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ВСТУП 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

Таблиця відповідності шкали оцінювання ЄКТС 
національній системі оцінювання та КНТЕУ 

Оцінка за системою Оцінка 
за 

шкалою 
ЄКТС 

Визначення національною КНТЕУ 

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

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

C ДОБРЕ – загалом правильна робота 
з певною кількістю значних помилок 

добре 
75–81 

 

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

за 
шкалою 
ЄКТС 

Визначення національною КНТЕУ 

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

E ДОСТАТНЬО – виконання задовольняє 
мінімальні критерії 

задовільно 
60–68 

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

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

незадовільно 
1–34 

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

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

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

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

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

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

 
1.3. Адміністрація закладу. 

 

Мазаракі 
Анатолій 
Антонович  
 

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

Притульська 
Наталія 
Володимирівна 
 

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

Шаповал  
Світлана  
Леонідівна 

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

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

Сай 
Валерій 
Миколайович 
 

Проректор з науково-педагогічної роботи та 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 
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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» 

 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. 
Ведмідь Надія Іванівна – декан факультету ресторанно-готельного 
та туристичного бізнесу, доктор економічних наук, доцент. 
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. 
Бакалавр з обліку і аудиту. 
 
2.2. Вимоги та положення до кваліфікації.  

За рівнем підготовки бакалавр з обліку і аудиту – фахівець, 
здатний виконувати професійну роботу керівника бухгалтерських, 
фінансових, економічних та адміністративних підрозділів і обіймати 
первинні посади бухгалтера, економіста, касира, інспектора, ревізора, 
аудитора, викладача. 
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Основні напрями професійної діяльності – інформаційно-ана-
літична, організаційно-управлінська та адміністративно-господарська. 
Бакалавр з обліку і аудиту за умов набуття відповідного досвіду може 
адаптуватися до певних напрямів суміжної професійної діяльності. 

 
2.3. Ключові результати навчання (освітні та професійні цілі). 

Здобуття ґрунтовних знань для виконання професійних завдань 
на первинних посадах у контексті реалізації функцій обліку і аудиту. 

 
2.4. Доступ до подальшого навчання.  

Здобуття повної вищої освіти та кваліфікації спеціаліста або 
магістра. 

 
2.5. Діаграма структури програми навчання у кредитах ЄКТС. 

Спеціалізація «Облік і аудит у підприємництві» 
1-й курс 

Шифр і назва дисципліни Обсяг, 
год 

Кредити 
ЄКТС 

І 
семестр 

ІІ 
семестр 

НПНЗЕ. Історія економіки та 
економічної думки 135 4,5 4,5 – 

НПНЗЕ. Математика для економістів 315 10,5 6 4,5 
НПНЗЕ. Економічна інформатика 270 9 6 3 
ВС. Правознавство 135 4,5 4,5 – 
ВС 1. Історія України 
ВС 1. Історія української культури 90 3 3 – 

ВС. Іноземна мова 
(за професійним спрямуванням) 450 15 3 3 

ВС 1. Фізичне виховання 630 21 3 3 
НПНЗЕ. Політична економія 135 4,5 – 4,5 
НПП. Безпека життєдіяльності 90 3 – 3 
ВС. Українська мова 
(за професійним спрямуванням) 90 3 – 3 

НПП. Гроші та кредит 90 3 – 3 
ВС 1. Господарське право 
ВС 1. Підприємницьке право 90 3 – 3 

Разом  60 30 30 
2-й курс 

Шифр і назва дисципліни Обсяг, 
год 

Кредити 
ЄКТС 

ІІІ 
семестр 

ІV 
семестр 

НПНЗЕ. Економіко-математичне 
моделювання 90 3 3 – 

НПНЗЕ. Мікроекономіка 
КР з мікроекономіки 135 4,5 4,5 – 
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Продовження таблиці 
Шифр і назва дисципліни Обсяг, 

год 
Кредити 
ЄКТС 

ІІІ 
семестр 

ІV 
семестр 

НПП. Економіка підприємства 135 4,5 4,5 – 
НПП. Фінанси 90 3 3 – 
ВС. Філософія 90 3 3 – 
ВС. Фінансова математика 90 3 3 – 
ВС 1. Інформаційні системи 
і технології 
ВС 1. Прогнозування соціально-
економічних процесів 

90 3 3 – 

ВС. Іноземна мова  
(за професійним спрямуванням) 450 15 3 3 

ВС. Фізичне виховання 630 21 3 3 
НПП. Фінанси підприємства 90 3 – 3 
НПП. Бухгалтерський облік 180 6 – 6 
НПНЗЕ. Макроекономіка 135 4,5 – 4,5 
НПП. Статистика 90 3 – 3 
ВС 1. Основи програмування / 
Електронний документообіг 
ВС 1. Адміністративне право 

135 4,5 – 4,5 

ВС 1. Економічна психологія 
ВС 1. Конфліктологія та теорія 
переговорів 

90 3 – 3 

Разом  60 30 30 
3-й курс 

Шифр і назва дисципліни Обсяг, 
год 

Кредити 
ЄКТС 

V 
семестр 

VІ 
семестр 

НПП. Фінансовий облік 
КР з фінансового обліку 405 13,5 6 7,5 

НПП. Менеджмент 90 3 3 – 
НПП. Охорона праці 90 3 3 – 
ВС. Економічний аналіз 135 4,5 4,5 – 
ВС. Бюджетна система України 90 3 3 – 
ВС. Банківські операції 90 3 3 – 
ВС 1. Міжнародна економіка 
ВС 1. Міжнародні економічні 
відносини 

135 4,5 4,5 – 

ВС. Іноземна мова  
(за професійним спрямуванням) 450 15 3 – 

НПП. Бухгалтерський облік 
у бюджетних установах 135 4,5 – 4,5 

НПП. Податкова система України 90 3 – 3 
НПП. Бухгалтерський облік у банках 135 4,5 – 4,5 
ВС. Основи товарознавства 135 4,5 – 4,5 
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Продовження таблиці 
Шифр і назва дисципліни Обсяг, 

год 
Кредити 
ЄКТС 

V 
семестр 

VІ 
семестр 

ВС 1. Трудове право 
ВС 1. Маркетинг  
ВС 1. Економічна статистика 

90 3 – 3 

ВС 1. Оцінка майна підприємства 
ВС 1. Ціноутворення 90 3 – 3 

Разом – 60 30 30 
ВС. Фізичне виховання 630  * * 
ВС. Військова підготовка 540  * * 

4-й курс 

Шифр і назва дисципліни Обсяг, 
год 

Кредити 
ЄКТС 

VII 
семестр 

VIII 
семестр 

НПП. Облік і звітність 
в оподаткуванні 90 3 3 – 

НПП. Інформаційні системи і 
технології в обліку 180 6 6 – 

НПП. Аналіз господарської 
діяльності 
КР з аналізу господарської діяльності 

225 7,5 4,5 3 

ВС. Бухгалтерський облік у торгівлі  180 6 6 – 
ВС. Управлінський облік 135 4,5 4,5 – 
НПП. Моделювання фінансово-
господарської діяльності 90 3 3 – 

ВС 1. Планування та контроль на 
підприємств 
ВС 1. Оціночна діяльність 

90 3 3 – 

НПП. Звітність підприємств 90 3 – 3 
НПП. Аудит  90 3 – 3 
ВС 1. Фінансове право 
ВС 1. Договірне право 90 3 – 3 

ВС 1. Бухгалтерський облік за видами 
економічної діяльності 
ВС 1. Оцінка активів у фінансових звітах 

90 3 – 3 

ВС 1. Судово-бухгалтерська експертиза 
ВС 1. Внутрішньогосподарський 
контроль 
ВС 1. Ризикологія 

90 3 – 3 

НПП. Бухгалтерський облік 
діяльності підприємства 90 3 – 3 

Виробнича практика  180 6 – 6 
Кваліфікаційний екзамен 90 3 – 3 
Разом – 60 30 30 
ВС. Фізичне виховання 630  * * 
ВС. Військова підготовка 540  * * 
Усього – 240 – – 
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Спеціалізація  «Державний фінансовий контроль» 

* Перші два курси збігаються зі спеціалізацією «Облік і аудит в підприємництві» 
3-й курс 

Шифр і назва дисципліни Обсяг, 
год 

Кредити 
ЄКТС 

V 
семестр 

VI 
семестр 

НПП. Фінансовий облік 
КР з фінансового обліку 405 13,5 6 7,5 

НПП. Менеджмент 90 3 3 – 
НПП. Охорона праці 90 3 3 – 
ВС. Економічний аналіз 135 4,5 4,5 – 
ВС. Бюджетна система України 90 3 3 – 
ВС. Банківські операції 90 3 3 – 
ВС 1. Міжнародна економіка 
ВС 1. Міжнародні економічні 
відносини 

135 4,5 4,5 – 

ВС. Іноземна мова  
(за професійним спрямуванням) 450 15 3 – 

НПП. Бухгалтерський облік 
у бюджетних установах 135 4,5 – 4,5 

НПП. Податкова система України 90 3 – 3 
НПП. Бухгалтерський облік у банках 135 4,5 – 4,5 
ВС. Теорія контролю фінансово-
господарської діяльності  135 4,5 – 4,5 

ВС 1. Економіка праці і соціально-
трудові відносини 
ВС 1. Ціноутворення 

90 3 – 3 

ВС 1. Фінансовий моніторинг 
ВС 1. Моніторинг фінансово-
господарської діяльності 

90 3 – 3 

Разом – 60 30 30 
ВС. Фізичне виховання 630  * * 
ВС. Військова підготовка 540  * * 

4-й курс 

Шифр і назва дисципліни Обсяг, 
год 

Кредити 
ЄКТС 

VII 
семестр 

VIII 
семестр 

НПП. Облік і звітність 
в оподаткуванні 90 3 3 – 

НПП. Інформаційні системи 
і технології в обліку 180 6 6 – 

НПП. Аналіз господарської 
діяльності 
КР з аналізу господарської діяльності 

225 7,5 4,5 3 

НПП. Аудит 270 9 4,5 4,5 
ВС. Державний фінансовий контроль 
організацій і установ 315 10,5 6 4,5 
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Продовження таблиці 
Шифр і назва дисципліни Обсяг, 

год 
Кредити 
ЄКТС 

VII 
семестр 

VIII 
семестр 

ВС. Інформаційні системи і технології 
фінансового контролю 90 3 3 – 

ВС 1. Корпоративне право 
ВС 1. Фінансове право 90 3 3 – 

ВС. Судово-бухгалтерська експертиза 90 3 – 3 
ВС. Внутрішньогосподарський 
контроль 90 3 – 3 

ВС 1. Звітність підприємств 
ВС 1. Звітність бюджетних установ 90 3 – 3 

Виробнича практика  180 6 – 6 
Кваліфікаційний екзамен 90 3 – 3 
Разом – 60 30 30 
ВС. Фізичне виховання 630  * * 
ВС. Військова підготовка 540  * * 
Усього – 240 – – 

 
 

Спеціалізація  «Аудиторська діяльність в приватному секторі» 

* Перші два курси збігаються зі спеціалізацією «Облік і аудит в 
підприємництві»  

3-й курс 

Шифр і назва дисципліни Обсяг, 
год 

Кредити 
ЄКТС 

V 
семестр 

VI 
семестр 

НПП. Фінансовий облік 
КР з фінансового обліку 405 13,5 6 7,5 

НПП. Менеджмент 90 3 3 – 
НПП. Охорона праці 90 3 3 – 
ВС. Економічний аналіз 135 4,5 4,5 – 
ВС. Зовнішньоекономічна діяльність 
підприємства 90 3 3 – 

ВС. Банківські операції 90 3 3 – 
ВС 1. Міжнародна економіка 
ВС 1. Міжнародні економічні 
відносини 

135 4,5 4,5 – 

ВС. Іноземна мова  
(за професійним спрямуванням) 450 15 3 – 

НПП. Маркетинг 135 4,5 – 4,5 
НПП. Податкова система України 90 3 – 3 
НПП. Бухгалтерський облік у банках 135 4,5 – 4,5 
ВС. Теорія контролю фінансово-
господарської діяльності  135 4,5 – 4,5 
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Закінчення таблиці 
Шифр і назва дисципліни Обсяг, 

год 
Кредити 
ЄКТС 

V 
семестр 

VI 
семестр 

ВС 1. Економіка праці і соціально-
трудові відносини 
ВС 1. Ціноутворення 

90 3 – 3 

ВС 1. Фінансовий моніторинг 
ВС 1. Моніторинг фінансово-
господарської діяльності 

90 3 – 3 

Разом – 60 30 30 
ВС. Фізичне виховання 630  * * 
ВС. Військова підготовка 540  * * 

4-й курс 

Шифр і назва дисципліни Обсяг, 
год 

Кредити 
ЄКТС 

VII 
семестр 

VIII 
семестр 

НПП. Облік і звітність 
в оподаткуванні 90 3 3 – 

НПП. Інформаційні системи і технології 
в обліку 180 6 6 – 

НПП. Аналіз господарської 
діяльності 
КР з аналізу господарської діяльності 

225 7,5 4,5 3 

НПП. Аудит 315 10,5 4,5 6 
ВС. Управлінський облік 135 4,5 4,5 – 
ВС. Інформаційні системи і технології 
в аудиті 135 4,5 4,5 – 

ВС 1. Корпоративне право 
ВС 1. Фінансове право 

90 3 3 – 

ВС. Судово-бухгалтерська експертиза 90 3 – 3 
ВС. Внутрішньогосподарський 
контроль 90 3 – 3 

ВС. Звітність підприємств 90 3 – 3 
ВС 1. Оцінка майна підприємства 
ВС 1. Самоменеджмент 

90 3 – 3 

Виробнича практика  180 6 – 6 
Кваліфікаційний екзамен 90 3 – 3 
Разом – 60 30 30 
ВС. Фізичне виховання 630  * * 
ВС. Військова підготовка 540  * * 
Усього – 240 – – 
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2.6. Кінцеве екзаменування. 
Кваліфікаційний екзамен. 

 
2.7. Вимоги до екзаменування та оцінювання. 

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

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

 
2.8. Координатори ЄКТС від факультету. 

 
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, програмної 
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. Історія економіки та економічної думки. 
3.2. Шифр. НПНЗЕ.  
3.3. Тип. Обов’язкова. 
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3.4. Рік навчання. 2015–2016. 
3.5. Семестр. І. 
3.6. Кількість кредитів ЄКТС. 4,5. 
3.7. ПІБ лектора, науковий ступінь, посада. 
Романенко В.А., д-р екон. наук, проф., Ніколаєць К.М., д-р істор.наук, 
проф., Хрустальова В.В., канд. екон. наук, доц. 
3.8. Результати навчання.  
Формування історико-економічною мислення, пізнання розвитку 
вітчизняної економіки та економіки зарубіжних країн, комплексного 
уявлення про закономірності еволюційного розвитку економіки різ-
них цивілізацій та розуміння тенденцій історичної еволюції еконо-
мічної думки. 
3.9. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни.  
Знання української та світової історії рівня повної загальної середньої 
освіти.  
3.10. Зміст. 
Промислова революція в розвинених країнах Західної Європи та 
США. Розвиток народного господарства України (до 1990 року). 
Сучасний етап реформування економіки в зарубіжних країнах. Еконо-
мічна думка стародавнього світу та середньовіччя. Меркантилізм. 
Класична політична економія. Еволюція класичної політичної еконо-
мії. Завершення класичної традиції. Економічні аспекти соціалістичних 
учень. Маржиналізм. Становлення неокласичної традиції в економіч-
ній теорії. Плюралізм сучасних доктрин економічної науки. Генезис 
та еволюція кейнсіанства. Розвиток неокласичних ідей у XX столітті.  
3.11. Рекомендовані джерела.  
1. Юхименко П.І. Економічна історія : підручник / П.І. Юхименко, 

П.М. Леоненко. – К. : Знання-Прес, 2008.  
2. Історія економічних вчень : підручник / за ред. В.Д. Базилевича. – 

К. : Знання, 2004. 
3. Історія економіки та економічної думки : навч. посіб. / за ред. 

В.М. Ковальчука, М. В. Лазаровича, М.І. Сарая. – К. : Знання, 2008. 
4. Історія економічних вчень : навч. посіб. / В.В. Кириленко, 

О.М. Стрішенець, М.М. Фаріон та ін. ; за ред. В.В. Кириленка. – 
Тернопіль: Екон. думка, 2008. 

5. Корнійчук Л.Я. Історія економічної думки України : навч. посіб. / 
Л.Я. Корнійчук. – К. : КНЕУ, 2004. 

6. Лановик Б.Д. Економічна історія : курс лекцій / Б.Д. Лановик, 
М.В. Лазарович, В.Ф. Чайковський ; за ред. Б.Д. Лановика. – 2-ге 
вид., переробл. – К. : Знання, 2000. 
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3.12. Методи навчання.  
Лекції, семінарські та практичні заняття з використанням інфор-
маційних технологій. 
3.13. Методи оцінювання: 

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

3.14. Мова навчання. Українська. 
 

3.1. Назва. Математика для економістів. 
3.2. Шифр. НПНЗЕ. 
3.3. Тип. Обов’язкова. 
3.4. Рік навчання. 2015–2016.  
3.5. Семестри. І, ІІ. 
3.6. Кількість кредитів ЄКТС. 10,5.  
3.7. ПІБ лектора, науковий ступінь, посада. 
Бойко А.В., д-р. техн. наук, проф.; Борисейко В.О., канд. фіз.-мат. 
наук, доц. 
3.8. Результати навчання. 
Формування системи знань з вищої математики. 
3.9. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. 
«Математика». 
3.10. Зміст. 
Матриці й операції над ними. Визначники, їх властивості. Системи 
лінійних рівнянь. Векторна алгебра. Пряма на площині та у просторі. 
Границі числових послідовностей та функцій. Функції однієї та 
багатьох змінних. Диференціальне та інтегральне числення. Диферен-
ціальні рівняння. Числові та степеневі ряди. Основні теореми теорії 
ймовірностей. Випадкові події, величини та вектори. Функція та 
щільність розподілу ймовірностей. Основні дискретні та неперервні 
розподіли. Числові характеристики випадкових величин та векторів. 
Закони великих чисел, центральна гранична теорема. Основні поняття 
математичної статистики: вибіркові спостереження та вибіркові оцінки. 
Методи параметричного та непараметричного оцінювання парамет-
рів. Методи перевірки статистичних гіпотез. 
3.11. Рекомендовані джерела. 
1. Гмурман В.Е. Руководство к решению задач по теории вероят-

ностей и математическая статистика / В.Е. Гмурман. – М. : Высш. 
шк., 2003.  

2. Гмурман В.Е. Теория вероятностей и математическая статистика / 
В.Е. Гмурман. – М. : Высш. шк., 2004.  
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3. Грисенко М.В. Математика для економістів: Методи й моделі, 
приклади й задачі / М.В. Грисенко. – К. : Либідь, 2007. 

4. Вища математика для економістів. Лінійна алгебра : навч. посіб. 
для студ. вищих навч. закл. / І.М. Васильків, О.В. Максимук, 
В.С. Попович, М. Г. Сташук.  – К. : Хай-Тек Пресс, 2008. 

5. Ковальчук Т.В. Вища математика для економістів : підручник / 
Т.В. Ковальчук, В.С. Мартиненко. – К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 
2009.  

3.12. Методи навчання. 
Лекції, практичні заняття. 
3.13. Методи оцінювання: 

– поточний контроль (контрольні роботи, опитування); 
– підсумковий контроль (екзамен).  

3.14. Мова навчання. Українська. 
 

3.1. Назва. Економічна інформатика. 
3.2. Шифр. НПНЗЕ.  
3.3. Тип. Обов’язкова. 
3.4. Рік навчання. 2015–2016. 
3.5. Семестри. І, ІІ. 
3.6. Кількість кредитів ЄКТС. 9. 
3.7. ПІБ лектора, науковий ступінь, посада.  
Чернякін В.П., канд. техн. наук, доц. 
3.8. Результати навчання. 
Здобуття фундаментальних теоретичних знань і формування практичних 
навичок з питань функціонування сучасних електронно-обчислювальних 
машин, найпоширеніших у світовій практиці програмних засобів, 
умінь розв’язувати економічні задачі з використанням інформаційних 
технологій. 
3.9. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. 
«Інформатика» рівня повної загальної середньої освіти. 
3.10. Зміст.  
Основи інформатики та комп’ютерної техніки. Інструментальні про-
грами: текстовий редактор Micorsoft Word; пакет для створення 
презентацій Microsoft PowerPoint. Табличний процесор MS EXCEL. 
Бази даних: засади теорії проектування баз даних, створення бази 
даних у СУБД Microsoft Ассеss; таблиць у СУБД Microsoft Ассеss; 
технологія створення та способи застосування запитів СУБД Microsoft 
Access; створення та використання форм у СУБД Microsoft Access; 
звітів у СУБД Microsoft Access; використання макросів для автоматизації 
роботи та створення інтерфейсу користувача в СУБД Microsoft Access.  
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3.11. Рекомендовані джерела.  
1. Мельникова О.П. Економічна інформатика : навч. посіб. для студ. 

вищ. навч. закл. / О.П. Мельникова. – К. : Центр навч. л-ри, 2010. 
2. Брикайло Л. Ф.Інформатика та комп’ютерна техніка : навч. посіб. / 

Л.Ф. Брикайло. – К. : Видавець Паливода А.В., 2009.  
3. Дибкова Л.М. Інформатика та комп’ютерна техніка: навч. посіб. 

для студ. вищ. навч. закл. – 2-ге вид., переробл., допов. / 
Л.М. Дибкова. – К. :  Академвидав, 2007.. 

4. Войтюшенко Н.М. Інформатика і комп’ютерна техніка : навч. 
посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Н.М. Войтюшенко. – К. : Центр 
навч. л-ри, 2006. 

5. Экономическая информатика / под ред. П.В. Коноховского, 
Д.Н. Колесова. – СПб. : Питер, 2000. 

6. Ахаян Р. Эффективная работа с СУБД / Р. Ахаян, А. Горев, 
С. Макашарипов. – СПб. : Питер, 2007. 

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

– лекції (тематичні, проблемні); 
– лабораторні заняття (традиційні, робота в малих групах). 

3.13. Методи оцінювання:  
– поточний контроль (тестування; письмові контрольні);  
– підсумковий контроль (екзамен). 

3.14. Мова навчання. Українська. 
 
3.1.Назва. Правознавство. 
3.2. Шифр. ВС. 
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.  
Сорока Л.В., канд. юрид. наук, доц.; Погарченко В.А., старш. викл.; 
Дроздюк Т.М., старш. викл.  
3.8. Результати навчання. 
Комплекс знань з теорії держави і права, основ цивільного, сімейного, 
трудового, адміністративного та кримінального права України, нави-
чок практичного застосування цих знань. 
3.9. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни.  
«Право».  
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3.10. Зміст.  
Основи теорії держави. Загальне поняття права. Норми права. 
Джерела права. Система права. Реалізації права. Поняття законності 
та правопорядку. Правопорушення та юридична відповідальність. 
Поняття цивільного права. Суб’єкти цивільного права. Цивільно-
правові угоди (правочини). Представництво в цивільному праві. 
Зобов’язальне право. Сімейне законодавство. Поняття та виникнення 
трудових правовідносин. Припинення трудових правовідносин. Пра-
вове регулювання робочого часу і часу відпочинку. Трудова дисци-
пліна, дисциплінарна та матеріальна відповідальність. Правове регу-
лювання трудових спорів. Адміністративний примус та адміністра-
тивна відповідальність. Загальне поняття кримінального права та 
кримінальної відповідальності. 
3.11. Рекомендовані джерела. 
1. Правознавство : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / 

В.В. Андрійчук, Б.А. Басс, О.О. Михайлов, Ж.Ю. Половнікова. –  
К. : Слово, 2010.  

2. Поникаров В.Д. Правоведение : учеб. пособие для самост. изуч. 
дисцип. / В.Д. Поникаров, Ялдин И.В. ; Харьков. гос. экон. ун-т. – 
Харьков : ИНЖЭК, 2009. 

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

4. Основи правознавства України : навч. посіб. / Ю.І. Крегул, 
В.І. Орленко та ін. ; за ред. Ю.І. Крегула – К. : Київ. нац. торг.-екон. 
ун-т, 2013. 

5. Кунченко-Харченко В.І. Правознавство : навч. посіб. / 
В.І. Кунченко-Харченко. – К. : Кондор, 2011. 

