальних закладах: підготовка 
та методика проведення. Інтерактивні методи навчання і тактика 
їх застосування. Організація самостійної роботи студентів. Контроль 
і діагностика знань. Організація практичної підготовки студентів. 
3.11. Рекомендовані джерела. 
1. Вітвицька С.С. Основи педагогіки вищої школи : метод. посіб. для 

студ. магістратури / С.С. Вітвицька. – К. : Центр навч. л-ри, 2003. 
2. Освітні технології : навч.-метод. посіб. / за ред. С.У. Пехоти. – К. : 

А.С.К., 2001. 
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3.12. Методи навчання.  
Поєднання традиційних та нетрадиційних методів викладання з вико-
ристанням інноваційних технологій: 

– лекції (тематичні, проблемні); 
– семінарські/практичні заняття. 

3.13. Методи оцінювання: 
– поточний контроль (тестування; усне та письмове опитування; 

перевірка ситуаційного завдання тощо); 
– підсумковий контроль (залік). 

3.14. Мова навчання. Українська. 
 
3.1. Назва. Консолідація фінансової звітності. 
3.2. Шифр. ВС 1.  
3.3. Тип. За вибором. 
3.4. Рік навчання. 2015/16. 
3.5. Семестр. ІІ. 
3.6. Кількість кредитів ЄКТС. 3. 
3.7. ПІБ лектора, науковий ступінь, посада. 
Уманців Г.В, канд. екон. наук, доц. 
3.8. Результати навчання.  
Формування необхідних теоретичних знань з регулюючих положень 
і змісту процесу консолідації фінансової звітності, а також оволодіння 
практичними навичками щодо застосування процедур, пов’язаних із 
складанням та поданням консолідованої фінансової звітності. 
3.9. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. 
«Облік і фінансова звітність за міжнародними стандартами», дисци-
пліни підготовки освітнього ступеня бакалавр: «Бухгалтерський 
облік», «Фінансовий облік», «Звітність підприємств». 
3.10. Зміст.  
Мета, сфера застосування та вимоги до складання консолідованої 
фінансової звітності. Зміст та структура консолідованих звітів. Прин-
ципи консолідації фінансової звітності. Організація процесу консо-
лідації. Процедури консолідації. Консолідація активів, капіталу та 
зобов’язань, звітів про фінансові результати, звітів про рух грошових 
коштів. Розкриття інформації в консолідованій фінансовій звітності. 
Складання консолідованих фінансових звітів за умов диверсифікації 
діяльності підприємств групи. Методика консолідації фінансових 
звітів в іноземній валюті. Методи переведення звітів іноземного 
дочірнього підприємства з метою складання консолідованої фінан-
сової звітності. Розкриття інформації про інвестиції в асоційовані 
підприємства у консолідованій фінансовій звітності. 
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3.11. Рекомендовані джерела.  
1. Голов С.Ф. Бухгалтерський облік та фінансова звітність за міжна-

родними стандартами. / С.Ф. Голов, В.Н. Костюченко. – 3-тє вид., 
перероб. і допов. – Х. : Фактор, 2013.  

2. Голов С.Ф. Трансформація фінансової звітності українських підпри-
ємств у фінансову звітність за міжнародними стандартами: методичні 
рекомендації / С.Ф. Голов, В.М. Костюченко, О.М. Кулага. 
Вінниця : Консоль, 2013.  

3. Каменська Т. Філософія складання фінансової звітності: як було та 
як буде / Т. Каменська // Бухгалтерський облік і аудит. – 2013. – 
№ 2.  

4. Карпова В. Консолідована фінансова звітність: покрокові наста-
нови / В. Карпова // Бухгалтерія. – 2014. – № 14. – С. 62–68. 

5. Костюченко В.М. Облік і аналіз групи підприємств як єдиної еко-
номічної одиниці / В.М. Костюченко. – К. : ЦУЛ. 2007. 

6. Костюченко В.М. Консолідована фінансова звітність: міжнародний 
досвід та практика України : навч.-практ. посіб. / В.М. Костюченко ; 
Міжнар. ін-т менеджменту (МІМ-Київ). – К. : Центр навч. літ., 
2008. 

3.12. Методи навчання. Поєднання традиційних та нетрадиційних 
методів викладання з використанням інноваційних технологій:  

– лекції (тематичні, проблемні); 
– практичні (традиційні, з моделюванням ситуацій). 

3.13. Методи оцінювання:  
– поточний (тестування; усне та письмове опитування);  
– підсумковий контроль (залік). 

3.14. Мова навчання. Українська. 
 

3.1. Назва. Стратегічний менеджмент. 
3.2. Шифр. ВС 1.  
3.3. Тип. За вибором. 
3.4. Рік навчання. 2015/16. 
3.5. Семестр. ІІ. 
3.6. Кількість кредитів ЄКТС. 3. 
3.7. ПІБ лектора, науковий ступінь, посада. 
П’ятницька Г.Т., д-р екон. наук, проф.; Дєєва Н.Е., д-р екон. наук, 
проф.; Підкамінний І.М., канд. екон. наук, доц. 
3.8. Результати навчання.  
Вміння приймати стратегічні рішення щодо управління підприємством; 
навички планування, організування, мотивування та контролювання 
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здійснення стратегічного процесу; вміння організовувати систему 
управління підприємством з урахуванням змінного зовнішнього 
середовища.  
3.9. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. 
 «Мікроекономіка», «Макроекономіка», «Менеджмент», «Економіка 
підприємства», «Міжнародна економіка». 
3.10. Зміст.  
Концептуальні засади теорії стратегічного управління. Рівні страте-
гічних рішень та типологія стратегій організації. Етапи стратегічного 
управління та особливості формування стратегії організації. Страте-
гічне планування. Стратегічний аналіз зовнішнього середовища 
організації. Стратегічний потенціал підприємства та формування його 
конкурентних переваг. Портфельні стратегії та управління страте-
гічною позицією організації. Генерування стратегій і умови їх 
реалізації. Стратегічний контроль у процесі стратегічних перетворень 
в організації. Види стратегічного управління. 
3.11. Рекомендовані джерела.  
1. Довгань Л.Є. Стратегічне управління / Л.Є. Довгань, Ю.В. Каракай, 

Л.П. Артеменко. – К. : Центр навч. л-ри, 2009. 
2. Мартиненко М.М. Стратегічний менеджмент : підручник / 

М.М. Мартиненко, І.А. Ігнатьєва. – К. : Каравела, 2006. – 320 с. 
3. Міщенко А.П. Стратегічне управління / А.П. Міщенко. – К. : ЦУЛ, 

2004. 
4. П’ятницька Г.Т. Стратегічне управління : навч. посіб. / Г.Т. П’ятницька, 

Л.В. Лукашова, Н.В. Ракша ; за ред. Г.Т. П’ятницької. – К. : КНТЕУ, 
2013.  

3.12. Методи навчання. Поєднання традиційних та нетрадиційних 
методів викладання з використанням інноваційних технологій:  

– лекції (тематичні, проблемні); 
– практичні (традиційні, з моделюванням ситуацій). 

3.13. Методи оцінювання:  
– поточний контроль (тестування; усне та письмове опитування);  
– підсумковий контроль (залік). 

3.14. Мова навчання. Українська. 
 

3.1. Назва. Управління конфігурацією в «1С:Підприємство». 
3.2. Шифр. ВС 1.  
3.3. Тип. За вибором. 
3.4. Рік навчання. 2015/16. 
3.5. Семестр. ІІ. 
3.6. Кількість кредитів ЄКТС. 3. 
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3.7. ПІБ лектора, науковий ступінь, посада. 
Сидорчук В. Є., канд. техн. наук, асист. 
3.8. Результати навчання.  
Набуття знань і навичок, що дають можливість здійснювати налашту-
вання, адміністрування та конфігурування в середовищі «1С: Підпри-
ємство 8.*» у тому числі із використанням можливостей вбудованої 
мови програмування; розуміти методологію написання програмного 
коду на мові платформи «1С: Підприємство» призначеного для збору, 
обробки та аналізу інформації про господарську діяльність підпри-
ємств; проектувати та втілювати у життя інструментальні рішення на 
підставі отриманої інформації за результатами діяльності підприємств. 
3.9. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. 
«Основи програмування», «Статистика», «Інформаційні системи і 
технології в обліку».  
3.10. Зміст.  
Платформа «1С: Підприємство». Призначення. Сфера застосування.  
Варіанти роботи із системою. Бази даних «1С: Підприємство» та їх 
узагальнена структура. Модулі додатків. Документи: властивості, 
нумератори, послідовності документів. Журнали документів. Звіти та 
обробки. Регістри відомостей. Регістри накопичень. Основи об’єктно-
орієнтованого програмування. Вбудована мова програмування «1С: 
Підприємство 8.*» її особливості. Синтаксис написання програм. 
Керуючі оператори. Робота зі стандартними модулями форм об’єктів. 
Конструктор форм. Редагування форм. Елементи керування. Вставка 
елементів керування в форму. Робота з реквізитами форми. Викори-
стання режиму «розміщення даних». Список елементів керування 
форми. Виділення кольором синтаксичних конструкцій. Основи 
проектування інтерфейсу користувача. Ергономіка. Моделі інтерфейсу 
користувача. Правила проектування інтерфейсу користувача.  
3.11. Рекомендовані джерела.  
1. Радченко М.Г. 1С: Предприятие 8.3 Практическое пособие разра-

ботчика / М.Г. Радченко, Е.Ю. Хрусталева. – М. : 1С: Паблишинг, 
2013.  

2. Хрусталева Е.Ю. Язык запросов 1С: Предприятия 8.2 / Е.Ю. Хруста-
лева. – М. : 1С: Паблишинг, 2013.  

3.12. Методи навчання. Поєднання традиційних та нетрадиційних 
методів викладання з використанням інноваційних технологій:  

– лекції (тематичні, проблемні); 
– практичні (традиційні, з моделюванням ситуацій). 
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3.13. Методи оцінювання:  
– поточний контроль (тестування; усне та письмове опитування);  
– підсумковий контроль (залік). 

3.14. Мова навчання. Українська. 
 

3.1. Назва. Обліково-аналітичне забезпечення економічної безпеки 
підприємства.  
3.2. Шифр. ВС. 
3.3. Тип. Обов’язкова. 
3.4. Рік навчання. 2016/17  
3.5. Семестр. ІІІ.  
3.6. Кількість кредитів ЄКТС. 3. 
3.7. ПІБ лектора, науковий ступінь, посада.  
Бенько М.М., д-р екон. наук, проф. 
3.8. Результати навчання. Засвоєння теоретичних положень, з’ясування 
закономірностей, застосовування методів і форм розробки обліково-
аналітичного забезпечення в цілому, ефективної системи обліково-
аналітичних показників зокрема, з метою забезпечення управління 
ефективним інструментом забезпечення економічної безпеки підприємства. 
3.9. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Фінансовий 
аналіз», «Інформаційні технології управлінської звітності», «Аналіз 
господарської діяльності», «Аудит», «Бухгалтерський облік», «Фінан-
совий облік», «Інформаційні системи і технології в обліку». 
3.10. Зміст. Системи економічної безпеки як механізм забезпечення 
стану стабільної життєдіяльності підприємства і установи. Обліково-
аналітичне забезпечення економічної безпеки та механізм його фор-
мування. Обліково-аналітична діяльність в системі забезпечення еко-
номічної безпеки. Обліково-аналітична інформація як визначальний 
фактор економічної безпеки. Обліково-аналітичне забезпечення еко-
номічної безпеки звичайної діяльності, у протидії кризовим явищам, в 
умовах порушення принципу безперервності діяльності, у запобіганні 
репутаційним загрозам, у протидії загрозам зовнішнього тиску. Інно-
ваційна діяльність в системі обліково-аналітичного забезпечення 
економічної безпеки. Інформаційні технології обробки даних у системі 
обліково-аналітичного забезпечення економічної безпеки. Системо-
технічні принципи та підходи у автоматизації процесу формування 
обліково-аналітичного забезпечення. 
3.11. Рекомендовані джерела. 
1. Банкротство предприятий: проблемы учета и анализа : монография / 

под. общ. ред. проф. Ф.Ф. Бутынца. – Житомир : ЖГТУ, 2012. 
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2. Барабаш Н.С. Аналіз господарської діяльності : навч. посіб. / 
Н.С. Барабаш ; за заг. ред. проф. Є.В. Мниха. – К. : Київ. нац. торг.-
екон. ун-т, 2005. 

3. Бенько М.М. Інформаційні системи і технології в бухгалтерському 
обліку : монографія / М.М. Бенько. – К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 
2010. 

4. Бенько М.М. Інформаційні системи і технології в обліку : навч. 
посіб. / М.М. Бенько. – К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2006. 

5. Білоусова І.А. Управлінський облік – інформаційна складова системи 
економічної безпеки підприємства : монографія / І.А. Білоусова. – 
К. : Дорадо-Друк, 2010. 

6. Бланк И.А. Управление финансовой безопасностью предприятия / 
И.А. Бланк. – К. : Эльга, Ника-центр, 2004. 

3.12. Методи навчання. Поєднання традиційних та нетрадиційних 
методів викладання з використанням інноваційних технологій: 

– лекції (тематичні, проблемні); 
– семінарські/практичні заняття. 

3.13. Методи оцінювання: 
– поточний контроль (тестування; усне та письмове опитування; 

перевірка ситуаційного завдання тощо); 
– підсумковий контроль (екзамен). 

3.14. Мова навчання. Українська. 
 
3.1. Назва. Обліково-аналітичне забезпечення стратегічного менеджменту.  
3.2. Шифр. ВС. 
3.3. Тип. Обов’язкова. 
3.4. Рік навчання. 2016/17  
3.5. Семестр. ІІІ.  
3.6. Кількість кредитів ЄКТС. 3. 
3.7. ПІБ лектора, науковий ступінь, посада. 
Сопко В.В., д-р екон. наук, зав. каф. 
3.8. Результати навчання. 
Формування у студентів  аналітичного мислення, вміння формувати 
якісне обліково-аналітичне забезпечення стратегічного менеджменту 
для розробки та реалізації якісних управлінських рішень. 
3.9. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни.  
«Бухгалтерський облік», «Фінансовий облік», «Менеджмент», «Еконо-
мічний аналіз», «Аналіз господарської діяльності», «Фінансовий аналіз». 
3.10. Зміст. 
Стратегічний менеджмент як гарант забезпечення стабільного функці-
онування підприємства. Механізм формування обліково-аналітичного 
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забезпечення стратегічного менеджменту. Стратегічний облік як скла-
дова системи менеджменту підприємства. Аналіз діяльності підпри-
ємства у визнанні його стратегічної конкурентоспроможності. Облі-
ково-аналітичне забезпечення бенчмаркінгу. Обліково-аналітичне 
забезпечення SWOT-аналізу як основного інструменту стратегічного 
менеджменту. 
3.11. Рекомендовані джерела. 
1. Гордієнко П.Л. Стратегічний аналіз : навч. посіб. / П.Л. Гордієнко. – 

К. : Алерта, 2006. – 404с. 
2. Редченко К.І. Стратегічний аналіз у бізнесі : навч. посіб. / 

К.І. Редченко. – Вид. 2-ге, допов. – Львів : Новий Світ-2000, 
Альтаїр-2002, 2003, 272 с. 

3. Сич Є.М. Стратегічний аналіз : навч.-метод. посіб. / Є.М. Сич, 
О.В. Пилипенко, М.С. Стасишен. – Каравела, 2010. – 304 с. 

3. Герасимчук В.Г. Стратегічне управління підприємством. Графічне 
моделювання : навч. посіб. / В.Г. Герасимчук. – К. : КНЕУ, 2000. 

4. Головко Т.В. Стратегічний аналіз : навч.-метод. посіб. для самост. 
вивч. дисц. / Т.В. Головко, С.В. Сагова ; за ред. проф. Кужельного. – 
К. : КНЕУ, 2002. 

3.12. Методи навчання. Поєднання традиційних та нетрадиційних 
методів викладання з використанням інноваційних технологій: 

– лекції (тематичні, проблемні); 
– семінарські/практичні заняття. 

3.13. Методи оцінювання: 
– поточний контроль (тестування; усне та письмове опитування; 
перевірка ситуаційного завдання тощо); 

– підсумковий контроль (екзамен). 
3.14. Мова навчання. Українська. 
 
3.1. Назва. Правові засади економічної та фінансової безпеки.  
3.2. Шифр. ВС 1. 
3.3. Тип. За вибором. 
3.4. Рік навчання. 2016/17  
3.5. Семестр. ІІІ.  
3.6. Кількість кредитів ЄКТС. 3. 
3.7. ПІБ лектора, науковий ступінь, посада.  
Банк Р.О., канд. юрид. наук, асист. 
3.8. Результати навчання. 
Формування системи знань щодо створення на підприємствах, в 
банках умов, які б забезпечували підтримання на необхідному рівні їх 
економічної незалежності. 



 41

3.9. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. 
«Економіка підприємств», «Бухгалтерського облік», «Фінансове право». 
3.10. Зміст. 
Основи економічної безпеки. Загрози економічній безпеці. Захист 
матеріальних цінностей, обладнання та технічних засобів підпри-
ємства і банку. Захист комерційних операцій і угод на підприємстві. 
Проблеми кредиторської та дебіторської заборгованості і шляхи їх 
вирішення. Особливості забезпечення економічної безпеки банків. 
Фінансова безпека підприємства, банку. Управління господарськими 
ризиками у забезпеченні економічної безпеки підприємства, банку. 
Соціальна політика і економічна безпека. Економічна безпека 
особистості. Особливості забезпечення економічної безпеки суб’єктів 
зовнішньоекономічної діяльності. 
3.11. Рекомендовані джерела. 
1. Грунин О. Экономическая безопасность организации / О. Грунин, 

С. Грунин. – СПб. : Юпитер, 2002.  
2.  Зубок М. Безпека банківської діяльності / М. Зубок. – К. : КНЕУ, 2002.  
3. Казакевич А. Экономическая безопасность предприятия: сущность 

и механизм обеспечения / А. Казакевич, В. Пономарев, А. Ляшенко. – 
К. : Либра, 2003. 

3.12. Методи навчання. Поєднання традиційних та нетрадиційних 
методів викладання з використанням інноваційних технологій: 

– лекції (тематичні, проблемні); 
– семінарські/практичні заняття. 

3.13. Методи оцінювання: 
– поточний контроль (тестування; усне та письмове опитування; 

перевірка ситуаційного завдання тощо); 
– підсумковий контроль (залік). 

3.14. Мова навчання. Українська. 
 
