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ВСТУП 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

 
Таблиця відповідності шкали оцінювання ЄКТС 
національній системі оцінювання та КНТЕУ 

Оцінка за системою Оцінка за 
шкалою 
ЄКТС 

Визначення національною КНТЕУ 

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

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

C ДОБРЕ – загалом правильна робота 
з певною кількістю значних помилок 

добре 
75–81 

 
© Київський національний торговельно-

економічний університет, 2016 
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Закінчення таблиці 
 

Оцінка за системою Оцінка за 
шкалою 
ЄКТС 

Визначення національною КНТЕУ 

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

E 
ДОСТАТНЬО – виконання задовольняє 
мінімальні критерії 

задовільно 
60–68 

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

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

незадовільно 
1–34 

 
 
1. Загальна інформація. 
 
1.1. Назва і адреса. 

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

 
1.2. Опис закладу(зокрема тип і статус). 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Мазаракі 
Анатолій 
Антонович  
 

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

Притульська 
Наталія 
Володимирівна 
 

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

Шаповал  
Світлана  
Леонідівна 
 

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

Мельниченко  
Світлана 
Володимирівна 
 

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

Сай 
Валерій 
Миколайович 
 

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

Шаповал 
Леонід 
Геннадійович 

Проректор з адміністративно-господарської 
роботи 

 
1.4. Академічний календар. 

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

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

Шифр 
та найменування 
галузі знань 

Спеціальність
Спеціалізація 

освітнього ступеня 
«бакалавр» 

Спеціалізація 
освітнього ступеня 

«магістр» 
03 

Гуманітарні науки
035 

Філологія 
Переклад – англійська 

мова 
– 

Економічна 
кібернетика 

Економічна 
кібернетика 
Міжнародна 
економіка 

05 
Соціальні та 
поведінкові 

науки 
 

051 
Економіка 

Міжнародна 
економіка 

 Економіка 
підприємства 

 



 7

Продовження таблиці 
 

Шифр 
та найменування 
галузі знань 

Спеціальність
Спеціалізація 

освітнього ступеня 
«бакалавр» 

Спеціалізація 
освітнього ступеня 

«магістр» 
 Економічна безпека 

підприємства 
Економіка 

підприємства 

 

Фінанси підприємства

Фінансовий 
менеджмент 

053 
Психологія 

Психологія Психологія 

Міжнародний бізнес 
Міжнародна торгівля 

 

056 
Міжнародні 
економічні 
відносини 

Міжнародний маркетинг

Міжнародний 
бізнес 

06 
Журналістика 

061 
Журналістика

Реклама і зв’язки 
з громадськістю 

Реклама 

Облік і оподаткування Облік 
і оподаткування 

Фінансовий контрольФінансовий контроль 
Аудиторська 
діяльність 

071 
Облік 

і оподаткування

Аудиторська діяльність Фінансова аналітика
Державні фінанси 
Банківська справа 

Державні фінанси 

Державна 
казначейська справа 

Банківська справа 

Фінансове 
посередництво 

Фінансове 
посередництво 

072 
Фінанси, 
банківська 
справа та 

страхування 

Страхування Страхування 
Менеджмент 

зовнішньоекономічної 
діяльності 

Менеджмент 
зовнішньо-
економічної 
діяльності 

Менеджмент 
організацій 

Менеджмент 
організацій 

Торговельний 
менеджмент 

Торговельний 
менеджмент 

Менеджмент персоналу Менеджмент 
персоналу 

Готельний і ресто-
ранний менеджмент 

Готельний 
і ресторанний 
менеджмент 

07 
Управління та 
адміністрування 

 
 

073 
Менеджмент 

 

Туристичний 
менеджмент 

Туристичний 
менеджмент 
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Продовження таблиці 
 

Шифр 
та найменування 
галузі знань 

Спеціальність
Спеціалізація 

освітнього ступеня 
«бакалавр» 

Спеціалізація 
освітнього ступеня 

«магістр» 
Менеджмент 
інвестиційної 
діяльності 

  

Менеджмент 
інноваційної 
діяльності 
Публічне 

управління та 
адміністрування 

074 
Публічне 

управління та 
адміністру-

вання 

Публічне управління 
та адміністрування 

Управління в сфері 
економічної 
конкуренції 

Маркетинг Маркетинг 075 
Маркетинг Рекламний бізнес Рекламний бізнес 

Оптова і роздрібна 
торгівля 

Організація 
оптової та 

роздрібної торгівлі

Товарознавство 
і комерційна логістика

Товарознавство 
і комерційна 
логістика 

Товарознавство 
та організація 

зовнішньої торгівлі 

Товарознавство 
та організація 
зовнішньої 
торгівлі 

Митна справа Митна справа 

 
 