3.12. Методи навчання. 
Поєднання традиційних та нетрадиційних методів викладання з 
використанням інноваційних технологій:  
– лекції (оглядові/тематичні/проблемні/лекції-консультації/лекції-конференції); 
– семінарські, практичні заняття (тренінги/презентації/дискусії/ кому-

нікативний метод/імітація), самостійна робота, консультації. 
3.13. Методи оцінювання: 

– поточний контроль (опитування, письмові роботи, ситуаційні 
завдання);  

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

 
3.1. Назва. Історія України. 
3.2. Шифр. ВС 1. 
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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. 
Бадах Ю.Г., д-р іст. наук, проф. 
3.8. Результати навчання. 
Формування (з позицій історичного досвіду) розуміння сутності істо-
ричних перетворень, що відбуваються в сучасній Україні, а також 
почуття патріотизму, історично науково обґрунтованої свідомості. 
3.9. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни.  
«Історія України» рівня повної загальної середньої освіти. 
3.10. Зміст. 

Періодизація історії України. Історична схема М. Грушевського. 
Давня історія України. Внутрішні та зовнішні чинники розвитку 
давньоруської держави. Інкорпорація України-Руси Литвою. Захоплення 
українських земель Польщею. Козацтво в історії України. Національ-
но-визвольна боротьба українського народу. Формування української 
держави. Велика руїна. Гетьманщина. Україна під владою Російської 
та Австро-Угорської імперій. Боротьба за відродження державності 
України в 1917–1920 рр. Україна в умовах становлення комуністич-
ного режиму. Україна у Другій світовій війні та першому повоєнному 
десятилітті. Обмеження тоталітаризму. Реформи М. Хрущова. Діяльність 
П. Шелеста та В. Щербицького. Реформи М. Горбачова. Об’єктивні та 
суб’єктивні причини розпаду СРСР. Декларація про державний суве-
ренітет України. Акт проголошення незалежності. Конституційний 
процес. 
3.11. Рекомендовані джерела. 
1. Історія України : хрестоматія : навч. посіб. у 2 ч. – К. : Альтерпрес, 

2004. 
2. Бадах Ю.Г. Історія України / Ю.Г. Бадах, П.П. Притуляк, 

Л.В.Губицький. – К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2010.  
3. Бадах Ю.Г. Історія України / Ю.Г. Бадах. – К. : Київ. нац. торг.-

екон. ун-т, 2011.  

3.12. Методи навчання. 
Лекції, семінарські заняття з використанням інформаційних технологій. 
3.13. Методи оцінювання:  
– поточний контроль (комп’ютерне тестування, опитування); 
– підсумковий контроль (екзамен). 
3.14. Мова навчання. Українська. 
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3.1. Назва. Історія української культури. 
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.  
Бадах Ю.Г., д-р. іст. наук, проф.; Кизименко І.О., канд. іст. наук, доц. 
3.8. Результати навчання.  
Формування системи знань про закономірності національного історико-
культурного процесу, основні досягнення вітчизняної культури, 
засвоєння загальнолюдських та національних культурних цінностей, 
збагачення духовного світу, формування моральних і естетичних 
потреб та здатності зберігати й охороняти культурні здобутки України. 
3.9. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. 
Знання української історії. 
3.10. Зміст.  
Історія української культури як навчальна дисципліна. Витоки україн-
ської культури. Культура Київської Русі. Культурні процеси за 
литовсько-польської доби. Українська культура доби козацько-геть-
манської держави. Українське бароко. Культура в час пробудження 
української національної свідомості. Українська культура й духовне 
життя на початку XX ст. Провідні тенденції розвитку сучасної 
української культури. Модерн і постмодерн. 
3.11. Рекомендовані джерела. 
1. Історія української культури / Ю.І. Кулагін, Ю.Г. Бадах, 

Н.А. Латигіна та ін. – К. : КНТЕУ, 2012. 
2. Українська культура в європейському контексті / Ю. Богуцький, 

В. Андрущенко, Ж. Безверщук, Л. Новохатько. – К. : Знання, 2007.  
3. Кравич Д. Українське мистецтво : у 2 т. / Д. Кравич, В. Овсійчук, 

С. Черепанова. – Т. 2. – Л. : Світ, 2004.  
4. Клапчук С.М. Історія української та зарубіжної культури : навч. 

посіб. / С.М. Клапчук, В.Ф. Остафійчук, Ю.А. Горбань. – 5-те вид., 
переробл. і допов. – К. : Знання-Прес, 2004.  

3.12. Методи навчання. 
Лекції, семінарські заняття з використанням мультимедійних засобів.  
3.13. Методи оцінювання: 

– поточний контроль (усне опитування, тестування, контрольна 
робота); 

– підсумковий контроль (екзамен). 
3.14. Мова навчання. Українська. 
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3.1. Назва. Іноземна мова (за професійним спрямуванням). 
3.2. Шифр. ВС. 
3.3.Тип. Обов’язкова. 
3.4. Рік навчання. 2015–2016, 2016–2017, 2017–2018. 
3.5. Cеместри. I–V. 
3.6. Кількість кредитів ЄКТС. 15. 
3.7. ПІБ лектора, науковий ступінь, посада.  
Образ О.Г., канд. філол. наук, доц.; Новохатська Н.В., канд. філол. 
наук, доц.; Рудешко Є.В., старш. викл.; Коваленко Л.В., старш. викл.; 
Жеронкіна О.Л., старш. викл.; Іваненко Г.П., викл.; Тонконог І.В., викл.  
3.8. Результати навчання. Формування необхідного рівня знань й 
набуття практичних навичок ділового спілкування, читання та перек-
ладу оригінальної іншомовної літератури з фаху, написання анотації/ 
реферату/ділового листа, робота з комерційною документацією. 
3.9. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. 
Вихідний рівень знання іноземної мови В1+. 
3.10. Зміст. Бізнес та комерційні організації. Організація та персонал. 
Продукт, ринок та ринкові відносини. Фінанси. Облік і аудит. Банки і 
банківська діяльність. Міжнародний бізнес. Засоби ділового спілку-
вання. Фінанси та їх функції. Фінансові установи. Фінансовий звіт. 
Міжнародні фінанси. Кредитна система України. Бюджетна система. 
Державна скарбниця. Бухгалтерський облік. Аудит. Оподаткування. 
Цінні папери. Банківські рахунки та платежі. Лексичний мінімум 
ділових контактів, ділових зустрічей, нарад та мовні особливості 
ділового листування. Формування вмінь і навичок ділового листу-
вання, ділових контактів.  
3.11. Рекомендовані джерела.  
1. Зощенко Л.А.Practical Course of English Grammar : навч. посіб. / 

Л.А. Зощенко, Л.С. Орлик. – К. : КНТЕУ, 2009.  
2. Макарова О.О. Grammar Overwiev Граматика англійської мови: 

навч. посіб. / О.О. Макарова, В.Г. Нікіфорова. – К. : КНТЕУ, 2013.  
3. Жашкевич І.Й. Англійська мова бухобліку та фінансів : навч. посіб. / 

І.Й. Жашкевич,  О.Л. Жеронкіна.– К. : КНТЕУ, 2006.  
4. Новак Т.В. Англійська мова бухгалтерського обліку / Т.В. Новак. – 

К : Київ. нац. торг-екон. ун-т, 2011. 
5. Латигіна А.Г. Basic English of Economics : підручник / А.Г. Латигіна. – 

К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2003. 
6. Рудешко Є.В. Mastering English on Finance and Accounting : навч. 

посіб. / Є.В. Рудешко. – К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2009. 
3.12. Методи навчання.  
Лекції семінари та практичні заняття, інтерактивні методи та технології. 
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3.13. Методи оцінювання:  
– поточний контроль (комп’ютерне тестування, опитування); 
– підсумковий контроль (екзамен). 

3.14. Мови навчання. Англійська, французька, німецька. 
 

3.1. Назва. Фізичне виховання. 
3.2. Шифр. ВС. 
3.3. Тип. Обов’язкова. 
3.4. Рік навчання. 2015–2016, 2016–2017, 2017–2018, 2018–2019. 
3.5. Семестри. І–VІІ. 
3.6. Кількість кредитів ЄКТС. 21. 
3.7. ПІБ лектора, науковий ступінь, посада. 
Короп М.Ю., канд. пед. наук, доц.; Биковська Л.Б., доц.; Погасій Л.І., 
старш. викл. 
3.8. Результати навчання.  
Забезпечення підтримання та розвитку фізичного і морального здоро-
в’я, комплексного підходу до формування розумових та фізичних 
якостей особистості. 
3.9. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. 
«Фізична культура».  
3.10. Зміст.  
Історія організації фізичної культури. Наукове обґрунтування фізич-
ного виховання та спортивного тренування. Основи професійно-при-
кладної фізичної підготовки. Основи здорового способу життя сту-
дентів. Організація лікарського контролю та самоконтролю у процесі 
фізичного виховання. Гігієнічні засади фізичної культури та спорту. 
Гімнастика. Атлетична гімнастика. Баскетбол. Волейбол. Легка атлетика. 
Плавання. Рукопашний бій. Спеціальне медичне відділення. Настіль-
ний теніс. Бадмінтон. Дзюдо. Футбол. Аеробіка. Пауерліфтинг. 
3.11. Рекомендовані джерела. 
Короп М.Ю. Фізичне виховання в КНТЕУ / М.Ю. Короп, Ф.С. Юрчук, 
Н.Г. Муха та ін. – К., 2000. 
3.12. Методи навчання.  
Практичні заняття (тренінг). 
3.13. Методи оцінювання: підсумковий контроль (залік). 
3.14. Мова навчання. Українська. 

 
3.1. Назва. Політична економія. 
3.2. Шифр. НПНЗЕ.  
3.3. Тип. Обов’язкова. 
3.4. Рік навчання. 2015–2016. 
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3.5. Семестр. ІІ. 
3.6. Кількість кредитів ЄКТС. 4,5. 
3.7. ПІБ лектора, науковий ступінь, посада.  
Лагутін В.Д., д-р екон. наук, зав. каф.; Романенко В.А., д-р екон. наук, 
проф. 
3.8. Результати навчання.  
Формування економічної культури мислення та пізнання економічних 
відносин суспільства. 
3.9. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. 
«Історія економіки та економічної думки». 
3.10. Зміст. 
Предмет і метод політичної економії. Економічні категорії і закони. 
Механізм використання економічних законів. Виробництво матеріальних 
благ і послуг. Внутрішня структура виробництва. Економічні потреби 
та інтереси. Соціально-економічний устрій суспільства. Економічна 
система і закони її розвитку. Товарна форма організації суспільного 
виробництва. Тенденції розвитку товарного виробництва. Товар та 
гроші. Капітал як економічна категорія. Оборот капіталу. Показники 
обороту капіталу. Капітал сфери обігу. Ринок, його сутність і функції. 
Моделі ринку. Конкуренція і ціноутворення. Підприємництво в рин-
ковій економіці. Витрати виробництва і прибуток. Доходи, їх джерела 
і розподіл. Суспільне відтворення. Заробітна плата: сутність, функції 
та види систем. Аграрні відносини та їх особливості. Суспільний 
продукт, його основні форми. Сутність і функції фінансової системи. 
Економічний розвиток. Зайнятість та відтворення робочої сили. 
Сутність і структура світового господарства. Форми міжнародних 
економічних відносин. Економічні аспекти глобальних проблем, їх 
вплив на економічний розвиток України. 
3.11. Рекомендовані джерела. 
1. Економічна теорія : Політична економія /за заг. ред. С.І. Юрія. –  

К. : Кондор, 2009.  
2. Економічна теорія – політекономічний контекст / за ред. 

В.Д. Базилевича. – К. : Знання-Прес, 2008 
3. Мочерний С.В. Політична економія : навч. посіб. / С.В. Мочерний, 

Я.С. Мочерна. – 2-ге вид. – К. : Знання, 2007.   
4. Політична економія : навч. посіб. / К.Т. Кривенко, В.С. Савчук, 

О.О. Беляєв та ін. – К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2006.  
5. Політекономія : підручник / за ред. Ю.В. Ніколенка. – К. : Центр 

навч. л-ри, 2009.  
6. Політична економія : навч. посіб. / за ред. В. Рибалкіна. – К. : 

Академвидав, 2007.  
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3.12. Методи навчання. 
Лекції, семінарські, практичні заняття з використанням інформа-
ційних технологій. 
3.13. Методи оцінювання: 

– поточний контроль (опитування, тестування, творчі завдання, 
задачі); 

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

 
3.1. Назва. Безпека життєдіяльності. 
3.2. Шифр. НПП.  
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. 
Романенко Р.П., канд. техн. наук, доц.; Болілий О.С., старш. викл. 
3.8. Результати навчання. 
Формування вмінь ідентифікації небезпеки, визначення рівня індиві-
дуального та колективного ризику, запобігання небезпечним 
ситуаціям, їх попередження, зменшення ураження для людини, інших 
негативних наслідків надзвичайних ситуацій, подання першої допо-
моги, формування здорового способу життя. 
3.9. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни.  
«Основи екології». 
3.10. Зміст. 
Теоретичні засади безпеки життєдіяльності. Людина у структурі 
системи «людина – навколишнє середовище». Середовище у структурі 
системи «людина – навколишнє середовище». Забезпечення захисту. 
Правове забезпечення безпеки життєдіяльності. Глобальна безпека. 
3.11. Рекомендовані джерела.  
1. Мягченко О.П. Безпека життєдіяльності людини та суспільства: 

навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / О.П. Мягченко. – К. : Центр 
навч. л-ри , 2010. 

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

3. Болілий О.С. Безпека життєдіяльності : практикум / О.С. Болілий. – 
К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2008.  

4. Желібо Є П. Безпека життєдіяльност / Є.П. Желібо, Н.М. Заверуха, 
В.В. Зацарний. – К. : Каравела, 2012. 
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5. Лапін В.М. Безпека життєдіяльності людини : навч. посіб. / 
В.М. Лапін. – 6-те вид., переробл. і допов. – К. : Знання, 2007. 

6. Геврик Є.О. Безпека життєдіяльності : навч. посіб. / Є.О. Геврик. – 
К. : Ельга ; Н. : КНТ, 2007. 

3.12. Методи навчання.  
Лекції, практичні заняття. 
3.13. Методи оцінювання: 

– поточний контроль (тести, опитування); 
– підсумковий контроль (залік).  

3.14. Мова навчання. Українська. 
 
3.1. Назва. Українська мова (за професійним спрямуванням). 
3.2. Шифр. ВС.  
3.3. Тип. Обов’язкова. 
3.4. Рік навчання. 2015–2016. 
3.5. Семестри. ІІ. 
3.6. Кількість кредитів ЄКТС. 3. 
3.7. ПІБ лектора, науковий ступінь, посада. 
Вільна Я.В., д-р. філол. наук., проф.; Шашенко С. Ю., канд. пед. наук, доц. 
3.8. Результати навчання.  
Підвищення рівня загальномовної підготовки, мовної грамотності, 
комунікативної компетентності, опанування основ офіційно-ділового, 
наукового стилів, що забезпечить професійне спілкування на належ-
ному мовному рівні. 
3.9. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни.  
Знання української мови рівня повної загальної середньої освіти. 
3.10. Зміст.  
Державна мова – мова професійного спілкування. Основи культури 
української мови. Стилі сучасної української літературної мови у 
професійному спілкуванні. Спілкування як інструмент професійної 
діяльності. Риторика і мистецтво презентації. Культура усного фахо-
вого спілкування. Форми колективного обговорення професійних про-
блем. Ділові папери як засіб письмової професійної комунікації. 
Документація з кадрово-контрактних питань. Довідково-інформаційні 
та організаційно-розпорядчі документи. Етикет службового листування. 
Українська термінологія у професійному спілкуванні. Науковий стиль 
і його засоби у професійному спілкуванні. Проблеми перекладу і 
редагування текстів. 
3.11. Рекомендовані джерела.  
1. Мацюк З. Українська мова професійного спрямування : навч. посіб. / 

З. Мацюк, Н. Станкевич. – К. : Каравела, 2008. 
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2. Український правопис / НАН України ; Ін-т мовознавства 
ім. О.О. Потебні ; Ін-т укр. мови. – К., 2005. 

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

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

3.12. Методи навчання.  
Лекції, практичні заняття, самостійна робота. Інтерактивні методи та 
технології викладання. 
3.13. Методи оцінювання: 

– поточний контроль (опитування, тестування, контрольні 
роботи); 

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

 
3.1. Назва. Гроші та кредит. 
3.2. Шифр. НПП.  
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.  
Плісак Т.О., канд. екон. наук, доц.; Сушко Н.М., канд. екон. наук, доц. 
3.8. Результати навчання. 
Вільна орієнтація в теоретичних та практичних проблемах грошово-
кредитної сфери; уміння аналізувати поточну ситуацію на вітчизняно-
му та зарубіжних грошово-кредитних ринках; сформувати навички 
прогнозування майбутнього розвитку грошово-кредитних відносин; 
уміння вибирати оптимальні шляхи розв’язання виробничих завдань 
монетарного характеру тощо. 
3.9. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. 
«Політична економія», «Макроекономіка», «Мікроекономіка». 
3.10. Зміст.  
Природа грошей. Грошовий оборот та грошові потоки. Грошовий 
ринок. Грошова система. Інфляція та грошові реформ. Ринок цінних 
паперів. Сутність кредиту та кредитний механізм. Кредитна система. 
Центральний банк та його роль в економіці. Комерційні банки як 
основна ланка кредитної систем. Спеціалізовані кредитно-фінансові 
установи. Гроші та кредит у системі міжнародних відноси.  
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3.11. Рекомендовані джерела. 
1. Семко Т.В. Гроші та кредит у схемах і таблицях : навч. посіб. для 

студ. вищ. навч. закл. / Т.В. Семко, М.В. Руденко. – К. : Центр навч. 
л-ри, 2006.  

2. Щетинін А.І. Гроші та кредит : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / 
А.І. Щетинін. –  К. : Центр навч. л-ри, 2010.  

3. Коваленко Д.І. Гроші та кредит: теорія і практика : навч. посіб. / 
Д.І. Коваленко. – К : Каравела, 2012. 

4. Сушко Н.М. Гроші та кредит : опор. консп. лекцій / Н.М. Сушко. – 
К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2003.  

3.12. Методи навчання.  
Лекції; практичні заняття; самостійна робота студентів; консультації. 
3.13. Методи оцінювання: 

– поточний контроль – наприкінці практичних занять за підсум-
ками роботи виконання контрольних робіт, розв’язання тестів та 
завдань, усне опитування з проблемних питань, індивідуальні спів-
бесіди, самоперевірка виконаних завдань, захист дослідницьких робіт; 

– підсумковий контроль (екзамен). 
3.14. Мова навчання. Українська. 
 
3.1. Назва. Господарське 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.  
Букатова Д.М., канд. юрид. наук, старш. викл.; Дорош О.М., старш. 
викл. 
3.8. Результати навчання. 
Формування правових знань, безпосередньо пов’язаних з професій-
ною підготовкою, яка поєднує вивчення теоретичних проблем 
господарського права з їх практичним опрацюванням.  
3.9.Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Правознавство». 
3.10. Зміст.  
Поняття, структура та джерела господарського права. Поняття та види 
підприємницької діяльності. Суб’єкти господарської діяльності. 
Легітимація підприємницької діяльності. Припинення юридичних 
осіб та підприємницької діяльності громадян. Правовий режим майна 
суб’єктів підприємницької діяльності. Загальні положення договір-
ного права. Договори про передачу майна у власність. Договори про 
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передачу майна в користування. Договори про виконання робіт. 
Договори про надання послуг. Зобов’язання про сумісну діяльність. 
Договори про створення юридичної особи. Державне регулювання 
підприємницької діяльності. Антимонопольне регулювання підприєм-
ницької діяльності. Захист від недобросовісної конкуренції. Правові 
засади оподаткування підприємств та фінансового контролю. Правове 
регулювання зовнішньоекономічної діяльності підприємств. Захист 
прав та законних інтересів суб’єктів підприємницької діяльності. 
3.11. Рекомендовані джерела.  
1. Несинова С.В. Господарське право України : навч. посіб. / 

С.В. Несинова. – К. : Центр навч. л-ри, 2012.  
2. Жук Л.А.Господарське право України : навч. посіб. / Л.А. Жук. –  

К. : Кондор, 2009.  
3. Шелухіна М.Л. Господарське право : навч. посіб. / М.Л. Шелухіна. – 

К. : Центр навч. л-ри, 2006.  
4. Кравчук С.Й. Господарське право України : навч. посіб. / 

С.Й. Кравчук. – К. : Кондор, 2007.  
5. Ортинський В.Л. Господарське законодавство : навч. посіб. / 

В.Л. Ортинський, О.В. Кондратюк, Г.В. Смолин. – К. : Знання, 2008. 
6. Господарський кодекс України : наук.-практ. коментар / 

О.І. Харитонова (ред.). – Х. : Одісей, 2007.  
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. Підприємницьке право. 
3.2. Шифр. ВС 1.  
3.3. Тип. За вибором. 
3.4. Рік навчання. 2015–2016. 
3.5. Семестри. ІІ. 
3.6. Кількість кредитів ЄКТС. 3. 
3.7. ПІБ лектора, науковий ступінь, посада. Севастьяненко О.В., 
старш. викл. 
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3.8. Результати навчання.  
Задоволення освітніх інтересів особистості й розвиток таких компе-
тенцій: формування у фахівців неюридичних спеціальностей системи 
правових знань, безпосередньо пов’язаних з їх професійною підго-
товкою. 
3.9. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни.  
«Правознавство». 
3.10. Зміст.  
Поняття, структура та джерела підприємницького права. Поняття та 
види підприємницької діяльності. Суб’єкти підприємницької діяль-
ності. Легітимація підприємницької діяльності. Припинення юридич-
них осіб та підприємницької діяльності громадян. Правовий режим 
майна суб’єктів підприємницької діяльності. Загальні положення 
договірного права. Зобов’язання про сумісну діяльність. Право про-
мислової власності. Антимонопольне регулювання підприємницької 
діяльності. Захист від недобросовісної конкуренції. Правові основи 
захисту прав споживачів в Україні. Правові основи оподаткування 
підприємств та фінансового контролю. Правове регулювання зовніш-
ньоекономічної діяльності підприємств. Захист прав та законних 
інтересів суб’єктів підприємницької діяльності. 
3.11. Рекомендовані джерела.  
1. Господарський кодекс України : наук.-практ. коментар / О.І. Хари-

тонова. – - X. : Одіссей, 2007.  
2. Вінник О.М. Господарське право : навч. посіб. для студ. вищ. навч. 

закл. / О.М. Вінник. – 2-ге вид., змін. та допов. – К. : Правова 
єдність, 2008.  

3. Підприємницьке право в схемах: загальна частина : навч. посіб. / 
за заг. ред. С.І. Бевз. – К. : Гранмна, 2012. 

4. Задихайло В.М. Господарське право : підручник / Д.В. Задихайло, 
В.М. Пашков, Р.П. Бойчук та ін. ; за заг. ред. Д.В. Задихайло, 
В.М. Пашкова. – Х. : Право, 2012. 

5. Косак В.М. Науково-практичний коментар Господарського кодексу 
України. – К. : Всеукраїн. асоц. видавців «Правова єдність», 2010.  

6. Луць В.В. Корпоративне право України : навч. посіб. / В.В. Луць. – 
К. : Юрінком Інтер, 2010. 

3.12. Методи навчання.  
Поєднання традиційних і нетрадиційних методів навчання з викорис-
танням інноваційних технологій: лекції (оглядові, тематичні, про-
блемні); практичні заняття (презентації, дискусії, моделювання 
ситуацій, кейс-стаді). 
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3.13. Методи оцінювання: 
– поточний контроль (опитування, тестування, контрольні роботи); 
– підсумковий контроль (екзамен). 

3.14. Мова навчання. Українська. 
 

3.1. Назва. Економіко-математичне моделювання. 
3.2. Шифр. НПНЗЕ. 
3.3. Тип. Обов’язкова. 
3.4. Рік навчання. 2016–2017. 
3.5. Семестр. III. 
3.6. Кількість кредитів ЄКТС. 3. 
3.7. ПІБ лектора, науковий ступінь, посада. 
Білоусова С.В., канд. фіз.-мат. наук, доц.; Борисейко В.О., канд. фіз.-мат. 
наук, доц. 
3.8. Результати навчання. 
Формування системи знань з методології та інструментарію побудови 
i використання економіко-математичних моделей. 
3.9. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни.  
«Математика для економістів», «Статистика». 
3.10. Зміст.  
Оптимізаційні економіко-математичні моделі. Лінійне програмування. 
Теорія двоїстості, аналіз лінійних моделей. Цілочислове програму-
вання. Нелінійні оптимізаційні моделі. Ризики, аналіз, управління та 
кількісне оцінювання ступеня ризику. Парна лінійна регресія, лінійні 
моделі множинної регресії. Узагальнені економетричні моделі. Еконо-
метричні моделі динаміки. 
3.11. Рекомендовані джерела. 
1. Математичне програмування : навч. посіб. для студ. / А.Ф. Барвін-

ський, І.Я. Олексів, З.І. Крупка, І.О. Бобик. – Л. : Інтелект-Захід, 
2004.  