 

Для спеціалізацій «Державний фінансовий контроль»,  
«Аудит державних фінансів» та «Аудиторська діяльність 

в приватному секторі» 
 

3.1. Назва. Стратегічний аналіз. 
3.2. Шифр. ВС. 
3.3. Тип. Обов’язкова. 
3.4. Рік навчання. 2015/16. 
3.5. Семестр. І. 
3.6. Кількість кредитів ЄКТС. 3. 
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3.7. ПІБ лектора, науковий ступінь, посада.  
Барабаш Н.С., канд. екон. наук, доц. 
3.8. Результати навчання.  
Опанування методики і техніки аналітичних досліджень для вияв-
лення резервів підвищення ефективності виробництва і обґрунтування 
стратегічних управлінських рішень. 
3.9. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни.  
«Фінансовий аналіз», «Організація і методика аудиту», «Державний 
фінансовий контроль», «Аналіз господарської діяльності». 
3.10. Зміст.  
Стратегічний аналіз, його місце в управлінні економікою підприємства. 
Аналіз досягнутих результатів діяльності підприємства. Нормативи 
для стратегічного аналізу. Класифікація та економічне оцінювання 
виробничих одиниць. Аналіз розподілу виробничих ресурсів у галузі 
виробництва. Розроблення та економічне обґрунтування стратегії 
виробничої програми. Стратегічний аналіз структури капіталу під-
приємства. Стратегічний аналіз фінансових показників діяльності 
підприємства. Стратегічний аналіз інвестицій. 
3.11. Рекомендовані джерела. 
1. Сич Є.М. Стратегічний аналіз : навч.-метод. посіб. / Є.М. Сич, 

О.В. Пилипенко, М.С. Стасишен. – Каравела, 2010. 
2. Редченко К.І. Стратегічний аналіз у бізнесі : навч. посіб. / 

К.І. Редченко. – Вид. 2-ге, допов. – Л. : Нов. Світ-2000, Альтаїр-2002, 
2003. 

3. Гордієнко П.Л. Стратегічний аналіз : навч. посіб. / П.Л. Гордієнко. – 
К. : Алерта, 2006. 

4. Стратегічний аналіз : навч. посіб. / Г.М. Давидов, В.М. Малахова, 
О.А. Магопець та ін. – К. : Знання, 2011. 

3.12. Методи навчання. 
Поєднання традиційних та нетрадиційних методів викладання і з вико-
ристанням інноваційних технологій:  

– лекції (тематичні, проблемні); 
– практичні (традиційні, з моделюванням ситуацій). 

3.13. Методи оцінювання: 
– поточний контроль (тестування; усне та письмове опитування);  
– підсумковий контроль (екзамен). 

3.14. Мова навчання. Українська. 
 
3.1. Назва. Методологія та організація наукових досліджень.  
3.2. Шифр. ВС 1. 
3.3. Тип. За вибором. 
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3.4. Рік навчання. 2015/16. 
3.5. Семестр. І.  
3.6. Кількість кредитів ЄКТС. 3. 
3.7. ПІБ лектора, науковий ступінь, посада.  
Бардаш С.В., д-р екон. наук, зав. каф. 
3.8. Результати навчання. 
Опанування загальних положень організації науково-дослідної роботи 
у вищих навчальних закладах як невід’ємної складової освітньої 
діяльності, засвоєння сутності та специфіки наукових досліджень 
з фінансового контролю та аналізу. 
3.9. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни.  
«Організація і методика аудиту», «Фінансовий аналіз», дисципліни 
підготовки освітнього ступеня бакалавр: «Аналіз господарської діяль-
ності», «Державний фінансовий контроль». 
3.10. Зміст.  
Наукове дослідження, його зміст, процес та результати. Дослідження 
сутності та середовища фінансового контролю і аналізу. Проблема-
тика наукових досліджень з фінансового контролю та аналізу. Мето-
дика і технологія наукових досліджень з фінансового контролю та 
аналізу. Дослідження структури і процесу функціонування систем 
фінансового контролю та аналізу. Дослідження ефективності систем 
фінансового контролю та аналізу. Здійснення наукових досліджень 
з фінансового контролю та аналізу. Результати наукових досліджень 
з фінансового контролю та аналізу. 
3.11. Рекомендовані джерела.  
Білуха М.Т. Методологія наукових досліджень / М.Т. Білуха. – К., 
2002.  
3.12. Методи навчання.  
Поєднання традиційних та нетрадиційних методів викладання з вико-
ристанням інноваційних технологій: 

– лекції (тематичні, проблемні); 
– семінарські/практичні заняття. 

3.13. Методи оцінювання: 
– поточний / модульний контроль (тестування; усне та письмове 

опитування; перевірка ситуаційного завдання тощо); 
– підсумковий контроль (залік). 

3.14. Мова навчання. Українська. 
 
3.1. Назва. Методика викладання у вищій школі.  
3.2. Шифр. ВС 1. 
3.3. Тип. За вибором. 
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3.4. Рік навчання. 2015/16. 
3.5. Семестр. І.  
3.6. Кількість кредитів ЄКТС. 3. 
3.7. ПІБ лектора, науковий ступінь, посада.  
Бардаш С.В., д-р екон. наук, зав. каф. 
3.8. Результати навчання.  
Опанування сучасних методик викладання дисциплін у вищій школі; 
створення методичних матеріалів, формування вмінь проводити всі 
форми навчальних занять.  
3.9. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни.  
«Психологія та педагогіка вищої освіти», «Логіка». 
3.10. Зміст. 
Система вищої освіти в Україні, тенденції та перспективи розвитку. 
Планування і організація навчального процесу. Психологічні основи 
навчання та педагогічна майстерність викладача. Система методів 
навчання у вищій школі та їх використання у викладанні фахових 
дисциплін. Науково-методичне забезпечення навчального процесу. 
Аудиторні форми навчання у вищих навчальних закладах: підготовка 
та методика проведення. Інтерактивні методи навчання і тактика  
їх застосування. Організація самостійної роботи студентів. Контроль 
і діагностика знань. Організація практичної підготовки студентів. 
3.11. Рекомендовані джерела. 
1. Вітвицька С.С. Основи педагогіки вищої школи : метод. посіб. для 

студ. магістратури / С.С. Вітвицька. – К. : Центр навч. л-ри, 2003. 
2. Освітні технології : навч.-метод. посіб. / за ред. С.У. Пехоти. – К. : 

А.С.К., 2001. 
3.12. Методи навчання.  
Поєднання традиційних та нетрадиційних методів викладання з вико-
ристанням інноваційних технологій: 

– лекції (тематичні, проблемні); 
– семінарські/практичні заняття. 

3.13. Методи оцінювання: 
– поточний контроль (тестування; усне та письмове опитування; 

перевірка ситуаційного завдання тощо); 
– підсумковий контроль (залік). 

3.14. Мова навчання. Українська. 
 

3.1. Назва. Внутрішній аудит.  
3.2. Шифр. ВПП. 
3.3. Тип. Обов’язкова.  
3.4. Рік навчання. 2016/17. 
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3.5. Семестр. ІІІ. 
3.6. Кількість кредитів ЄКТС. 3. 
3.7. ПІБ лектора, науковий ступінь, посада.  
Назарова К.О., канд. екон. наук, доц. 
3.8. Результати навчання.  
Формування аудиторсько-аналітичного мислення; уміння узагальню-
вати результати внутрішнього аудиту, розробляти заходи обґрунтування 
якісних управлінських рішень. 
3.9. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни.  
«Аудит (організація і методика)», «Державний фінансовий контроль». 
3.10. Зміст.  
Поняття, мета та завдання внутрішнього аудиту. Стандартизація внут-
рішнього аудиту. Організація внутрішнього аудиту. Методичні прийоми 
внутрішнього аудиту. Планування внутрішнього аудиту. Аналітичні 
процедури в системі внутрішнього аудиту. Організація служби внут-
рішнього аудиту. Формування досьє внутрішнього аудитора. Узагаль-
нення та реалізація внутрішнього аудиту. 
3.11. Рекомендовані джерела.  
1. Рудницький В.С. Внутрішній аудит / В.С. Рудницький та ін. ; Укр. 

держ. ун-т водн. госп-ва та природокористування. – Рівне : 
УДУВГП, 2003. 

2. Рудницький В.С. Внутрішній аудит: методологія, організація / 
В.С. Рудницький. – Т. : Екон. думка, 2000. 

3. Немченко В.В. Практичний курс внутрішнього аудиту : підручник / 
В.В. Немченко, В.П. Хомутенко, А.В. Хомутенко ; за ред. 
В.В. Демченко. – К. : Центр навч. л-ри, 2008. 

3.12. Методи навчання.  
Поєднання традиційних та нетрадиційних методів викладання з вико-
ристанням інноваційних технологій: 

– лекції (тематичні, проблемні); 
– семінарські/практичні заняття. 

3.13. Методи оцінювання: 
– поточний контроль (тестування; усне та письмове опитування; 

перевірка ситуаційного завдання тощо); 
– підсумковий контроль (екзамен). 

3.14. Мова навчання. Українська 
 

3.1. Назва. Управління змінами.  
3.2. Шифр. ВС 1. 
3.3. Тип. За вибором. 
3.4. Рік навчання. 2016/17. 
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3.5. Семестр. ІІІ.  
3.6. Кількість кредитів ЄКТС. 3. 
3.7. ПІБ лектора, науковий ступінь, посада.  
Бай С.І., д-р екон. наук, зав. каф.; Миколайчук І.П., канд. екон. наук, 
доц.; Присяжнюк А.Ю., канд. екон. наук, доц. 
3.8. Результати навчання.  
Формування у майбутніх фахівців компетенцій з ефективного управ-
ління організаційними змінами в динамічних умовах функціонування 
організацій, застосування результативних технології і методів подо-
лання опору змінам в організаціях. 
3.9. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни.  
Дисципліни підготовки освітнього ступеня бакалавр6 «Менеджмент». 
3.10. Зміст. 
Природа та джерела змін в організації. Типи, види та рівні змін в 
організації. Моделі управління змінами в організації. Процес управ-
ління змінами в організації. Моделі вибору стратегій організаційних 
змін. Методи управління змінами в організації. Інструменти управління 
організаційними змінами. Форми організаційних змін. Управління 
поведінкою персоналу при здійсненні змін в організації. Керівництво 
та лідерство в управлінні змінами. Методи подолання опору персо-
налу організаційним змінам. Організаційний розвиток у системі змін. 
Моделі організаційного розвитку та їх класифікація. Результативність 
управління змінами в організації. 
3.11. Рекомендовані джерела. 
1. Ашмарина С.И. Управление изменениями : учеб. пособие / 

С.И. Ашмарина, Б.Н. Герасимов. – М. : Рид Групп, 2011.  
2. Бай С.І. Розвиток організації: політика, потенціал, ефективність : 

монографія / С.І. Бай. – К. : Київ. нац. торг-екон. ун-т, 2009.  
3. Воронков Д.К. Управління змінами на підприємстві: теорія та при-

кладні аспекти : монографія / Д.К. Воронов. – Х. : ІНЖЕК, 2010.  
3.12. Методи навчання.  
Поєднання традиційних та нетрадиційних методів викладання з вико-
ристанням інноваційних технологій: 

– лекції (тематичні, проблемні); 
– семінарські/практичні заняття. 

3.13. Методи оцінювання: 
– поточний контроль (тестування; усне та письмове опитування; 

перевірка ситуаційного завдання тощо); 
– підсумковий контроль (залік). 

3.14. Мова навчання. Українська. 
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Для спеціалізацій «Облік і аудит в підприємництві» 
та «Управління інформаційними ресурсами в обліку»  

 
3.1. Назва. Інформаційні технології управлінської звітності. 
3.2. Шифр. ВС.  
3.3. Тип. Обов’язкова. 
3.4. Рік навчання. 2015/16. 
3.5. Семестр. ІІ. 
3.6. Кількість кредитів ЄКТС. 3. 
3.7. ПІБ лектора, науковий ступінь, посада.  
Зима Ю.П. канд. екон. наук, доц. 
3.8. Результати навчання. Набуття знань щодо поняття, складових, 
об’єктів та суб’єктів управлінської звітності, механізмів оцінки  
її показників, набуття вмінь визначення критеріїв та порядку форму-
вання і представлення управлінської звітності в умовах застосування 
інформаційних технологій, як основи прийняття ефективних управ-
лінських рішень. 
3.9. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Фінансовий 
облік», «Управлінський облік», «Інформаційні системи і технології 
в обліку», «Облік і звітність в оподаткуванні», «Звітність підприємств». 
3.10. Зміст. Сутність і характеристика управлінської звітності в умовах 
застосування інформаційних технологій. Інформаційне забезпечення 
формування управлінської звітності. Моделювання управлінської звіт-
ності в умовах використання інформаційних технологій. Методика 
формування управлінської звітності. Система формування управлін-
ської звітності в умовах використання інформаційних технологій. 
Концепції побудови автоматизованих робочих місць з формування 
управлінської звітності. Практичні аспекти управлінської звітності 
торговельного підприємства. Інформаційна технологія розв’язування 
аналітичних задач на основі даних управлінської звітності.   
3.11. Рекомендовані джерела.  
1. Нападовська Л.В. Управлінський облік : підруч. для вузів / 

Л.В. Нападовська. – 2-ге вид., доопрац. та допов. – К. : Київ. нац. 
торг.-екон. ун-т, 2010. 

2. Бенько М.М. Інформаційні системи і технології в обліку : навч. 
посіб. / М.М. Бенько. – К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2006. 

3. Івахненков С.В. Інформаційні технології в організації бухгалтер-
ського обліку та аудиту : навч. посіб. / С.В. Івахненков. – К. : 
Знання-Прес, 2003. 
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3.12. Методи навчання. Поєднання традиційних та нетрадиційних 
методів викладання із використанням інноваційних технологій:  

– лекції (тематична; проблемна); 
– практичні (традиційні, з моделюванням ситуацій). 

3.13. Методи оцінювання:  
− поточний контроль (тестування; усне та письмове опитування);  
− підсумковий контроль (залік). 

3.14. Мова навчання. Українська. 
 

Для спеціалізацій «Облік і аудит в підприємництві» 
«Облік та оцінка у бізнесі» 

 
3.1. Назва. Контролінг. 
3.2. Шифр. ВС 1. 
3.3. Тип. За вибором. 
3.4. Рік навчання. 2015/16. 
3.5. Семестр. ІІ. 
3.6. Кількість кредитів ЄКТС. 3. 
3.7. ПІБ лектора, науковий ступінь, посада.  
Блаженко С.Л., ст. викл. 
3.8. Результати навчання. Формування у студентів сучасного економіч-
ного мислення, теоретичних знань та практичних навичок щодо визна-
чення змісту контролінгу, його місця у системі управління підприєм-
ствами та сукупності методів, способів та інструментів, які використо-
вуються на практиці у процесі створення та забезпечення функціону-
вання системи контролінгу на підприємстві, практичних навичок щодо 
використання інструментарію контролінгу у діяльності суб’єктів під-
приємницької діяльності, у тому числі з використання сучасних ІТ-про-
дуктів, оцінки ефективності впровадження та функціонування системи 
контролінгу на підприємстві. 
3.9. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. 
Дисципліни підготовки освітнього ступеня бакалавр: «Економічна 
теорія», «Основи підприємництва», «Мікроекономіка», «Фінанси», «Гроші 
та кредит», «Економіка та фінанси підприємства», «Маркетинг», «Мене-
джмент», «Бухгалтерський облік», «Аналіз господарської діяльності». 
3.10. Зміст. 
Теоретичні основи контролінгу. Контролінг у системі управління під-
приємством. Система інформаційного забезпечення контролінгу. 
Контролінг як інструмент підтримки процесу прийняття управлінських 
рішень. Бюджетування у системі контролінгу. Організація контролінгу на 
підприємстві. 
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3.11. Рекомендовані джерела. 
1. Давидович І.Є. Контролінг : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / 

І.Є. Давидович. – К. : ЦУЛ, 2008. 
2. Контролінг: навч. посіб. / Г.О. Швиданенко ; Київ. нац. екон. ун-т 

ім. Вадима Гетьмана. – К. : КНЕУ, 2008. 
3. Контролінг : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / А.М. Ужва 

та ін. ; Миколаїв. держ. аграр. ун-т – Миколаїв : МДАУ, 2011.  
4. Лозовицький Д.С. Контролінг : навч. посіб. / Д.С. Лозовицький ; 

Львів. держ. ун-т внутріш. справ ; Ін-т права, психології та еконо-
міки. – Л. : ЛьвДУВС, 2012. 

5. Панков В.А. Контролінг і бюджетування фінансово-господарської 
діяльності підприємств : навч. посіб. для студ. ВНЗ / В.А. Панков. – 
К. : ЦУЛ, 2007. 

3.12. Методи навчання. 
Поєднання традиційних і нетрадиційних методів навчання з 

використанням інноваційних технологій: 
− лекції; 
− практичні заняття (тренінг / презентація / дискусія / комунікатив-

ний метод / модерація / «мозкова атака» / тренажерні завдання / 
метод кейс-стаді / робота в малих групах та ін.). 

3.13. Методи оцінювання: 
− поточний контроль (тестування; усне / письмове опитування та ін.); 
− підсумковий контроль (залік). 

3.14. Мова навчання. Українська. 
 

3.1. Назва. Оцінювання та облік цілісних майнових комплексів. 
3.2. Шифр. ВС 1. 
3.3. Тип. За вибором. 
3.4. Рік навчання. 2015/16. 
3.5. Семестр. ІІ. 
3.6. Кількість кредитів ЄКТС. 3. 
3.7. ПІБ лектора, науковий ступінь, посада.  
Уманців Г.В, канд. екон. наук, доц., Ромашко О.М., ст. викл. 
3.8. Результати навчання. Формування знань з оцінки та обліку 
цілісних майнових комплексів, набуття практичних навичок здійснен-
ня оцінки цілісних майнових комплексів та складання звіту про їх 
оцінку.  
3.9. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. Дисципліни під-
готовки освітнього ступеня бакалавр: «Господарське право», 
«Фінансова математика», «Оціночна діяльність», «Фінансовий облік». 
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3.10. Зміст. Аналіз правового статусу об’єкта оцінки. Інформаційні 
джерела для аналізу та прогнозу інвестиційної привабливості об’єкта 
оцінки. Методичні підходи до оцінки цілісних майнових комплексів. 
Оцінка цілісних майнових комплексів із застосуванням майнового 
підходу. Особливості застосування порівняльного підходу. Доходний 
метод оцінки. Вимоги до оформлення документів та відповідальність 
за їх достовірність. Звіт про оцінку цілісних майнових комплексів. 
Майно підприємства як об’єкт обліку. 
3.11. Рекомендовані джерела.  
1. Платонов Б.О. Основи оціночної діяльності : підручник / 

Б.О. Платонов. – К. : НАКіМ, 2013.  
2. Оцінка бізнесу та нерухомості : навч. посіб. / за заг. ред. проф. 

В.Р. Кучеренко. – 2-ге вид. – Одеса : Асторопринт, 2013.  
3. Національний стандарт № 3 «Оцінка цілісних майнових комплек-

сів» : затв. Постановою Кабінету Міністрів України від 29 листоп. 
2006 р. № 1655 . 

4. Фінансовий облік : підруч. для студ. ВНЗ / за заг. ред. 
Л.В. Нападовської. – К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2013. – 699 с. 

3.12. Методи навчання. 
Поєднання традиційних та нетрадиційних методів викладання з вико-
ристанням інноваційних технологій: 

– лекції (тематичні, проблемні); 
– практичні (традиційні, з моделюванням ситуацій). 

3.13. Методи оцінювання:  
– поточний контроль (тестування; усне та письмове опитування);  
– підсумковий контроль (залік). 