2. Грищенко В.О.Теорія ймовірностей і математична статистика для 
економістів : навч. посіб. / В.О. Грищенко. – К. : Київ. нац. торг.-
екон. ун-т, 2000. 

3. Івченко І.Ю. Математичне програмування : навч. посіб для студ. / 
І.Ю. Івченко. – К. : Центр навч. л-ри, 2007. 

4. Математичне програмування : зб. задач / В.В. Левчук, Г.М. Комаров, 
С.В. Білоусова, Л.З. Мащенко. – К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 
2004. 

5. Математичне програмування : зб. задач / В.В. Левчук, Г.М. Комаров, 
С.В. Білоусова, Л.З. Мащенко. – К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 
2007.  



 37

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

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

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

3.14. Мова навчання. Українська. 
 

3.1. Назва. Економіка підприємства.  
3.2. Шифр. НПП.  
3.3. Тип. Обов’язкова. 
3.4. Рік навчання. 2016–2017. 
3.5. Семестр. ІІІ. 
3.6. Кількість кредитів ЄКТС. 4,5. 
3.7. ПІБ лектора, науковий ступінь, посада.  
Чаюн І.О., канд. екон. наук, доц.; Богославець Г.М., канд. екон. наук, 
доц.; Стасюк Л.Л., канд. екон. наук, доц.; Корольова-Казанська О.В., 
канд. екон. наук, доц. 
3.8. Результати навчання. 
Формування сучасного економічного мислення і спеціальних знань з 
аналізу господарсько-виробничої діяльності підприємства, обґрунту-
вання економічної стратегії розвитку підприємства і тактики її здій-
снення, оцінювання рівня конкурентоспроможності підприємства на 
ринку, методів розрахунку основних показників господарської діяль-
ності з урахуванням чинників зовнішнього та внутрішнього середо-
вища функціонування підприємства; системи базових знань у сфері 
фінансів підприємства та за напрямами його фінансової діяльності. 
3.9. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Політична економія». 
3.10. Зміст.  
Теорії підприємств і основи підприємства. Види підприємств, їх органі-
заційно-правові форми. Зовнішнє середовище господарювання під-
приємств. Структура та управління підприємством. Ринок і продукція. 
Планування діяльності підприємства. Персонал підприємства, про-
дуктивність і оплата праці. Капітал підприємства. Інвестиції. Іннова-
ційна діяльність. Техніко-технологічна база і виробнича потужність 
підприємства. Організація виробництва і забезпечення якості продукції. 
Витрати на виробництво та реалізацію продукції. Фінансово-еко-
номічні результати діяльності підприємства. Розвиток підприємств: 
сучасні моделі, трансформація та реструктуризація. Економічна безпека 
та антикризова діяльність. 
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3.11. Рекомендовані джерела.  
1. Економіка та фінанси підприємства: методика розв’язання прак-

тичних задач : навч. посіб. / Л.О. Лігоненко, І.В. Височин, 
О.В. Корольова-Казанська та ін. – К. : КНТЕУ, 2010. 

2. Швиданенко Г.О. Економіка підприємства : підручник / 
Г.О. Швиданенко. – К. : КНТЕУ, 2009 

3. Економіка підприємства : підручник / І.О. Чаюн, Г.М. Богославець, 
Л.Л. Стасюк та ін. – К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2005. 

3.12. Методи навчання.  
Поєднання традиційних та нетрадиційних методів навчання з вико-
ристанням інноваційних технологій: 
– лекції (оглядові/тематичні/проблемні/бінарні/дуальні/лекції із запла-

нованими помилками); 
– семінарські/практичні/лабораторні заняття (тренінги/ презентації/ 

дискусії/комунікативний метод/модерація/мозкова атака/ трена-
жерні завдання/метод кейс-стаді/робота в малих групах). 

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

реферату/огляду/конспекту/презентації/розрахунково-графічної 
роботи/проекту/вправи/задачі/ситуаційного завдання тощо); 

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

 
3.1. Назва. Мікроекономіка.  
3.2. Шифр. НПНЗЕ. 
3.3. Тип. Обов’язкова. 
3.4. Рік навчання. 2016–2017. 
3.5. Семестр. ІІІ. 
3.6. Кількість кредитів ЄКТС. 4,5. 
3.7. ПІБ лектора, науковий ступінь, посада. 
Гриценко О.Г., канд. екон. наук, проф.; Вертелєва О.В., канд. фіз.-мат. 
наук, доц.; Герасименко А.Г., канд. екон. наук, доц. 
3.8. Результати навчання.  
Формування навичок мікроекономічного дослідження поведінки та 
взаємодії суб’єктів ринку; ринкових структур; особливостей функ-
ціонування економічних суб’єктів. 
3.9. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. 
«Політична економія», «Основи економічної теорії». 
3.10. Зміст.  
Вступ до мікроекономіки. Предмет та метод мікроекономіки. Корисність 
економічного блага. Економічний вибір. Аналіз поведінки споживача. 
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Попит і пропозиція. Теорія еластичності. Теорія граничних продуктів 
та мікроекономічна модель підприємства. Витрати виробництва. Ринок 
досконалої конкуренції. Монопольний ринок. Ринок монополістичної 
конкуренції. Олігополістична структура ринку. Утворення похідного 
попиту. Ринок праці. Ринок капіталу. Економічна ефективність та 
добробут. Держава в мікроекономічній теорії: зовнішні ефекти та гро-
мадські блага. 
3.11. Рекомендовані джерела.  
1. Лісовицький В.М. Мікроекономіка : навч. посіб. для студ. вищ. 

навч. закл. / В.М. Лісовицький. – К. : Кондор, 2007.  
2. Стеблій Г.Я. Мікроекономіка : навч. посіб. для студ. вищ. навч. 

закл. / Г.Я. Стеблій. – К. : Центр навч. л-ри, 2007.  
3. Косік А.Ф. Мікроекономіка : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / 

А.Ф. Косік, А.П. Грунтовська. – К. : Центр навч. л-ри, 2008.  
4. Бурик Б.Ю. Мікроекономіка : навч. посіб. для студ. вищ. навч. 

закл. – К. : Хай- Тек. Прес, 2008. 
5. Ястремський О. Основи мікроекономіки / О. Ястремський, О. Гриценко. – 

2-ге вид., допов. – К. : Знання, 2007. 
3.12. Методи навчання. Поєднання традиційних та нетрадиційних 
методів викладання з використанням інноваційних технологій:  

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

3.13. Методи оцінювання:  
– поточний контроль (опитування, тестування); 
– підсумковий контроль (курсова робота, екзамен). 

3.14. Мова навчання. Українська. 
 

3.1. Назва. Фінанси. 
3.2. Шифр. НПП.  
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.  
Канєва Т.В., канд. екон. наук, доц.; Волосович С.В., д-р екон. наук, 
проф.; Гуминська М.В., ст. викл.; Пелешко Н.М., ст. викл. 
3.8. Результати навчання.  
Формування знань з функціонування фінансової системи держави. 
3.9. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. 
«Економічна теорія», «Макроекономіка», «Мікроекономіка».  
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3.10. Зміст.  
Сутність та функції фінансів. Фінансова система України. Фінанси 
суб’єктів господарювання та неприбуткових організацій. Податкова 
система держави. Фінанси населення. Бюджет і бюджетна система 
держави. Державні доходи. Державні видатки. Державні видатки. 
Державний кредит. Фінансовий ринок. Фінансова політика та фінан-
совий механізм. Міжнародні фінанси.  
3.11. Рекомендовані джерела. 
1. Буряк П.Ю. Фінанси : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / 

П.Ю. Буряк. – К. : Хай Тек Прес, 2010.  
2. Вдовенко Л.О. Фінанси : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / 

Л.О. Вдовенко. – К. : Центр навч. л-ри, 2010.  
3. Карпінський Б.А. Фінанси: термінологічний словник : навч. посіб. 

для студ. вищ. навч. закл. / Б.А. Карпінський. – К. : Професіонал, 
2008. 

4. Романенко О.Р. Фінанси : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / 
О.Р. Романенко. – К. : Центр навч. л-ри, 2009.  

5. Фінанси : підручник / за ред. С.І. Юрія, В.М. Федосова. – К. : 
Знання, 2008. 

6. Миргородська Л.О. Фінансові системи зарубіжних країн : навч. 
посіб. / Л.О. Миргородська. – К. : Центр навч. л-ри, 2008. 

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

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

3.14. Мова навчання. Українська. 
 
3.1. Назва. Філософія. 
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. Боровська Л.О., канд. 
філос. наук, доц. 
3.8. Результати навчання.  
Формування філософської культури мислення, пізнання навколиш-
нього світу та себе, навичок застосування філософської методології. 
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3.9. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни.  
«Історія України», «Історія української культури». 
3.10. Зміст.  
Філософія як універсальний тип знань. Онтологія. Філософське розу-
міння світу. Філософська антропологія. Філософія людини. Філософія 
свідомості. Гносеологія. Філософія пізнання. Діалектика –загальна 
теорія розвитку. Філософія суспільства. Філософія економіки. Філософія 
моралі. Філософія релігії. Філософія культури. Філософія цивілізації. 
3.11. Рекомендовані джерела.  
1. Філософія: хрестоматія : навч. посіб. – К. : КНТЕУ, 2011. 
2. Філософія : навч. посіб. / О.О. Валуйський, Ю.И. Кулагин, 

М.О. Шкепу та ін. – К. : КНТЕУ, 2010.  
3. Всемирная философия. ХХ век / авт.-сост. А.А. Андриевский. – 

Минск : Харвест, 2004. 
4. Философия экономики : учеб. пособие [для высш. учеб. завед.] / 

отв. ред. С.В. Синяков. – К. : Альтепресс, 2002. 
5. Потоцкая Ю.И. Хрестоматия по учебной дисциплине «Философия 

для студентов всех специальностей всех форм обучения» / 
Ю.И. Потоцкая, И.В. Тарасенко, В.А. Черненко. – Х. : ХНЭУ, 2005.  

6. Валуйський О.О. Філософія : практикум / О.О. Валуйський. – К. : 
КНТЕУ, 2003. 

3.12. Методи навчання.  
Лекції, семінарські, практичні заняття з використанням інформа-

ційних технологій. 
3.13. Методи оцінювання: 

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

3.14. Мова навчання. Українська. 
 
3.1. Назва. Фінансова математика. 
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. 
Ковальчук Т.В., доц.  
3.8. Результати навчання. 
Оволодіння основами математичного апарату сучасних методів кіль-
кісного фінансового аналізу для виконання різних фінансово-
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економічних розрахунків при розв’язуванні конкретних задач, що 
дозволить ефективно здійснювати інвестиційну діяльність і керувати 
фінансами. 
3.9. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни.  
 «Математика для економістів», «Статистика», «Економіко-матема-
тичне моделювання». 
3.10. Зміст.  
Арифметична прогресія. Прості проценти. Дисконтування за прости-
ми процентами. Короткострокові боргові зобов’язання. Застосування 
простих процентів у споживчому кредиті. Складні проценти та їх 
застосування у фінансовій практиці. Дисконтування за складними 
процентами. Еквівалентність відсоткових ставок і фінансових зобо-
в’язань. Врахування інфляції у фінансових розрахунках. Рівняння 
еквівалентності. Прості фінансові ренти. Загальні фінансові ренти. 
Викупні фонди і амортизація. Інвестиції в цінні папери. Ринок цінних 
паперів. 
3.11. Рекомендовані джерела. 
1. Башарин Г.Н. Начала финансовой математики / Г.Н. Башарин. – 

М. : ИНФРА – М, 1998. 
2. Комаров Г.М. Вступ до фінансової математики / Г.М. Комаров. – 

К.  
3. Кочович Е. Финансовая математика. Теория и практика финан-

сово-банковских расчетов ; пер. с серб. / Е. Кочович. – М. : 
Финансы и статистика, 1994. 

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

5. Четыркин Е.М. Финансовая математика. – М. : Дело Лтд, 2002. 
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 (опитування, вирішення ситуаційних задач, 

тестування); 
– підсумковий контроль (залік). 

3.14. Мова навчання. Українська. 
 
3.1. Назва. Інформаційні системи і технології. 
3.2. Шифр. ВС 1.  
3.3. Тип. За вибором. 
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3.4. Рік навчання. 2016–2017. 
3.5. Семестр. ІІІ. 
3.6. Кількість кредитів ЄКТС. 3. 
3.7. ПІБ лектора, науковий ступінь, посада.  
Демідов П.Г., канд. техн. наук, доц. 
3.8. Результати навчання. 
Здобуття теоретичних і практичних знань основ створення та функ-
ціонування інформаційних систем і технологій, їх використання в 
управлінні соціально-економічними системами. 
3.9. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни.  
«Інформатика та комп’ютерна техніка». 
3.10. Зміст. 
Основи інформаційних технологій та систем. Бази даних та банки даних. 
Класифікація та кодування інформації. Інформаційні технології, їх 
розвиток, нові інформаційні технології. Класифікація інформаційних 
систем. Напрями застосування інформаційних систем. Автоматизовані 
системи управління, інформаційно-довідкові системи, системи обліку 
та аналізу діяльності підприємства, системи бізнес-планування, інтегро-
вані інформаційні системи. Фінансово-економічні системи. Фінансо-
во-економічне моделювання фірми (економічного проекту). Викори-
стання мереж в інформаційних системах. Апаратно-програмні ком-
плекси. Приклади застосування інформаційних систем  
на базі апаратно-програмних комплексів «SMarket», «1С. Підприємство», 
«Project Expert».  
3.11. Рекомендовані джерела.  
1. Гордієнко І.В. Інформаційні системи і технології в менеджменті : 

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

2. Гужва В.М. Інформаційні системи і технології на підприємствах : 
навч. посіб. / В.М. Гужва. – К. : КНЕУ, 2001.  

3. Калберг К. Бизнес-анализ с помощью Excel : пер. з англ. / 
К. Калберг. – К. : Диалектика, 1997.  

4. Пінчук Н.С. Інформаційні системи і технології в маркетингу : 
навч.-метод. посіб. [для самост. вивч. дисц.] / Н.С. Пінчук, 
Г.П. Галузинський, Н.С. Орленко. – К. : КНЕУ, 2001. 

3.12. Методи навчання.  
Лекції, практичні заняття, самостійна робота. 
3.13. Методи оцінювання:  

– поточний контроль (комп’ютерне тестування, опитування, вико-
нання практичних завдань); 

– підсумковий контроль (залік). 
3.14. Мова навчання. Українська. 
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3.1. Назва. Прогнозування соціально-економічних процесів. 
3.2. Шифр. ВС 1. 
3.3. Тип. За вибором. 
3.4. Рік навчання. 2016–2017. 
3.5. Семестр. ІІІ. 
3.6. Кількість кредитів ЄКТС. 3. 
3.7. ПІБ лектора, науковий ступінь, посада.  
Козік О.І., ст. викл. 
3.8. Результати навчання.  
Отримання навичок з використання методів прогнозування соціально-
економічних процесів. 
3.9. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни.  
«Економічна інформатика». 
3.10. Зміст.  
Понятійний апарат дисципліни і об’єкти соціально-економічного роз-
витку. Загальна процедура прогнозування розвитку соціально-еконо-
мічних об’єктів. Типологія методів соціально-економічного прогнозу-
вання. Особливості економетричних методів прогнозування. Методи 
оцінки якості економетричних прогнозів.Особливості представлення 
та моделювання часових рядів. Основи тестування часових рядів. 
Моделювання і прогноз часових рядів методами згладжування.  
Алгоритмічні методи згладжування часових рядів. Аналітичні методи 
згладжування часових рядів. Виділення сезонної складової часових 
рядів. Прогнозування на основі регресійних моделей. Оцінка пара-
метрів лінійної регресії за допомогою методу найменших квадратів. 
Оцінка точності прогнозу. Прогнозування на основі експертних 
суджень. Особливості застосування експертного оцінювання. Основи 
методики експертного прогнозування. Обгрунтування способів пред-
ставлення експертних суджень. Обгрунтування якісного і кількісного 
складу експертної групи. Методи обробки результатів експертизи. 
Визначення якості прогнозу на основі групової  експертної оцінки. 
3.11. Рекомендовані джерела. 
1. Писарева О.М. Методы социально-економического прогнозиро-

вания : учеб. пособие / О.М. Писарева. – М., 2003.  
2. Геєць В.М. Моделі і методи соціально-економічного прогнозу-

вання : підручник / В.М. Геєць, Т.С. Клебанова, О.І. Черняк та ін. – 
Х., ІНЖЕК, 2005. 

3. Льюис К.Д. Методы прогнозирования экономических показателей / 
К.Д. Льюис. – М., Финансы и статистика, 1986. 
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4. Антохонова И.В. Методы прогнозирования социально-экономичес-
ких процессов : учеб. пособие / И.В. Антохонова, Улан-Удэ : ВСГТУ, 
2005. 

5. Галущак М.П. Прогнозування соціально-економічних процесів : 
навч. посіб. / М.П. Галущак. – Тернопіль, ТДТУ, 2009. 

6. Кулявець В.О. Прогнозування соціально-економічних процесів / 
В.О. Кулявець. – Київ : Кондор, 2009. 

3.12. Методи навчання. 
Поєднання традиційних та нетрадиційних методів викладання з вико-
ристанням інноваційних технологій:  
– лекції (тематичні, проблемні); 
– практичні (тренінги, 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. Фінанси підприємства. 
3.2. Шифр. НПП.  
3.3. Тип. Обов’язкова. 
3.4. Рік навчання. 2016–2017. 
3.5. Семестр. ІV. 
3.6. Кількість кредитів ЄКТС. 3. 
3.7. ПІБ лектора, науковий ступінь, посада.  
Ситник Г.В., канд. екон. наук, доц. 
3.8. Результати навчання. 
Здобуття студентами базових знань у сфері фінансів підприємства, та 
за окремими напрямами його фінансової діяльності.  
3.9. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. 
«Макроекономіка», «Мікроекономіка», «Економіка підприємства», 
«Гроші та кредит», «Фінанси», «Бухгалтерський облік». 
3.10. Зміст.  
Сутність фінансів та фінансового механізму підприємства. Фінансова 
діяльність підприємства та засади її організації. Активи підприємства. 
Капітал підприємства. Кредитування підприємства. Фінансове забез-
печення відтворення основних засобів підприємства. Грошовий обо-
рот та система грошових розрахунків підприємства. Банкрутство та 
санація підприємства. Фінансовий стан підприємства та його харак-
теристики. Фінансовий план підприємства. 
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3.11. Рекомендовані джерела.  
1. Фінанси підприємства : підручник / Л.О. Лігоненко, Н.М. Гуляєва, 

Н.А. Гринюк та ін. – К. : КНТЕУ, 2007. 
2. Фінанси підприємств : підручник / кер. авт. кол. і наук. ред. 

А.М. Поддєрьогін. – К. : КНЕУ, 2005. 
 3.12. Методи навчання.  
Поєднання традиційних та нетрадиційних методів навчання із 
використанням інноваційних технологій: 

– лекції (тематична/ проблемна/ лекція-консультація/ лекція-кон-
ференція/ лекція із заздалегідь запланованими помилками); 

– семінарські/ практичні заняття (тренінг/ презентація/ дискусія/ 
комунікативний метод/ модерація/ моделювання ситуацій/ «мозкова 
атака»/ тренажерні завдання/ робота в малих групах/ інше). 
3.13. Методи оцінювання: 

– поточний контроль (тестування; усне/ письмове опитування; 
перевірка підготовленого есе/ дайджесту/ звіту/ конспекту/ розрахун-
ково-графічні роботи/ задачі/ ситуаційного завдання, тощо);  

– підсумковий контроль (екзамен). 
3.14. Мова навчання. Українська. 
 
3.1. Назва. Статистика. 
3.2. Шифр. НПП. 
3.3. Тип. Обов’язкова. 
3.4. Рік навчання. 2016–2017. 
3.5. Семестр. ІV. 
3.6. Кількість кредитів ЄКТС. 3. 
3.7. ПІБ лектора, науковий ступінь, посада.  
Рязанцева В.В., канд. фіз.-мат. наук, доц.; Головач Н.А., канд. екон. 
наук, доц.; Чорний А.Ю., канд. екон. наук, доц.; Антонюк О.А., ст. викл.  
3.8. Результати навчання.  
Формування теоретичних знань та практичних навичок статистичного 
оцінювання економічних явищ і процесів суспільного життя, опану-
вання методів статистичного аналізу. Формування вмінь здійснювати 
статистичні дослідження, обчислювати узагальнюючі показники, 
будувати статистичні таблиці, графіки, виявляти закономірності та 
тенденції розвитку досліджуваних явищ. 
3.9. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. 
«Математика для економістів».  
3.10. Зміст. 
Методологія статистики. Статистичні спостереження. Зведення, кла-
сифікації та групування у статистиці. Статистичні показники. Середні 
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величини та загальні принципи їх застосування. Ряди розподілу. 
Варіація ознак і статистичні способи її вимірювання. Ряди динаміки. 
Індекси. Вибіркові спостереження. Статистичні методи визначення 
взаємозв’язків. 
3.11. Рекомендовані джерела.  
1. Горкавий В.К. Статистика : навч. посіб. / В.К. Горкавий. – К. : 

Алерта, 2012. 
2. Лугінін О.Є. Статистика : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / 

О.Є. Лугінін. – К. : Центр навч. л-ри, 2007.  
3. Мармоза А.Т. Статистика : підручник / А.Т. Мармоза. – К. : 

КНТЕУ, 2009.  
4. Опря А.Т. Статистика (з програмованою формою контролю знань) : 

навч. посіб. / А.Т. Опря. – К. : Центр навч. л-ри, 2005. 
5. Попов І.І. Теорія статистики : практикум : навч. посіб. / І.І. Попов. – 

К. : КНЕУ, 2006.  
6. Попов І.І. Статистика. Практикум / І.І. Попов. – К. : КНЕУ, 2009.  
3.11. Методи навчання.  
Лекції, практичні заняття, самостійна робота. 
3.13. Методи оцінювання: 

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

3.14. Мова навчання. Українська.  
 

3.1. Назва. Бухгалтерський облік. 
3.2. Шифр. НПП. 
3.3. Тип. Обов’язкова. 
3.4. Рік навчання. 2016–2017. 
3.5. Семестр. ІV. 
3.6. Кількість кредитів ЄКТС. 6. 
3.7. ПІБ лектора, науковий ступінь, посада. 
Шаповалова А.П., канд. екон. наук, доц. 
3.8. Результати навчання. 
Теоретична та практична підготовка для розв’язання конкретних 
завдань з бухгалтерського обліку і формування інформаційної бази 
з управління підприємницькою діяльністю в умовах ринку, здобуття 
знань і формування навичок документального оформлення господар-
ських операцій, ведення синтетичного та аналітичного обліку з 
узагальнення даних бухгалтерського обліку. 
3.9. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни.  
«Політична економія», «Мікроекономіка», «Макроекономіка», 
«Статистика». 
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3.10. Зміст.  
Сутність бухгалтерського обліку та його функції. Регулювання бух-
галтерського обліку в Україні. Принципи бухгалтерського обліку. 
Активи, власний капітал та зобов’язання як об’єкти бухгалтерського 
обліку. Організація бухгалтерського обліку та облікова політика. 
Бухгалтерський баланс, його зміст та структура. Рахунки бухгалтер-
ського обліку та подвійний запис. Документація як елемент методу 
бухгалтерського обліку. Інвентаризація, оцінка і калькуляція. Система 
бухгалтерського обліку на підприємстві. Бухгалтерський облік основ-
них господарських процесів. 
3.11. Рекомендовані джерела.  
1. Плиса В.Й. Бухгалтерський облік : навч. посіб. для студ. вищ. навч. 

закл. / В.Й. Плиса, З.П. Плиса. – К. : Каравела, 2011. 
2. Гливенко В.В. Бухгалтерський облік в Україні: основи та практика : 

навч. посіб. / В.В. Гливенко, В.С. Лень. – К. : Центр навч. л-ри, 2008.  
3.  Лишиленко О.В. Бухгалтерський облік : підручник / О.В. Лишиленко. – 

3-тє вид., переробл. та допов. – К. : Центр навч. л-ри, 2009.  
4. Чеснакова Л.С. Бухгалтерський облік : навч посіб. / Л.С. Чеснакова, 

А.В. Алексєєва, В.В. Масалітіна – К. : КНТЕУ, 2009.  
5. Шаповалова А.П. Бухгалтерський облік : опор. консп. лекцій / 

А.П. Шаповалова, О.В. Сопко. – К. : КНТЕУ, 2010. 
6. Швець В.Г. Теорія бухгалтерського обліку : підручник / В.Г. Швець. – 

3-тє вид., переробл. та допов. – К. : Знання, 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 контроль (тестування; усне та письмове опитування); 
– підсумковий контроль (екзамен). 

3.14. Мова навчання. Українська. 
 

3.1. Назва. Макроекономіка. 
3.2. Шифр. НПНЗЕ.  
3.3. Тип. Обов’язкова. 
3.4. Рік навчання. 2016–2017. 
3.5. Семестр. ІV. 
3.6. Кількість кредитів ЄКТС. 4,5. 
3.7. ПІБ лектора, науковий ступінь, посада.  
Лагутін В.Д., д-р екон. наук, зав. каф.; Соколовська І.П., канд. екон. 
наук, доц.; Уманців Ю.М., д-р екон. наук, проф.  
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3.8. Результати навчання.  
Формування макроекономічного мислення та розуміння механізму 
функціонування національної економіки.  
3.9. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. 
«Політична економія». 
3.10. Зміст.  
Предмет, метод та функції макроекономіки. Макроекономічні показ-
ники в системі національних рахунків. Сукупний попит і сукупна про-
позиція. Національний ринок та його рівновага. Моделі макроеконо-
мічної рівноваги. Фіскальна політика держави. Монетарна політика. 
Циклічні коливання та економічне зростання. Інфляція як макроеко-
номічне явище. Зайнятість і безробіття. Макроекономічна політика у 
відкритій економіці. 
3.11. Рекомендовані джерела. 
1. Лагутін В.Д. Макроекономіка : навч. посіб. / В.Д. Лагутін, 

Л.І. Пронкіна. – К. : КНТЕУ, 2012. 
2. Андренюк Н.В. Мікроекономія : навч. посіб. / Н.В. Андренюк. – 

К. : Кондор, 2004. 
3. Базилевич В.Д. Макроекономіка : підручник / В.Д. Базилевич, 

К.С. Базилевич, Л.О. Баластрик. – К. : Знання, 2004.  
4. Радіонова І.Ф. Макроекономіка: теорія та політика / І.Ф. Радіонова. – 

К. : Таксон , 2004. 
5. Савченко А.Г. Макроекономіка : підручник / А.Г. Савченко. – К. : 

КНЕУ, 2005. 
3.12. Методи навчання. 
Лекції, семінарські, практичні заняття з використанням інформа-
ційних технологій. 
3.13. Методи оцінювання: 

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

3.14. Мова навчання. Українська. 
 

3.1. Назва. Трудове право. 
3.2. Шифр. ВС 1. 
3.3. Тип. За вибором. 
3.4. Рік навчання. 2016–2017, 2017–2018. 
3.5. Семестр. ІV (VІ – для спеціалізації «Облік і аудит в підприємництві»). 
3.6. Кількість кредитів ЄКТС. 4,5. 
3.7. ПІБ лектора, науковий ступінь, посада. 
Букатова Д.М., канд. юрид. наук, ст. викл. 
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3.8. Результати навчання.  
Формування правових знань у сфері трудового права, поєднуючи 
вивчення теоретичних проблем з їх практичним опрацюванням. 
3.9. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Правознавство». 
3.10. Зміст.  
Предмет, метод та система трудового права. Основні принципи тру-
дового права. Джерела трудового права. Суб’єкти трудового права. 
Колективний договір. Трудовий договір. Робочий час та час відпо-
чинку. Заробітна плата. Гарантії та компенсації. Дисципліна праці. 
Матеріальна відповідальність сторін трудових правовідносин. Охорона 
праці. Трудові спори. Нагляд і контроль за додержанням законо-
давства про працю. 
3.11. Рекомендовані джерела. 
1. Беззубко Л.В. Коллективные договора и трудовые конфликты : 

конфликтолог. практикум / Л.В. Беззубко, А.Д. Шемяков ; Донбас. 
нац. акад. строительства и архитектуры ; Донецк. обл. орг. проф-
союза работников радиоэлектроники и машиностроения Украины. – 
Донецк, 2006. 

2. Безтелесна Л.І. Державне регулювання зайнятості : підруч. для 
студ. вищ. навч. закл. / Л.І. Безтелесна, Г.М. Юрчик ; Нац. ун-т 
водного госп-ва та природокористування. – Рівне : НУВГП, 2006.  

3. Бекяшев Д.К. Международное трудовое право : учеб. пособие / 
Д.К. Бекяшев. – М. : Велби, Проспект, 2008.  

4. Бойко М.Д. Трудове право України : курс лекцій : навч. посіб. / 
М.Д. Бойко. – К. : Олан, 2008.  

5. Грузінова Л.П. Законодавство України про працю : посібник / 
Л.П. Грузінова. – К. : Прецедент, 2008.  

6. Лавріненко О.В. Трудове право : курс лекцій  у 2 ч. / О.В. Лавріненко ; 
Маріуполь. ін-т МАУП. – Донецьк : Норд-Прес, 2006.  

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. 
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3.1. Назва. Адміністративне право.  
3.2. Шифр. ВС 1. 
3.3. Тип. За вибором. 
3.4. Рік навчання. 2016–2017. 
3.5. Семестр. ІV. 
3.6. Кількість кредитів ЄКТС. 4,5. 
3.7. ПІБ лектора, науковий ступінь, посада.  
Крегул Ю.І., канд. юрид. наук, зав. каф., Сорока Л.В., канд. юрид., 
наук, доц. 
3.8. Результати навчання.  
Формування системи знань щодо змісту та особливостей державного 
управління, форм і методів управлінської діяльності, повноважень органів 
виконавчої влади, організації управління економікою України, соціаль-
но-культурним і адміністративно-політичним будівництвом, а також 
умінь застосувати теоретичні знання при вирішенні практичних питань. 
3.9. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни.  
«Теорія держави і права», «Історія держави і права». 
3.10. Зміст. 
Державне управління і державна влада. Предмет і система адміністра-
тивного права. Адміністративно-правові норми та відносини. Грома-
дяни як суб’єкти адміністративного права. Президент України як 
суб’єкт адміністративного права. Органи виконавчої влади як суб’єкт 
адміністративного права. Державна служба. Об’єднання громадян як 
суб’єкти адміністративного права. Форми і методи державного управ-
ління. Адміністративна відповідальність. Адміністративний процес. 
Законність та дисципліна в державному управлінні. Характер і органі-
зація державного управління в Україні. Правові засади управління 
економікою. 
3.11. Рекомендовані джерела. 
1. Коломоєць Т.О. Адміністративне право України : навч. посіб. / 

Т.О. Коломоєць. – К. : Істина, 2012. 
2. Кісіль З.Р. Адміністративне право : навч. посіб. / З.Р. Кісіль. – К. : 

Центр навч. л-ри, 2011. 
3. Адміністративне право України. Академічний курс : підручник у 2 т.  

Т. 1. Загальна частина / за ред. В.Б. Авер’янова. – К. : Юрид. думка, 2004.  
4. Крегул Ю.І. Адміністративне право України : практикум : навч. 

посіб. / Ю.І. Крегул. – К. : КНТЕУ, 2004. 
5. Авер’янов В.Б. Адміністративне право України : акад. курс : 

підруч. для студ. юрид. спец. ВНЗ / В.Б. Авер’янов, О.Ф. Андрійко, 
Ю.П. Битяк та ін. ; відп. ред. В.Б. Авер’янов. НАН України ; Ін-т 
держави і права ім. В.М. Корецького. – К. : Юрид. думка, 2007. 
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3.12. Методи навчання.  
Поєднання традиційних та нетрадиційних методів викладання з 
використанням інноваційних технологій:  

– лекції (оглядові);  
– семінарські заняття (дискусії/комунікативний метод). 

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

3.14. Мова навчання. Українська. 
 

3.1. Назва. Економічна психологія. 
3.2. Шифр. ВС 1.  
3.3. Тип. За вибором. 
3.4. Рік навчання. 2016–2017. 
3.5. Семестр. ІV. 
3.6. Кількість кредитів ЄКТС. 3. 
3.7. ПІБ лектора, науковий ступінь, посада.  
Скуловатова О.В., канд. психол. наук, доц. 
3.8 Результати навчання. 
Знати про основні категорії та проблеми економічної психології; пси-
хологічні особливості ставлення людини до грошей, підприємницької 
діяльності. 
3.9. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни.  
«Психологія». 
3.10. Зміст. 
Економічна психологія: еволюція, роль і місце в суспільстві. 
Психологічний аспект економічної безпеки держави, регіону, окре-
мого підприємства й особистості. Економічна поведінка у процесі 
прийняття рішень. Дослідження ризику при прийнятті економічних 
рішень. Основні проблеми економічної психології. Економічна свідо-
мість і економічне мислення. Ставлення людей до власності. Психо-
логія інтелектуальної власності. Психологія комерційної таємниці. 
Економічна психологія сприйняття грошей і особливості «грошової» 
поведінки. Психологія багатства і бідності. Економічна психологія 
підприємництва і зайнятості. 
3.11. Рекомендовані джерела. 
1. Ложкін Г.В. Економічна психологія : навч. посіб. / Г.В. Ложкін, 

В.В. Спасєнніков, В.Л. Комаровська. – К. : Професіонал, 2004.  
2. Дейнека О.С. Экономическая психология : учеб. пособие / 

О.С. Дейнека. – СПб. : Изд-во С.-Петерб. у-та, 2000. 
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3.12. Методи навчання.  
Лекції, семінарські, практичні заняття з використанням інформа-
ційних технологій та активних методів навчання. 
3.13. Методи оцінювання: 

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

3.14. Мова навчання. Українська. 
 

3.1. Назва. Конфліктологія та теорія переговорів. 
3.2. Шифр. ВС 1.  
3.3. Тип. За вибором. 
3.4. Рік навчання. 2016–2017. 
3.5. Семестр. ІV. 
3.6. Кількість кредитів ЄКТС. 3. 
3.7. ПІБ лектора, науковий ступінь, посада. 
Старік В.А., канд. психол. наук, доц. 
3.8 Результати навчання. 
Глибоке оволодіння майбутніми фахівцями знаннями, навичками та 
вміннями у галузі теорії і практики ділових переговорів у конфліктній 
взаємодії. 
3.9. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни.  
«Психологія». 
3.10. Зміст. 
Спілкування, переговори як психологічний чинник розвитку людства. 
Етапи, класифікації та функції переговорного процесу. Психологічні 
механізми і технологія ділових переговорів. Психологічне забезпечен-
ня ділових переговорів. Основні поняття та категорії конфліктології. 
Психологія міжособистісних і внутрішньоособистісних конфліктів. 
Психологія політичних та соціальних конфліктів. Психологічні про-
блеми попередження, прогнозування та розв’язання конфліктів. 
Психологія управління конфліктними ситуаціями в професійній 
діяльності, попередження, прогнозування та розв’язання ділових 
конфліктів. Переговорний процес в системі конструктивного розв’я-
зання ділових конфліктів. 
3.11. Рекомендовані джерела. 
1. Анцупов А.Я. Конфликтология : учебник / А.Я. Анцупов, 

А.И. Шипилов. – М. : ЮНИТИ, 2009.  
2. Корольчук М.С. Основи психології: схеми, опорні конспекти, 

методики / М.С. Корольчук, В.М. Крайнюк, В.М. Марченко. – К. : 
Здоров’я, 2013. 
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3. Ложкин Г.В. Практическая психология конфликта : учеб. пособие, 
стереотип / Г.В. Ложкин, Н.И. Повякель. – К. : МАУП, 2012. 

4. Пірен М.І. Основи конфліктології : навч. посіб. / М.І. Пірен. – 2-ге 
вид. – К. : КВГІ, 1997. 

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

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

3.14. Мова навчання. Українська. 
 

3.1. Назва. Фінансовий облік. 
3.2. Шифр. НПП.  
3.3. Тип. Обов’язкова. 
3.4. Рік навчання. 2017–2018. 
3.5. Семестри. V, VІ. 
3.6. Кількість кредитів ЄКТС. 13,5. 
3.7. ПІБ лектора, науковий ступінь, посада.  
Шаповалова А.П., канд. екон. наук, доц. 
3.8. Результати навчання.  
Здобуття знань і навичок документального оформлення господар-
ських операцій, ведення синтетичного і аналітичного обліку активів, 
власного капіталу і зобов’язань. 
3.9. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни.  
«Бухгалтерський облік». 
3.10. Зміст.  
Основи побудови фінансового обліку. Облік грошових коштів у 
національній та іноземній валюті. Облік інших грошових коштів. 
Облік грошових коштів на інших рахунках у банку. Облік дебіторської 
заборгованості. Облік фінансових інвестицій. Облік запасів. Облік 
основних засобів та інших необоротних матеріальних активів. Облік 
нематеріальних активів. Облік витрат майбутніх періодів. Облік 
власного капіталу. Облік статутного, пайового, додатково вкладеного, 
іншого додаткового та резервного капіталу. Облік зобов’язань. Облік  
довгострокових зобов’язань. Облік поточних зобов’язань. Облік дохо-
дів, витрат та фінансових результатів діяльності.  
3.11. Рекомендовані джерела. 
1. Нападовська Л.В. Фінансовий облік : підручник / Л.В. Нападовська, 

А.В. Алексєєва, О.А. Бакурова та ін. – К. : КНТЕУ, 2013. 
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2. Фінансовий облік : практикум / А.В. Алексєєва, О.Г. Веренич, 
А.П. Шаповалова, А.П. Кузьменко. – К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2011. 

3. Орлова В.К. Фінансовий облік : навч. посіб. / В.К. Орлова, М.С. Орлів, 
С.В. Хома. – 2-ге вид., переробл. і допов. – К. : Центр навч. л-ри, 2010. 

4. Ткаченко Н.М. Бухгалтерський фінансовий облік, оподаткування 
і звітність / Н.М. Ткаченко. – К. : Аперта, 2011. 

5. Верига Ю.А. Фінансовий облік : навч. посіб. для студ. вищ. навч. 
закл. – К. : Центр навч. л-ури, 2012. 

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 (курсова робота, екзамен). 

3.14. Мова навчання. Українська. 
 
3.1. Назва. Менеджмент. 
3.2. Шифр. НПП.  
3.3. Тип. Обов’язкова. 
3.4. Рік навчання. 2017–2018. 
3.5. Семестр. V. 
3.6. Кількість кредитів ЄКТС. 3. 
3.7. ПІБ лектора, науковий ступінь, посада.  
Ціпуринда В.С., канд. екон. наук, доц.; Сичова Н.В., канд. екон. наук, доц. 
3.8. Результати навчання.  
Задоволення освітніх інтересів особистості й розвиток таких компе-
тенцій: формування сучасного управлінського мислення та системи 
спеціальних знань у галузі менеджменту, розуміння концептуальних 
засад системного управління організаціями. 
3.9. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. 
«Політологія», «Політична економія», «Правознавство». 
3.10. Зміст.  
Цілі та завдання менеджменту. Управлінські відносини як предмет 
менеджменту. Закони, закономірності та принципи менеджменту. 
Класифікація принципів менеджменту. Організації як об’єкт управ-
ління. Функції та технології менеджменту. Класифікація функцій 
менеджменту. Процес управління як сукупність взаємопов’язаних і 
взаємодіючих функцій. Управлінські цикли. Планування як функція 
менеджменту. Організаційна діяльність як загальна функція 
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менеджменту. Мотивування як функція менеджменту. Контролю-
вання як загальна функція менеджменту. Управлінські рішення та 
технологія їх прийняття. Інформація і комунікація в менеджменті. 
Організаційні зміни та ефективність менеджменту. 
3.11. Рекомендовані джерела.  
1. Мазаракі А.А. Менеджмент: теорія і практика : навч. посіб. / 

А.А. Мазаракі, Г.Є. Мошек. – К. : Атіка, 2007.  
2. Діденко В.М. Менеджмент : підруч. для студ. вищ. навч. закл. /  

В.М. Діденко. – К. : Кондор, 2008.  
3. Дідковська Л.Г. Менеджмент : навч. посіб. / Л.Г. Дідковська. – К. :  

Алерта; КНТ, 2007.  
4. Мошек Г.Є. Менеджмент : навч. посіб. / Г.Є. Мошек, Ю.В. Поканевич. – 

К. : Кондор, 2009. 
5. Яцура В. Основи менеджменту : підруч. для студ. екон. спец. /   

В. Яцура. –  Л. : БАК, 2002. 
3.12. Методи навчання.  
Поєднання традиційних і нетрадиційних методів викладання з вико-
ристанням інноваційних технологій: 

– лекції (оглядові, тематичні, проблемні, лекції-конференції, 
лекції-дискусії); 

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

– поточний контроль (тестування, усне та письмове опитування, 
перевірка дайджестів, рефератів, конспектів, презентацій, кон-
трольна робота); 

– підсумковий контроль (екзамен). 
3.14. Мова навчання. Українська. 
 
3.1. Назва. Охорона праці.  
3.2. Шифр. НПП.  
3.3. Тип. Обов’язкова. 
3.4. Рік навчання. 2017–2018. 
3.5. Семестр. V. 
3.6. Кількість кредитів ЄКТС. 3. 
3.7. ПІБ лектора, науковий ступінь, посада.  
Гохович С.В., канд. техн. наук, доц.; Расулов Р.А., канд. техн. наук, доц. 
3.8. Результати навчання.  
Формування вмінь створювати безпечні умови праці для збереження 
здоров’я та матеріальних цінностей. Організація практичної роботи на 
виробництві з урахуванням вимог, що забезпечують виконання зако-



 57

нодавчих положень і вимог нормативно-технічної документації, безпеку 
технологічних процесів експлуатації устаткування, пожежну профілактику. 
3.9. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. 
«Основи екології», «Безпека життєдіяльності». 
3.10. Зміст.  
Законодавча та нормативна база з питань охорони праці. Державний 
нагляд і громадський контроль за охороною праці. Розслідування та 
облік нещасних випадків, професійних захворювань. Засади фізіології, 
гігієни праці та виробничої санітарії. Безпека при виконанні ванта-
жно-розвантажувальних робіт та застосуванні підйомно-транспортної 
техніки. Електронебезпека. Пожежна безпека. Оцінювання об’єктів щодо 
їх вибухонебезпечності. Концептуальні засади забезпечення пожеж-
ної безпеки об’єкта. Евакуація людей. Засоби гасіння та виявлення 
пожеж. 
3.11. Рекомендовані джерела.  
1 Гандзюк М.П. Основи охорони праці :  підручник / М.П. Гандзюк, 

Є.П. Желібо, М.О. Халімовський. – К. : Каравела, 2011. 
2. Основи охорони праці : навч. посіб. / Р.М. Івах, Я.І. Бедрій, 

Б.О. Білінський, М.М. Козяр. – К. : Кондор, 2011. 
3.12. Методи навчання.  
Лекції, практичні заняття. 
3.13. Методи оцінювання:  

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

3.14. Мова навчання. Українська. 
 
3.1. Назва. Економічний аналіз. 
3.2. Шифр. ВС. 
3.3. Тип. Обов’язкова. 
3.4. Рік навчання. 2017–2018. 
3.5. Семестр. V. 
3.6. Кількість кредитів ЄКТС. 4,5. 
3.7. ПІБ лектора, науковий ступінь, посада. 
Гордополов В.Ю., канд. екон. наук, доц. 
3.8. Результати навчання.  
Здобуття теоретичних знань та практичних навичок оцінювання, діа-
гностики та пошуку можливостей досягнення позитивних змін 
у розвитку суб’єктів господарювання чи інших економічних об’єктів 
та їх структурних підрозділів, необхідних для оперативного моніто-
рингу, пошуку варіантів найефективніших управлінських рішень, 
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поєднання стратегії і тактики стійкого економічного розвитку, забез-
печення інтеграції національних, корпоративних та особистих інте-
ресів учасників економічних процесів. 
3.9. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. 
«Політична економія», «Статистика», «Економіко-математичне 
моделювання», «Бухгалтерський облік», «Економіка підприємства». 
3.10. Зміст.  
Економічний аналіз як наука, його зміст та методологічні засади. 
Парадигма сучасного економічного аналізу. Типологія видів еконо-
мічного аналізу. Метод економічного аналізу та його характеристики. 
Моделювання економічних явищ і процесів у факторному економіч-
ному аналізі. Економіко-логічні (традиційні) методи та прийоми 
економічного аналізу. Економіко-математичні методи в економічному 
аналізі. Методика комплексного економічного аналізу та її структурні 
елементи. Організація економічного аналізу та його інформаційне 
забезпечення. Параметральний аналіз результатів виробничої діяль-
ності. Аналіз ефективності використання ресурсів виробничої діяль-
ності, витрат виробництва і собівартості продукції (робіт, послуг). 
Аналіз фінансового стану та фінансових результатів діяльності. 
3.11. Рекомендовані джерела.  
1. Швиданенко Є.В. Економічний аналіз : підручник / Є.В. Швиданенко. – 

К. : Знання, 2011. 
2. Мних Є.В. Економічний аналіз діяльності підприємства : підруч-

ник / Є.В. Мних. – К. : КНТЕУ, 2008. 
3. Бутко А.Д. Теорія економічного аналізу : підручник / А.Д. Бутко. – 

К. : КНТЕУ, 2007. 
3.12. Методи навчання.  
Поєднання традиційних та нетрадиційних методів викладання з вико-
ристанням інноваційних технологій:  
– лекції (тематичні, проблемні); 
– семінарські/практичні/лабораторні заняття. 
3.13. Методи оцінювання:  
– поточний контроль (тестування; усне та письмове опитування);  
– підсумковий контроль (екзамен). 
3.14. Мова навчання. Українська. 
 
3.1. Назва. Банківські операції. 
3.2. Шифр. ВС. 
3.3. Тип. Обов’язкова. 
3.4. Рік навчання. 2017–2018. 
3.5. Семестр. V. 
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3.6. Кількість кредитів ЄКТС. 3. 
3.7. ПІБ лектора, науковий ступінь, посада. 
Сігаєва У.М., ст. викл. 
3.8. Результати навчання.  
Оволодіння методиками проведення роз-рахунково-касових, кредит-
них, депозитних та інших банківських операцій; оволодіння вміннями 
та навичками виконання конкретної роботи, що пов’язана з основ-
ними напрямами банківської діяльності. 
3.9. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. 
«Макроекономіка», «Гроші і кредит». 
3.10. Зміст.  
Загальна характеристика активних та пасивних операцій банку. 
Ресурси комерційного банку та їх формування. Розрахункові операції 
банку. Касові операції банку. Кредитні операції банку. Факторингові 
операції банку. Лізингові операції банку. Операції банку з цінними 
паперами. 
3.11. Рекомендовані джерела.  
1.  Банківські операції : навч. посіб. / А.М. Мороз та ін. – К. : КНЕУ, 2009.   
2. Банківські операції : опор. конспект лекцій. – Ч. 1 : Традиційні 

операції банку. – К. : КНТЕУ, 2009.  
3. Банківські операції : опор. конспект лекцій. – Ч. 2 : Нетрадиційні 

операції банку. – К. : КНТЕУ, 2011. 
4. Коцовська Р.Р. Банківські операції : навч. посіб. / Р.Р. Коцовська. – 

К. : УБС НБУ: Знання, 2010. 
5. Череп А.В. Банківські операції : навч. посіб. для студ. вищ. навч. 

закл. / А.В. Череп. – К. : Кондор, 2008. 
3.12. Методи навчання.  
Поєднання традиційних та нетрадиційних методів викладання з вико-
ристанням інноваційних технологій:  

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

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

3.9. Мова навчання. Українська. 
 