3.14. Мова навчання. Українська. 
 
 

 
Для спеціалізацій «Державний фінансовий контроль»,  

«Аудит державних фінансів»  
 

3.1. Назва. Державне управління та регулювання економіки.  
3.2. Шифр. ВС 1. 
3.3. Тип. За вибором.  
3.4. Рік навчання. 2015/16.  
3.5. Семестр. І. 
3.6. Кількість кредитів ЄКТС. 3. 
3.7. ПІБ лектора, науковий ступінь, посада. 
Симоненко В.К., д-р екон. наук, проф. 
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3.8. Результати навчання. 
Набуття вміння орієнтуватися у сучасних проблемах державного 
управління та регулювання економік, використовуючи при цьому 
широкий спектр прогресивних інструментів менеджменту. 
3.9. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. Дисципліни 
підготовки освітнього ступеня бакалавр: «Економічний аналізу», 
«Макроекономіка», «Мікроекономіка», «Бухгалтерський облік в 
бюджетних установах», «Менеджмент». 
3.10. Зміст.  
Державне управління як системне суспільне явище. Характеристики 
системи державного управління. Державне регулювання економіки. 
Структурна політика та регулювання суспільного виробництва. 
Механізм бюджетного, податкового та монетарного регулювання. 
Регулювання інвестиційної та інноваційної сфер, територіального роз-
витку. Регулювання зовнішньоекономічної діяльності та соціальної 
сфери. Стратегічне планування розвитку національної економіки. 
Законність та відповідальність. Ефективність державного управління 
та оцінка роботи влади. 
3.11. Рекомендовані джерела.  
1. Найдёнов B.C. Основи державного регулювання економіки : навч. посіб. 

на матер. України / B.C. Найдёнов. – Ніжин : Аспект-Поліграф, 2010. 
2. Шиян H.I. Державне регулювання економіки / H.I. Шиян. – X. : 

Формат Плюс, 2008. 
3. Державне управління: проблеми адміністративно-правової теорії 

та практики / за заг. ред. В.Б. Авер’янова. – К. : Факт, 2003. 
4. Авер’янов В.Б. Державне управління: європейські стандарти, досвід 

та адміністративне право / В.Б. Авер’янов. – К. : Юстиніан, 2007. 
3.12. Методи навчання.  
Поєднання традиційних та нетрадиційних методів викладання з вико-
ристанням інноваційних технологій: 

– лекції (тематичні, проблемні); 
– семінарські/практичні заняття. 

3.13. Методи оцінювання: 
– поточний контроль (тестування; усне та письмове опитування; 

перевірка ситуаційного завдання тощо); 
– підсумковий контроль (залік). 

3.14. Мова навчання. Українська. 
 
3.1. Назва. Бюджетне планування і прогнозування.  
3.2. Шифр. ВС. 
3.3. Тип. Обов’язкова. 
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3.4. Рік навчання. 2015/2016. 
3.5. Семестр. І. 
3.6. Кількість кредитів ЄКТС. 3. 
3.7. ПІБ лектора, науковий ступінь, посада.  
Чугунов І.Я., д-р екон. наук, зав. каф. 
3.8. Результати навчання.  
Формування системи знань про планування та прогнозування показ-
ників державного та місцевих бюджетів. 
3.9. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни.  
«Фінанси», «Гроші та кредит», «Бюджетна система України», «Подат-
кова система України», «Управління державним боргом», «Державні 
фінанси». 
3.10. Зміст.  
Сутність бюджетного планування та прогнозування як складової 
соціально-економічної політики держави. Бюджетне прогнозування та 
планування у зарубіжних країнах. Планування дохідної частини дер-
жавного та місцевих бюджетів. Планування видаткової частини 
державного та місцевих бюджетів. Програмно-цільовий метод 
бюджетного планування. Ефективність та результативність виконання 
бюджетних програм. Державний фінансовий контроль як складова 
бюджетного процесу. Інституційне забезпечення системи бюджетного 
планування та прогнозування в Україні. Перспективне прогнозування 
доходів та видатків зведеного, державного, місцевих бюджетів з ура-
хуванням макроекономічних показників.  
3.11. Рекомендовані джерела. 
1. Клець Л.Є. Бюджетний менеджмент : навч. посіб. для студ. вищ. 

навч. закл. / Л.Є. Клець ; М-во освіти і науки України, Донбас. 
держ. машинобудівна акад. – Київ : Центр навч. літ., 2007. 

2. Грабовецький Б.Є. Економічне прогнозування і планування / 
Б.Є. Грабовецький. – К. : ЦНЛ, 2003. – 188 с. 

3. Глівенко С.В. Економічне прогнозування : навч. посіб. [для студ. 
вузів] / С.В. Глівенко. – Суми : СДУ, 2004. 

4. Пашута М.Т. Планування та прогнозування соціально-економіч-
ного розвитку : навч. посіб. / М.Т. Пашута. – К. : ЦКЛ, 2005.  

5. Воронкова В.Г. Планування та прогнозування в умовах ринку / 
В.Г. Воронкова. – К. : Професіонал, 2006. 

6. Чугунов І.Я. Фінансово-економічне прогнозування і планування / 
І.Я. Чугунов, Т.Г. Затонацька, А.В. Ставицький. – К. : Поліграф-
Консалтинг, 2007. 

3.12. Методи навчання.  
Лекції, семінарські, практичні заняття з використанням новітніх 
методів навчання. 



 53

3.13. Методи оцінювання. 
– поточний контроль (опитування, тестування); 
– підсумковий контроль (залік). 

3.14. Мова навчання. Українська. 
 
 

Для спеціалізацій «Державний фінансовий контроль» 
та «Аудиторська діяльність в приватному секторі» 

 
3.1. Назва. Фінансовий корпоративний контроль.  
3.2. Шифр. ВС. 
3.3. Тип. Обов’язкова. 
3.4. Рік навчання. 2015/2016. 
3.5. Семестр. І. 
3.6. Кількість кредитів ЄКТС. 3. 
3.7. ПІБ лектора, науковий ступінь, посада.  
Романенко О.А., канд. екон. наук, доц. 
3.8. Результати навчання.  
Формування системи знань про організацію і методику фінансового 
корпоративного контролю. 
3.9. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни.  
 «Економічна теорія», «Макроекономіка», «Економіка та фінанси 
підприємства», «Бухгалтерський облік», «Аудит», «Теорія контролю 
фінансово-господарської діяльності». 
3.10. Зміст.  
Фінансовий корпоративний контроль в системі управління корпорацією. 
Суб’єкти та об’єкти фінансового корпоративного контролю, їх права, 
обов’язки та відповідальність. Фінансова звітність корпорації та методи її 
аналізу. Нормативно-правове забезпечення фінансового корпоратив-
ного контролю. Організація фінансового корпоративного контролю аудиту. 
Контроль управління капіталом та прибутком корпорації. Корпора-
тивний аудит. Фінансовий корпоративний контроль ринку капіталів. 
3.11. Рекомендовані джерела. 
1. Суторміна В.М. Фінанси зарубіжних корпорацій : підручник / 

В.М. Суторміна. – К. : КНЕУ, 2004. – 566 с.  
2. Селіверстова Л.С. Фінанси корпорацій : монографія / Л.С. Селівер-

стова. – К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2013. – 319 c. 
3. Романенко О.А. Фінанси холдингових компаній : монографія / 

О.А. Романенко. – К. : Київ. нац. торг.екон. унт. – К. : КНТЕУ, 
2009. – 254 с.  
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4. Про акціонерні товариства : Закон України від 17 верес. 2008 р. 
№ 514-VI (зі змін.) [Електронний ресурс] / Верховна Рада України. – 
Режим доступу :  http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/514-17. 

5. Про холдингові компанії в Україні : Закон України від 15 берез. 
2006 р. № 3528-IV (зі змін.) [Електронний ресурс] / Верховна Рада 
України. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/ 
show/3528-15. 

3.12. Методи навчання.  
Поєднання традиційних та нетрадиційних методів викладання і з вико-
ристанням інноваційних технологій:  

– лекції (тематичні, проблемні); 
– семінарські/практичні заняття. 

3.13. Методи оцінювання: 
– поточний (тестування; усне та письмове опитування; перевірка 

підготовленого ситуаційного завдання тощо);  
– підсумковий контроль (екзамен). 

3.14. Мова навчання. Українська. 
 
3.1. Назва. Організація контролю господарської діяльності.  
3.2. Шифр. ВС. 
3.3. Тип. Обов’язкова. 
3.4. Рік навчання. 2015/2016. 
3.5. Семестр. ІІ. 
3.6. Кількість кредитів ЄКТС. 3. 
3.7. ПІБ лектора, науковий ступінь, посада.  
Бардаш С.В., д-р екон. наук, зав. каф. 
3.8. Результати навчання.  
Формування контрольно-аналітичного мислення; уміння: ідентифіку-
вати мету, завдання та принципи внутрішнього контролю господар-
ської діяльності; визначати перелік об’єктів та суб’єктів внутрішнього 
контролю суб’єкта господарювання, надавати критичну оцінку умо-
вам здійснення внутрішнього контролю; розробляти проекти стандар-
тів внутрішнього контролю; план та програму контрольного заходу; 
визначати  методику контролю та необхідні документи, які слід при 
цьому скласти; обирати найбільш вірогідні гіпотези порушень, мето-
дику перевірки версії встановленого порушення; обирати показники 
оцінювання ефективності контролю. 
3.9. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни.  
«Корпоративне управління», «Фінансовий корпоративний контроль» 
3.10. Зміст.  
Наукові аспекти контролю господарської діяльності. Система контролю 
господарської діяльності: склад та види. Системне забезпечення 
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контролю господарської діяльності. Форми контролю керівника 
суб’єкта господарювання. Форми контролю власника суб’єкта госпо-
дарювання. Проблеми та перспективи розвитку контролю господар-
ської діяльності. Організація контролю господарської діяльності. 
Загальна методика контролю господарської діяльності. Удосконалення 
процесу пізнання об’єктивної істини в контролі. Гіпотези можливих 
господарських порушень та версії їх здійснення. Ефективність 
контролю господарської діяльності. 
3.11. Рекомендовані джерела. 
1. Бардаш С.В. Економічний контроль в Україні : системний підхід : 

монографія / С.В. Бардаш. – К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2010. 
2. Бардаш С.В. Контроль діяльності суб’єктів господарювання: гіпо-

тези та версії порушень : монографія / С.В. Бардаш. – К. : Київ. 
нац. торг.-екон. ун-т, 2008. 

3. Бутинець Т.А. Розвиток науки господарського контролю: проблеми 
теорії, методології, практики : монографія / Т.А. Бутинець. – 
Житомир : ЖДТУ, 2011. 

4. Виговська Н.Г. Господарський контроль а Україні: теорія, методо-
логія, організація : монографія / Н.Г. Виговська. – Житомир : 
ЖДТУ, 2008. 

5. Дмитренко І.М. Концепція розвитку аудиту корпоративних систем : 
монографія / І.М. Дмитренко. – К. : Кондор-Видавництво, 2013.  

6. Івахненков С.В. Інформаційні технології аудиту та внутрішньо-
господарського контролю в контексті світової інтеграції : моно-
графія / С.В. Івахненков. – Житомир : Рута, 2010. 

3.12. Методи навчання.  
Поєднання традиційних та нетрадиційних методів викладання і з вико-
ристанням інноваційних технологій:  

– лекції (тематичні, проблемні); 
– семінарські/практичні заняття. 

3.13. Методи оцінювання: 
– поточний контроль (тестування; усне та письмове опитування; 

перевірка підготовленого ситуаційного завдання тощо);  
– підсумковий контроль (екзамен). 

3.14. Мова навчання. Українська. 
 

3.1. Назва. Інвестиційне право.  
3.2. Шифр. ВС 1. 
3.3. Тип. За вибором. 
3.4. Рік навчання. 2015/2016. 
3.5. Семестр. ІІ. 
3.6. Кількість кредитів ЄКТС. 3. 
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3.7. ПІБ лектора, науковий ступінь, посада.  
Дорохіна Ю.А., канд. юрид. наук, доц. 
3.8. Результати навчання.  
У результаті вивчення дисципліни студенти повинні знати: норматив-
но-правові акти України, що регулюють інвестиційні відносини; 
суб’єкти та об’єкти інвестиційного права; види інвестиційної діяль-
ності; основні терміни; вміти: застосовувати чинне інвестиційне 
законодавство; правовими засобами вирішувати ситуації, які виникли 
в інвестиційних правовідносинах. Основна мета курсу: формування 
комплексу теоретичних знань з питань інвестиційного права як 
визначальної економіко-правової категорії сучасного суспільства. 
3.9. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни.  
«Трудове право», «Господарське право», «Фінансове право». 
3.10. Зміст.  
Поняття та предмет інвестиційного права. Державне регулювання 
інвестування та гарантії захисту інвестицій. Корпоративна форма 
інвестування. Договірна форма інвестування. Інвестування у формі капі-
тального будівництва. Інноваційне інвестування. Іноземне інвестування. 
Окремі види договірного інвестування. Спільне інвестування. 
3.11. Рекомендовані джерела. 
1. Вінник О.М. Інвестиційне право України : підручник / О.М. Вінник. – 

К. : 2009. 
2. Инвестиционное право / И.З. Фархутдинов, В.А. Трапезников. – 

М. : 2006. 
3. Державне регулювання економіки : навч. посіб. – 2-ге вид., випр. 

і допов. – К. : Знання, 2004. 
4. Майорова Т.В. Інвестиційна діяльність : навч. посіб. / 

Т.В. Майорова. – К. : Центр навч. літ., 2004. 
5. Чернадчук В.Д. Інвестиційне право України : навч. посіб. / 

В.Д. Чернадчук, В.В. Сухонос, Т.О. Чернадчук ; за заг. ред. 
В.Д. Чернадчука. – Суми : Універ. кн., 2005. 

6. Інвестування : підручник – за ред. Л.О. Омелянович. – К. : Знання, 2012. 
3.12. Методи навчання.  
Поєднання традиційних та нетрадиційних методів викладання і з вико-
ристанням інноваційних технологій:  
– лекції (тематичні, проблемні); 
– семінарські/практичні заняття. 
3.13. Методи оцінювання: 
– поточний контроль (тестування; усне та письмове опитування; 

перевірка підготовленого ситуаційного завдання тощо);  
– підсумковий контроль (залік). 
3.14. Мова навчання. Українська. 
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Для спеціалізацій «Державний фінансовий контроль»  
та «Аудит державних фінансів» 

 
3.1. Назва. Державні фінанси.  
3.2. Шифр. ВС 1. 
3.3. Тип. За вибором. 
3.4. Рік навчання. 2015/16. 
3.5. Семестр. ІІ. 
3.6. Кількість кредитів ЄКТС. 3. 
3.7. ПІБ лектора, науковий ступінь, посада.  
Белінська Г.В., канд. екон. наук, доц. 
3.8. Результати навчання.  
Формування системи знань щодо системи державних фінансів, прин-
ципів, теорії. методів та засобів, які застосовуються у практиці 
управління державними фінансовими ресурсами в Україні. 
3.9. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Фінанси», 
«Гроші та кредит», «Бюджетна система України», «Податкова система 
України». 
3.10. Зміст.  
Теоретичні засади формування системи державних фінансів. 
Інституційні засади функціонування системи державних фінансів. 
Державні доходи та видатки, їх економічне та соціальне значення. 
Бюджетний процес та бюджетна система України. Державний бюджет 
як інструмент регулювання соціально-економічного розвитку. Місцеві 
бюджети у системі бюджетного регулювання. Податкова система як 
інструмент економічного зростання. Державні цільові фонди України. 
Фінанси підприємств державної та комунальної форм власності. 
Державний кредит і державний борг. Державний фінансовий кон-
троль в Україні. Державні фінансові інститути. Державне планування 
та прогнозування соціально-економічного розвитку країни. Система 
управління державними фінансами в умовах трансформації економіки 
України. 
3.11. Рекомендовані джерела. 
1. Голинська О.В. Державне управління бюджетом із допомогою 

програмно-цільового методу: проблеми та шляхи їх розв’язання / 
О.В. Голинська, О.О. Шапоренко // Фінанси України. – 2013. – 
№ 4. С. 70–79. 

2. Євроінтеграційний розвиток фінансової системи України / за ред. 
І.Я. Чугунова. – К. : Акад. фін. упр., 2009. – 471 с. 

3. Кудряшов В.П. Державні фінанси в період проведення реформ / 
В.П. Кудряшов // Фінанси України. – 2012. – № 1. – С. 41–57. 
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4. Лозицький В.П. Концептуальні засади запровадження середньо-
строкового бюджетного планування в Україні / В.П. Лозицький, 
О.В. Гаєвська // Фінанси України. – 2012. – № 9. – С. 37–42. 

5. Луніна І.О. Ризики державних фінансів України та шляхи їх міні-
мізації / І.О. Луніна // Фінанси України. – 2012. – № 2. – С. 4–15. 

6. Мярковський А.І. Стратегічні напрями розвитку системи управ-
ління державними фінансами / А.І. Мярковський // Фінанси 
України. – 2013. – № 8. – С. 7–18. 

3.12. Методи навчання.  
Лекції, семінарські, практичні заняття з використанням інформацій-
них технологій та активних методів навчання. 
3.13. Методи оцінювання: 

– поточний контроль (опитування, колоквіуми, тестування); 
– підсумковий контроль (екзамен). 

3.14. Мова навчання. Українська. 
 

3.1. Назва. Управління державним боргом.  
3.2. Шифр. ВС 1. 
3.3. Тип. За вибором. 
3.4. Рік навчання. 2015/16. 
3.5. Семестр. ІІ. 
3.6. Кількість кредитів ЄКТС. 3. 
3.7. ПІБ лектора, науковий ступінь, посада.  
Кучер Г.В., канд. екон. наук, доц., Белінська Г.В., канд. екон. наук, 
доц. 
3.8. Результати навчання.  
Формування знань з теорії державного боргу, розуміння сутності та 
структурних складових системи управління державним боргом, особ-
ливостей світового досвіду щодо управління державним боргом. 
3.9. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни.  
«Фінанси», «Гроші та кредит», «Бюджетна система України», «Подат-
кова система України». 
3.10. Зміст.  
Сутність і види державного боргу. Сутність і складові системи 
управління державним боргом. Планування в системі управління дер-
жавним боргом. Організація процесу запозичення коштів. Облік дер-
жавних боргів. Обслуговування державного боргу. Оцінка ефектив-
ності використання внутрішніх та зовнішніх запозичень. 
3.11. Рекомендовані джерела. 
1. Кучер Г.В. Державні фінанси: Управління державним боргом : у 

5 т. / Г.В. Кучер, Н.М. Ушакова, В.Т. Александров та ін. – К. : НВП 
«АВТ лтд», 2004. – Т. 2. 
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2. Саркисянц А.С. Система международных долгов / А.С. Саркисянц. – 
М. : ДеКА, 2001. 

3. Міжнародні фінанси : підручник / за ред. О.І. Рогача. – К. : Либідь, 
2003. 

4. Козюк В.В. Державний борг в умовах ринкової трансформації еко-
номіки України / В.В. Козюк. – К. : Либідь, 2002. 