3.1. Назва. Міжнародна економіка. 
3.2. Шифр. ВС 1.  
3.3. Тип. За вибором. 
3.4. Рік навчання. 2017–2018. 
3.5. Семестр. V. 
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3.6. Кількість кредитів ЄКТС. 4,5. 
3.7. ПІБ лектора, науковий ступінь, посада.  
Кудирко Л.П., канд. екон. наук, проф. 
3.8. Результати навчання.  
Формування вмінь і навичок ефективного використання здобутих 
знань для самостійного аналізу процесів та явищ міжнародної еконо-
міки; засвоєння методичних підходів до оцінювання стану та тенден-
цій розвитку основних форм МЕВ. 
3.9. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Макроекономіка», 
«Регіональна економіка», «Національна економіка». 
3.10. Зміст. 
Міжнародна економіка як економічна категорія. Рівновага на світо-
вому ринку. Світове господарство (СГ) як система. Сутність та форми 
міжнародного поділу праці. Механізми взаємодії національних еконо-
мік країн світу. Міжнародна економіка та міжнародна економічна 
політика. Моделі міжнародної торгівлі. Класичні теорії міжнародної 
торгівлі. Неокласичні моделі міжнародної торгівлі. Альтернативні 
теорії міжнародної торгівлі. Вплив міжнародної торгівлі на доходи. 
Міжнародна торговельна політика. Сутність, рівні та ключові тенден-
ції розвитку системи регулювання міжнародних торговельно-еконо-
мічних відносин. Міжнародний рух капіталу. Макроекономічні 
наслідки вивезення капіталу для країн-донорів та країн-реципієнтів. 
Міжнародна міграція робочої сили. Платіжний баланс. Валютно-
фінансові міжнародні відносини. Макроекономічна політика у від-
критій економіці. Міжнародна економічна інтеграція. 
3.11. Рекомендовані джерела.  
1. Міжнародна економіка : підручник / за ред. А.О. Задоя, 

В.М. Тарсевич. – К. : Центр навч. л-ри, 2012. 
2. Павленко І.І. Міжнародна торгівля та інвестиції : навч. посіб. /  

І.І. Павленко, О.В. Варяниченко, Н.А. Навроцька. – К. : Центр 
навч. л-ри, 2012.  

3. Мальський М.З. Теорія міжнародних відносин : підручник / 
М.З. Мальський, М.М. Мацях. – 4-те вид., переробл. і допов. – К. : 
Знання, 2011.. 

4. Бабенко В. Міжнародна економіка : навч. посіб. / В. Бабенко. – К. : 
Основа, 2010. 

5. Одягайло Б.М. Міжнародна економіка : навч. посіб. / Б.М. Одягайло. – 
К. : Знання, 2006. 

3.12. Методи навчання.  
Лекції, семінарські заняття з використанням кейсів, робота в малих 
групах, захист індивідуальних проектів. 
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3.13. Методи оцінювання: 
– поточний контроль (опитування, тестування); 
– підсумковий контроль (залік). 

3.14. Мова навчання. Українська. 
 
3.1. Назва. Міжнародні економічні відносини. 
3.2. Шифр. ВС 1.  
3.3. Тип. За вибором. 
3.4. Рік навчання. 2017–2018. 
3.5. Семестр. V. 
3.6. Кількість кредитів ЄКТС. 4,5. 
3.7. ПІБ лектора, науковий ступінь, посада.  
Дугінець Г. В., канд. екон. наук, доц.  
3.8. Результати навчання.  
Формування у студентів умінь і навичок щодо ефективного вико-
ристання набутих знань для самостійного аналізу процесів та явищ 
міжнародних економічних відносин; засвоєння методичних підходів 
до оцінки стану та тенденцій розвитку основних форм МЕВ. 
3.9. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни.  
«Мікроекономіка», «Макроекономіка». 
3.10. Зміст. 
Сутність МЕВ, їх значення, об’єктивна основа і передумови розвитку. 
Соціально-економічний принцип систематизації країн світу. Міжна-
родна торгівля як головна форма міжнародних економічних відносин. 
Міжнародна інвестиційна діяльність і виробниче співробітництво. 
Світова валютна система і міжнародні валютно-фінансові відносини. 
Міжнародні науково-технічний обмін. Міжнародні економічні ор-
ганізації в багатосторонньому економічному співробітництві та 
регулюванні міжнародних економічних відносин. Економічна єдність 
світу і глобальні проблеми світового господарства і міжнародних 
економічних відносин. 
3.11. Рекомендовані джерела.  
1. Міжнародна економіка : підручник / А.А. Мазаракі, Т.М. Мельник,  

Л.П. Кудирко [та ін.] ; за заг.ред. А.А. Мазаракі. – К. : Київ. нац. 
торг.-екон. ун-т, 2014.  

2. Інноваційний потенціал України : монографія / А.А. Мазаракі, 
Т.М. Мельник, В.В. Юхименко [та ін.] ; за заг. ред. А.А. Мазаракі. –  
К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2012. 

3. Козак Ю.Г. Міжнародні економічні відносини : навч. посіб. / 
Ю.Г. Козак. – К. : ЦУЛ, 2012. 
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4. Павленко І.І. Міжнародна торгівля та інвестиції : навч. посіб. / 
І.І. Павленко, О.В. Варяниченко, Н.А. Навроцька. – К. : ЦУЛ, 2012. 

5. Мальський М.З. Теорія міжнародних відносин : підручник / 
М.З. Мальський, М.М. Мацях. – 4-те вид., перероб. і доп. – К. : 
Знання, 2011. 

6. International business: environments and operations / John D. Daniels, 
Lee H. Radebaugh, Daniel P. Sullivan.-14th ed. – Boston : Pearson, 
2013. 

3.12. Методи навчання.  
Лекції, семінарські заняття з використанням кейсів, робота в малих 
групах, захист індивідуальних проектів. 
3.13. Методи оцінювання: 

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

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

Режим доступу : www.rada.gov.ua. 
2. Крисований А.І. Новітня парадигма преференційного оподаткування : 

монографія / А.І. Крисований, Т.В. Василевська. – К. : ЦУЛ. 2013. 
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3. Сідельнікова Л.П. Податкова система : підручник / Л.П. Сідель-
нікова, Н.М. Косміна. – К. : Ліра-К, 2013. 

3.12. Методи навчання.  
Лекції, семінарські заняття з використанням кейсів, робота в малих 
групах, захист індивідуальних проектів. 
3.13. Методи оцінювання: 

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

3.14. Мова навчання. Українська. 
 
3.1. Назва. Бухгалтерський облік у банках. 
3.2. Шифр. НПП.  
3.3. Тип. Обов’язкова. 
3.4. Рік навчання. 2017–2018. 
3.5. Семестр. VІ. 
3.6. Кількість кредитів ЄКТС. 4,5. 
3.7. ПІБ лектора, науковий ступінь, посада.  
Плісак Т.О., канд. екон. наук., доц. 
3.8. Результати навчання. 
Здобуття теоретичних знань та практичних навичок документування 
базових операцій банку, застосування правил оцінювання та переоці-
нювання активів та зобов’язань, здійснення облікових процедур та 
бухгалтерського контролю основних активних та пасивних операцій 
банку, відображення активів, зобов’язань капіталу, позабалансових 
активів і зобов’язань та результату діяльності банку в щоденному 
балансі, узагальнення інформації в Балансі банку та Звіті про фінан-
сові результати, оцінювання впливу на фінансовий стан банку та 
результати його діяльності поточних операцій за різні звітні періоди. 
3.9. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни.  
«Гроші та кредит», «Макроекономіка», «Мікроекономіка», «Економіка 
підприємства», «Фінанси підприємства», «Бухгалтерський облік». 
3.10. Зміст.  
Теоретичні та методологічні засади бухгалтерського обліку в банках. 
Особливості обліку зобов’язань за внутрішньобанківськими операціями. 
Облік власного капіталу банку. Облік активів банку. Інструменти та 
облік безготівкових розрахунків. Облік операцій в іноземній валюті. 
Особливості обліку власних та орендованих необоротних активів банку. 
Облік доходів, витрат та результатів діяльності банку. Фінансова 
звітність банку. 
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3.11. Рекомендовані джерела.  
1. Табачук Г. Фінансовий облік у банках : навч. посіб. для студ. вищ. 

навч. закл. / Г. Табачук. – К. : Центр навч. літ., 2010.  
2. Облік і аудит у банках : підручник / А.М. Герасимович, 

Л.М. Кіндрацька, Т.В. Кривов’яз, О.В. Боришкевич. – К. : КНТЕУ, 
2004.  

3. Кіндрацька Л.М. Бухгалтерський облік у комерційних банках / 
Л.М. Кіндрацька. – К. : КНЕУ, 2001. 

4. Плісак Т.О. Облік і аудит діяльності комерційного банку / 
Т.О. Плісак, Л.В. Недеря, С.В. Гагаріна. – К. : КНТЕУ, 2004. 

3.12. Методи навчання.  
Лекції, практичні заняття, самостійна робота. 
3.13. Методи оцінювання: 

– поточний контроль (контрольні роботи, тести); 
– підсумковий контроль (екзамен). 

3.14. Мова навчання. Українська. 
 
3.1. Назва. Ціноутворення. 
3.2. Шифр. ВС 1. 
3.3. Тип. За вибором. 
3.4. Рік навчання. 2017–2018. 
3.5. Семестр. VІ. 
3.6. Кількість кредитів ЄКТС. 3. 
3.7. ПІБ лектора, науковий ступінь, посада. 
Стояненко І.В., канд. екон. наук, доц. 
3.8. Результати навчання.  
Формування сучасного економічного мислення та спеціальних знань 
у сфері ціноутворення, аналізу динаміки цін і чинників, які впливають 
на них; обґрунтування ціни на різні види товарів та послуг; визна-
чення та обґрунтування цінової стратегії підприємства; оцінювання 
доцільності застосування різних стратегій ціноутворення та визначен-
ня економічного ефекту від їх застосування. 
3.9. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. 
«Економіка підприємства», «Теорія економічного аналізу». 
3.10. Зміст.  
Ринковий механізм ціноутворення та його зміст. Структура ціни та 
характеристика її елементів. Система цін. Методологічні засади забез-
печення процесу ціноутворення. Державне регулювання процесу 
ціноутворення. Методи визначення ціни на підприємствах. Цінова 
політика підприємства та порядок її формування. Цінові стратегія та 
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тактика підприємства. Ціноутворення у сфері виробництва продукції і 
товарів. Ціноутворення у сфері надання транспортних послуг. Ціно-
утворення у сфері обігу споживчих товарів. Ціноутворення у сфері 
надання побутових, комунальних, освітянських і туристичних послуг. 
Ціноутворення у сфері зовнішньоекономічної діяльності.  
3.11. Рекомендовані джерела.  
1. Дайновська С.М. Ціноутворення : підручник / С.М. Дайновська. – 
К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2009. 

2. Колесников О.В. Ціноутворення : навч. посіб. для студ. вищ. навч. 
закл. / О.В. Колесников. – 4-те вид., перероб. та допов. – К. : Центр 
навч. літ., 2010. – 157 с. 

3. Основи ціноутворення : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / 
Н.І. Верхоглядова, С.Б. Ільіна, Н.А. Іваннікова, Я.Я. Слабко. – К. : 
Кондор, 2007.– 251 с. 

4. Ціноутворення : опор. конспект лекцій / уклад. С.М. Дайновська, 
Л.К. Кульпінська, Т.І. Головачук. – Київ : КНТЕУ, 2011.– 103 с. 

5. Ціноутворення в умовах ринку : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / 
Ю.І. Літвінов, Л.А. Останкова, Т.М. Літвінова, О.В. Підгорна. – Київ : 
Центр навч. літ., 2010.  

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

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

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

3.10. Мова навчання. Українська. 
 
3.1. Назва. Облік і звітність в оподаткуванні. 
3.2. Шифр. НПП. 
3.3. Тип. Обов’язкова. 
3.4. Рік навчання. 2018–2019. 
3.5. Семестр. VІI. 
3.6. Кількість кредитів ЄКТС. 3. 
3.7. ПІБ лектора, науковий ступінь, посада.  
Шаповалова А.П., канд. екон. наук, доц.  
3.8. Результати навчання.  
Теоретична та практична підготовка для виконання завдань з податко-
вого обліку і формування інформаційної бази складання податкової звітності 
з метою управління підприємницькою діяльністю в умовах ринку. 
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3.9. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. 
«Бухгалтерський облік», «Фінансовий облік», «Фінанси», «Мікроеко-
номіка», «Макроекономіка», «Статистика». 
3.10. Зміст.  
Облік податкових зобов’язань та податкова звітність з податку на 
додану вартість, на прибуток, на доходи фізичних осіб, акцизного 
податку та збору на розвиток виноградарства, садівництва і хмеляр-
ства, іншими податками і зборами, єдиним податком. Податкова звіт-
ність з ПДВ. Сутність податку на прибуток. Методика визначення 
валового доходу, валових витрат. Податковий облік амортизаційних 
відрахувань. Порядок складання декларації з податку на прибуток. 
Податкова звітність за іншими податками і зборами. Звітність з інших 
загальнодержавних податків, з місцевих податків. Податкова звітність 
платників єдиного податку. 
3.11. Рекомендовані джерела.  
1. Ткаченко Н.М. Бухгалтерський (фінансовий) облік, оподаткування 

і звітність  : підручник / Н.М. Ткаченко. – К. : Алерта, 2013 
2. 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 
3. Горохов В. Екологічний податок / В. Горохов // Вісн. подат. 

служби України. – 2011. – № 2. – С. 37–39. 
4. Горохов В. Збір за спеціальне використання води / В. Горохов // 

Вісн. подат. служби України. – 2011. – № 3. – С. 22–24. 
5. Добродій Т. Податок на доходи фізичних осіб / Т. Добродій // Вісн. 

подат. служби України. – 2011. – № 4. – С. 11–19. 
6. Задорожний О. Податок на прибуток підприємств / О. Задорожний // 

Вісн. подат. служби України. – 2011. – № 1. – С. 3–17. 
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. Інформаційні системи і технології в обліку. 
3.2. Шифр. НПП. 
3.3. Тип. Обов’язкова. 
3.4. Рік навчання. 2018–2019. 
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3.5. Семестр. VIІ. 
3.6. Кількість кредитів ЄКТС. 6. 
3.7. ПІБ лектора, науковий ступінь, посада.  
Бенько М.М., д-р екон. наук, проф.; Зима Ю.П., канд. екон. наук, доц. 
3.8. Результати навчання.  
Формування знань та практичних навичок побудови інформаційних 
систем комп’ютерних технологій.  
3.9. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни.  
«Бухгалтерський облік», «Бухгалтерський облік в бюджетних уста-
новах», «Управлінський облік», «Фінансовий облік», «Бухгалтер-
ський облік (за видами економічної діяльності)». 
3.10. Зміст.  
Бухгалтерський облік у системі автоматизованого офісу підприємства. 
Система автоматизованого бухгалтерського обліку «1С: Підприємство». 
Система автоматизованого обліку «Парус-підприємство». Склад, 
постановка та алгоритм розв’язання типових бухгалтерських задач. 
3.11. Рекомендовані джерела.  
1. Бенько М.М. Інформаційні системи і технології в обліку / 

М.М. Бенько. – К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2006. 
2. Івахненков С.В. Інформаційні технології в організації бухгалтер-

ського обліку та аудиту / С.В. Івахненков. – К. : Знання-Прес, 2003. 
3.13. Методи навчання.  
Поєднання традиційних та нетрадиційних методів викладання з 
використанням інноваційних технологій:  

– лекції (тематичні, проблемні); 
– лабораторні (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. Аналіз господарської діяльності. 
3.2. Шифр. НПП. 
3.3. Тип. Обов’язкова. 
3.4. Рік навчання. 2018–2019. 
3.5. Семестр. VІІ, VІІІ. 
3.6. Кількість кредитів ЄКТС. 7,5. 
3.7. ПІБ лектора, науковий ступінь, посада. 
Барабаш Н.С., канд. екон. наук, доц., Гордополов В.Ю., канд. екон. 
наук, доц. 
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3.8. Результати навчання. 
Формування аналітичного мислення, уміння узагальнювати резуль-
тати аналізу господарської діяльності, розробляти заходи обґрунту-
вання якісних управлінських рішень. 
3.9. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. 
«Бухгалтерський облік», «Економічний аналіз», «Фінанси», «Еконо-
міка підприємства». 
3.10. Зміст.  
Методичне забезпечення аналізу господарської діяльності. Інформа-
ційна база та організація аналізу господарської діяльності. Аналіз 
виробництва, реалізації і собівартості продукції промислових підпри-
ємства. Аналіз ресурсного потенціалу підприємства. Аналіз реалізації 
товарів і витрат підприємств торгівлі. Аналіз виробництва і собівар-
тості продукції підприємств сільського господарства. Аналіз виробни-
цтва і собівартості продукції капітального будівництва. Аналіз вироб-
ництва та собівартості робіт і послуг автомобільного транспорту. 
Аналіз діяльності кредитно-фінансових установ. Аналіз обсягу діяль-
ності бюджетної установи. Аналіз виконання кошторису бюджетної 
установи. Аналіз фінансового стану бюджетної установи. 
3.11. Рекомендовані джерела.  
1. Барабаш Н.С. Аналіз господарської діяльності : навч. посіб. / 

Н.С. Барабаш ; за заг. ред. Є.В. Мниха. – К. : КНТЕУ, 2005. 
2. Назарова К.О. Аналіз діяльності бюджетних установ : навч. посіб. / 

К.О. Назарова, Т.А. Кумченко ; за заг. ред. Г.О. Кравченко. – К. : 
КНТЕУ, 2006. 

3. Мних Є.В. Економічний аналіз : підручник / Є.В. Мних. – К. : Знання, 
2011. 

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

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

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

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

3.14. Мова навчання. Українська. 
 
3.1. Назва. Звітність підприємств. 
3.2. Шифр. НПП. 
3.3. Тип. Обов’язкова. 
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3.4. Рік навчання. 2018–2019. 
3.5. Семестр. VІІІ. 
3.6. Кількість кредитів ЄКТС. 3 
3.7. ПІБ лектора, науковий ступінь, посада.  
Шаповалова А.П., канд. екон. наук, доц. 
3.8. Результати навчання. 
 Засвоєння методики складання фінансової звітності; набуття навичок 
щодо змісту, структури, порядку складання і використання звітності 
підприємства. 
3.9. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни.  
«Бухгалтерський облік», «Бухгалтерський облік (за видами еконо-
мічної діяльності)». 
3.10. Зміст.  
Загальні вимоги до звітності. Баланс підприємства. Звіт про фінансові 
результати. Звіт про рух грошових коштів. Звіт про власний капітал. 
Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах. Зведена і консолідована 
фінансова звітність. Фінансова звітність за сегментами. Фінансовий звіт 
суб’єкта малого підприємництва. Статистична і спеціальна звітність. 
3.11. Рекомендовані джерела.  
1. Ткаченко Н.М. Бухгалтерський (фінансовий) облік, оподаткування 

і звітність  : підручник / Н.М. Ткаченко. – К. : Алерта, 2013. 
2. Звітність підприємств : навч. посіб. / А.В. Алексєєва, А.П. Шапова-

лова, Г.В. Уманців, О.Г. Веренич. – К. : КНТЕУ, 2008.  
3. Звітність підприємств : опор. конспект лекцій / А.В. Алексєєва, 

О.Г. Веренич, А.П. Шаповалова, Н.І. Морозова. – К. : КНТЕУ, 2007. 
4. Звітність підприємств : підручник / В.С. Лень, В.В. Гливенко, 

М.П. Бочок, Л.П. Иванов. – К. : Знання-Прес, 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 (екзамен). 

3.14. Мова навчання. Українська. 
 
3.1. Назва. Фінансове право. 
3.2. Шифр. ВС 1.  
3.3. Тип. За вибором. 
3.4. Рік навчання. 2018–2019. 
3.5. Семестр. VІІ (VІІІ – для спеціалізації «Облік і аудит в підприємництві»). 
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3.6. Кількість кредитів ЄКТС. 3. 
3.7. ПІБ лектора, науковий ступінь, посада.  
Букатова Д.М., канд. юрид. наук, ст. викл.; Севастьяненко О.В., ст. викл. 
3.8. Результати навчання.  
Формування професійних знань з усіх інститутів фінансового права та 
набуття практичних навичок розв’язання завдань з фінансових питань. 
3.9. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Правознавство», 
«Політекономія». 
3.10. Зміст.  
Поняття, зміст та функції фінансів. Фінансова діяльність держави та 
органів місцевого самоврядування. Методи, принципи та правові форми 
фінансової діяльності держави та органів місцевого самоврядування. 
Фінансова система України. Поняття фінансового права. Правове 
регулювання фінансового контролю. Відповідальність за порушення 
фінансового законодавства. Бюджетне право і бюджетний процес. 
Правове регулювання державних доходів та доходів органів місцевого 
самоврядування. Податкове право. Правове регулювання публічних 
видатків. Правове регулювання банківської діяльності та кредитних 
відносин. Підстави, умови та порядок здійснення банківського нагляду. 
Правові засади платіжної системи та обігу коштів в Україні. Валютне 
регулювання та валютний контроль. Міжнародне фінансове право. 
3.11. Рекомендовані джерела.  
1. Орлюк О.П. Фінансове право. Академічний курс : підручник / 

О.П. Орлюк. – К. : Юрінком Інтер, 2010. 
2. Ковальчук А. Т.  Фінансове право : проблеми розвитку та застосу-

вання : монографія / А.Т. Ковальчук, А.В.  Матіос Л.К. Воронова. – 
К. : Парламент. вид-во, 2010.  

3. Фінансове право Україн : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / 
В.К. Шкарупа, І.О. Сквирський, Т.О. Коломоєць, М.В. Коваль. – 
К. : Істина, 2007.  

4. Воронова Л.К. Фінансове право України : підручник / 
Л.К. Воронова. – К. : Прецедент, Моя книга, 2006.  

5. Лазебник Л.Л. Міжнародне фінансове право : навч. посіб. / 
Л.Л. Лазебник. – К. : Центр навч. л-ри, 2008.  

6. Кучерявенко М.П. Податкове право України : акад. курс : 
підручник / М.П. Кучерявенко. – К. : Правова єдність, 2008.  

3.12. Методи навчання.  
Поєднання традиційних та нетрадиційних методів викладання з вико-
ристанням 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. Судово-бухгалтерська експертиза.  
3.2. Шифр. ВС. 
3.3. Тип. Обов’язкова. 
3.4. Рік навчання. 2018–2019. 
3.5. Семестр. VІІІ.  
3.6. Кількість кредитів ЄКТС. 3. 
3.7. ПІБ лектора, науковий ступінь, посада.  
Назарова К.О., канд. екон. наук, доц. 
3.8. Результати навчання.  
Опанування правових та організаційних аспектів провадження справ 
у системі правоохоронних органів, спеціальних методик та прийомів 
експертного дослідження фінансово-господарської діяльності суб’єктів 
господарювання та застосовування здобутих знань у майбутній про-
фесійній діяльності. 
3.9. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. 
«Бухгалтерський облік», «Фінансовий облік», «Аудит», «Державний 
фінансовий контроль». 
3.10. Зміст. 
Теоретичні засади судово-експертної діяльності України. Методологія 
судово-бухгалтерської експертизи. Інформаційні системи і технології 
в судово-бухгалтерському експертному дослідженні. Організаційно-
правове забезпечення судово-експертної діяльності в Україні. Органі-
зація судово-бухгалтерської експертизи у процесі судового та досудо-
вого слідства. Експертне дослідження втрат та фінансових порушень 
в установах і організаціях бюджетної сфери. Узагальнення та реаліза-
ція результатів судово-бухгалтерської експертизи на завершальній 
стадії її процесу. 
3.11. Рекомендовані джерела. 
1. Швець В.Є. Основи бухгалтерського обліку та судово-бухгалтер-

ської експертизи : підручник / В.Є. Швець. – К. : Каравела, 2011. 
2. Білуха М.Т. Судово-бухгалтерська експертиза : підручник / 

М.Т. Білуха. – К. : Вища шк., 2004. 
3.12. Методи навчання. 
Поєднання традиційних та нетрадиційних методів викладання з вико-
ристанням інноваційних технологій: 
– лекції (тематичні, проблемні); 
– семінарські/практичні заняття (традиційні, з моделюванням ситуацій). 
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3.13. Методи оцінювання: 
– поточний контроль (тестування; усне та письмове опитування); 
– підсумковий контроль (екзамен). 
3.14. Мова навчання. Українська. 
 
3.1. Назва. Внутрішньогосподарський контроль. 
3.2. Шифр. ВС. 
3.3. Тип. Обов’язкова. 
3.4. Рік навчання. 2018/19. 
3.5. Семестр. VІІІ. 
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: визначати 
завдання, об’єкт та предмет внутрішнього контролю в умовах зміни 
параметрів господарської діяльності; ідентифікувати доцільний метод 
або обирати методичні прийоми внутрішнього контролю різних скла-
дових господарської діяльності; надавати оцінку правильності та 
якості організації, а також розробляти процедури організації внутріш-
нього контролю суб’єктів господарювання; застосовувати процедури 
проведення та документування результатів внутрішньогосподар-
ського контролю господарських процесів. 
3.9. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни.  
«Державний фінансовий контроль», «Аудит». 
3.10. Зміст.  
Контроль в системі управління суб’єктом господарювання. Теоретичні 
аспекти контролю господарської діяльності. Системне забезпечення 
контролю господарської діяльності. Форми внутрішньогосподарського 
контролю. Організація внутрішньогосподарського контролю. Загальна 
методика внутрішньогосподарського контролю. Аналітичні процедури 
внутрішньогосподарського контролю. Узагальнення та реалізація 
результатів внутрішньогосподарського контролю. Ефективність внут-
рішньогосподарського контролю. 
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. Внутрішній контроль господарської діяльності підприємства : навч. 