3.12. Методи навчання.  
Лекції, семінарські, практичні заняття з використанням інформацій-
них технологій та активних методів навчання. 
3.13. Методи оцінювання: 

– поточний контроль (опитування, колоквіуми, тестування); 
– підсумковий контроль (екзамен). 

3.14. Мова навчання. Українська. 
 

3.1. Назва. Бюджетне право.  
3.2. Шифр. ВС 1. 
3.3. Тип. За вибором. 
3.4. Рік навчання. 2016/17. 
3.5. Семестр. ІІІ. 
3.6. Кількість кредитів ЄКТС. 3. 
3.7. ПІБ лектора, науковий ступінь, посада.  
Сударенко О.В., канд. юрид. наук, доц. 
3.8. Результати навчання.  
За наслідками вивчення дисципліни студенти повинні оволодіти 
знаннями щодо поняття, ознак, функцій фінансів; поняття, принципів, 
правових форм та методів фінансової діяльності держави та органів 
місцевого самоврядування; поняття та структури фінансової системи 
України; правових основ здійснення фінансового контролю уповнова-
женими державою органами; основних засад бюджетного права та 
бюджетного процесу; основ правового регулювання у сфері публіч-
них доходів та видатків; основ податкового та банківського права.  
3.9. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. 
«Адміністративне право», «Фінансове право». 
3.10. Зміст.  
Предмет і метод бюджетного права. Склад бюджетного законодав-
ства. Бюджетна система України та її принципи. Бюджетна класифі-
кація. Бюджетні запозичення. Бюджетний процес та його учасники.  
Державний бюджет України. Доходи Державного бюджету України. 
Видатки Державного бюджету України. Виконання Державного бюджету 
України. Місцеві бюджети. Надходження і витрати місцевих бюджетів. 
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Міжбюджетні відносини. Міжбюджетні трансферти. Контроль за 
дотриманням бюджетного законодавства та відповідальність за 
бюджетні правопорушення.  
3.11. Рекомендовані джерела. 
1. Фінансове право : підручник / М.П. Кучерявенко, Д.О. Білінський, 

О.О. Дмитрик та ін. ; за ред. д-ра юрид. наук, проф. 
М.П. Кучерявенка. – Х. : Право, 2013.  

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

3. Словник фінансово-правових термінів / за заг. ред. Л.К. Воронової. – 
2-ге вид., перероб. і допов. – К. : Алерта, 2011.  

4. Сударенко О.В. Збірник тестових завдань з дисципліни «Фінансове 
право» / О.В. Сударенко. – К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2012.  

3.12. Методи навчання.  
Лекції, семінарські, практичні заняття з використанням інформацій-
них технологій та активних методів навчання. 
3.13. Методи оцінювання: 

– поточний контроль (опитування, колоквіуми, тестування); 
– підсумковий контроль (залік). 

3.14. Мова навчання. Українська. 
 
 

Для спеціалізацій «Аудиторська діяльність в приватному 
секторі» та «Аудит державних фінансів» 

 
3.1. Назва. Аудит проектів.  
3.2. Шифр. ВС. 
3.3. Тип. Обов’язкова.  
3.4. Рік навчання. 2015/16. 
3.5. Семестр. ІІ. 
3.6. Кількість кредитів ЄКТС. 3. 
3.7. ПІБ лектора, науковий ступінь, посада.  
Комірна О.В., канд. екон. наук, доц.  
3.8. Результати навчання. 
Здобуття необхідних теоретичних знань та набуття практичних нави-
чок при виконанні конкретних функцій здійснення аудиту проектів. 
3.9. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Організація 
і методика аудиту», «Фінансовий аналіз», «Теорія контролю фінансо-
во-господарської діяльності», «Економічний аналіз», «Аналіз госпо-
дарської діяльності», «Бухгалтерський облік». 
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3.10. Зміст. 
Загальні положення аудиту проектів. Інформаційне забезпечення та 
організація аудиту проектів. Аудит зовнішнього середовища і марке-
тингових аспектів проекту. Оцінювання інвестиційної привабливості 
проекту. Оцінювання інвестиційних потреб проекту та джерел його 
фінансування. Аналіз та аудит грошових потоків інвестиційних про-
ектів. Оцінювання ефективності проектів. Узагальнення результатів 
аудиту проектів. 
3.11. Рекомендовані джерела.  
1. Редченко К.І. Аудит стратегічних управлінських рішень, прогнозів 

та проектів : монографія / К.І. Редченко. – Л. : ЛКА, 2001. 
2. Митрофанов Г.В. Фінансовий аналіз : навч. посіб. / Г.В. Митрофанов, 

Г.О. Кравченко, Н.С. Барабаш ; за ред. Г.В. Митрофанова. – К. : 
Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2002. 

3. Амеліна О.В. Аудит проектів : навч. посіб. / О.В. Амеліна, 
О.А. Романенко ; за ред. Є.В. Мниха. – К. : Київ. нац. торг.-екон. 
ун-т, 2011. 

3.12. Методи навчання.  
Поєднання традиційних та нетрадиційних методів викладання з вико-
ристанням інноваційних технологій: 

– лекції (тематичні, проблемні); 
– семінарські/практичні заняття. 

3.13. Методи оцінювання: 
– поточний контроль (тестування; усне та письмове опитування; 

перевірка ситуаційного завдання тощо); 
– підсумковий контроль (екзамен). 

3.14. Мова навчання. Українська. 
 
3.1. Назва. Управління проектами. 
3.2. Шифр. ВС 1. 
3.3. Тип. За вибором. 
3.4. Рік навчання. 2015/16. 
3.5. Семестр. ІІ. 
3.6. Кількість кредитів ЄКТС. 3. 
3.7. ПІБ лектора, науковий ступінь, посада.  
Присяжнюк А.Ю. канд. екон. наук, доц., П’ятницька Г.Т., д-р екон. 
наук, проф. 
3.8. Результати навчання.  
Формування у майбутніх фахівців компетенцій з ефективного управ-
ління проектами і програмами в динамічних умовах функціонування 
організацій. 
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3.9. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. 
«Менеджмент». 
3.10. Зміст. 
Управління проектами в системі менеджменту організації. Обґрунту-
вання проекту. Планування проекту. Управління часом виконання 
проекту. Планування ресурсного забезпечення проекту. Контролю-
вання виконання проекту. Управління ризиками проектів. Управління 
якістю проекту. Управління персоналом у проектах. 
3.11. Рекомендовані джерела. 
1. Управління проектами та програмами : підруч. для студ. вищ. навч. 

закл. / С.Д. Бушуєв, Н.С. Бушуєва, А.Я. Казарєзов, К.В. Кошкін та ін. –  
Миколаїв : Вид-во Торубари О.С., 2010. 

2. Ноздріна Л.В. Управління проектами : підруч. [для студ. вищ. навч. 
закл.] / Л.В. Ноздріна, В.І. Ящук, О.І. Полотай / за заг. ред. 
Л.В. Ноздріної. – К. : Центр навч. літ., 2010. 

3. Тарасюк Г.М. Управління проектами : навч. посіб. для студ. вищ. 
навч. закл. / Г.М. Тарасюк. – К. : Каравела, 2012. 

3.12. Методи навчання. 
Поєднання традиційних і нетрадиційних методів навчання з вико-
ристанням інноваційних технологій: 
− лекції (оглядова / тематична / проблемна / лекція-консультація / 

дуальна / із запланованими помилками); 
− семінарські / практичні / лабораторні заняття (тренінг / презентація / 

дискусія / комунікативний метод / модерація / моделювання ситуацій / 
«мозкова атака» / тренажерні завдання / метод Кейс-стаді / робота в 
малих групах та ін.). 

3.13. Методи оцінювання:  
− поточний контроль (тестування; усне / письмове опитування; 

перевірка реферату / огляду / конспекту / презентації / розрахунко-
во-графічної роботи / проекту / вправи / завдання / ситуаційного 
завдання та ін.); 

− підсумковий контроль (залік). 
3.14. Мова навчання. Українська. 
 
3.1. Назва. Проектний аналіз. 
3.2. Шифр. ВС 1. 
3.3. Тип. За вибором. 
3.4. Рік навчання. 2015/16. 
3.5. Семестр. ІІ. 
3.6. Кількість кредитів ЄКТС. 3. 
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3.7. ПІБ лектора, науковий ступінь, посада.  
Афанасьєв К.М., канд. екон. наук, ст. викл. 
3.8. Результати навчання.  
Здобуття знань про принципи, методи і засоби прийняття проектних 
рішень. Розуміння і вміння використовувати основні концепції, 
поняття, методи та підходи, які використовуються у світовій практиці 
під час аналізу та обґрунтування проектних рішень; з’ясування най-
важливіших проблем, пов’язаних з реалізацією проектів на національ-
ному, регіональному, галузевому та місцевому рівнях; оволодіння 
аналітичними навичками, інструментарієм, потрібними для проведення 
передпроектних заходів; засвоєння методів оцінювання проектів, 
способів і засобів залучення ресурсів для реалізації проектів і меха-
нізмів управління ними. 
3.9. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. 
«Макроекономіка», «Мікроекономіка», «Менеджмент», «Маркетинг», 
«Фінанси», «Гроші та кредит», «Економіка підприємства». 
3.10. Зміст. 
Проектний аналіз як методологія та навчальна дисципліна. Поняття, 
сутність і типологія проектів. Життєвий цикл проекту. Концепція 
управління проектами та місце проектного аналізу в її реалізації. 
Концепція витрат і вигід у проектному аналізі. Поняття цінності та 
вартості грошей у часі. Проектний грошовий потік. Стандартні 
фінансові та неформальні критерії прийняття рішень. Динамічний 
аналіз беззбитковості проекту. Оцінювання ефективності реалізації 
проектів. Маркетинговий аналіз. Технічний аналіз. Інституціональний 
аналіз. Екологічний аналіз. Соціальний аналіз. Аналіз ризиків проекту. 
Фінансовий аналіз. Інвестиційний аналіз. Економічний аналіз. 
3.11. Рекомендовані джерела. 
1. Верба В.А. Проектний аналіз : навч.-метод. посіб. для самост. вивч. 

дисципліни / В.А. Верба, О.М. Гребешкова, О.В. Востряков. – К. : КНЕУ, 
2002. 

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

3. Бардиш Г.О. Проектний аналіз : підручник / Г.О. Бардиш. – 2-ге 
вид., стереотип. – К. : Знання, 2006. 

4. Москвін С.О. Проектний аналіз : навч. посіб. / С.О. Москвін, 
С.М. Бевз, В.М. Верба. – К. : Лібра, 1998. 

5. Проектний аналіз : навч. посіб. для студ. ВНЗ / В.С. Рижков, 
М.М. Яковенко, О.В. Латишева, Ю.В. Дегтярьова. – К. : Центр 
навч. л-ри, 2007. 
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3.12. Методи навчання. 
Поєднання традиційних і нетрадиційних методів навчання з вико-
ристанням інноваційних технологій: 
− лекції (оглядова / тематична / проблемна / лекція-консультація / 

дуальна / із запланованими помилками); 
− семінарські / практичні / лабораторні заняття (тренінг / презентація / 

дискусія / комунікативний метод / модерація / моделювання ситуацій / 
«мозкова атака» / тренажерні завдання / метод Кейс-стаді / робота в 
малих групах та ін.). 

3.13. Методи оцінювання:  
− поточний контроль (тестування; усне / письмове опитування; пере-

вірка реферату / огляду / конспекту / презентації / розрахунково-
графічної роботи / проекту / вправи / завдання / ситуаційного зав-
дання та ін.); 

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

 
 

Для спеціалізації «Облік і аудит в підприємництві» 
 

3.1. Назва. Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності.  
3.2. Шифр. ВС 1. 
3.3. Тип. За вибором. 
3.4. Рік навчання. 2015/16  
3.5. Семестр. І.  
3.6. Кількість кредитів ЄКТС. 3. 
3.7. ПІБ лектора, науковий ступінь, посада.  
Гончаренко О.М., канд. юридичних наук, доц. 
3.8. Результати навчання. 
Набуття знань щодо правових засад регулювання і здійснення зов-
нішньоекономічної діяльності, основних міжнародні договори у сфері 
правового регулювання ЗЕД, умов та вимог до здійснення зовніш-
ньоекономічної діяльності, відповідальністі за правопорушення у 
зовнішньоекономічній сфері, основних положень Угоди про асоціа-
цію між Україною та Європейським Союзом. 
3.9. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. 
«Податкове право», «Інвестиційне право». 
3.10. Зміст. 
Правові засади і напрями правового регулювання зовнішньоекономіч-
ної діяльності (ЗЕД). Державне регулювання ЗЕД. Умови здійснення 
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ЗЕД. Зовнішньоекономічні договори (контракти) та право, що до них 
застосовується. Договір міжнародної купівлі-продажу товарів. Окремі 
види договорів (контрактів) у зовнішньоекономічних відносинах. 
Правове регулювання транспортних операцій у ЗЕД. Відповідальність 
у ЗЕД. Захист прав і законних інтересів суб’єктів ЗЕД. 
3.11. Рекомендовані джерела. 
1. Лютіков П.С. Правове регулювання зовнішньоекономічної діяль-

ності : навч. посіб. / П.С. Лютіков, М.О. Германюк ; Держ. вищ. 
навч. закл. «Запоріз. нац. ун-т». – Запоріжжя : Запоріз. нац. ун-т, 
2012. 

2. Рабінович А.В. Правове регулювання зовнішньоекономічної діяль-
ності : навч. посіб. / А.В. Рабінович ; Укоопспілка. – Львів. комерц. 
акад. – Львів : Вид-во Львів. комерц. акад., 2014. 

3. Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності : навч. 
посіб. / В.Ф. Усенко [та ін.] ; за заг. ред. проф. В.Ф. Усенка ; Нац. 
ун-т держ. податк. служби України. – Ірпінь : 2012. 

4. Юшина С.І. Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності : 
практикум : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / С.І. Юшина ; Київ. 
ун-т права НАН України. – К. : Вид-во Європ. ун-ту, 2010. 

3.12. Методи навчання. Поєднання традиційних та нетрадиційних 
методів викладання з використанням інноваційних технологій: 

– лекції (тематичні, проблемні); 
– семінарські/практичні заняття. 

3.13. Методи оцінювання: 
– поточний контроль (тестування; усне та письмове опитування; 

перевірка ситуаційного завдання тощо); 
– підсумковий контроль (екзамен). 

3.14. Мова навчання. Українська. 
 

3.1. Назва. Зовнішньоекономічна діяльність підприємства.  
3.2. Шифр. ВС 1. 
3.3. Тип. За вибором. 
3.4. Рік навчання. 2015/16  
3.5. Семестр. І.  
3.6. Кількість кредитів ЄКТС. 3. 
3.7. ПІБ лектора, науковий ступінь, посада.  
Дьяченко О.В., канд. екон. наук, доц.; Донченко О.О., канд. екон. 
наук, доц. 
3.8. Результати навчання. 
Формування цілісної уяви про процеси у сфері ЗЕД; оволодіння 
методиками проведення аналізу щодо вибору найоптимальніших для 
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підприємств умов співпраці з іноземним контрагентом; формування 
практичних навичок складання тексту зовнішньоекономічного кон-
тракту згідно з діючою нормативно-правовою базою. 
3.9. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. 
«Мікроекономіка», «Макроекономіка», «Міжнародні економічні від-
носини», «Економіка і фінанси підприємства». 
3.10. Зміст. 
Зовнішньоекономічна діяльність. Предмет, зміст та завдання дисци-
пліни. Основні напрями і показники розвитку ЗЕД в Україні. Система 
регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні. Митно-
тарифне регулювання зовнішньоекономічної діяльності. Загальнодер-
жавні податки у сфері ЗЕД. Нетарифне регулювання зовнішньо-
економічної діяльності. Валютне регулювання зовнішньоекономічної 
діяльності в Україні. Міжнародні розрахунки і банківське обслуго-
вування зовнішньоекономічної діяльності. Форми виходу підприємств 
на зовнішні ринки. Ціноутворення в ЗЕД підприємства. Структура і 
зміст зовнішньоекономічних контрактів. Торговельно-посередницька 
діяльність на зовнішньому ринку. Зустрічна торгівля у зовнішньоеко-
номічній діяльності. Економічний аналіз зовнішньоекономічної діяль-
ності підприємств. Ризики у зовнішньоекономічній діяльності та їх 
страхування. Транспортне обслуговування зовнішньоекономічної 
діяльності. Зовнішньоекономічна діяльність підприємств на території 
вільних економічних зон. 
3.11. Рекомендовані джерела. 
1. Митне регулювання зовнішньоекономічної діяльності : підручник / 

А.А. Мазаракі, Т.М. Мельник, О.В. Дьяченко та ін. ; за наук. ред. 
А.А. Мазаракі. – К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2015. 

2. Рум’янцев А.П. Зовнішньоекономічна діяльність : навч. посіб. / 
А.П. Рум’янцев, Н.С. Рум’янцева. – 2-ге вид. перероб. та допов. – 
К. : Центр навч. літ., 2012.  

3. Торгова Л.В. Основи зовнішньоекономічної діяльності : навч.-
метод. посіб. / Л. В. Торгова, О.В. Хитра. – Львів : Новий Світ-
2000, 2011. 

4. Гурін В.М. Зовнішньоекономічна діяльність. Сучасна економіка та 
міжнародні валютні відносини : навч. посіб. для студ. ВНЗ / 
В.М. Гурін, В.О. Тімофєєв. – Вид. 2-ге, перероб. і допов. – Х. : 
Компанія СМІТ, 2013.  

5. Зовнішньоекономічна діяльність підприємства : підруч. для студ. 
ВНЗ / В.О. Новак, Т.Л. Мостенська, М.Г. Луцький та ін. ; Нац. 
авіац. ун-т ; Нац. ун-т харч. технологій. – К. : Кондор, 2012. 
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6. Дунська А. Р. Зовнішньоекономічна діяльність: теорія і практика : 
навч. посіб. / А.Р. Дунська ; Нац. техн. ун-т України «Київ. політехн. 
ін-т». – К. : Кондор, 2013.  

3.12. Методи навчання. Поєднання традиційних та нетрадиційних 
методів викладання з використанням інноваційних технологій: 

– лекції (тематичні, проблемні); 
– семінарські/практичні заняття. 

3.13. Методи оцінювання: 
– поточний контроль (тестування; усне та письмове опитування; 

перевірка ситуаційного завдання тощо); 
– підсумковий контроль (екзамен). 

3.14. Мова навчання. Українська. 
 
3.1. Назва. Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності.  
3.2. Шифр. ВС 1. 
3.3. Тип. За вибором. 
3.4. Рік навчання. 2015/16.  
3.5. Семестр. І.  
3.6. Кількість кредитів ЄКТС. 3. 
3.7. ПІБ лектора, науковий ступінь, посада.  
Олейніков Ю.О., канд. екон. наук, доц. 
3.8. Результати навчання. 
Формування у студентів умінь і навичок щодо ефективного вико-
ристання здобутих знань для самостійного аналізу зовнішнього сере-
довища підприємства та перспектив розвитку зовнішньоекономічної 
діяльності підприємства на зовнішньому ринку; засвоєння студентами 
методичних підходів до аналізу та оцінки поточного стану зовнішньо-
економічної діяльності підприємства, обґрунтування управлінських 
рішень щодо покращання стану об’єкта управління. 
3.9. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. 
«Менеджмент», «Економічний аналіз», «Міжнародні економічні від-
носини», «Маркетинг». 
3.10. Зміст. 
Теоретичні основи менеджменту зовнішньоекономічної діяльності. 
Методологічні засади управління ЗЕД. Функції та методи управління. 
Організаційно-правові основи менеджменту зовнішньоекономічної 
діяльності підприємства. Організаційна структура управління зовнішньо-
економічним підрозділом підприємства. Система менеджменту ЗЕД. 
Стратегічний менеджмент. Операційний менеджмент. Міжнародний 
менеджмент. Процес управління ЗЕД. Механізм аналізу зовнішньо-
економічної діяльності підприємства. Особливість планування  
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у процесі управління зовнішньоекономічною діяльністю. Технології 
обґрунтування управлінських рішень при здійсненні ЗЕД. Система 
контролю та управління ризиками у менеджменті зовнішньоеко-
номічної діяльності.  
3.11. Рекомендовані джерела. 
1. Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності : навч. посіб. / за 
ред. А.А. Мазаракі. – К. : КНТЕУ, 2012. – 824 с. 

2. Олейніков Ю.О. Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності: 
опор. конспект лекцій / Ю.О. Олейніков. – К. : КНТЕУ, 2014. – 170 с. 

3. Кириченко О.А. Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності / 
О.А. Кириченко. – К. : Знання-Прес, 2012. 

4. Международный менеджмент : учеб. для вузов / под ред. 
С.Э. Пивоварова, Д.И. Баркана, Л.С. Тарасевича, А.Й. Мойзеля. – 
СПб. : Питер, 2000.  

5. Міжнародний менеджмент : навч. посіб. / І.О. Піддубник, І.Е. Астахова, 
Л.М. Бондаренко та ін. ; за заг. ред. І.О. Піддубного. – Х., 2011. 

3.12. Методи навчання. Поєднання традиційних та нетрадиційних 
методів викладання з використанням інноваційних технологій: 

– лекції (тематичні, проблемні); 
– семінарські/практичні заняття. 

3.13. Методи оцінювання: 
– поточний контроль (тестування; усне та письмове опитування; 

перевірка ситуаційного завдання тощо); 
– підсумковий контроль (екзамен). 

3.14. Мова навчання. Українська. 
 
3.1. Назва. Облік зовнішньоекономічної діяльності. 
3.2. Шифр. ВПП. 
3.3. Тип. Обов’язкова. 
3.4. Рік навчання. 2015/16. 
3.5. Семестр. ІІ. 
3.6. Кількість кредитів ЄКТС. 3. 
3.7. ПІБ лектора, науковий ступінь, посада.  
Бакурова О.А., канд. екон. наук, доц. 
3.8. Результати навчання.  
Формування знань і навичок документального оформлення господар-
ських операцій зовнішньоекономічної діяльності, ведення синтетич-
ного і аналітичного обліку, відображення податкових наслідків. 
3.9. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. 
«Бухгалтерський облік», «Облік і звітність в оподаткуванні», «Бухгал-
терський облік (за видами економічної діяльності)», «Управлінський 
облік». 
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3.10. Зміст.  
Предмет і методичні прийоми бухгалтерського обліку зовнішньоеко-
номічної діяльності. Об’єкти обліку зовнішньоекономічної діяльності. 
Облік операцій з іноземною валютою. Облік розрахункових операцій 
у зовнішньоекономічній сфері. Облік імпорту товарів та послуг. Облік 
експорту товарів та послуг. Облік бартерних операцій. Облік інозем-
них інвестицій. Облік інвестицій резидентів за межі України. 
3.11. Рекомендовані джерела.  
1. Господарський Кодекс України : станом на 16.01.2003 № 436-ІV. – 

Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg= 
436-15 

2. Митний кодекс України : станом на 11.07.2002 № 92-ІV. – Режим 
доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/92-15 

3. Податковий кодекс України : станом на 02.12.2010 № 2755-ІV. – 
Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg= 
2755-17 

4. Правила Інкотермс 2010 : з коментарем. – Режим доступу : 
http://www.tamognia.ru/incoterms_2010 

3.12. Методи навчання. 
Поєднання традиційних та нетрадиційних методів викладання з вико-
ристанням інноваційних технологій:  

– лекції (тематичні, проблемні); 
– практичні (традиційні, з моделюванням ситуацій). 

3.13. Методи оцінювання: 
– поточний контроль (тестування; усне та письмове опитування, 

перевірка ситуаційного завдання тощо);  
– підсумковий контроль (екзамен). 

3.14. Мова навчання. Українська. 
 

3.1. Назва. Управлінська звітність. 
3.2. Шифр. ВС 1. 
3.3. Тип. За вибором. 
3.4. Рік навчання. 2016/17. 
3.5. Семестр. ІІІ. 
3.6. Кількість кредитів ЄКТС. 3. 
3.7. ПІБ лектора, науковий ступінь, посада.  
Фоміна О.В., канд. екон. наук, доц. 
3.8. Результати навчання.  
Набуття знань і навичок, що до прийняття обґрунтованих управ-
лінських рішень на основі даних управлінської звітності. Володіння 
сучасними методиками і техніками підготовки управлінської звітності 
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та її аналізу з метою прийняття оперативних та стратегічних управ-
лінських рішень. 
3.9. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. 
«Бухгалтерський облік», «Фінансовий облік», «Звітність підпри-
ємств», «Управлінський облік». 
3.10. Зміст.  
Сутнісна характеристика, мета та завдання управлінської звітності. 
Принципи, методики і техніки підготовки управлінської звітності. Інфор-
маційне забезпечення формування управлінської звітності. Моде-
лювання управлінської звітності з метою прийняття управлінських 
рішень. Показники управлінської звітності. Етапи робіт та послідов-
ність впровадження системи управлінської звітності. Внутрішня 
регламентація розробки, впровадження та вдосконалення управ-
лінської звітності. Діагностика, моніторинг та оцінка ефективності 
впровадження управлінської звітності.  
3.11. Рекомендовані джерела.  
1. Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні  : Закон 

України від 16.07.1999 № 996-XIV / Відомості Верховної Ради. –
1999. –  № 40. 

2. Аверчев И.В. Управленческий учет и отчетность : постановка и 
внедрение / И.В. Аверчев. – М. : Вершина, 2006. 

3. Атамас П.Й. Управлінський облік : навч. посіб. / П.Й. Атамас. –  
2-ге вид. – К. : Центр навч. літ., 2009. 

4. Хомин П.Я. Формування звітності в підсистемах фінансового, управ-
лінського й податкового обліку : монографія / П.Я. Хомин. – 
Тернопіль : Економічна думка, 2004.  

3.12. Методи навчання. 
Поєднання традиційних та нетрадиційних методів викладання з вико-
ристанням інноваційних технологій: 

– лекції (тематичні, проблемні); 
– практичні (традиційні, з моделюванням ситуацій). 

3.13. Методи оцінювання:  
– поточний контроль (тестування; усне та письмове опитування);  
– підсумковий контроль (залік). 

3.14. Мова навчання. Українська. 
 

Для спеціалізації «Управління інформаційними  
ресурсами в обліку» 

 
3.1. Назва. Моделювання облікового забезпечення прийняття управ-
лінських рішень. 
3.2. Шифр. ВС. 
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3.3. Тип. Обов’язкова.  
3.4. Рік навчання. 2015/16. 
3.5. Семестр. І. 
3.6. Кількість кредитів ЄКТС. 6. 
3.7. ПІБ лектора, науковий ступінь, посада.  
Бенько М.М., д-р екон. наук, проф. 
3.8. Результати навчання. Засвоєння теоретичних, методичних та 
організаційних питань бухгалтерського обліку за умов застосування 
інформаційних технологій, а саме: дослідження концепції побудови 
та класифікації програмного забезпечення автоматизованої системи 
бухгалтерського обліку, методичних підходів до моделювання базових 
компонентів інформаційної системи бухгалтерського обліку, підходів 
щодо вдосконалення комп’ютеризованої облікової системи підтримки 
прийняття управлінських рішень. 
3.9. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Фінансовий 
облік», «Управлінський облік», «Інформаційні системи і технології 
в обліку», «Облік і звітність в оподаткуванні», «Звітність підприємств». 
3.10. Зміст. Концепції побудови ПЗ АСБО. Розвиток теоретичних 
положень інформаційних систем бухгалтерського обліку. Методоло-
гічні підходи до моделювання базових компонентів інформаційної 
системи бухгалтерського обліку. Удосконалення комп’ютеризованої 
облікової системи підтримки прийняття управлінських рішень.  
3.11. Рекомендовані джерела.  
1. Нападовська Л.В. Управлінський облік : підруч. для вузів / 

Л.В. Нападовська. – 2-ге вид., доопрац. та допов. – К. : Київ. нац. 
торг.-екон. ун-т, 2010. 

2. Бенько М.М. Інформаційні системи і технології в обліку : навч. 
посіб. / М.М. Бенько. – К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2006. 

3. Івахненков С.В. Інформаційні технології в організації бухгал-
терського обліку та аудиту : навч. посіб. / С.В. Івахненков. – К. : 
Знання-Прес, 2003. 

4. Осмятченко В.О. Бухгалтерський облік в умовах застосування 
інформаційних технологій : монографія / В.О. Осмятченко. – К. : 
КНЕУ, 2012. 

3.12. Методи навчання. Поєднання традиційних та нетрадиційних 
методів викладання із використанням інноваційних технологій:  
– лекції (тематична; проблемна); 
– практичні (традиційні, з моделюванням ситуацій). 
3.13. Методи оцінювання:  
– поточний контроль (тестування; усне та письмове опитування);  
– підсумковий контроль (екзамен). 
3.14. Мова навчання. Українська. 



 72

3.1. Назва. Інтернет-технології в бізнесі. 
3.2. Шифр. ВС 1. 
3.3. Тип. За вибором. 
3.4. Рік навчання. 2015/16. 
3.5. Семестр. І. 
3.6. Кількість кредитів ЄКТС. 3. 
3.7. ПІБ лектора, науковий ступінь, посада.  
Шклярський С. М., канд. екон. наук, доц. 
3.8. Результати навчання. Набуття знань та навичок щодо створення 
та функціонування комп’ютерних мереж та концепції побудови 
глобальної мережі Інтернет.   
3.9. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. 
«Інформаційні системи і технології», «Економічна інформатика». 
3.10. Зміст.  
Фундаментальні основи та принципи побудови Інтернет. Апаратні та 
програмні засоби підтримки бізнесу в Інтернет. Протоколи та інтер-
фейси міжмережевої взаємодії. Система адресації Інтернет та іденти-
фікація бізнес-ресурсів. Клієнт-серверна модель взаємодії мережевих 
компонент. Пошукові системи Інтернет та методи пошукової оптимізації. 
3.11. Рекомендовані джерела.  
1. Брайан Клифтон. Google Analytics для профессионалов / Брайан 

Клифтон. – М. : Вильямс, 2013. – 608 с.   
2. Шклярський С.М. Прикладний Інтернет для економістів : навч. 

посіб. / С.М. Шклярський. – Київ : КНТЕУ, 2009. – 121 с.   
3. Джордж Риз. Облачные вычисления / Риз Джордж. – СПб. : БХВ-

Петербург, 2011. – 288 с. 
4. Дженнифер Граппоне. Поисковая оптимизация сайтов. Исчерпыва-

ющее руководство / Граппоне Дженнифер, Казн Градива. – М. : 
Эксмо, 2012. – 528 с   

3.12. Методи навчання. Поєднання традиційних та нетрадиційних 
методів викладання із використанням інноваційних технологій: 

– лекції (тематична; проблемна); 
– практичні (традиційні, з моделюванням ситуацій). 

3.13. Методи оцінювання:  
– поточний контроль (тестування; усне та письмове опитування);  
– підсумковий контроль (залік). 

3.14. Мова навчання. Українська. 
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3.1. Назва. Інформаційні системи і технології в управлінні підприєм-
ством. 
3.2. Шифр. ВС. 
3.3. Тип. Обов’язкова. 
3.4. Рік навчання. 2015/16. 
3.5. Семестр. ІІ. 
3.6. Кількість кредитів ЄКТС. 3. 
3.7. ПІБ лектора, науковий ступінь, посада.  
Демідов П.Г., канд. тех. наук, доц. 
3.8. Результати навчання.. 
Після вивчення дисципліни студенти повинні: знати: математичні 
моделі розрахунку оціночних показників інвестиційних проектів, 
склад функціональних задач, їх математичний опис, методи та алго-
ритми  розв’язання, які реалізовані в інтегрованих системах ERP та їх 
додаткових рішеннях: CRM, PLM, SRM, SCM; вміти: працювати, 
використовувати та налаштовувати функціональні можливості 
інформаційних систем  управління підприємством. 
3.9. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. 
«Інформаційні системи та технології», «Інформаційні системи та 
технології в обліку». 
3.10. Зміст.  
Стратегічні моделі управління підприємствами в інформаційних 
системах. Інформаційні системи для підтримки окремих видів управ-
лінської діяльності. Інтегровані інформаційні системи управління 
підприємством та корпораціями. Інформаційні системи управління 
підприємством. Моделі, методи та структури розв’язання задач логіс-
тики, планування та управління виробництвом, ведення бухгалтер-
ського обліку, управління фінансами підприємства та управління 
персоналом. Інформаційні системи для мультинаціональних корпорацій. 
3.11. Рекомендовані джерела.  
1. Гужва В.М. Інформаційні системи і технології на підприємствах / 

В.М. Гужва. – К. : КНЕУ,2001. 
2. Лесневская С.В. Примеры практических заданий для ВУЗов по 

системе Галактика ERP. Методическое пособие на базе системы 
Галактика ERP 8.1х / С.В. Лесневская. – М. : Корпорация 
Галактика, 2009. 

3. Основи інформаційних систем : навч. посіб. / за ред. В.Ф. Ситника. – 
К. : КНЕУ, 2001. 

4. Плескач В.Л. Інформаційні технології та системи : підруч. для 
студ. екон. спец. / В.Л. Плескач, Ю.В. Рогушина, Н.П. Кустова. – 
К. :  КНИГА, 2004. 
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5. Ситник В.Ф. Системи підтримки прийняття рішень / В.Ф. Ситник. – 
К. : КНЕУ, 2004. 

3.12. Методи навчання. Поєднання традиційних та нетрадиційних 
методів викладання із використанням інноваційних технологій: 

– лекції (тематична; проблемна); 
– практичні (традиційні, з моделюванням ситуацій). 

3.13. Методи оцінювання:  
– поточний контроль (тестування; усне та письмове опитування);  
– підсумковий контроль (екзамен). 

3.14. Мова навчання. Українська. 
 

3.1. Назва. Управлінські інформаційні системи в обліку. 
3.2. Шифр. ВС. 
3.3. Тип. Обов’язкова. 
3.4. Рік навчання. 2015/16. 
3.5. Семестр. ІІ. 
3.6. Кількість кредитів ЄКТС. 3. 
3.7. ПІБ лектора, науковий ступінь, посада.  
Зима Ю.П., канд. екон. наук, доц. 
3.8. Результати навчання. Засвоєння методики набуття знань про 
створення й використання облікових процедур в умовах застосування 
інформаційних систем і технологій фінансового, управлінського обліку, 
вивчення управлінських систем обліку за видами, рівнями та функ-
ціональним призначенням, методів постановки обліково-аналітичних, 
фінансових, управлінських завдань, набуття вмінь їх розв’язання. 
3.9. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Фінансовий 
облік», «Управлінський облік», «Інформаційні системи і технології 
в обліку», «Облік і звітність в оподаткуванні», «Звітність підприємств». 
3.10. Зміст. Концептуальні засади управлінських інформаційних систем 
обліку. Принципи побудови управлінських інформаційних систем 
обліку. Завдання та роль інформаційних технологій в обліку та їх 
класифікація. Моделі управлінських інформаційних технологій в обліку. 
Інструментальні засоби для роботи користувача. Інформаційна техно-
логія розв’язування задач з фінансового обліку. Інформаційна тех-
нологія розв’язування задач з управлінського обліку. Інформаційна 
технологія розв’язування задач по узагальненню облікової інформації.  
3.11. Рекомендовані джерела.  
1. Інформаційні системи бухгалтерського обліку : підруч. для студ. 

вищ. навч. закл. спец. «Облік і аудит» / Ф.Ф. Бутинець та ін. ; за 
ред. проф. Ф.Ф. Бутинця. – 3-те вид., перероб. і допов. – Житомир : 
ПП «Рута», 2007. 
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2. Бенько М.М. Інформаційні системи і технології в обліку : навч. 
посіб. / М.М. Бенько. – К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2006. 

3. Івахненков С.В. Інформаційні технології в організації бухгалтер-
ського обліку та аудиту : навч. посіб. / С.В. Івахненков. – К. : 
Знання-Прес, 2003. 

3.12. Методи навчання. Поєднання традиційних та нетрадиційних 
методів викладання із використанням інноваційних технологій: 

– лекції (тематична; проблемна); 
– практичні (традиційні, з моделюванням ситуацій). 

3.13. Методи оцінювання:  
– поточний контроль (тестування; усне та письмове опитування);  
– підсумковий контроль (екзамен). 

3.14. Мова навчання. Українська. 
 

3.1. Назва. Управління проектами інформатизації. 
3.2. Шифр. ВС 1. 
3.3. Тип. За вибором. 
3.4. Рік навчання. 2015/16. 
3.5. Семестр. ІІ. 
3.6. Кількість кредитів ЄКТС. 3. 
3.7. ПІБ лектора, науковий ступінь, посада.  
Криворучко О.В., канд. тех. наук, зав. каф. 
3.8. Результати навчання. 
Формування у майбутніх фахівців системи теоретичних знань і прак-
тичних навичок з методології управління проектами інформатизації, 
яка є перспективним напрямом розвитку теорії менеджменту і набуває 
все більшого поширення у сфері інформації економіки в Україні. 
Застосування інструментарію методології управління проектами у 
діяльності, пов’язаній з інформатизацією економіки. 
3.9. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. 
 «Економічна інформатика», «Інформаційні технології та системи», 
«Основи програмування», «Менеджмент», «Економіка підприємства». 
3.10. Зміст.  
Уведення в управління проектами інформатизації. Класифікація і 
оточення проектів. Життєвий цикл проекту. Використання стандартів 
життєвих циклів інформаційних систем. Структура проекту. Управ-
ління процесом виконання проекту. Організація проектно-орієнтова-
ної діяльності. Планування управління проектами інформатизації. 
Контроль в управлінні проектами інформатизації. Управління вико-
нанням проектів. Управління предметною сферою проекту. Управління 
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часом у проекті. Управління вартістю проекту. Управління якістю у 
проекті. Інтегровані функції управління проектами. Автоматизація 
функцій управління проектами інформатизації. 
3.11. Рекомендовані джерела.  
1. Пономаренко Л.А. Комп’ютерні технології управління інновацій-

ними проектами / Л.А. Пономаренко. – К. : КНТЕУ, 2001. 
2. Купферштейн В.И. MS Office и Project в управлении и дело-

производстве / В.И. Купферштейн. – СПб. : BHV-CПб., 2006. 
3. Бушуев С.Д. Динамическое лидерство в управлении проектами /  

С.Д. Бушуев, В.В. Морозов. – К. : Укр. ассоц. упр. проектами, 2005. – 
312 с. 