посіб. для студ. вищ. навч. закл. III–IV рівнів акредитації / за ред. 
М.Д. Корінька. – Вид. 2-ге допов. і перероб. – К. : Інформ.-аналіт. 
агентство, 2013.  
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3. Мних Є.В. Контроль у системі інноваційного менеджменту під-
приємства : монографія / Є.В. Мних, С.В. Бардаш, О.А. Шевчук та 
ін. ; за ред. Є.В. Мниха. – К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2011.  

4. Івахненков С.В. Інформаційні технології аудиту та внутрішньогоспо-
дарського контролю в контексті світової інтеграції : монографія / 
С.В. Івахненков. – Житомир : Рута, 2010. 

5. Максімова В.Ф. Внутрішній контроль економічної діяльності про-
мислового підприємства – системний підхід до розвитку : моногра-
фія / В.Ф. Максімова. – К. : АВРІО, 2005. 

6. Максімова В.Ф. Контроль в управлінні економічними процесами на 
підприємстві : навч. посіб. / В.Ф. Максімова. – Суми : Унів. кн. – 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 
 
 

Для спеціалізацій «Облік і аудит в підприємництві», 
 «Державний фінансовий контроль» 

 
3.1. Назва. Бюджетна система України. 
3.2. Шифр. ВС 1.  
3.3. Тип. За вибором. 
3.4. Рік навчання. 2017–2018. 
3.5. Семестр. V. 
3.6. Кількість кредитів ЄКТС. 3. 
3.7. ПІБ лектора, науковий ступінь, посада.  
Боголіб Т.М., д-р екон. наук, проф.; Єрмошенко Л.В., канд. екон. 
наук, доц. 
3.8 Результати навчання. 
Формування спеціальних знань з функціонування бюджетної системи 
України, бюджетних відносин, характеру їх впливу на суспільство. 
3.9. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни.  
«Фінанси», «Політична економія», «Макроекономіка», «Мікроеко-
номіка», «Гроші та кредит», «Статистика». 
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3.10. Зміст. 
Бюджетна система та її принципи. Сутність та значення державного 
бюджету. Бюджетна політика та бюджетний механізм. Бюджетний 
процес та його учасники. Система доходів державного бюджету. 
Формування та використання місцевих бюджетів. Міжбюджетні від-
носини. Видатки на соціальний захист населення і соціальну сферу. 
Видатки бюджету на економічну діяльність держави, науку, оборону 
та управління. Виконання Державного бюджету України. 
3.11. Рекомендовані джерела. 
1. Бюджетний кодекс України. – К. : Алтера, 2011.  
2. Булгакова С.О. Бюджетна система України та Євросоюзу : навч. 

посіб. / С.О. Булгакова, О.І. Барановський, Г.В. Кучер. – К. : 
КНТЕУ, 2010.  

3. Клець Л.Є. Бюджетний менеджмент / Л.Є. Клець. – К. : Центр навч. 
л-ри, 2007. 

4. Фещенко Л.В. Бюджетна система України : навч. посіб. / 
Л.В. Фещенко, П.В. Проноза, Н.В. Кузьминчук. – К. : Кондор, 2008. 

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. 
 
3.1. Назва. Бухгалтерський облік у бюджетних установах. 
3.2. Шифр. НПП. 
3.3. Тип. Обов’язкова. 
3.4. Рік навчання. 2017–2018. 
3.5. Семестр. VІ.  
3.6. Кількість кредитів ЄКТС. 4,5. 
3.7. ПІБ лектора, науковий ступінь, посада.  
Канєва Т.В., канд. екон. наук, доц.  
3.8. Результати навчання.  
Набуття необхідних теоретичних і практичних навичок бухгалтер-
ського обліку в бюджетних установах для виконання професійних 
обов’язків згідно з кваліфікаційними характеристиками спеціальностей.  
3.9. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни.  
«Бухгалтерський облік», «Фінансовий облік», «Державний фінан-
совий контроль». 
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3.10. Зміст.  
Організація бухгалтерського обліку в бюджетних установах. Баланс 
та план рахунків бюджетної установи. Облік асигнувань бюджетних 
установ. Облік видатків. Облік грошових коштів. Облік розрахунків з 
персоналом бюджетних установ. Облік розрахунків з органами соціаль-
ного страхування. Облік зобов’язань. Облік необоротних активів 
бюджетних установ. Облік запасів бюджетних установ. Облік власних 
надходжень бюджетних установ. Звітність бюджетних установ. 
3.11. Рекомендовані джерела.  
1. Михайлов М.Г. Бухгалтерський облік в бюджетних установах : 

навч. посіб. / М.Г. Михайлов. – К. : Центр навч. л-ри, 2011. 
2. Канєва Т.В. Бухгалтерський облік у бюджетних установах / 

Т.В. Канєва. – К. : Книга, 2004. 
3. Бухгалтерський облік у бюджетних установах. Бухгалтерський 

облік і звітність з виконання бюджетів у системі казначейства : 
підручник / С.О. Булгакова, Т.В. Канєва, Н.І. Сушко та ін.– К. : 
КНТЕУ, 2006. 

3.12. Методи навчання.  
Лекції, семінарські, практичні заняття з використанням інформацій-
них технологій. 
3.13. Методи оцінювання: 
– поточний контроль (опитування, колоквіуми, комп’ютерне тестування); 
– підсумковий контроль (екзамен). 
3.14. Мова навчання. Українська. 
 
 
 

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

 
3.1. Назва. Оцінка майна підприємства. 
3.2. Шифр. ВС 1.  
3.3. Тип. За вибором. 
3.4. Рік навчання. 2017–2018. 
3.5. Семестр. VІ (VІІІ – для спеціалізації «Аудиторська діяльність в 
приватному секторі»). 
3.6. Кількість кредитів ЄКТС. 3. 
3.7. ПІБ лектора, науковий ступінь, посада.  
Ганечко І.Г., канд. екон. наук, доц. 
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3.8. Результати навчання.  
Здобуття студентами знань теоретичних засад сучасних підходів та 
методів, що використовуються при оцінці бізнесу, сутності вартості, 
особливості оцінки нерухомості. 
3.9. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. 
«Мікроекономіка», «Макроекономіка», «Гроші і кредит», «Економіка 
підприємства». 
3.10. Зміст. 
Поняття вартості та її оцінки. Види вартості, що визначаються при 
оцінці, та їх характеристика. Цілі та принципи оцінки бізнесу і майна 
підприємства. Особливості застосування доходного підходу в оцінці 
бізнесу і майна. Система інформаційного забезпечення проведення 
оцінки. Сутність витратного підходу оцінки бізнесу, особливості 
застосування в Україні. Оцінка необоротних активів підприємства. 
Особливості оцінки оборотних активів підприємства. Ліквідаційна 
вартість підприємства і методи її оцінки. Вітчизняний досвід оцінки 
земельних ділянок. Оцінка вартості нерухомості на основі викори-
стання методів витратного підходу. Машини і обладнання як об’єкти 
оцінки, їх класифікація та технічна експертиза 
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.  
3.12. Методи навчання. 
Поєднання традиційних та нетрадиційних методів викладання з вико-
ристанням інноваційних технологій:  

– лекції (тематичні, проблемні); 
– практичні (тренінги, 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. Маркетинг. 
3.2. Шифр. НПП.  
3.3. Тип. Обов’язкова. 
3.4. Рік навчання. 2017–2018. 
3.5. Семестр. VІ. 
3.6. Кількість кредитів ЄКТС. 4,5. 
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3.7. ПІБ лектора, науковий ступінь, посада.  
Даниленко Н.А., канд. екон. наук, доц.; Яцюк Д.В., канд. екон. наук, доц. 
3.8. Результати навчання. 
Формування наукового світогляду та спеціальних знань з теорії, мето-
дології маркетингу, уміння приймати рішення на підприємстві на 
основі маркетингу для задоволення потреб споживачів та забезпе-
чення ефективності діяльності підприємства. Засвоєння методичного 
інструментарію маркетингу, набуття навичок творчого критичного 
підходу до оцінювання викладених у спеціальній методичній літера-
турі точок зору щодо маркетингу, механізму реалізації маркетингу на 
підприємствах України та розроблення обґрунтованих пропозицій 
щодо його вдосконалення; здобуття вмінь та навичок упровадження і 
використання маркетингу у практиці діяльності підприємств; вивчен-
ня прийомів поведінки та активної маркетингової діяльності в умовах 
динамічного маркетингового середовища; розвинути інтерес до актив-
ної навчальної та науково-дослідної роботи.  
3.9. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. 
«Політекономія», «Історія економічної думки», «Макроекономіка», 
«Мікроекономіка». 
3.10. Зміст. 
Маркетинг: концепції та середовище функціонування. Маркетингове 
середовище: сутність, склад, характеристика. Мета, завдання та види 
маркетингу. Маркетингові дослідження: види, методи, завдання та 
ефективність. Моделювання поведінки покупців. Сутність та ознаки 
сегментації ринку. Маркетингова товарна політика. Маркетингова 
цінова політика. Маркетингова цінова політика. Маркетингова політика 
розподілу. Маркетингова комунікаційна політика. Управління марке-
тингової діяльністю. 
3.11. Рекомендовані джерела. 
1. Балабанова Л.В. Маркетинг : підручник / Л.В. Балабанова. – К. : 

КНТЕУ, 2011. 
2. Щербань В.М. Маркетинг : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / 

В.М. Щербань. – К. : Центр навч. л-ри, 2006. 
3. Бондаренко И.В. Современный маркетинг в схемах, рисунках, таб-

лицях, терминологических пояснениях : учеб. пособие / И.В. Бондаренко, 
В.И. Дубницкий. – Донецк : Юго-Восток Лтд, 2002 

4. Гаркавенко С.С. Маркетинг : підручник / С.С. Гаркавенко. – К. : 
5-те вид., допов. – К. : Лібра, 2007.  

5. Корольчук О.П. Маркетинг. Ситуативні, творчі та контрольні 
завдання : практикум / О.П. Корольчук, Л.М. Шульгіна. – К. : 
КНТЕУ, 2003.  
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6. Маркетинг : підручник / В. Руделіус та ін. ; ред.-упор. О.І. Сидо-
ренко, Л.С. Макарова. – 3-тє вид. – К. : Навч.-метод. центр 
«Консорціум з удосконалення менеджмент-освіти в Україні», 2009.  

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. 
 
3.1. Назва. Управлінський облік. 
3.2. Шифр. ВС. 
3.3. Тип. Обов’язкова. 
3.4. Рік навчання. 2018–2019. 
3.5. Семестр. VІІ.  
3.6. Кількість кредитів ЄКТС. 4,5. 
3.7. ПІБ лектора, науковий ступінь, посада.  
Бакурова О.А., канд. екон. наук, доц.   
3.8. Результати навчання.  
Набуття навичок упровадження та ведення управлінського обліку; 
уміння складати внутрішню документацію, готувати інформацію для 
управлінського персоналу. 
3.9. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. 
«Бухгалтерський облік», «Менеджмент», «Аналіз господарської діяльності». 
3.10. Зміст. 
Сутність, мета, зміст та функції управлінського обліку. Управлін-
ський облік затрат, методи їх обліку та калькулювання собівартості. 
Управлінський облік прямих та непрямих затрат. Методологія кальку-
лювання за повнотою включення затрат у системі управлінського 
обліку. Система обліку та калькулювання за нормативними затра-
тами. Облік релевантних затрат та доходів для прийняття поточних та 
довгострокових рішень. Облік затрат і доходів у системі бюджету-
вання. Облік і контроль за центрами відповідальності. Стратегічний 
управлінський облік.  
3.11. Рекомендовані джерела.  
1. Нападовська Л.В. Управлінський облік : підручник / Л.В. Нападов-

ська. – К. : КНТЕУ, 2010. 
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2. Нападовська Л.В. Управлінській облік : підруч. для студ. вищ. 
навч. закл. / Л.В. Нападовська. – К. : КНТЕУ, 2004. 

3. Голов С.Ф. Управлінський облік / С.Ф. Голов. – К. : Скарби, 2003. 
3.12. Методи навчання.  
Поєднання традиційних та нетрадиційних методів викладання з вико-
ристанням інноваційних технологій: 

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

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

3.14. Мова навчання. Українська. 
 

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

 
3.1. Назва. Теорія контролю фінансово-господарської діяльності. 
3.2. Шифр. ВС. 
3.3. Тип. Обов’язкова. 
3.4. Рік навчання. 2017–2018. 
3.5. Семестр. VІ. 
3.6. Кількість кредитів ЄКТС. 4,5. 
3.7. ПІБ лектора, науковий ступінь, посада.  
Барановська В.Г., канд. екон. наук, доц.; Никонович М.О., канд. екон. 
наук, доц. 
3.8. Результати навчання.  
Формування контрольно-аналітичного мислення; уміння застосову-
вати контрольні процедури оцінювання фактичного стану об’єкта 
контролю та узагальнювати їх результати; виявляти відхилення від 
адміністративних рішень, стандартів, регламентів та принципів у 
фінансово-господарській діяльності суб’єктів господарювання, аналі-
зувати причини цих відхилень та фіксувати проблеми; розробляти 
заходи вирішення проблем; ліквідації та попередження проблем; 
обґрунтування якісних управлінських рішень та підвищення ефек-
тивності управлінської системи. 
3.9. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Макроеко-
номіка», «Мікроекономіка», «Бухгалтерський облік», «Статистика», 
«Інформаційних системи і технології». 
3.10. Зміст.  
Сутність і функції контролю в умовах ринкової економіки. Види 
контролю в системі управління. Зміст контролю, його предмет і 
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об’єкти. Методи, методики та способи контролю. Планування та 
організація контролю. Інформаційне забезпечення контролю. Ризик 
контролю, суттєвість, визначення обману та помилки. Контроль 
в електронних системах опрацювання даних. Узагальнення резуль-
татів контролю. 
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. Гуцаленко І.О. Державний фінансовий контроль : навч. посіб. / 

І.О. Гуцаленко. – К. : Центр навч. л-ри, 2011. 
3. Булгакова С.О. Державний фінансовий контроль : електрон. 

підруч. / С.О. Булгакова, В.Г. Барановська та ін. – К. : АВТ лтд, 
2008. 

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. 

 
3.1. Назва. Економіка праці та соціально-трудові відносини. 
3.2. Шифр. ВС 1.  
3.3. Тип. За вибором. 
3.4. Рік навчання. 2017–2018. 
3.5. Семестр. VІ. 
3.6. Кількість кредитів ЄКТС. 3. 
3.7. ПІБ лектора, науковий ступінь, посада. 
Кустова Л.Л., канд. екон. наук, доц.; Нападовська Л.А. канд. екон. 
наук, доц. 
3.8. Результати навчання. 
Знання теоретико-методологічних та соціально-економічних аспектів 
сучасних проблем економіки праці та соціально-трудових відносин; 
набуття практичних навичок управління працею та регулювання 
відносин у соціально-трудовій сфері.  
3.9. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни.  
«Політична економія», «Фінанси», «Соціологія», «Економіка підпри-
ємства». 
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3.10. Зміст.  
Праця як сфера життя людини та основний чинник економічної діяль-
ності. Політика доходів населення. Планування праці. Організація та 
нормування праці. Заробітна плата та система винагороди за працю. 
Продуктивність та ефективність праці: сутність і методи вимірю-
вання. Аналіз, звітність, аудит у сфері праці. Ринок праці та його регу-
лювання. Соціально-трудові відносини як система. Соціальна політика. 
Соціальне партнерство. Моніторинг соціально-трудові сфери як інстру-
мент регулювання соціально-трудових відносин. Міжнародна органі-
зація праці та її вплив на розвиток соціально-трудових відносин. 
3.11. Рекомендовані джерела. 
1. Кустова Л.Л. Економіка праці та соціально-трудові відносини : 

навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Л.Л. Кустова, І.Ю. Кучумова, 
Л.А. Нападовська, І.В. Шостак.  – К. : КНТЕУ, 2012. 

2. Червінська Л.П. Економіка праці :  навч. посіб. для студ. вищ. 
навч. закл. / Л.П. Червінська. – К. : Центр навч. л-ри, 2010. 

3. Завіновська Г.Т. Економіка праці : навч. посіб. / Г.Т. Завіновська. – 
К. : КНЕУ, 2003.  

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

5. Грішнова О.А. Економіка праці та соціально-трудові відносини :  
навч. посіб. / О.А. Грішнова. – К. : Знання, 2006. 

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

– лекції (оглядові/тематичні/проблемні/бінарні/ дуальні/лекції із 
запланованими помилками); 

– семінарські/практичні/лабораторні заняття (тренінги/ презен-
тації/ дискусії/комунікативний метод/модерація/моделювання ситуацій / 
мозкова атака/тренажерні завдання/робота в малих групах). 
3.13. Методи оцінювання: 

– поточний контроль (тестування; усне/письмове опитування; 
перевірка реферату/дайджесту/конспекту/ розрахунково-графічної роботи/ 
проекту/вправи/задачі/ ситуаційного завдання тощо); 

– підсумковий контроль (залік). 
3.14. Мова навчання. Українська. 
 
3.1. Назва. Фінансовий моніторинг.  
3.2. Шифр. ВС 1. 
3.3. Тип. За вибором.  
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3.4. Рік навчання. 2017–2018.  
3.5. Семестр. VІ. 
3.6. Кількість кредитів ЄКТС. 3. 
3.7. ПІБ лектора, науковий ступінь, посада. 
Шерстюк О.Л., канд. екон. наук, доц. 
3.8. Результати навчання. 
Здобуття теоретичних знань та формування практичних навичок 
фінансового моніторингу і рівня кваліфікації, що відповідає потребам 
ринку праці. 
3.9. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Бухгалтерський 
облік», «Фінансовий облік», «Теорія фінансово-господарського 
контролю». 
3.10. Зміст.  
Мета, завдання та принципи фінансового моніторингу. Суб’єкти та 
об’єкти фінансового моніторингу, їх права, обов’язки та відповідаль-
ність. Міжнародні стандарти у сфері запобігання та протидії легаліза-
ції (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінан-
суванню тероризму. Національне законодавство у сфері запобігання 
та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним 
шляхом, або фінансуванню тероризму. Організація фінансового моні-
торингу. Управління ризиками, пов’язаними з процедурами фінансо-
вого моніторингу. Узагальнення та реалізація результатів фінансового 
моніторингу. 
3.11. Рекомендовані джерела.  
1. Про затвердження Положення про Державний комітет фінансового 

моніторингу України : Постанова Кабінету Міністрів України від 
31.01.2007 № 100, зі змін. – Режим доступу : http://www.sdfm.gov.ua/ 
articles.php?cat_id=279&art_id=3396&lang=uk 

2. Деякі питання організації фінансового моніторингу : Постанова 
Кабінету Міністрів України від 25.08.2010 № 747, зі змін. – Режим 
доступу : http://www.sdfm.gov.ua/articles.php?cat_id=279&art_id= 
3393&lang=uk 

3. Про затвердження Положення про здійснення фінансового моніто-
рингу суб’єктами первинного фінансового моніторингу, державне 
регулювання і нагляд за діяльністю яких здійснює Державний 
комітет фінансового моніторингу України : Наказ Держ. ком. фін. 
моніторингу України від 05.08.2010 № 128. – Режим доступу : 
http://www.sdfm.gov.ua/articles.php?cat_id=280&art_id= 4251&lang=uk 

3.12. Методи навчання.   
Поєднання традиційних та нетрадиційних методів викладання з вико-
ристанням інноваційних технологій: 
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– 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. Моніторинг фінансово-господарської діяльності.  
3.2. Шифр. ВС 1. 
3.3. Тип. За вибором.  
3.4. Рік навчання. 2017–2018.  
3.5. Семестр. VІ. 
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 моніторингу фінансово-господарської діяльності. 
3.9. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. 
«Макроекономіка», «Мікроекономіка», «Бухгалтерський облік», 
«Економічний аналіз», «Економіка підприємства».. 
3.10. Зміст.  
Роль моніторингу в управлінні фінансово-господарською діяльністю. 
Нормативно-правове регулювання моніторингу фінансово-господар-
ської діяльності. Ініціатори та суб’єкти моніторингу ФГД. 
Інформаційне забезпечення моніторингу ФГД. Методика моніторингу 
ФГД. Процедури моніторингу легітимності функціонування суб’єктів 
ФГД. Моніторинг функціонування системи управління діяльністю 
суб’єктів. Процедури моніторингу використання ресурсів суб’єктів ФГД 
та джерел їх формування. Моніторинг ризиків функціонування 
суб’єктів ФГД. Моніторинг окремих елементів ФГД. Моніторинг ФГД в 
умовах використання інформаційних технологій. Узагальнення та 
реалізація результатів моніторингу ФГД. 
3.11. Рекомендовані джерела.  
1. Гриньов А.В. Управління інноваційним розвитком промислових 

підприємств у глобальному середовищі / А.В. Гриньов, Т.В. Деділова ; 
Харк. нац. автомоб.-дорож. ун-т – Х. : ХНАДУ, 2007.  

2. Мних Є.В. Фінансовий аналіз : підручник / Є.В. Мних, Н.С. Барабаш. – 
К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2014. – 536 с. 
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3. Система мониторинга финансово-хозяйственной деятельности 
министерства : монография / Ю.Г. Лысенко и др. ; под ред. д-ра 
экон. наук, проф., чл.-кор. НАН Украины Ю.Г. Лысенко ; Донец. 
нац. ун-т. – Донецк : Юго-Восток, 2012. – 210 с.  

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

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. Корпоративне право.  
3.2. Шифр. ВС 1. 
3.3. Тип. За вибором.  
3.4. Рік навчання. 2018–2019.  
3.5. Семестр. VІІ. 
3.6. Кількість кредитів ЄКТС. 3. 
3.7. ПІБ лектора, науковий ступінь, посада. 
Пальчук П.М., канд. юрид. наук, доц. 
3.8. Результати навчання. 
В результаті вивчення дисципліни студенти повинні знати: поняття, 
предмет та основні принципи корпоративного права. 
Вміти визначити: правовий статус учасників корпоративних відносин, 
їх прав та обов’язків, визначення порядку формування органів управлін-
ня підприємств, господарських товариств (виконавчі органи, наглядова 
рада, ревізійна комісія), способи захисту прав і законних інтересів 
суб’єктів корпоративних відносин, особливості корпоративного 
управління різними видами комерційних організацій. 
3.9. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. 
 «Адміністративне право», «Трудове право», «Господарське право», 
«Фінансове право». 
3.10. Зміст.  
Поняття і ознаки корпоративного права. Система корпоративного права 
та характеристика його основних інститутів (складових). Поняття, 
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ознаки та етапи створення юридичної особи як суб’єкта корпоратив-
них відносин (корпорації). Поняття і класифікація комерційних юри-
дичних осіб як об’єкта правового регулювання в системі корпоратив-
них відносин. Порядок та способи створення акціонерних товариств 
за законодавством України. Правова сутність та ознаки товариства з 
обмеженою відповідальністю. Правовий статус та ознаки товариства з 
додатковою відповідальністю. Поняття та ознаки товариства з повною 
відповідальністю. Суб’єкти управління корпоративними правами 
держави та їх повноваження. Способи і механізми захисту прав та 
законних інтересів суб’єктів корпоративних відносин.  
3.11. Рекомендовані джерела.  
1. Акціонерне право : навч. посіб. для вищ. навч. закл. / О. М. Вінник, 

В.С. Щербина ; за ред. В.С. Щербини. – К. : Атіка, 2000.  
2. Вінник О.М. Господарське право : навч. посіб. для студ. вищ. навч. 

закл. / О.М. Вінник. – 2-ге вид., змін., доп. – К. : Правова єдність, 2008.  
3. Хозяйственное право : учеб. для студ. юрид. и экон. вузов /  

В.К. Мамутов, Г.Л. Знаменский, К.С. Хахулина, П.Г. Скрипник – 
К. : Юринком Интер, 2002. 

4. Смітюх, А.В. Корпоративне право у схемах : навч. посіб. для студ. 
вищ. навч. закл. / А. В. Смітюх. – Київ : Істина, 2011.  

5. Спасибо-Фатєєва І.В. Корпоративне управління : монографія / 
І.В. Спасибо-Фатєєва, О.Р. Кібенко, В.І. Борисова ; Нац. юрид. 
акад. України ім. Ярослава Мудрого. – Х. : Право, 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. 
 

Для спеціалізації «Облік і аудит в підприємництві» 
 
3.1. Назва. Основи програмування. 
3.2. Шифр. ВС 1.  
3.3. Тип. За вибором. 
3.4. Рік навчання. 2016–2017. 
3.5. Семестр. ІV. 
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3.6. Кількість кредитів ЄКТС. 4,5. 
3.7. ПІБ лектора, науковий ступінь, посада. Кузнєцов О.Ф., ст. викладач. 
3.8. Результати навчання. 
Формування спеціальних знань з оволодіння методами програмування 
Visual Basic for Application (VBA) у середовищі інструментальних 
програм MS Office, з програмування на мові VBA з застосуванням 
об`єктів інструментальних програм MS Excel та Access. 
3.9. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. 
«Економічна інформатика». 
3.10. Зміст.  
Загальні відомості про системи програмування на основі мови. 
Basic Основні поняття мови Visual Basic. Програмування розгалу-
жених та циклічних алгоритмів Елементи структурного та моду-
льного програмування. Складені типи даних. Масиви та структури. 
Введення в об’єктно-орієнтоване програмування та моделі об’єктів 
VBA. Об’єктна бібліотека Microsoft Access. Об’єктна бібліотека 
Microsoft DAO. Програмування в табличному процесорі Excel. 
Програмування інтерфейсу користувача. Програмування з засто-
суванням Visual Basic у середовищі Visual Studio.  
3.11. Рекомендовані джерела.  
1. Александрова В.М. VBA в прикладах та задачах : навч. посіб. /  

В.М. Александрова. – КНИГА, 2004.   
2. Использование Visual Basic 6 / Боб Реселман, Ричард Писли и др. – 

М. : Вильямс 1999. 
3. Інформатика для економістів : навч. посіб. для студ. вищ. навч. 

закл. / В.М. Беспалов, А.Ю. Вакула, А.М. Гострик, С.Г. Діордіца. – 
К. : ЦУЛ, 2003. 

4. Інформатика. Комп’ютерна техніка. Комп’ютерні технології : 
підруч. для студ. вищ. навч. закл. / авт. кол. В.А. Баженов, 
П.П. Лізунов, А.С. Резніков та ін. – 4-те вид. – Київ : Каравела, 2012. 

5. К. Дж. Дейт. Введение в системы баз данных / К. Дж. Дейт. – 8-е 
изд. – М. : Вильямс, 2005.  

6. Зиборов В.В.Visual Basic 2010 на примерах / В.В. Зиборов. – СПб. :  
БХВ-Петербург  2010. 

3.12. Методи навчання.  
Лекції, семінарські, практичні заняття з використанням інформа-
ційних технологій. 
3.13. Методи оцінювання: 

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

3.14. Мова навчання. Українська. 
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3.1. Назва. Електронний документообіг. 
3.2. Шифр. ВС 1.  
3.3. Тип. За вибором. 
3.4. Рік навчання. 2016–2017. 
3.5. Семестр. ІV. 
3.6. Кількість кредитів ЄКТС. 4,5. 
3.7. ПІБ лектора, науковий ступінь, посада.  
Рзаєва С.Л., канд. техн. наук, доц. 
3.8. Результати навчання. 
Формування у майбутніх фахівців сучасного системного мислення та 
набуття комплексу спеціальних теоретичних знань та практичних 
навичок з питань електронного документообігу. 
3.9. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. 
«Економічна інформатика». 
3.10. Зміст.  
Системи електронного документообігу (СЕД), критерії вибору та 
проблеми впровадження СЕД. Загальна класифікація систем елек-
тронного документообігу за різними принципами. Інтеграція СЕД 
з корпоративними інформаційними системами. Організація електрон-
ного офісу в СЕД. Задачі систем електронного документообігу з 
точки зору їх проектування. Технологія розробки системи маршрути-
зації електронних документів та контролю їх виконання. Основні 
технологій, що використовуються при розробці систем електронного 
документообігу. Workflow System, як універсальний засіб проекту-
вання та організації маршрутних бізнес-процесів. Системи управління 
корпоративними знаннями. Аналіз ринку систем електронного доку-
ментообігу. Критерії вибору й упровадження систем електронного 
документообігу. 
3.11. Рекомендовані джерела.  
1. Автоматизированные информационные технологии в экономике : 

учебник / под ред. проф. Г.А. Титоренко. – 2-е изд., перераб. и доп. – 
М. : Юнити-Дана, 2008.  

2. Золотарьова І.О. Автоматизація документообігу : навч. посіб. / 
І.О. Золотарьова, Р.К. Бутова. – Харків : ХНЕУ, 2008. 

3. Майкл Дж. Д. Саттон. Корпоративный документооборот: принципы, 
технологии, методология внедрения / Майкл Дж. Д. Саттон. – 
СПб. : БМикро, 2002.  

4. Матвієнко О. Основи організації електронного документообігу : 
навч. посіб. / О. Матвієнко, М. Цивін. – К. : Центр навч. літ., 2008. 
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5. Романов Д.А. Правда об электронном документообороте /  
Д.А. Романов, Т.Н. Ильина, А.Ю. Логинова. – М. : ДМК Пресс, 
2002. – 224 с. : ил. – (Серия «БизнесПРО»). 

6. Степанова Я.М. Основи електронного документообігу : навч. посіб. / 
Я.М. Степанова, В.Я. Рассамакин. – К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 
2004. 

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

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

3.14. Мова навчання. Українська. 
 

3.1. Назва. Економічна статистика. 
3.2. Шифр. ВС 1.  
3.3. Тип. За вибором. 
3.4. Рік навчання. 2017–2018. 
3.5. Семестр. VІ. 
3.6. Кількість кредитів ЄКТС. 3. 
3.7. ПІБ лектора, науковий ступінь, посада.  
Головач Н.А., канд. екон. наук, доц. 
3.8. Результати навчання.  
Набуття студентами теоретичних знань та вмінь використовувати ста-
тистичний інструментарій при плануванні статистичних спостере-
жень, організації збору та обробки статистичної інформації, прове-
денні економіко-статистичного аналізу отриманих даних. 
3.9. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. 
«Математика для економістів», «Статистика», «Макроекономіка». 
3.10. Зміст.  
Предмет метод і завдання економічної статистики. Основні еконо-
мічні класифікації та їх використання в економічній статистиці. 
Макроекономічні показники в системі національних рахунків. Стати-
стика національного багатства. Статистика ринку товарів та послуг. 
Статистика цін та тарифів. Статистика ринку праці. Основи демогра-
фічної статистики. Статистика життєвого рівня населення. Статистика 
зовнішньоекономічної діяльності та платіжного балансу. 
3.11. Рекомендовані джерела.  
1. Лугінін О.Є. Статистика національної економіки та світового 

господарства : підручник / О.Є. Лугінін, С.В. Фомішин. – К. : Центр 
навч. літ., 2006.  
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2. Крамченко Л.І. Економічна статистика : навч. посіб. / Л.І. Крам-
ченко, Н.П. Лутчин, Б.С. Москаль.– Л. : Новий Світ-2000, 2004. 

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

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

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

– лекції (тематичні, проблемні); 
– практичні (тренінги, 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. Основи товарознавства. 
3.2. Шифр. ВС. 
3.3. Тип. Обов’язкова. 
3.4. Рік навчання. 2017–2018. 
3.5. Семестр. VІ.  
3.6. Кількість кредитів ЄКТС. 4,5. 
3.7. ПIБ лектора, науковий ступінь, посада. 
Осієвська В.В. канд. техн. наук, доц. 
3.8. Результати навчання.  
Знання основних категорій товарознавства; класифікації харчових 
продуктів та непродовольчих товарів; чинників формування власти-
востей та якості; асортименту харчових продуктів та непродовольчих 
товарів; принципів сортування товарів; чинників збереження якості 
харчових продуктів та непродовольчих товарів. Уміння визначати 
і оцінювати ознаки, споживні властивості та показники якості сиро-
вини і матеріалів, необхідних для виробництва непродовольчих това-
рів; визначати і оцінювати ознаки, споживні властивості та показники 
якості непродовольчих товарів; аналізувати і оцінювати структуру 
асортименту непродовольчих товарів; контролювати і оцінювати 
якість товарів згідно з нормативними документами, забезпечувати 
їх збереження у процесі товаропросування. 
3.9. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. 
Базові знання з фізики та хімії рівня повної загальної середньої освіти.  
3.10. Зміст.  
Основні категорії товарознавства. Принципи класифікації харчових 
продуктів та непродовольчих товарів. Закономірності формування 
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споживних властивостей різних груп харчових продуктів та непро-
довольчих товарів. Асортимент, вимоги до якості, методи оцінювання 
якості, умови зберігання і транспортування, чинники впливу на збере-
ження якості харчових продуктів та непродовольчих товарів.  
3.11. Рекомендовані джерела. 
1. Вербій В.П. Основи товарознавства продовольчих товарів : опор. 

конспект лекцій / В.П. Вербій. – К. : КНТЕУ, 2010. 
2. Вербій В.П. Основи товарознавства. Продовольчі товари : практи-

кум / В.П. Вербій. – К. : КНТЕУ, 2008.   
3. Сирохман І.В. Товарознавство продовольчих товарів : підручник / 

І.В. Сирохман. – К. : Лібра, 2007.  
4. Продовольчі товари : лаб. практикум / Н.В. Притульська, 

Г.Б. Рудаська, Колтунов В.А. та ін. – К. : КНТЕУ, 2007.  
5. Михайлов В.І. Непродовольчі товари : підручник / В.І. Михайлов, 

Т.Г. Глушкова, О.І. Зельніченко. – К. : Книга, 2005. 
3.12. Методи навчання. 
Лекції (тематичні); лабораторні заняття (лабораторні дослідження). 
3.13. Методи оцінювання: 

– поточний контроль (письмове опитування, перевірка індивідуаль-
ного завдання); 

– підсумковий контроль (залік). 
3.14. Мова навчання. Українська. 
 
3.1. Назва. Бухгалтерський облік в торгівлі. 
3.2. Шифр. ВС. 
3.3. Тип. Обов’язкова. 
3.4. Рік навчання. 2018–2019. 
3.5. Семестр. VІІ.  
3.6. Кількість кредитів ЄКТС. 6. 
3.7. ПІБ лектора, науковий ступінь, посада. 
Уманців Г.В., канд. екон. наук, доц. 
3.8. Результати навчання.  
Теоретична та практична підготовка для здобуття знань і практичних 
навичок у сфері бухгалтерського обліку господарської діяльності під-
приємств ресторанного господарства. 
3.9. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Бухгалтерський 
облік», «Економіка підприємства», «Фінансовий облік». 
3.10. Зміст. 
Предмет, об’єкти та метод бухгалтерського обліку. Бухгалтерський 
баланс, рахунки і подвійний запис. Документація та інвентаризація. 
Основи організації бухгалтерського обліку. Облік грошових коштів, 
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розрахунків та інших активів. Облік необоротних активів. Облік влас-
ного капіталу та зобов’язань підприємства. Основи ціноутворення та 
калькулювання в закладах ресторанного господарства. Облік сировини, 
товарів і тари в закладах ресторанного господарства. Облік виробни-
цтва, відпуску та реалізації продукції ресторанного господарства. Облік 
руху товарів і готової продукції в барах (буфетах) і дрібнороздрібній 
мережі. Облік доходів, витрат і фінансових результатів діяльності закла-
дів ресторанного господарства. Складання і подання фінансової звітності. 
3.11. Рекомендовані джерела. 
1. Бухгалтерський облік у торгівлі та ресторанному господарстві : 

навч. посіб. / Л.В. Нападовська, А.В. Алексєєва, О.А. Бакурова та 
ін. – К. : КНТЕУ, 2012. 

2. Кужельний М.В. Бухгалтерський облік у торгівлі : навч. посіб. / 
М.В. Кужельний. – К. : А.С.К., 2004. 

3. Уманців Г.В. Документування операцій на підприємствах торгівлі 
і ресторанного господарства / Г.В. Уманців. – К. : КНТЕУ, 2005. 

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

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

3.13. Методи оцінювання: 
– поточний контроль (опитування, розв’язання ситуаційних завдань, 

вирішення тестових завдань, написання контрольних робіт); 
– підсумковий контроль (екзамен). 

3.14. Мова навчання. Українська. 
 
3.1. Назва. Моделювання фінансово-господарської діяльності. 
3.2. Шифр. ВС.  
3.3. Тип. Обов’язкова. 
3.4. Рік навчання. 2018–2019. 
3.5. Семестр. VІІ. 
3.6. Кількість кредитів ЄКТС. 3. 
3.7. ПІБ лектора, науковий ступінь, посада.  
Трубей О.М., канд. екон. наук, доц.; Жук Т.В., канд. екон. наук, ст. викл.; 
Зябченкова Г.В., ст. викл.; Мельник В.В., ст. викл.; Богатирьова О.М., 
асист.; Губар С.І., асист.; Гурджиян К.В., асист.; Сова В.В., асист. 
3.8. Результати навчання.  
Набуття практичних навичок: проведення інформаційно-аналітичної 
і діагностичної роботи щодо аналізу та планування результатів 
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діяльності підприємства, моделювання управлінських рішень щодо 
здійснення господарсько-фінансової діяльності та оцінювання їх 
наслідків.  
3.9. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. 
«Бухгалтерський облік», «Економіка підприємства», «Фінанси під-
приємства», «Фінансовий облік», «Аналіз господарської діяльності». 
3.10. Зміст.  
Проведення реєстрації та перереєстрації підприємства. Управління 
персоналом у системі менеджменту підприємств торгівлі, розробка 
кадрової політики і стратегії підприємства. Формування бази даних 
для здійснення комерційних угод. Оцінка ефективності фінансово-
господарської діяльності підприємства. Організація та моделювання 
обліку господарських операцій підприємства в «1С: Підприємство». 
Використання комп’ютерної програми «Бізнес-Курс: Корпорація Плюс» 
для моделювання управлінських рішень щодо здійснення госпо-
дарсько-фінансової діяльності та оцінки їх наслідків. 
3.11. Рекомендовані джерела.  
1. Мазаракі А.А. Економіка торговельного підприємства : підруч. для 

студ. вищ. навч. закл. / А. А. Мазаракі, Л. О. Лігоненко, 
Н. М. Ушакова ; за ред. Н.М.Ушакової.  – К. : Хрещатик, 1999.  

2. Фінанси підприємства : підручник / Л.О. Лігоненко, Н.М. Гуляєва, 
Н.А. Гриню та ін. – К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2006. 

3. Нападовська Л.В. Бухгалтерський облік у торгівлі та ресторанному 
господарстві : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Л. В. Нападов-
ська, А. В. Алексєєва, О. А. Бакурова, ін. та ; за заг. ред. 
Л.В. Нападовської. – Київ : КНТЕУ, 2012.  

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

5. Ортинська В.В. Маркетингові дослідження : підруч. для студ. вищ. 
навч. закл. за спец. «Маркетинг» / В.В. Ортинська, О.М. Мель-
никович. – Київ : КНТЕУ, 2007.  

6. Менеджмент персоналу : навч. посіб. / В.М. Данюк, В.М. Петюх, 
С.О. Цимбалюк, Я.В. Крушельницька ; за ред. В.М. Данюка, 
В.М. Петюха.  – К. : КНЕУ, 2004.    

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

– лекції (тематичні, проблемні); 
– практичні (тренінги, 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. Оціночна діяльність. 
3.2. Шифр. ВС 1.  
3.3. Тип. За вибором. 
3.4. Рік навчання. 2018–2019. 
3.5. Семестр. VІІ. 
3.6. Кількість кредитів ЄКТС. 3. 
3.7. ПІБ лектора, науковий ступінь, посада.  
Ромашко О.М., ст. викладач 
3.8. Результати навчання.  
Формування знань студентів у сфері оцінки; знань із загальної 
сучасної теорії та практики оцінки нерухомості; формування знань 
про основні підходи до оцінки нерухомого майна та процедур оцінки 
на вітчизняному ринку. 
3.9. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. 
«Фінансовий облік», «Облік і звітність в оподаткуванні», «Бухгалтер-
ський облік за ВЕД». 
3.10. Зміст.  
Сутність, завдання і напрями оціночної діяльності. Регулювання оці-
ночної діяльності. Стандарти оціночної діяльності. Права, обов’язки 
та відповідальність оцінювачів. Підстави та етапи проведення неза-
лежного оцінювання. Види вартостей, що підлягають оцінюванню. 
Загальні принципи оцінювання об’єктів власності. Методичні підходи 
до оцінювання об’єктів власності. Оцінювання нерухомості. Оціню-
вання машин та обладнання. Оцінювання транспортних засобів. 
Оцінювання нематеріальних активів. Оцінювання вартості підпри-
ємства. Звіт про оцінювання об’єктів власності. 
3.11. Рекомендовані джерела.  
1. Калінеску Т.В. Оцінювання майна : навч. посіб. / Т.В. Калінеску, 

Ю.А. Романовський, О.Д. Кирилов. – К. : Цент навч. літ., 2012.  
2. Костырко Р.А. Комплексная оценка тоимости предприятия : 

монографія / Р.А. Костырко, Н.В. Тертычна, В.А. Шевчук ; под 
общ. ред. Н.Г. Чумаченко. – 2-е изд. – Х. : Фактор, 2008. 

3. Кучеренко В.Р. Оцінка бізнесу та нерухомості : навч. посіб. / 
В.Р. Кучеренко, Я.П. Квач, Н.І. Сментина, В.О. Улибіна. – К. : 
Центр навч. літ. – 2009. 
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3.12. Методи навчання. 
Поєднання традиційних та нетрадиційних методів викладання з вико-
ристанням інноваційних технологій:  

– лекції (тематичні, проблемні); 
– практичні (тренінги, 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. Планування та контроль на підприємстві. 
3.2. Шифр. ВС 1.  
3.3. Тип. За вибором. 
3.4. Рік навчання. 2018–2019. 
3.5. Семестр. VІІ. 
3.6. Кількість кредитів ЄКТС. 3. 
3.7. ПІБ лектора, науковий ступінь, посада.  
Кондратюк О.І., канд. екон. наук, доц. 
3.8. Результати навчання.  
Формування економічного мислення і спеціальних знань з базових 
понять сутності планування та особливостей його застосування на 
підприємстві; змісту, методів і послідовності планування окремих 
напрямів, ресурсів та результатів діяльності підприємства. 
3.9. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. 
«Макроекономіка», «Мікроекономіка», «Статистика», «Фінанси», 
«Бухгалтерський облік», «Економіка підприємства».  
3.10. Зміст.  
Сутність планування та особливості його здійснення на підприємстві. 
Систематизація та характеристика методів планування діяльності 
підприємства. Маркетингові дослідження, планування і контроль 
збуту продукції підприємства. Планування виробництва продукції 
підприємства. Обґрунтування виробничої потужності підприємства. 
Планування матеріально-технічного забезпечення виробництва на під-
приємстві. Планування чисельності персоналу та фонду заробітної плати. 
Планування і контроль поточних витрат підприємства. Фінансове плану-
вання та контроль на підприємстві. Розвиток підприємства та онов-
лення продукції. Організаційно-технічний розвиток підприємства та 
особливості його планування. 
3.11. Рекомендовані джерела.  
1. Тарасюк Г.М. Планування діяльності підприємства : навч. посіб. / 

Г.М. Тарасюк, Л.І. Шваб. – К. : Каравела, 2011. 
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2. Планування діяльності підприємства : навч. посіб. / за заг. ред. 
В.Є. Москалюка. – К. : КНЕУ, 2005.  

3. Планування та прогнозування в умовах ринку : навч. посіб. / за ред. 
В.Г. Воронкової. – К. : Професіонал, 2006.  

4. Тарасюк Г.М. Планування діяльності підприємства : навч. посіб. / 
Г.М. Тарасюк, Л.І. Шваб. – К. : Каравела, 2011.  

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

– лекції (тематичні, проблемні); 
– практичні (тренінги, 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. Аудит.  
3.2. Шифр. НПП. 
3.3. Тип. Обов’язкова. 
3.4. Рік навчання. 2018–2019. 
3.5. Семестри. VIII.  
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 аудиторсько-аналітичного мислення, уміння узагальню-
вати результати аудиторських і аналітичних процедур, розробляти 
заходи обґрунтування якісних управлінських рішень. 
3.9. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни.  
«Бухгалтерський облік», «Теорія контролю фінансово-господарської 
діяльності». 
3.10. Зміст.  
Поняття, цілі та завдання аудиторської діяльності. Аудиторські 
послуги. Система нормативно-правового регулювання аудиту. Права, 
обов’язки та відповідальність сторін під час аудиту. Організація 
аудиту фінансової звітності. Методичні прийоми та процедури аудиту 
фінансової звітності. Фінансовий аналіз як інструментарій аудиту. 
Критерії та параметри фінансової звітності. Аудит активів. Аудит 
капіталу. Аудит зобов’язань. Аудит доходів. Аудит витрат. 
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3.11. Рекомендовані джерела.  
1. Никонович М.О. Організація і методика аудиту : навч. посіб. / 

М.О. Никонович, К.О. Редько, О.А. Юр’єва ; за ред. Є.В. Мниха. – 
К. : КНТЕУ, 2006. 

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

3. Никонович М.О. Аудит : підручник / М.О. Никонович, К.О. Редько ; 
за ред. Є.В. Мниха. – К. : КНТЕУ, 2014. 

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. 
 
3.1. Назва. Договірне право. 
3.2. Шифр. ВС 1.  
3.3. Тип. За вибором. 
3.4. Рік навчання. 2018–2019. 
3.5. Семестр. VІІІ. 
3.6. Кількість кредитів ЄКТС. 3. 
3.7. ПІБ лектора, науковий ступінь, посада.  
Пальчук П.М., канд. юридичних наук, доц.  
3.8. Результати навчання.  
У результаті вивчення дисципліни студенти повинні: знати: основні 
поняття та категорії договірного права, джерела договірного права, 
правовий статус суб’єктів договірних відносин, елементи договірних 
зобов’язань, визначати особливості договорів, які направлені на пере-
дачу майна у власність, у тимчасове користування, щодо виконання 
робіт та надання послуг. Вміти визначати: співвідношення категорій 
договір, правочин та зобов’язання, правовий статус кредитора та 
боржника в певному договорі, вимоги щодо форми договору, особли-
вості участі суб’єктів господарювання в договірних правовідносинах, 
види договорів за законодавством України. 
3.9. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. 
«Правознавство», «Господарське право». 
3.10. Зміст.  
Предмет, метод та система договірного права. Основні принципи 
договірного права. Джерела договірного права. Суб’єкти договірного 
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права. Зобов’язання та договір в господарському договірному праві. 
Види господарських договорів за законодавством України. Договори 
передачі майна у власність, у тимчасове користування, щодо вико-
нання робіт та надання послуг.  Правова характеристика способів 
захисту прав учасників договірних зобов’язань, їх класифікація. 
3.11. Рекомендовані джерела.  
1. Брагинский М.И. Договорное право. Кн. 1 : Общие положения / 

М. И. Брагинский, В. В. Витрянский. – 2-е изд., испр. – М. : Статут, 
1999.  

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

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

4. Договірне право України. Загальна частина : навч. посіб. / 
Т.В. Боднар, О.В. Дзера, Н.С. Кузнєцова та ін. ; за ред. О.В. Дзери. – 
К. : Юрінком Інтер, 2008.  

5. Зобов’язальне право України : підручник / за ред. Є.О. Харитонова,  
Н.Ю. Голубєвої. – Київ : Істина, 2011.   

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

7. Хозяйственное право : учеб. для студ. юрид. и экон. вузов /  
В.К. Мамутов, Г.Л. Знаменский, К.С. Хахулин, П.Г. Скрипник. – 
К. : Юринком Интер, 2002. 