4. Морозов В.В. Формування, управління та розвиток команди 
проекту (поведінкової компетенції) : навч. посіб. / В.В. Морозов, 
А.М. Чередніченко, Т.І. Шпільова ; Ун-т економіки та права 
«КРОК». – К. : Таксон, 2009. – 464 с. 

5. Пономаренко О.В. Управління проектами : підручник / 
О.В. Пономаренко.  – Донецьк : «Донбас» – ДонДУУ, 2010. – 912 с. 

3.12. Методи навчання. Поєднання традиційних та нетрадиційних 
методів викладання із використанням інноваційних технологій: 

– лекції (тематична; проблемна); 
– практичні (традиційні, з моделюванням ситуацій). 

3.13. Методи оцінювання:  
– поточний контроль (тестування; усне та письмове опитування);  
– підсумковий контроль (залік). 

3.14. Мова навчання. Українська. 
 
3.1. Назва. Корпоративні інформаційні системи. 
3.2. Шифр. ВС 1. 
3.3. Тип. За вибором. 
3.4. Рік навчання. 2015/16. 
3.5. Семестр. ІІ. 
3.6. Кількість кредитів ЄКТС. 3. 
3.7. ПІБ лектора, науковий ступінь, посада.  
Шклярський С.М., канд. екон. наук, доц. 
3.8. Результати навчання.. 
Набуття знань та навичок щодо основних напрямів автоматизації 
інформаційних процесів на підприємстві та оформлення їх у вигляді 
технічного завдання; створення комплекту проектної та супроводжу-
вальної документації по етапах розробки КІС; оцінювання ефективності 
методів та засобів захисту інформаційного середовища КІС. 
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3.9. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. 
«Економічна кібернетика», «Інформаційні системи і технології». 
3.10. Зміст.  
Уведення в корпоративні інформаційні системи. Технології збору, 
передачи та обробки даних в КІС.  Методи і моделі проектування КІС. 
Апаратно-програмні засоби корпоративних систем і мереж. Інфор-
маційні платформи корпоративних систем. Корпоративні системи 
електронного документообігу. Захист корпоративних інформаційних 
ресурсів. Технології електронної комерції та платіжних систем в КІС. 
3.11. Рекомендовані джерела.  
1. Вовчак І.С. Інформаційні системи та комп’ютерні технології в мене-

джменті : навч. посіб. / І.С. Вовчак. – Тернопіль : Карт-бланш, 2009. 
2. Гордієнко І.В. Інформаційні системи і технології в менеджменті : 

навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц. / І.В. Гордієнко. – 2-ге 
вид., перероб. і допов. / І.В. Гордієнко. – К. : КНЕУ, 2003.  

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

3.12. Методи навчання. Поєднання традиційних та нетрадиційних 
методів викладання із використанням інноваційних технологій: 

– лекції (тематична; проблемна); 
– практичні (традиційні, з моделюванням ситуацій). 

3.13. Методи оцінювання:  
– поточний контроль (тестування; усне та письмове опитування);  
– підсумковий контроль (залік). 

3.14. Мова навчання. Українська. 
 
3.1. Назва. Правові засади інформаційної безпеки. 
3.2. Шифр. ВС 1. 
3.3. Тип. За вибором. 
3.4. Рік навчання. 2016/17. 
3.5. Семестр. ІІІ. 
3.6. Кількість кредитів ЄКТС. 3. 
3.7. ПІБ лектора, науковий ступінь, посада.  
Банк Р.О., канд. юрид. наук, асист. 
3.8. Результати навчання. 
Набуття професійних знань з правових основ інформаційної безпеки. 
3.9. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. 
«Адміністративне право і процес», «Трудове право», «Фінансове право». 
3.10. Зміст.  
Основні поняття та категорії національної безпеки. Інституціональний 
механізм інформаційної безпеки. Основні напрямки захисту інфор-
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маційної безпеки людини, суспільства. Права і свободи людини в 
інформаційній сфері. Організаційно-правові основи захисту та обме-
ження обігу інформації в цілях інформаційної безпеки. Правові засади 
безпеки інформаційної інфраструктури. Основні види загроз інфор-
маційній безпеці підприємств, установ, організацій. Організація 
роботи з персоналом підприємства, який володіє інформацією з 
обмеженим доступом. Зміст інформаційно-аналітичної роботи підпри-
ємства, установи, організації. 
3.11. Рекомендовані джерела.  
1. Зубок М.І. Інформаційно-аналітичне забезпечення підприємниць-

кої діяльності : навч.-метод. посіб. / М.І. Зубок. – К. : Київ. нац. 
торг.-екон. ун-т, 2007. – 156 с.,  

2. Зубок М.І. Інформаційна безпека : навч. посіб. / М.І. Зубок. – К. : 
Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2005.  

3.12. Методи навчання. Поєднання традиційних та нетрадиційних 
методів викладання із використанням інноваційних технологій: 

– лекції (тематична; проблемна); 
– практичні (традиційні, з моделюванням ситуацій). 

3.13. Методи оцінювання:  
– поточний контроль (тестування; усне та письмове опитування);  
– підсумковий контроль (залік). 

3.14. Мова навчання. Українська. 
 
 

Для спеціалізації «Облік та оцінка у бізнесі» 
 

3.1. Назва. Самоменеджмент. 
3.2. Шифр. ВС 1. 
3.3. Тип. За вибором. 
3.4. Рік навчання. 2015/2016. 
3.5. Семестр. ІІ. 
3.6. Кількість кредитів ЄКТС. 3. 
3.7. ПІБ лектора, науковий ступінь, посада.  
Волобуєв М.І., канд. мед. наук, доц.; Сичова Н.В., канд. екон. наук, 
доц. 
3.8. Результати навчання.  
Формування у майбутніх фахівців індивідуальних особливостей та 
поведінкових навичок, необхідних для виконання функцій керів-
ництва в організації, розвиток умінь організування особистої праці 
та праці підлеглих, оволодіння навичками особистісного розвитку 
менеджера. 
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3.9. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. 
«Менеджмент». 
3.10. Зміст.  
Методологічні підходи до самоменеджменту. Визначення ціннісних 
орієнтирів особистості. Планування особистої роботи менеджера. 
Основні види розподілу та кооперації управлінської праці. Ділові 
комунікації в роботі менеджера. Методи нормування управлінської 
праці. Особливості часу як ресурсу. Тайм-менеджмент. Раціоналізація 
процесу ведення телефонних розмов. Технологія проведення нарад 
і зборів. Класифікація і основні функції переговорів. Організовування 
діяльності менеджера. Основні принципи і напрями наукової орга-
нізації праці менеджера. Формування якостей ефективного мене-
джера. Розвиток менеджерського потенціалу. 
3.11. Рекомендовані джерела. 
1. Балабанова Л.В. Організація праці менеджера : навч. посіб. / 

Л.В. Балабанова, О.П. Сардак. – К. : Професіонал, 2004.  
2. Довгань Л.Є. Праця керівника, або практичний менеджмент : навч. 

посіб. / Л.Є. Довгань. – К. : Екс об, 2002.  
3. Лукашевич Н.П. Теория и практика самоменеджмента  : учеб. 

пособие / Н.П. Лукашевич. – 2-ге изд., испр. – К. : МАУП, 2002.  
4. Орликовський М.О. Самоменеджмент : практикум : навч. посіб. / 

М.О. Орликовський, Г.В. Осовська, В.І. Ткачук. – К. : Кондор, 
2012.  

3.12. Методи навчання. 
Поєднання традиційних та нетрадиційних методів викладання з 
використанням інноваційних технологій:  

– лекції (тематичні, проблемні); 
– практичні/лабораторні заняття. 

3.13. Методи оцінювання:  
– поточний контроль (тестування; усне та письмове опитування; 

перевірка ситуаційного завдання тощо);  
– підсумковий контроль (залік). 

3.14. Мова навчання. Українська. 
 

3.1. Назва. Економіка нерухомості. 
3.2. Шифр. ВС. 
3.3. Тип. Обов’язкова. 
3.4. Рік навчання. 2015/2016 
3.5. Семестр. І. 
3.6. Кількість кредитів ЄКТС. 3 
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3.7. ПІБ лектора, науковий ступінь, посада.  
Обушна Н.І., канд. екон. наук, доц. 
3.8. Результати навчання. Набуття студентами знань щодо теорети-
ко-методологічних і практичних аспектів сучасних проблем еконо-
міки нерухомості, ринку нерухомості, підготовки і проведення 
операцій з нерухомістю на первинному і вторинному ринках та 
визначення їх ефективності. 
3.9. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни: «Гроші та кредит», 
«Економіка підприємства», «Фінанси підприємства», «Фінансовий 
ринок» 
3.10. Зміст. 
Нерухомість як економічна категорія та об’єкт економічних інтересів. 
Ринок нерухомості: сутність, характеристика, структура, функції. 
Первинний і вторинний ринки нерухомості. Державне регулювання 
ринку нерухомості. Основні завдання і методи державного регулю-
вання. Життєвий цикл об’єкта нерухомості. Вартість нерухомості та 
методи її оцінювання. Сутність і види операцій з нерухомістю. Орга-
нізаційно-правові та економічні аспекти здійснення основних опера-
цій з нерухомістю. Фінансові результати операцій з нерухомістю. 
Формування витрат з утворення та реалізації нерухомості на первин-
ному і вторинному ринках. Оподаткування операцій з нерухомістю. 
3.11. Рекомендовані джерела. 
1. Асаул А.М. Економіка нерухомості : підручник / А.М. Асаул, 

І.А. Брижань, В.Я. Чевганова. – К. : Лібра, 2004. – 304 с. 
2. Горемыкин В.А. Экономика недвижимости / В.А. Горемыкин. – 

М. : Высшее образование, 2007. – 836 с. 
3. Пейзер Р.Б. Профессиональный девелопмент недвижимости. Руко-

водство ULI по ведению бизнеса / Р.Б. Пейзер, А.Б. Фрей. – М., 
2003. – 452 с. 

4. Тарасевич Е.И. Экономика недвижимости / Е.И. Тарасевич. – 
СПб. : МКС, 2007. – 584 с. 

3.12. Методи навчання. 
Поєднання традиційних і нетрадиційних методів навчання з вико-
ристанням інноваційних технологій: 

– лекції; 
– практичні  заняття, робота в малих групах інше. 

3.13. Методи оцінювання.  
– поточний контроль (тестування; усне / письмове опитування); 
– підсумковий контроль (залік). 

3.14. Мова навчання. Українська. 
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3.1. Назва. Оціночна діяльність. 
3.2. Шифр. ВС 1. 
3.3. Тип. За вибором. 
3.4. Рік навчання. 2015/2016 
3.5. Семестр. І. 
3.6. Кількість кредитів ЄКТС. 3 
3.7. ПІБ лектора, науковий ступінь, посада.  
Сопко В.В., докт. екон. наук, зав. каф.; Уманців Г.В., канд. екон. наук, доц. 
3.8. Результати навчання. Набуття студентами знань щодо теорети-
ко-методологічних і практичних аспектів оцінювання об’єктів 
власності з використання методів та прийомів оцінки. 
3.9. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни:  
«Мікроекономіка», «Макроекономіка», «Гроші та кредит», «Еконо-
міка підприємства», «Економіка нерухомості».  
3.10. Зміст. 
Сутність, завдання і напрями оціночної діяльності. Правові та органі-
заційні аспекти оціночної діяльності. Загальні принципи оцінювання 
об’єктів власності. Методичні підходи оцінювання об’єктів власності. 
Особливості оцінки земельних ділянок. Оцінювання вартості машин 
та обладнання. Оцінювання транспортних засобів. Оцінювання нема-
теріальних активів. Методи оцінки нематеріальних активів. Оціню-
вання вартості підприємства. Особливості оцінювання ліквідаційної 
та інших спеціальних видів вартості підприємства. Оцінка сукупного 
потенціалу підприємства (вартості бізнесу). Звіт про оцінювання 
об’єктів власності. 
3.11. Рекомендовані джерела. 
1.  Асаул А.М. Ринок нерухомомсті : навч. посіб. / А.М. Асаул, 

В.І. Павлов. – 2-ге вид – К. : Кондор. 2008. – 336 с. 
2.  Оцінка бізнесу та нерухомості : навч. посіб. / В.Р. Кучеренко, 

Я.П. Квач, Н.І. Сментина, В.О. Улибіна. – К. : Центр навч. літ. – 2009.  
3.  Пазинич В.І. Оцінка об’єктів нерухомості : навч. посіб. для студ. 

вищ. навч. закл. / В.І. Пазинич, Л.А. Свистун. – К. : Центр навч. літ. – 
2009.  

4.  Федонін О.С. Потенціал підприємства: формування та оцінка : 
навч. посіб. / О.С. Федонін, І.М. Рєпіна, О.І. Олексюк. – Вид. 2-ге, 
без змін. – К. : КНТЕУ, 2009. – 316 с. 

3.12. Методи навчання. 
Поєднання традиційних і нетрадиційних методів навчання з вико-
ристанням інноваційних технологій: 

– лекції ; 
– практичні заняття. 
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3.13. Методи оцінювання.  
– поточний контроль (тестування;  ситуаційні завдання тощо); 
– підсумковий контроль  (залік). 

3.14. Мова навчання. Українська. 
 

3.1. Назва. Методи і моделі в оцінюванні. 
3.2. Шифр. ВС 1. 
3.3. Тип. За вибором. 
3.4. Рік навчання. 2015/2016 
3.5. Семестр. І. 
3.6. Кількість кредитів ЄКТС. 3 
3.7. ПІБ лектора, науковий ступінь, посада.  
Сопко В.В., д-р екон. наук, зав. каф. 
3.8. Результати навчання: отримання компетенцій, поглиблення 
теоретичних знань, практичних вмінь і навичок з питань методики 
проведення оцінки.  
3.9. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни:  
«Мікроекономіка», «Макроекономіка», «Гроші та кредит», «Економіка 
підприємства», «Економіка нерухомості», «Оціночна діяльність». 
3.10. Зміст. Парадигма оціночної діяльності. Регулювання оціночної 
діяльності. Методичні підходи оціночної діяльності. Ідентифікація 
об’єктів оцінки. Визначення мети оцінки. Вибір бази оцінки. Інфор-
маційні джерела для визначення вартостей. Ринкова вартість. 
Неринкові види вартості. Вартість заміщення. Інвестиційна вартість. 
Вартість у використанні. Спеціальна вартість. Вартість ліквідації. 
Узгодження методів оцінки. Сутність витратного підходу. Інфор-
маційні джерела для застосування витратного підходу в оцінці. Метод 
прямого відтворення. Метод заміщення. Метод фактичних витрат. 
Метод приведених витрат. 
3.11. Рекомендовані джерела: 
1. Оцінка бізнесу та нерухомості : навч. посіб. / В.Р. Кучеренко, 

Я.П. Квач, Н.І. Сментина, В.О. Улибіна. – К. : Центр навч. літ. – 
2009. – 200 с. 

2. Пазинич В.І. Оцінка об’єктів нерухомості : навч. посіб. для студ. 
вищ. навч. закл. / В.І. Пазинич, Л.А. Свистун. – К. : Центр навч. 
літ., 2009. – 434 с. 

3. Федонін О.С. Потенціал підприємства: формування та оцінка :  
навч. посіб. / О.С. Федонін, І.М. Рєпіна, О.І. Олексюк. – Вид. 2-ге, 
без змін. – К. : КНТЕУ, 2006. – 316 с. 
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3.12. Методи навчання. 
Поєднання традиційних і нетрадиційних методів навчання з вико-
ристанням інноваційних технологій: 

– лекції; 
– практичні заняття . 

3.13. Методи оцінювання.  
– поточний контроль(тестування;  ситуаційні завдання тощо); 
– підсумковий контроль (залік). 

3.14. Мова навчання. Українська 
 
3.1. Назва. Управління вартістю підприємства. 
3.2. Шифр. ВС 1. 
3.3. Тип. За вибором. 
3.4. Рік навчання. 2015/16. 
3.5. Семестр. IІ. 
3.6. Кількість кредитів ЄКTС 3. 
3.7. ПІБ лектора, науковий ступінь, посада. 
Стасюк Л.Л., канд. екон. наук, доц. 
3.8. Результати навчання.  
Здобуття студентами вартісного мислення, що разом із відповідною 
теоретичною та практичною підтримкою вдосконалює навички з 
управління підприємством. 
3.9.Обов’язкові попередні навчальні дисципліни.  
«Мікроекономіка», «Макроекономіка», «Фінанси», «Економіка під-
приємства», «Бухгалтерський облік», «Ринок цінних паперів», «Інвес-
тиційний менеджмент», «Оцінка бізнесу та майна» та інші дисципліни. 
3.10 . Зміст. 
Теоретичні засади формування категорії «вартість (цінність) підпри-
ємства». Теоретичні засади управління вартістю (цінністю) підпри-
ємства. Інструменти впливу на ринкову вартість (цінність) підпри-
ємства. Моделювання зростання вартості (цінності) підприємства. 
3.11. Рекомендовані джерела. 
1. Волков А.С. Создание рыночной стоимости и инвестиционной 
привлекательности / А. Волков, М. Куликов, А. Марченко. – М. : 
Вершина, 2007. – 304 с. 

2. Дамодаран Асват. Инвестиционная оценка. Инструменты и методы 
оценки любых активов / Асват Дамодаран. – М. : Альпина Бизнес 
Букс, 2007. – 1341 с. 

3. Егерев И.А. Стоимость бизнеса: Искусство управления : учеб. 
пособие / И.А. Егерев. – М. : Дело, 2003. – 480 с. 
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4. Козырь Ю.В. Стоимость компании: оценка и управленические 
решения / Ю.В. Козырь. – М. : Альфа-Пресс, 2004. –  200  с. 

5. Коупленд Т. Стоимость компаний: оценка и управление / 
Т. Коупленд, Т.Коллер, Д. Мурин ; пер. с англ. – М. : Олімп-бизнес, 
2005. – 576 с. 

6. Эшоурт Г. Менеджмент, основанный на ценности: как обеспечить 
ценность для акционеров / Г. Эшоурт. – М. : Инфра-М, 2006. – 
530 с. 

3.12. Методи навчання. 
Поєднання традиційних та нетрадиційних методів навчання із вико-
ристанням інноваційних технологій: 

– лекції; 
– семінарські/ практичні/метод кейс-стаді/ робота в малих групах/ інше). 

3.13. Методи оцінювання: 
– поточний контроль (тестування; усне/ письмове опитування; 

задачі/ ситуаційного завдання тощо); 
– підсумковий контроль (екзамен). 

3.14. Мова навчання. Українська. 
 
3.1. Назва. Інформаційні системи та технології в оціночній діяльності 
3.2. Шифр. ВС 1. 
3.3. Тип. За вибором. 
3.4. Рік навчання. 2015/16. 
3.5. Семестр. ІІ. 
3.6. Кількість кредитів ЄКТС 3. 
3.7. ПІБ лектора, науковий ступінь, посада.  
Зима Ю.П., канд. екон. наук, доц. 
3.8. Результати навчання.  
Засвоєння знань щодо теоретико-методологічних і методичних основ 
та набуття практичних навиків застосування інформаційних систем та 
технологій в оціночній діяльності.  
3.9. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. 
«Управлінський облік», «Інформаційні системи і технології в обліку», 
«Звітність підприємства» 
3.10. Зміст.  
Введення і представлення даних, правила введення формул, обчислю-
вальні офісні додатки для оцінювача. Економічні інформаційні 
системи. Організаційна структура інформаційної системи для оцінки 
із застосуванням спеціалізованих функцій і формул, графіків. Система 
документів робочого місця оцінювача. Компоненти інформаційно-
логічної моделі робочого місця оцінювача. Інформаційно-логічна 
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модель роботи оцінювача при застосуванні ІТ. Системне відобра-
ження виробничого процесу оцінювача в рамках чинного законо-
давства із застосуванням інформаційних систем і технологій.  
3.11. Рекомендовані джерела.  
1. Грінько А.П Критерії вибору програмного забезпечення автомати-

зованої системи бухгалтерського обліку основних засобів /  
А.П. Грінько // Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери 
торгівлі та послуг. – 2009. – Вип. 2. – С. 187–193. 

2. Подуражня Ю. Місце інформаційного програмного забезпечення в 
системі бухгалтерського обліку [Електронний ресурс]. – Режим 
доступу : http://http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Evu/ 2010_14/ 
Podurajnya.pdf 

3. Гордієнко І.В. Бізнес-аналіз підприємства: структурування інфор-
мації засобами функціонального моделювання / І.В. Гордієнко // 
Стратегія економічного розвитку України . – 2013. – № 33. – 
С. 241–251. 

3.12. Методи навчання. 
Поєднання традиційних та нетрадиційних методів викладання з вико-
ристанням інноваційних технологій:  

– лекції (тематичні, проблемні); 
– практичні (з використанням інформаційних технологій). 

3.13. Методи оцінювання: 
– поточний контроль (тестування; усне та письмове опитування, 

перевірка ситуаційного завдання тощо);  
– підсумковий контроль (залік). 

3.14. Мова навчання. Українська. 
 
3.1. Назва. Оцінювання  та облік нематеріальних активів. 
3.2. Шифр. ВС. 
3.3. Тип. Обов’язкова. 
3.4. Рік навчання 2016/2017. 
3.5. Семестр. ІІІ . 
3.6. Кількість кредитів ЄКТС. 3 
3.7. ПІБ лектора, науковий ступінь, посада.  
Уманців Г.В, канд. екон. наук, доц. 
3.8. Результати навчання. 
Формування знань з оцінки та обліку нематеріальних активів, їх нор-
мативно-правового регулювання; набуття практичних навичок здій-
снення оцінки майнових прав на об’єкти інтелектуальної власності та 
складання звіту про їх оцінку. Засвоєння організації та методики 
обліку нематеріальних активів.  
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3.9. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни.  
«Господарське право», «Фінансова математика», «Бухгалтерський 
облік», «Фінансовий облік», «Оціночна діяльність». 
3.10. Зміст.  
Визначення та класифікація нематеріальних активів. Поняття інтелек-
туальної власності, майнових прав. Нематеріальні активи, що можуть 
та не можуть бути відчужені окремо від підприємства-власника. 
Характеристика ринку інтелектуальної власності та нематеріальних 
активів. Експертиза інтелектуальної власності та нематеріальних 
активів для оцінки. Основні етапи та зміст робіт з експертизи інтелек-
туальної власності. Методи оцінки об’єктів інтелектуальної власності 
у складі нематеріальних активів. Оформлення та використання 
результатів оцінки у звіті про оцінку. Визнання та оцінка немате-
ріальних активів в системі обліку. Первинний та фінансовий облік 
нематеріальних активів. 
3.11. Рекомендовані джерела.  
1. Платонов Б.О. Основи оціночної діяльності : підручник / 

Б.О. Платонов. – К. : НАКіМ, 2013. – 227  с.  
2. Інтелектуальна власність : навч. посіб. / О.М. Стороженко, Г.В. Уманців, 

О.В. Фоміна. – К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2012. – 456 с.  
3. Методика оцінки майнових прав інтелектуальної власності :  затв. 

Наказом Фонду держ. майна України від 25.06.2008 р. № 740  
4. Національний стандарт № 4 «Оцінка майнових прав інтелектуаль-

ної власності» : затв. Постановою Кабінету Міністрів України від 
3 жовт. 2007 р. № 1185.  

5. Фінансовий облік : підруч. для студ. ВНЗ / за заг. ред. Л.В. Нападов-
ської. – К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2013. – 699 с. 

3.12.Методи навчання. 
Поєднання традиційних та нетрадиційних методів викладання з 
використанням інноваційних технологій:  

– лекції (тематичні, проблемні); 
– практичні (традиційні, з моделюванням ситуацій). 

3.13. Методи оцінювання:  
– поточний контроль (тестування; усне та письмове опитування);  
– підсумковий контроль (екзамен). 

3.14. Мова навчання. Українська. 
 
3.1. Назва. Бухгалтерський облік у системі управління вартістю 
підприємства. 
3.5. Шифр. ВС. 
3.6. Тип. Обов’язкова. 
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3.7. Рік навчання. 2016/17. 
3.5. Семестр. ІIІ. 
3.6. Кількість кредитів ЄКTС. 3. 
3.9. ПІБ лектора, науковий ступінь, посада. 
Блакита Г.В., д-р екон. наук, проф. 
3.10. Результати навчання.  
Засвоєння знань і набуття практичних навичок вартісного оцінювання 
підприємства в системі бухгалтерського обліку.  
3.9.Обов’язкові попередні навчальні дисципліни.  
«Мікроекономіка», «Макроекономіка», «Економіка підприємства», 
«Бухгалтерський облік», «Управління вартістю підприємства», «Облі-
ково-аналітичне забезпечення стратегічного менеджменту» 
3.11 . Зміст 
Методи оцінки вартості підприємства та їх розвиток. Бухгалтерський 
облік у процесах формування та управління вартістю підприємства. 
Історична оцінка у процесах формування вартості підприємства. 
Справедлива вартість у бухгалтерському забезпеченні системи управ-
ління. Оцінка балансових показників при визначенні вартості підпри-
ємства. Формування вартості підприємства за позабалансовими фор-
мами. Методологія облікового відображення показників вартості 
підприємства. Відображення інформації про вартість підприємства у 
фінансовій звітності. Формування внутрішньої звітності про вартість 
підприємства як інформаційної основи управління. Вартість підпри-
ємства у фінансовій звітності за МСФЗ. 
 3.11. Рекомендовані джерела. 
1. Корягін М.В. Бухгалтерський облік у системі управління вартістю 

підприємства: теоретико-методологічні концепції : монографія /  
М.В. Корягін. – Львів : ЛКА, 2012. – 389 с.  

2. Корягін М.В. Оцінювання вартості підприємства в системі бухгал-
терського обліку : монографія / М.В. Корягін. – Львів : Інтерсервіс, 
2012. – 262 с. 

3. Коупленд Т. Стоимость компаний: оценка и управление / 
Т. Коупленд, Т. Коллер, Д. Мурин ; пер. с англ. – М. : Олімп-
бизнес, 2005. – 576 с. 

3.12. Методи навчання. 
Поєднання традиційних та нетрадиційних методів навчання із вико-
ристанням інноваційних технологій: 

– лекції; 
– практичні заняття (традиційні, з моделюванням ситуацій).  
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3.13. Методи оцінювання: 
– поточний контроль (тестування; усне/ письмове опитування; тощо); 
– підсумковий контроль (залік). 

3.14. Мова навчання. Українська. 
 
 

Для спеціалізації «Державний фінансовий контроль» 
 
3.1. Назва. Контроль державних закупівель.  
3.2. Шифр. ВС. 
3.3. Тип. Обов’язкова.  
3.4. Рік навчання. 2015/16. 
3.5. Семестр. ІІ. 
3.6. Кількість кредитів ЄКТС. 3. 
3.7. ПІБ лектора, науковий ступінь, посада.  
Міняйло В.П., канд. екон. наук., ст. викл. 
3.8. Результати навчання.  
Формування у студентів  теоретичних знань і практичних навиків 
щодо сутності і основ здійснення контролю державних закупівель. 
3.9. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни.  
«Фінансова політика», «Бюджетне планування і прогнозування», 
«Державне управління та регулювання економіки». 
3.10 Зміст.  
Система економіко-правових відносин та механізм здійснення дер-
жавних закупівель. Інституційна та організаційна будова контролю 
державних закупівель. Методологічні засади контролю державних 
закупівель. Контроль дотримання процедур державних закупівель. 
Сучасні інформаційні технології у контролі державних закупівель. 
3.11. Рекомендовані джерела.  
1. Про здійснення державних закупівель : Закон України 

від 10.04.2014 № 1197-VII. 
2. Іванова І. Державний фінансовий контроль : Парадигми розвитку / 

І. Іванова. – К. : Академкнига, 2010. 
3. Петроє О.М. Соціальний діалог у державному управлінні: європей-

ський досвід та українські реалії : монографія / О.М. Петроє. – К. : 
НАДУ, 2012.  

4. Ткаченко Н.Б. Управління державними закупівлями : монографія / 
Н.Б. Ткаченко. – К. : Книга, 2007.  

5. Чумакова І.Ю. Державний фінансовий контроль : підручник / 
І.Ю. Чумакова, Н.В. Шульга ; за заг. ред. О.А. Петрик. – К. : КНЕУ, 
2013. 
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3.12. Методи навчання.  
Поєднання традиційних та нетрадиційних методів викладання і з вико-
ристанням інноваційних технологій:  

– лекції (тематичні, проблемні); 
– семінарські/практичні заняття. 

3.13. Методи оцінювання: 
– поточний контроль (тестування; усне та письмове опитування; 

перевірка підготовленого ситуаційного завдання тощо);  
– підсумковий контроль (екзамен). 

3.14. Мова навчання. Українська. 
 
3.1. Назва. Організація державного фінансового контролю.  
3.2. Шифр. ВПП. 
3.3. Тип. Обов’язкова.  
3.4. Рік навчання. 2016/17. 
3.5. Семестр. ІІІ. 
3.6. Кількість кредитів ЄКТС. 3. 
3.7. ПІБ лектора, науковий ступінь, посада.  
Барановська В.Г., канд. екон. наук, доц. 
3.8. Результати навчання.  
Здобуття теоретичних знань та набуття практичних навичок органі-
зації державного фінансового контролю; умінь кваліфіковано викори-
стовувати нові форми та методи контролю для виявлення, попере-
дження, усунення порушень і недоліків у розрахунках з бюджетом  
за податками, використанні бюджетних та позабюджетних коштів 
місцевих т державного бюджетів. 
3.9. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Бухгалтерський 
облік», «Фінансовий облік», «Державний фінансовий контроль орга-
нізацій і установ», «Бюджетна система України». 
3.10 Зміст.  
Сутність та функції державного фінансового контролю. Контрольно-
ревізійний процес: планування та організація здійснення. Контроль 
фінансово-господарської діяльності бюджетних установ. Контроль 
збереження і використання державного майна та бюджетних коштів, 
що перебувають у користуванні підприємницьких структур. Контроль 
розрахунків платників податку на прибуток. Контроль розрахунків 
платників податку на додану вартість. Контроль розрахунків платників 
акцизного збору. Контроль розрахунків з прибуткового податку з гро-
мадян. Контроль розрахунків за податками із суб’єктами малого під-
приємництва. Контроль розрахунків за місцевими податками і збо-
рами. Поточний контроль виконання державного бюджету. Контроль 
ефективності та використання коштів державного бюджету України. 
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3.11. Рекомендовані джерела.  
1. Білуха М.Т. Фінансовий контроль: теорія, ревізія, аудит : підручник / 

М.Т. Білуха, Т.В. Микитенко. – К. : Укр. акад. оригін. ідей. – 2005. 
2. Шевчук О.А. Державний фінансовий контроль бюджетних установ : 

навч. посіб. / О.А. Шевчук ; за заг. ред. Є.В. Мниха. – К. : Київ. 
нац. торг.-екон ун-т, 2007. 

3.12. Методи навчання.  
Поєднання традиційних та нетрадиційних методів викладання і з вико-
ристанням інноваційних технологій:  

– лекції (тематичні, проблемні); 
– семінарські/практичні заняття. 

3.13. Методи оцінювання: 
– поточний контроль (тестування; усне та письмове опитування; 

перевірка підготовленого ситуаційного завдання тощо);  
– підсумковий контроль (екзамен). 

3.14. Мова навчання. Українська. 

 
Для спеціалізації «Аудит державних фінансів» 

 
3.1. Назва. Державний аудит. 
3.2. Шифр. ВС. 
3.3. Тип. Обов’язкова. 
3.4. Рік навчання. 2015/16. 
3.5. Семестр. ІІ. 
3.6. Кількість кредитів ЄКТС. 3. 
3.7. ПІБ лектора, науковий ступінь, посада.  
Назарова К.О., канд. екон. наук, доц. 
3.8. Результати навчання.  
Формування аудиторсько-аналітичного мислення; уміння узагальню-
вати результати державного аудиту, розробляти заходи обґрунтування 
якісних управлінських рішень з державницької позиції. 
3.9. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Організація і 
методика аудиту», «Аудит», «Державний фінансовий контроль орга-
нізацій і установ». 
3.10. Зміст.  
Поняття, мета та завдання державного аудиту. Нормативно-правове 
регулювання державного аудиту. Організація державного аудиту. Мето-
дичні прийоми державного аудиту. Аналітичне забезпечення держав-
ного аудиту. Планування державного аудиту. Узагальнення та реалі-
зація результатів державного аудиту. 
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3.11. Рекомендовані джерела. 
1. Аудит (Основи державного, незалежного професійного та внутріш-

нього аудиту) : підручник / В.В. Немченко, О.Ю. Редько, К.О. Редько 
та ін.; за ред. проф. В.В. Немченка. – К. : Центр навч. літ., 2012. – 
540 с.  

2. Державний фінансовий аудит: методологія і організація : моно-
графія / Є.В. Мних, М.О. Никонович, Н.С. Барабаш та ін. ; за ред. 
Є.В. Мниха. – К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2009. – 319 с. 

3. Аудит державних фінансів : навч. посіб. / О.Л. Шерстюк. – К. : 
Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2010. – 340 с. 

4. Дікань Л.В. Державний аудит : навч. посіб. / Л.В. Дікань, 
Ю.О. Голуб, Н.В. Синюгіна. – К. : Знання, 2011. – 503 с. 

5. Гуцаленко Л.В. Державний фінансовий контроль : навч. посіб. / 
Л.В. Гуцаленко, В.А. Дерій, М.М. Коцупатрий. – 2009. – 424 с. 

6. Державний фінансовий контроль : навч. посіб. / І.К. Дрозд, 
В.О. Шевчук. – К. : ТОВ Імекс ЛТД. – 2007. – С. – 304 с. 

3.12. Методи навчання.  
Поєднання традиційних та нетрадиційних методів викладання з вико-
ристанням інноваційних технологій: 

– лекції (тематичні, проблемні); 
– семінарські/практичні заняття. 

3.13. Методи оцінювання: 
– поточний контроль (тестування; усне та письмове опитування; 

перевірка ситуаційного завдання тощо); 
– підсумковий контроль (екзамен). 

3.14. Мова навчання. Українська 
 

3.1. Назва. Організація державного аудиту. 
3.2. Шифр. ВС. 
3.3. Тип. Обов’язкова. 
3.4. Рік навчання. 2015/16. 
3.5. Семестр. ІІ. 
3.6. Кількість кредитів ЄКТС. 3. 
3.7. ПІБ лектора, науковий ступінь, посада.  
Несходовський І.С., канд. екон. наук, доц.  
3.8. Результати навчання.  
Набуття теоретичних знань та навичок щодо наукових засад органі-
зації державного фінансового аудиту, його нормативно-правового 
регулювання, особливостей та методології організації. 
3.9. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Організація 
і методика аудиту», «Державний аудит». 
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3.10. Зміст.  
Наукові засади організації державного фінансового аудиту. Міжна-
родний досвід організації державного фінансового аудиту. Норматив-
но-правове регулювання організації державного фінансового аудиту. 
Організація державного фінансового аудиту в Державній фінансової 
інспекції. Організація державного фінансового аудиту в Рахунковій 
палати Україні. Організація державного фінансового аудиту діяльно-
сті бюджетних установ. Організація державного фінансового аудиту 
виконання бюджетних програм. Організація державного фінансового 
аудиту діяльності суб’єктів господарювання. 
3.11. Рекомендовані джерела. 
1. Бардаш С.В. Економічний контроль в Україні : системний підхід : 

монографія / С.В. Бардаш. – К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2010. 
2. Денисюк О.М. Аудит державних фінансів : навч. посіб. для студ. вищ. 

навч. закл. / О.М. Денисюк, О.О. Разборська ; Вінниц. нац. торг.-
екон. ін-т Київ. нац. торг.-екон. ун-ту. – Вінниця : ВТЕІ КНТЕУ, 
2012. 

3. Державний фінансовий аудит: методологія та організація : моно-
графія / М.О. Никонович, С. В. Бардаш та ін. ; за ред. Є.В. Мних. – 
К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2009. 

4. Керівні принципи аудиту державних фінансів : зб. базових доку-
ментів INTOSAI – Міжнар. орг. вищ. органів контролю держ. 
фінансів / Програма ПРООН з врядування, Проект ПРООН «Добро-
чесність на практиці». – К., 2003. 

5. Сухарева Л.О. Державний аудит ефективності: системність, орга-
нізація, методика : монографія / Л.О. Сухарева, Т.В. Федченко ; 
Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Баранов-
ського. – Донецьк : ДонНУЕТ, 2013. 

6. Шерстюк О.Л. Аудит державних фінансів : навч. посіб. для студ. вищ. 
навч. закл. / О.Л. Шерстюк ; Київ. нац. торг.-екон. ун-т. – К., 2010. 

3.12. Методи навчання.  
Поєднання традиційних та нетрадиційних методів викладання з вико-
ристанням інноваційних технологій: 

– лекції (тематичні, проблемні); 
– семінарські/практичні заняття. 

3.13. Методи оцінювання: 
– поточний контроль (тестування; усне та письмове опитування; 

перевірка ситуаційного завдання тощо); 
– підсумковий контроль (залік). 