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

– лекції (тематичні, проблемні); 
– практичні (тренінги, 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. Бухгалтерський облік за видами економічної діяльності.  
3.2. Шифр. ВС 1. 
3.3. Тип. За вибором. 
3.4. Рік навчання. 2018–2019. 
3.5. Семестр. VІІІ. 
3.6. Кількість кредитів ЄКТС. 3. 
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3.7. ПІБ лектора, науковий ступінь, посада. 
Задніпровський О.Г., канд. екон. наук, доц.  
3.8. Результати навчання.  
Формування знань та практичних навичок бухгалтерського обліку на 
підприємствах різних галузей національної економіки. 
3.9. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. 
«Бухгалтерський облік», «Фінансовий облік», «Економіка підпри-
ємств», «Фінанси підприємства». 
3.10. Зміст. 
Облік необоротних активів. Облік виробничих запасів. Облік праці та 
її оплати. Облік витрат на виробництво і калькулювання собівартості 
продукції. Облік прямих виробничих витрат. Облік непрямих вироб-
ничих витрат та браку у виробництві. Калькулювання собівартості 
продукції. Облік готової продукції та її реалізації. Облік операцій 
з давальницькою сировиною. Особливості обліку будівельного вироб-
ництва. Особливості обліку в сільському господарстві. Особливості 
обліку на автотранспортних підприємствах. 
3.11. Рекомендовані джерела.  
1. Атамас П.Й. Бухгалтерський облік у галузях економіки : навч. 

посіб. / П.Й. Атамас. – К. : Центр навч. літ., 2010. 
2. Захожая В.Б. Бухгалтерський облік у галузях економіки : 

підручник / В.Б. Захожая, М.Ф. Базася. – К. : МАУП, 2005.  
3. Даньків Й.Я. Бухгалтерський облік у галузях економіки / 

Й.Я. Даньків, М.Р. Лучко, М.Я. Остап’юк. – К. : Знання-Прес, 2003. 
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. 
 
3.1. Назва. Оцінка активів у фінансових звітах.  
3.2. Шифр. ВС 1. 
3.3. Тип. За вибором. 
3.4. Рік навчання. 2018–2019. 
3.5. Семестр. VІІІ. 
3.6. Кількість кредитів ЄКТС. 3. 



 99

3.7. ПІБ лектора, науковий ступінь, посада. 
Сопко В.В., д-р екон. наук, зав. каф.; Бакурова О.А., канд. екон. наук, доц. 
3.8. Результати навчання.  
Засвоєння методики оцінки активів у фінансових звітах. Придбання 
практичних навичок оцінки активів відповідно до стандартів оцінки 
та стандартів обліку. 
3.9. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. 
«Бухгалтерський облік», «Фінансовий облік», «Оціночна діяльність». 
3.10. Зміст. 
Оцінка активів – призначення та передумови. База оцінки та порядок 
визначення її вартості. Витратний підхід. Дохідний підхід. Порівняль-
ний підхід. Особливості оцінки окремих активів. 
3.11. Рекомендовані джерела.  
1. Оцінка активів підприємства : навч. посіб. / Ю.В. Панасовський, 

Б.А. Семененко, О.М. Теліженко та ін. ; за заг. ред. Ю.В. Панасов-
ського. – Суми : Унів. кн., 2009.  

2. Посібник з оцінки бізнесу в Україні : навч. посіб. / за ред. 
Я.І. Маркуса. – К. : Міленіум, 2002. 

3. Пупенцова С.В. Основы оценки активов и бизнеса : учеб. пособие / 
С.В. Пупенцова. – СПб. : ЭиМНиТСПбГПУ, 2011. 

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. 
 
3.1. Назва. Ризикологія. 
3.2. Шифр. ВС 1.  
3.3. Тип. За вибором. 
3.4. Рік навчання. 2018–2019. 
3.5. Семестр. VІІІ. 
3.6. Кількість кредитів ЄКТС. 3. 
3.7. ПІБ лектора, науковий ступінь, посада.  
Роскладка А.А., д-р екон. наук, проф. 
3.8. Результати навчання.  
Теоретична та практична підготовка для здобуття знань і практичних 
навичок у сфері комп’ютерного дослідження ситуацій, пов’язаних із 
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ризиком, набуття вмінь використовувати теоретико-ігровий підхід для 
моделювання та розв’язування задач в умовах ризику. 
3.9. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. 
«Математика для економістів», «Економічна інформатика», «Еконо-
міко-математичне моделювання», «Інформаційні системи і технології», 
«Теорія економічного аналізу», «Аналіз господарської діяльності». 
3.10. Зміст.  
Оцінка економічного ризику. Сутність ризику та його характе-
ристики. Методи кількісної оцінки ризику в абсолютному вираженні. 
Методи кількісної оцінки ризику у відносному вираженні. Управління 
економічним ризиком. Ризик та елементи теорії корисності. Теорія 
портфеля цінних паперів. Основні принципи моделювання економіч-
ного ризик.у Моделювання економічного ризику в складних інформа-
ційних ситуаціях. Теоретико-ігровий підхід до моделювання еконо-
мічного ризику  
3.11. Рекомендовані джерела.  
1. Вітлінський В.В. Аналіз, моделювання та управління економічним 

ризиком : навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц. / В.В. Вітлін-
ський, П.І. Верченко. − К. : КНЕУ, 2000.  

2. Машина Н.І. Економічний ризик та методи його вимірювання: 
навч. посіб. / Н.І.Машина. − К. : ЦНЛ, 2003.  

3. Матвійчук А.В. Аналіз і управління економічним ризиком : навч. 
посіб. / А.В. Матвійчук. − К. : ЦНЛ, 2005.  

4. Обгрунтування господарських рішень і оцінювання ризиків : навч. 
посіб. / Т.С. Клебанова, О.В. Мілов, С.В. Мілевський та ін. –
Харків : ХНЕУ, 2010.  

5. Вітлінський В.В. Ризикологія в економіці та підприємництві : моно-
графія / В. В. Вітлінський, Г. І. Великоіваненко. – К. : КНЕУ, 2004.  

6. Івченко І.Ю. Економічні ризики : навч. посіб. / І.Ю. Івченко. − К. : 
ЦНЛ, 2004.  

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

– лекції (тематичні, проблемні); 
– практичні (тестування, робота в малих групах, кейс-методи, 

дидактичні ігри). 
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. Бухгалтерський облік діяльності підприємства. 
3.2. Шифр. НПП.  
3.3. Тип. Обов’язкова. 
3.4. Рік навчання. 2018–2019. 
3.5. Семестр. VІІІ. 
3.6. Кількість кредитів ЄКТС. 3. 
3.7. ПІБ лектора, науковий ступінь, посада.  
Зябченкова А.В., ст. викл., Міщенко А.О.,  канд. екон. наук, асист. 
3.8. Результати навчання.  
Поглиблення спеціальних знань студентів, активізація їх пізнавальної 
діяльність, забезпечення практичної підготовки стосовно облікової 
роботи на підприємствах. 
3.9. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни.  
«Фінансовий облік», «Облік і звітність в оподаткуванні», «Бухгалтер-
ський облік за ВЕД». 
3.10. Зміст.  
Облік запасів і розрахунків з постачальниками та підрядниками. Облік 
оплати праці. Облік придбання та реалізації основних засобів. Облік 
зносу необоротних активів, витрат на ремонт, реконструкцію, модер-
нізацію. Облік розрахункових операцій. Облік грошових коштів. Облік 
реалізації продукції та послуг. Облік витрат підприємства. Калькулю-
вання собівартості продукції. Облік розрахунків за короткострокови-
ми позиками. Облік фінансових інвестицій. Податковий облік. Облік 
фінансових результатів. Облік розрахунків з акціонерами. Звітність. 
3.11. Рекомендовані джерела.  
1. Хомяк Р.Л. Бухгалтерський облік / Р.Л. Хомяк. – Л. : Інтелект-

Захід, 2004. 
2. Сопко В.В. Бухгалтерський облік : навч. посіб. / В.В. Сопко. – Т. : 

Астон, 2005. 
3. Завгородній В.П. Бухгалтерський облік в Україні / В.П. Завгородній. – 

К. : А.С.К., 2007. 
4. Звітність підприємств : навч. посіб. / А.В. Алексєєва, А.П. Шаповалова, 

Г.В. Уманців, О.Г. Веренич. – К. : Київ. нац. торг.-екон. ун.-т, 2008.  
5. Об’єкти бухгалтерського обліку та податкового обліку / за ред. 

І. Назарбаєвої. – К. : Бліц-Інформ, 2004. 
3.12. Методи навчання.  

– практичні заняття (тренінг). 
3.13. Методи оцінювання:  

– поточний контроль (тестування; усне та письмове опитування);  
– підсумковий контроль (залік). 
3.14. Мова навчання. Українська. 
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Для спеціалізації  «Державний фінансовий контроль» 
 
3.1. Назва. Аудит.  
3.2. Шифр. НПП. 
3.3. Тип. Обов’язкова. 
3.4. Рік навчання. 2018–2019. 
3.5. Семестри. VІІ, VIII.  
3.6. Кількість кредитів ЄКТС. 9. 
3.7. ПІБ лектора, науковий ступінь, посада. 
Никонович М.О., канд. екон. наук, доц.  
3.8. Результати навчання. 
Формування аудиторсько-аналітичного мислення, уміння узагальню-
вати результати аудиторських і аналітичних процедур, розробляти 
заходи обґрунтування якісних управлінських рішень. 
3.9. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни.  
«Бухгалтерський облік», «Теорія контролю фінансово-господарської 
діяльності». 
3.10. Зміст.  
Поняття, цілі та завдання аудиторської діяльності. Аудиторські 
послуги. Система нормативно-правового регулювання аудиту. Права, 
обов’язки та відповідальність сторін під час аудиту. Організація 
аудиту фінансової звітності. Методичні прийоми та процедури аудиту 
фінансової звітності. Фінансовий аналіз як інструментарій аудиту. 
Критерії та параметри фінансової звітності. Аудит активів. Аудит 
капіталу. Аудит зобов’язань. Аудит доходів. Аудит витрат. 
3.11. Рекомендовані джерела.  
1. Никонович М.О. Організація і методика аудиту : навч. посіб. / 

М.О. Никонович, К.О. Редько, О.А. Юр’єва ; за ред. Є.В. Мниха. – 
К. : КНТЕУ, 2006. 

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

3. Никонович М.О. Аудит : підручник / М.О. Никонович, К.О. Редько ; 
за ред. Є.В. Мниха. – К. : КНТЕУ, 2014. 

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. Державний фінансовий контроль організацій і установ. 
3.2. Шифр. ВС. 
3.3. Тип. Обов’язкова. 
3.4. Рік навчання. 2018–2019. 
3.5. Семестри. VІІ, VІІІ. 
3.6. Кількість кредитів ЄКТС. 10,5. 
3.7. ПІБ лектора, науковий ступінь, посада.  
Міняйло В.П., канд. екон. наук, асист. 
3.8. Результати навчання.  
Набуття компетенції, практичних умінь і навичок планування, органі-
зації та здійснення державного фінансового контролю. 
3.9. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Бухгалтерський 
облік», «Теорія фінансово-господарського контролю», «Фінансове право», 
«Господарське право». 
3.10. Зміст.  
Сутність державного фінансового контролю, його значення і функції 
в управлінні державними фінансовими потоками та фінансово-госпо-
дарською діяльність суб’єктів. Контроль фінансово-господарської 
діяльності суб’єктів господарювання. Аудит та інспектування діяль-
ності бюджетних установ і організацій. Аудит виконання місцевих 
бюджетів. Аудит ефективності виконання бюджетної програми. Узагаль-
нення і реалізація результатів державного фінансового контролю. 
Контроль розрахунків платників податку на прибуток. Контроль роз-
рахунків платників податку на додану вартість. Контроль розрахунків 
за податком з доходів фізичних осіб. Контроль розрахунків платників 
акцизного збору. Контроль розрахунків за податками із суб’єктами 
малого підприємництва. Контроль розрахунків за місцевими подат-
ками і зборами. Поточний контроль виконання Державного бюджету 
України. Контроль ефективності та використання коштів Державного 
бюджету України. 
3.11. Рекомендовані джерела.  
1. 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. 

2. Білуха М.Т. Фінансовий контроль: теорія, ревізія, аудит : підручник / 
М.Т. Білуха, Т.В. Микитенко. – К. : Укр. акад. оригін. ідей. – 2005. 

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

– лекції (тематичні, проблемні); 
– семінарські/практичні заняття. 
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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. Інформаційні системи і технології фінансового контролю. 
3.2. Шифр. ВС. 
3.3. Тип. Обов’язкова. 
3.4. Рік навчання. 2018–2019. 
3.5. Семестр. VІІ. 
3.6. Кількість кредитів ЄКТС. 3. 
3.7. ПІБ лектора, науковий ступінь, посада.  
Несходовський І.С., канд. екон. наук, доц. 
3.8. Результати навчання.  
Опанування знань з використання інформаційних систем і технологій 
фінансового контролю та набуття практичних навичок їх застосування. 
3.9. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. 
«Фінансовий облік», «Інформаційні системи і технології в обліку», 
«Державний фінансовий контроль організацій і установ», «Аудит». 
3.10. Зміст.  
Роль і місце інформаційних систем у системі управління економічним 
об’єктом. Апаратне і програмне забезпечення інформаційних систем. 
Огляд сучасних інформаційних систем фінансового контролю. Особ-
ливості організації контролю при застосуванні інформаційних систем 
і технологій. Технологія постановки завдань фінансового контролю. Мето-
дика контролю в інформаційних системах бухгалтерського обліку. 
Методика контролю грошей та розрахунків при застосуванні інфор-
маційних технологій. Методика контролю запасів і необоротних 
активів при застосуванні інформаційних технологій. Методика кон-
тролю розрахунків з оплати праці при застосуванні інформаційних 
технологій. Методика контролю фінансового стану при застосуванні 
інформаційних технологій. 
3.11. Рекомендовані джерела. 
1. Писаревська Т.А. Інформаційні системи обліку та аудиту : навч. 

посіб. / Т.А. Писаревська. – К. : КНЕУ, 2004. 
2. Несходовський І.С. Інформаційні системи і технології фінансового 

контролю : навч. посіб. / І.С. Несходовський. – К. : КНТЕУ, 2011. 
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3.12. Методи навчання. 
Поєднання традиційних та нетрадиційних методів викладання з вико-
ристанням 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. Звітність бюджетних установ. 
3.2. Шифр. ВС 1. 
3.3. Тип. За вибором. 
3.4. Рік навчання. 2018–2019. 
3.5. Семестр. VІІІ. 
3.6. Кількість кредитів ЄКТС. 3 
3.7. ПІБ лектора, науковий ступінь, посада.  
Кузьменко О.П., ст.викл. 
3.8. Результати навчання. 
Набуття необхідних теоретичних і практичних навичок складання та 
перевірки звітності в бюджетних установах для виконання професійних 
обов’язків згідно з кваліфікаційними характеристиками спеціальностей. 
3.9. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни.  
«Бухгалтерський облік», «Фінансовий облік», «Державний фінан-
совий контроль»  
3.10. Зміст.  
Сучасні підходи до складання бухгалтерської звітності бюджетних 
установ, її особливості та склад. Загальні положення складаня звіт-
ності бюджетними установами та порядок її подання і затвердження. 
Методика складання кошторису бюджетних установ. Методика скла-
дання балансу бюджетних устранов. Інші форми звітності бюджетних 
установ. Порядок складання звіту про використання коштів неприбут-
ковими організаціями. Порядок складання та форми місячної, квар-
тальної та річної звітності бюджетних установ. Узгодженість показ-
ників різних форм звітності бюджетних установ 
3.11. Рекомендовані джерела.  
1. Ткаченко І.Т. Звітність бюджетних установ : навч. посіб. / 

І.Т. Ткаченко. – К. :  КНЕУ, 2005. 
2. Бухгалтерський облік і звітність з виконання бюджетів у системі 

казначейства : підручник / С.О. Булгакова, Т.В. Канєва, Н.І. Сушко 
та ін. ; за заг. ред. С.О. Булгакової. – К. : КНТЕУ, 2006. 
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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 (екзамен). 

3.14. Мова навчання. Українська. 
 
 
Для спеціалізації «Аудиторська діяльність в приватному секторі» 

 
3.1. Назва. Зовнішньоекономічна діяльність підприєства. 
3.2. Шифр. ВС. 
3.3. Тип. Обов’язкова. 
3.4. Рік навчання. 2017–2018. 
3.5. Семестр. V. 
3.6. Кількість кредитів ЄКТС. 3. 
3.7. ПІБ лектора, науковий ступінь, посада.  
Дьяченко О.В., канд. екон. наук, доц.; Донченко О.О., канд. екон. 
наук, доц. 
3.8. Результати навчання. 
Формування у студентів умінь і навичок використання набутих знань 
у практиці здійснення зовнішньоекономічної діяльності; уміння засто-
совувати емпіричні та статистичні дані, оволодіння методиками про-
ведення аналізу щодо вибору найоптимальніших для підприємств 
умов співпраці з іноземним контрагентом; формування практичних 
навичок складання тексту зовнішньоекономічного контракту 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. 
Основні напрями і показники розвитку ЗЕД в Україні. Митно-тарифне 
регулювання зовнішньоекономічної діяльності. Загальнодержавні податки 
у сфері ЗЕД. Нетарифне регулювання зовнішньоекономічної діяль-
ності. Валютне регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні. 
Ціноутворення в ЗЕД підприємства. Структура і зміст зовнішньоеко-
номічних контрактів. Торговельно-посередницька діяльність на зовніш-
ньому ринку. Ризики у зовнішньоекономічній діяльності та їх 
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страхування. Транспортне обслуговування зовнішньоекономічної 
діяльності. Зовнішньоекономічна діяльність підприємств на території 
вільних економічних зон. 
3.11. Рекомендовані джерела. 
1. Митне регулювання зовнішньоекономічної діяльності : підручник / 

Мазаракі А.А., Мельник Т.М., Дьяченко О.В. 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 доп. – 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-е, переробл. 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 . 

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 вико-
ристанням 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. Інформаційні системи і технології в аудиті. 
3.2. Шифр. ВС. 
3.3. Тип. Обов’язкова. 
3.4. Рік навчання. 2018–2019. 
3.5. Семестр. VІІ. 
3.6. Кількість кредитів ЄКТС. 4,5. 
3.7. ПІБ лектора, науковий ступінь, посада.  
Шерстюк О.Л., канд. екон. наук, доц.; Сапоговська О.В., канд. екон. 
наук, доц. 
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3.8. Результати навчання.  
Опанування знань з використання інформаційних систем і технологій 
в аудиті та набуття практичних навичок їх застосування. 
3.9. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. 
«Фінансовий облік», «Інформаційні системи і технології в обліку», 
«Державний фінансовий контроль організацій і установ», «Аудит». 
3.10. Зміст.  
Комп’ютерні інформаційні системи і технології в аудиті. Внутрішньо-
господарський контроль в умовах застосування інформаційних 
системи і технологій. Загальні програми управління аудиторськими 
проектами. Ознайомлення з бізнесом клієнта в умовах комп’ютерних 
інформаційних систем і технологій. Аудиторський ризик при викори-
станні комп’ютерних інформаційних систем і технологій. Аудитор-
ські процедури в умовах застосування комп’ютерних інформаційних 
систем і технологій. Узагальнення результатів аудиту в умовах 
застосування комп’ютерних інформаційних систем і технологій. 
3.11. Рекомендовані джерела. 
1. Івахненков С.В. Інформаційні технології в організації бухгалтер-

ського обліку та аудиту : навч. посіб. / С.В. Івахненков. – 4-те вид., 
випр. і допов. – К. : Знання, 2008. 

2. Подольський В.І. Комп’ютерні інформаційні системи в аудиті : 
підручник / В.І. Подольський. – М. : ЮНІТІ, 2007. 

3. Терещенко Л.О. Комп’ютерний аудит : навч.-метод. посіб. для самост. 
вивч. дисц. / Л.О. Терещенко, Б.В. Кудрицький. – К. : КНЕУ, 2011.  

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. Аудит.  
3.2. Шифр. НПП. 
3.3. Тип. Обов’язкова. 
3.4. Рік навчання. 2018–2019. 
3.5. Семестри. VІІ, VIII.  
3.6. Кількість кредитів ЄКТС. 10,5. 



 109

3.7. ПІБ лектора, науковий ступінь, посада. 
Никонович М.О., канд. екон. наук, доц.  
3.8. Результати навчання. 
Формування аудиторсько-аналітичного мислення, уміння узагальню-
вати результати аудиторських і аналітичних процедур, розробляти 
заходи обґрунтування якісних управлінських рішень. 
3.9. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни.  
«Бухгалтерський облік», «Теорія контролю фінансово-господарської 
діяльності». 
3.10. Зміст.  
Поняття, цілі та завдання аудиторської діяльності. Аудиторські послуги. 
Система нормативно-правового регулювання аудиту. Права, обов’язки 
та відповідальність сторін під час аудиту. Організація аудиту фінан-
сової звітності. Методичні прийоми та процедури аудиту фінансової 
звітності. Фінансовий аналіз як інструментарій аудиту. Критерії та 
параметри фінансової звітності. Аудит активів. Аудит капіталу. 
Аудит зобов’язань. Аудит доходів. Аудит витрат. 
3.11. Рекомендовані джерела.  
1. Никонович М.О. Організація і методика аудиту : навч. посіб. / 

М.О. Никонович, К.О. Редько, О.А. Юр’єва ; за ред. Є.В. Мниха. – 
К. : КНТЕУ, 2006. 

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

3. Никонович М.О. Аудит : підручник / М.О. Никонович, К.О. Редько ; 
за ред. Є.В. Мниха. – К. : КНТЕУ, 2014. 

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. 
 

3.1. Назва. Самоменеджмент. 
3.2. Шифр. ВС 1. 
3.3. Тип. За вибором. 
3.4. Рік навчання. 2018–2019. 
3.5. Семестр. VІІІ. 
3.6. Кількість кредитів ЄКТС. 3. 
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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 керівни-
цтва в організації, розвиток умінь організування особистої праці та 
праці підлеглих, оволодіння навичками особистісного розвитку менеджера. 
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 органі-
зації праці менеджера. Формування якостей ефективного менеджера. 
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 е изд., испр. –  К. : МАУП, 2002.  
4. Орликовський М.О. Самоменеджмент : практикум : терміни, тести, 

практ. завдання та ситуації : 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 вико-
ристанням 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. 
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ПРАКТИКА 
 
 

Виробнича практика 
 

Термін проходження та форма контролю.  
Семестр – VIII; 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, розта-
шовані за 5 хв ходи від головного навчального корпусу та за 15 хв від 
станцій метро «Лісова» та «Чернігівська». До центру міста (вул. Хрещатик) 
можна доїхати за 30 хв. Поблизу університету – лісопаркова зона та 
Парк Кіото.  

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

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

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

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

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

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

 
4.3. Харчування. 

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

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

20,00–25,00 грн. 
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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 Чорнобиль-
ської 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, Київ-
ського міського голови. 

Також 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 малозахи-
щених 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, 
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електронних каталогів, виставок документів. Працює вільний Wi-Fi 
доступ до освітніх ресурсів мережі Інтернет. 

До послуг користувачів бібліотеки – 6 читальних залів, 
7 абонементів, мультимедійна бібліотека, зал іноземної літератури, 
зал карткових та електронних каталогів, зал нових надходжень літера-
тури, 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 бібліо-
текою впроваджено цифровий підпис (PIN-CODE) в електронний 
формуляр користувача. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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 мультимедій-
них проекторів, 34 персональні мультимедійні комплекти та 6 пере-
сувних мультимедійних засобів (ПК з проектором на пересувному 
візку). У 2014 р. парк комп’ютерної техніки оновлено 25 моноблоками 
та системою відеоконференції LiveSize. 
 
4.10. Міжнародні програми. 

Університет, що приєднався до Великої хартії університетів, 
успішно співпрацює більш ніж 100-ма вищими навчальними закладами, 
міжнародними освітніми і науковими центрами та установами багатьох 
країн світу, у тому числі Азербайджану, Австрії, Білорусі, Велико-
британії, Греції, Грузії, Іспанії, Китаю, Латвії, Литви, Молдови, Польщі, 
Німеччини, Португалії, Росії, Румунії, США, Угорщини, Франції, 
Японії та інших країн. 
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Університет бере участь у розробці і реалізації низки міжнарод-
них проектів і програм для студентів, основними з яких є: 
− програма обміну студентами з Краківським економічним універси-
тетом (Польща), яка включає навчання за бакалаврськими програ-
мами протягом семестру; 

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

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

− програма обміну студентами з Будапештським економічним інсти-
тутом (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, Універ-
ситетом Париж-Ест Кретей Валь де Марн (UPEK), Університетом 
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 здобу-
вати освіту за кордоном відповідно до індикації та умов, викладених у 
таблиці. 
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4.12. Мовні курси. 
На курсах іноземних мов здійснюється підготовка студентів 

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

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

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

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

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

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

Контингент слухачів формується відповідно до наповнення груп 
протягом навчального року. 

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

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

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

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

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

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

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

 
4.14. Позауніверситетська діяльність та дозвілля. 

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

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

 
4.15. Студентські організації. 

Громадське життя КНТЕУ насичене, багатогранне та 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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