3.14. Мова навчання. Українська 
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3.1. Назва. Аудит державних фінансів.  
3.2. Шифр. ВС. 
3.3. Тип. Обов’язкова.  
3.4. Рік навчання. 2016/17. 
3.5. Семестр. ІІІ. 
3.6. Кількість кредитів ЄКТС. 3. 
3.7. ПІБ лектора, науковий ступінь, посада. 
Никонович М.О., канд. екон. наук, доц. 
3.8. Результати навчання. 
Формування теоретичних знань з основ аудиту ефективності, методо-
логії його організації і здійснення, особливостей планування аудиту 
ефективності використання державних ресурсів, специфіки вибору 
критеріїв, показників і методів аудиту ефективності використання 
державних ресурсів, особливостей оформлення результатів аудиту 
ефективності використання державних ресурсів, особливостей реалі-
зації результатів аудиту ефективності використання державних ресурсів. 
3.9. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. 
«Державний аудит», «Організація і методика аудиту», «Організація 
державного аудиту». 
3.10. Зміст.  
Теоретичні засади державного фінансового контролю. Поняття аудиту 
ефективності, його місце в системі державного фінансового контролю. 
Аудит адміністративної діяльності та програм. Основні етапи аудиту 
ефективності, вибір тем і об’єктів, ризики. Попереднє вивчення об’єктів 
перевірки, мета і масштаб аудиту ефективності. Визначення критеріїв 
оцінювання ефективності. Вибір методів аудиту ефективності, звіт 
за результатами планування, аналітичні дослідження. Формування плану 
і програми аудиту ефективності, аудиторські ризики. Інформація  
і фактичні параметри аудиту ефективності. Підготовка висновків  
і рекомендацій аудиту ефективності, оформлення і систематизація 
документів. Формування звіту про результати аудиту ефективності 
та контроль виконання рекомендацій. 
3.11. Рекомендовані джерела.  
1. Державний фінансовий контроль: ревізія та аудит / П.К. Германчук, 

І.Б. Стефанюк, Н.І. Рубан та ін. – К. : АВТ, 2004. 
2. Єфіменко Т.І. Державний фінансовий контроль виконання бюджетних 

програм / Т.І. Єфіменко, І.Б. Стефанюк, Н.І. Рубан. – К. : НДФІ, 
2004. 

3. Шерстюк О.Л. Аудит державних фінансів : навч. посіб. / 
О.Л. Шерстюк. – К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2010. 
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3.12. Методи навчання.  
Поєднання традиційних та нетрадиційних методів викладання з вико-
ристанням інноваційних технологій: 

– лекції (тематичні, проблемні); 
– семінарські/практичні заняття. 

3.13. Методи оцінювання: 
– поточний контроль (тестування; усне та письмове опитування; 

перевірка ситуаційного завдання тощо); 
– підсумковий контроль (екзамен). 

3.14. Мова навчання. Українська. 
 
 

Для спеціалізації «Аудиторська діяльність  
в приватному секторі» 

 
3.1. Назва. Фінансова стратегія підприємства. 
3.2. Шифр. ВС. 
3.3. Тип. Обов’язкова. 
3.4. Рік навчання. 2015/16. 
3.5. Семестр. І. 
3.6. Кількість кредитів ЄКТС. 3. 
3.7. ПІБ лектора, науковий ступінь, посада.  
Бланк І.О., д-р екон. наук, проф. 
3.8. Результати навчання.  
Здобуття студентами поглиблених теоретичних знань та набуття 
методичних навичок практичної розробки стратегічного набору в 
сфері фінансової діяльності підприємства. 
3.9. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни.  
 «Економіка  підприємства». «Фінанси підприємства», «Фінанси». 
3.10. Зміст.  
Теоретичні передумови розроблення фінансової стратегії підпри-
ємства. Стратегічний аналіз фінансової діяльності підприємства та 
методи його здійснення. Стратегічні цілі фінансової діяльності під-
приємства. Прийняття стратегічних фінансових рішень та управління 
реалізацією фінансової стратегії підприємства. 
3.11. Рекомендовані джерела. 
1. Бланк І.О. Фінансова стратегія підприємства / І.О. Бланк. – К. : 

Ельга ; Ніка-центр, 2004. 
2. Бланк І.О. Фінансова стратегія підприємства / І.О. Бланк, Г.В. Ситник, 

О.В. Корольова-Казанська. – К. : КНТЕУ, 2009. 
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3. Нортон Р. Организация, ориентировання на стратегію / Р. Нортон, 
Д. Каплан. – М., 2007. 

4. Нортон Р. Бизнес-карты. / Р. Нортон. – М., 2009. 
3.12. Методи навчання.  
Поєднання традиційних та нетрадиційних методів викладання з вико-
ристанням інноваційних технологій: 
– лекції (тематичні, проблемні); 
– семінарські/практичні заняття. 
3.13. Методи оцінювання: 
– поточний контроль (тестування; усне та письмове опитування; 

перевірка ситуаційного завдання тощо); 
– підсумковий контроль (залік). 
3.14. Мова навчання. Українська 
 
3.1. Назва. Стратегічне управління підприємством. 
3.2. Шифр. ВС 1. 
3.3. Тип. За вибором. 
3.4. Рік навчання. 2015/16. 
3.5. Семестр. І. 
3.6. Кількість кредитів ЄКТС. 3. 
3.7. ПІБ лектора, науковий ступінь, посада.  
П’ятницька Г.Т., д-р екон. наук, проф.; Дєєва Н.Е., д-р екон. наук, 
проф.; Підкамінний І.М., канд. екон. наук, доц. 
3.8. Результати навчання.  
Формування у майбутніх фахівців стратегічного управлінського 
мислення та системи базових знань у галузі стратегічного менедж-
менту, оволодіння навичками прийняття стратегічних рішень в умо-
вах змінного зовнішнього середовища функціонування підприємства. 
3.9. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни.  
«Менеджмент», «Маркетинг», «Економіка підприємства», «Фінанси 
підприємства». 
3.10. Зміст.  
Сутність та концептуальні засади стратегічного управління підпри-
ємством. Базові складові стратегічного управління підприємством та 
наукові підходи до формування стратегій. Стратегічна діагностика 
зовнішнього середовища підприємства. Стратегічний потенціал і кон-
курентні переваги підприємства. Визначення конкурентоспроможності в 
процесі стратегічного управління підприємством. Управління стра-
тегічною позицією підприємства. Генерування стратегічних альтер-
натив та умови їх реалізації. Оцінювання ефективності стратегії та 
стратегічні зміни на підприємстві. Види стратегічного менеджменту 
підприємства. 
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3.11. Рекомендовані джерела. 
1. Довгань Л.Є. Стратегічне управління / Л.Є. Довгань, Ю.В. Каракай, 

Л.П. Артеменко. – К. : Центр навч. л-ри, 2009. 
2. П’ятницька Г.Т. Стратегічне управління : навч. посіб. / Г.Т. П’ят-

ницька, Л.В. Лукашова, Н.В. Ракша; за ред. Г.Т. П’ятницької. – К. : 
КНТЕУ, 2013.  

3. Ігнатьєва І.А. Стратегічний менеджмент : підручник / І.А. Ігнатьєва. – 
К. : Каравела, 2008. 

3.12. Методи навчання.  
Поєднання традиційних та нетрадиційних методів викладання з вико-
ристанням інноваційних технологій: 

– лекції (тематичні, проблемні); 
– семінарські/практичні заняття. 

3.13. Методи оцінювання: 
– поточний контроль (тестування; усне та письмове опитування; 

перевірка ситуаційного завдання тощо); 
– підсумковий контроль (залік). 

3.14. Мова навчання. Українська 
 
3.1. Назва. Аудиторський консалтинг. 
3.2. Шифр. ВС. 
3.3. Тип. Обов’язкова.  
3.4. Рік навчання. 2015/16. 
3.5. Семестр. ІІ. 
3.6. Кількість кредитів ЄКТС. 3. 
3.7. ПІБ лектора, науковий ступінь, посада. 
Шерстюк О.Л., канд. екон. наук, доц. 
3.8. Результати навчання. 
Отримання компетентностей, практичних вмінь і навичок з питань 
організації та методики аудиторського консалтингу. 
3.9. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Стратегічний 
аналіз», «Організація і методика аудиту», «Стратегічне управління 
підприємством», «Фінансовий аналіз». 
3.10. Зміст.  
Поняття, цілі та завдання аудиторського консалтингу. Форми і тех-
ніки аудиторського консалтингу. Консультування з питань організації 
та функціонування системи бухгалтерського обліку. Консультування 
з організації систем корпоративного управління. Консультування з 
питань організації систем внутрішнього контролю та внутрішнього 
аудиту. Організація функціонування інформаційних систем (технологій). 
Консалтингове супроводження організації діяльності. Консалтинг 
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формування власного капіталу. Консультування з питань підготовки 
перспективної інформації. Консультування з проблем оподаткування 
та підготовки податкової звітності. Системи управління якістю функ-
ціонування суб’єктів фінансово-господарської діяльності. Оціночний 
консалтинг. 
3.11. Рекомендовані джерела.  
1. Єжова Л.Ф. Інформаційний маркетинг : навч. посіб. / Л.Ф. Єжова. – 

К. : КНЕУ.  
2. Калетнік Г.М. Управлінський консалтинг : навч. посіб. / 

Г.М. Калетнік, М.Ф. Безкровний, Т.Д. Іщенко. – К. : Аграрна 
освіта, 2012. 

3. Мних Є.В. Фінансовий аналіз : підручник / Є.В. Мних, Н.С. Барабаш. – 
К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2014. – 536 с.  

4. Посадский А.П. Основы консалтинга : пособие для преподавателей 
экономических и бизнес-дисциплин / А.П. Посадский. – М., ГУ 
ВШЭ, 1999. 

5. Токмакова Н.О. Менеджмент-консалтинг : учебно-методический 
комплекс / Н.О. Токмакова, М.В. Андриянова. – М. : ЕАОІ, 2009. 

3.12. Методи навчання.  
Поєднання традиційних та нетрадиційних методів викладання з вико-
ристанням інноваційних технологій: 

– лекції (тематичні, проблемні); 
– семінарські/практичні заняття. 

3.13. Методи оцінювання: 
– поточний контроль (тестування; усне та письмове опитування; 

перевірка ситуаційного завдання тощо); 
– підсумковий контроль (екзамен). 

3.14. Мова навчання. Українська. 
 
3.1. Назва. Аудиторські послуги. 
3.2. Шифр. ВС. 
3.3. Тип. Обов’язкова. 
3.4. Рік навчання. 2016/2017 
3.5. Семестр. ІІІ. 
3.6. Кількість кредитів ЄКТС. 3. 
3.7. ПІБ лектора, науковий ступінь, посада.  
Никонович М.О. канд. екон. наук., доц.; Шерстюк О.Л., канд. екон. 
наук., доц. 
3.8. Результати навчання.   
Отримання компетентностей, практичних вмінь і навичок з питань 
організації та методики аудиторських завдань, які не є аудитом. 
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3.9. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни.  
«Організація і методика аудиту», «Фінансовий аналіз», «Організація 
бухгалтерського обліку», «Фінансовий корпоративний контроль», 
«Організація контролю господарської діяльності», «Аудиторський 
консалтинг». 
3.10. Зміст.  
Мета і принципи надання аудиторських послуг. Стандартизація та 
забезпечення якості надання аудиторських послуг. Огляд фінансової 
інформації. Критерії та процедури перевірки прогнозної фінансової 
інформації. Тестування надійності системи бухгалтерського обліку. 
Виконання аудиторських експертиз. Виконання узгоджених процедур 
стосовно фінансової інформації. Завдання з підготовки фінансової 
інформації. Завдання з підготовки фінансової інформації. Трансфор-
мація звітності за іншою концептуальною основою.  
3.11. Рекомендовані джерела.  
1. Аудит : підручник / за ред. Г.М. Давидова, М.В. Кужельного. – 2-ге 

вид., перероб. і допов. – К., 2009.  
2. Аудит : учеб. для студ. вузов, обучающихся по экон. спец. / под 

ред. В.И. Подольского. – 6-е изд., перераб. и доп. – М. : ЮНИТИ-
ДАНА: Аудит, 2011.  

3. Войнаренко М.П. Міжнародні стандарти фінансової звітності та 
аудиту : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / М.П. Войнаренко. – 
К. : Центр навч. літ., 2010. 

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

5. Огійчук М.Ф. Аудит: організація і методика : навч. посіб. / 
М.Ф. Огійчук. – К. : АЛЕРТА, 2010.  

3.12. Методи навчання. Поєднання традиційних та нетрадиційних 
методів викладання із використанням інноваційних технологій:  
лекції (тематична; проблемна); 
практичні (традиційні, з моделюванням ситуацій). 
3.13. Методи оцінювання:   
- поточний контроль (тестування; усне та письмове опитування);  
- підсумковий контроль (екзамен). 
3.14. Мова навчання. Українська. 
 
3.1. Назва. Кадровий аудит. 
3.2. Шифр. ВС 1. 
3.3. Тип. За вибором. 
3.4. Рік навчання. 2016/2017 
3.5. Семестр. ІІІ. 
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3.6. Кількість кредитів ЄКТС. 3. 
3.7. ПІБ лектора, науковий ступінь, посада.  
Жуковська В.М., канд. екон. наук, доц. 
3.8. Результати навчання.   
Формування у майбутніх фахівців теоретичних знань щодо сутності, 
принципів, форм та методів організації проведення кадрового аудиту, 
оволодіння практичними навичками його проведення на підприємстві. 
3.9. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни.  
«Менеджмент». 
3.10. Зміст.  
Сутність кадрового аудиту. Види кадрового аудиту. Внутрішній і 
зовнішній кадровий аудит. Критерії вибору персонал-аудитора. Пла-
нування аудиторських заходів. Інструментарій проведення кадрового 
аудиту. Методи розробки та межі застосування тестових методик. 
Аудит діяльності кадрової служби. Методика анкетування та тесту-
вання працівників у кадровому аудиті. Види анкет, процедура 
анкетування та обробка результатів. Підготовка звітності щодо 
результатів кадрового аудиту. Аудиторський висновок. 
3.11. Рекомендовані джерела.  
1. Лученко В. Кадровий аудит. Теорія і практика : наук.-практ. вид. / 

В. Лученко. – К. : Бюро упр. консультування, 2003. 
3. Облік, аналіз і аудит персоналу : навч. посіб. / Г.В. Назарова, 

С.В. Мішина, В.І. Отенко, О.Ю. Мішин ; Харк. нац. екон. ун-т. – 
Х. : ХНЕУ, 2011. 

4. Одегов Ю.Г. Аудит и контроллинг персонала : учебник / 
Ю.Г. Одегов, Т.В. Никонова. – М. : Альфа-Пресс, 2010.  

3.12. Методи навчання. Поєднання традиційних та нетрадиційних 
методів викладання із використанням інноваційних технологій:  

– лекції (тематична; проблемна); 
– практичні (традиційні, з моделюванням ситуацій). 

3.13. Методи оцінювання:   
– поточний контроль (тестування; усне та письмове опитування);  
– підсумковий контроль (залік). 

3.14. Мова навчання. Українська. 
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ПРАКТИКА 
 

Виробнича практика 
Термін проходження та форма контролю. Семестр – ІІ; три-

валість – 6 тижнів. Залік. 
Переддипломна практика  
Термін проходження та форма контролю. Семестр – ІІІ; 

тривалість – 4 тижні. Залік. 
 
4. Загальна інформація для студентів. 
 

4.1. Вартість проживання в гуртожитку становить 216,00–292,00 грн 
за місяць (залежно від кількості осіб, які проживають у кімнаті).  

 

4.2. Житло. 
На території студентського містечка є три 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.  

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

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

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

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

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

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

 
4.3. Харчування. 
В університеті працюють дві їдальні (у головному корпусі та 

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

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

20,00–25,00 грн.  
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4.4. Медичне забезпечення. 
На території студентського містечка працює медичний пункт, в 

якому приймають дільничний терапевт, медична сестра та фельдшер, 
які здійснюють профілактичні щеплення, маніпуляційні процедури, 
проводять санітарно-просвітницьку роботу.  

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

 
4.5. Можливості для студентів з особливими потребами. 
В університеті створено сприятливі умови для навчання, комфорт-

ного перебування та проживання студентів з особливими потребами.  
Забезпечено доступ студентів з особливими потребами, зокрема 

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

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

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

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

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

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

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

− студентам з малозабезпечених сімей (у разі отримання відповідної 
державної допомоги згідно із законодавством); 
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− студентам, які є дітьми-інвалідами й інвалідами І–ІІІ груп; 
− студентам, що мають сім’ї з дітьми і в яких обоє з подружжя або одна 
мати (батько) навчаються в університеті на денній формі навчання. 

 
4.6. Страхування. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ткож за успіхи у навчанні, участь у науковій, громадській та 
спортивній діяльності студенти можуть заохочуватися цінними пода-
рунками 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. 
 
4.8. Відділ кадрів (студентський стіл). 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

На сайті бібліотеки КНТЕУ можна отримати доступ до електрон-
ного каталогу та персонального електронного формуляра. Переглянути 
свій електронний формуляр також можливо з «Особистого кабінету» 
на головній сторінці веб-сайта КНТЕУ. 
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Для студентів перших курсів організовуються заняття з основ 
бібліотечно-бібліографічних знань у вигляді лекцій, практичної роботи 
та екскурсій до бібліотеки. Велику увагу приділено набуттю вмінь 
здійснювати пошук документів в електронному каталозі бібліотеки. 

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

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

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

• Абонемент художньої літератури: усі читачі – 21 день. 
Режим роботи бібліотеки: понеділок – п’ятниця – 09:00 – 18:00. 
Матеріально-технічна база. Для потреб навчального процесу 

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

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

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

− програма обміну студентами з Познанським економічним універси-
тетом (Польща), яка включає навчання за бакалаврськими програмами 
протягом семестру та проходження практики; 
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− програма обміну студентами з Вищою школою менеджменту 
«Ауденсія», м. Нант, Франція, яка включає навчання за магістерськими 
програмами протягом семестру; 

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

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

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

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

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

 

4.11. Практична інформація щодо мобільності студентів. 
Згідно з програмами міжнародного співробітництва кращі студенти 

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

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

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

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

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

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

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

Контингент слухачів формується відповідно до наповнення груп 
протягом навчального року. 

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

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

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

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

Заняття з фізичного виховання студентів університету здійсню-
ються на секційних засадах за різними напрямами: футбол, баскетбол, 
волейбол, настільний теніс, бадмінтон, спортивна аеробіка, фітнес, 
атлетична гімнастика, дзюдо, самбо, плавання, боді-фітнес, загальна 
фізична підготовка, фізична реабілітація. 
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У збірних командах університету беруть участь майже 350 сту-
дентів, у тому числі 4 майстри спорту міжнародного класу, 39 майстрів 
спорту. Щороку проводиться Спартакіада університету з 13 видів спорту. 
Студенти, беруть участь у міських, всеукраїнських та міжнародних 
змаганнях. 

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

 
4.14. Позауніверситетська діяльність та дозвілля. 

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

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

 
4.15. Студентські організації. 

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

− наукове товариство студентів, аспірантів, докторантів та молодих вчених; 
− студентські клуби – «Еко Клуб», «Правничий», «Підприємець», 

«Менеджер», «Кібернетик», «Рекламіст», «Лука Пачоллі», «Еверест», 
спортивний клуб «Меркурій», спілка консумеристів «ОСА»; студенти 
беруть участь у роботі юридичної клініки «Центр правового захисту»; 

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

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