076 
Підприєм-
ництво, 

торгівля та 
біржова 
діяльність 

Управління 
безпечністю та якістю 

товарів 

Управління 
безпечністю 

та якістю товарів 

Комерційне право Комерційне право 

Фінансове право Фінансове право 

Правове забезпечення 
безпеки 

підприємницької 
діяльності 

Правове 
забезпечення 

безпеки 
підприємницької 

діяльності 

081 
Право 

Цивільне право 
і процес 

Цивільне право 
і процес 

08 
Право 

082 
Міжнародне 

право 
Міжнародне право Міжнародне право 
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Закінчення таблиці 
 

Шифр 
та найменування 
галузі знань 

Спеціальність
Спеціалізація 

освітнього ступеня 
«бакалавр» 

Спеціалізація 
освітнього ступеня 

«магістр» 
121 

Інженерія 
програмного 
забезпечення 

Інженерія 
програмного 
забезпечення 

– 

12 
Інформаційні 
технології 

122 
Комп’ютерні 
науки та 

інформаційні 
технології 

Комп’ютерні науки 
та інформаційні 

технології 

Комп’ютерні 
науки та 

інформаційні 
технології 

Шифр 
та найменування 
галузі знань 

Спеціальність
Спеціалізація 

освітнього ступеня 
«бакалавр» 

Спеціалізація 
освітнього ступеня 

«магістр» 
18 

Виробництво 
та технології 

181 
Харчові 
технології 

Ресторанні технології Ресторанні 
технології 

Готельна 
і ресторанна 

справа 

241 
Готельно-
ресторанна 
справа 

Готельно-ресторанна 
справа Міжнародний 

готельний бізнес 
Міжнародний 
туристичний 

бізнес 

24 
Сфера 

обслуговування 

242 
Туризм 

Туризм 
Курортна  
справа 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

про працю України; 
5) надання ксерокопіювальних послуг студентам. 

 
2.2. Умови розміщення/забезпечення проживання. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
2.4. Вартість проживання. 

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

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

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

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

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

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

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

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

 
2.6. Медичні послуги. 

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

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

 
2.7. Страхування. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Франція 

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

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

 
 

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

Міжнародні договори програми 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
2.16. Навчання на робочому місці. 

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

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

 
2.17. Умови для занять спортом і відпочинку. 

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

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

 
2.18. Студентські організації. 

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

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

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

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

розміщується в газеті «Університет і час», студентському журналі  
«Кіото, 19», на сайті університету (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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3. Профіль програми. 
 

Профіль програми «Менеджмент інвестиційної діяльності» 
освітнього ступеня «магістр»  

Тип диплому та 
обсяг програми 

Одиничний ступінь, 90 кредитів ЄКТС 

Вищий навчальний 
заклад 

Київський національний торговельно-економічний 
університет  

Акредитаційна 
інституція 

Міністерства освіти і науки України 

Період акредитації Акредитаційною комісією Міністерства освіти і науки 
України у 2012 р. 

Рівень програми Другий рівень 
A Ціль освітньої програми 
 Надання сучасної освіти в області менеджменту, формування спеціальних 

поглиблених теоретичних знань, навичок та вмінь в сфері інвестиційного 
менеджменту. 
Підготувати до успішного засвоєння програм вищих ступенів освіти (PhD), до 
викладацької діяльності, наукового консультування у бізнес-структурах 

В Характеристика програми 
 Предметна 

область, галузь 
знань 

07 «Управління та адміністрування»  

 Основний фокус 
програми  

Загальна освіта в області менеджменту і адміністрування 
та спеціалізація у сфері управління інвестиційною 
діяльністю підприємства  

 Орієнтація 
програми 

Програма базується на концептуальних теоретичних засадах 
провідних наукових шкіл та узагальненні практичного 
досвіду у сфері управління інвестиційною діяльністю 
підприємства, орієнтує на актуальні спеціалізації у сфері 
бізнесу та управління, в рамках яких можлива подальша 
професійна та наукова кар’єра: проектне управління, 
антикризове управління 

 Особливості 
та відмінності 
програми  

Передбачає вивчення актуальних професійно орієнтованих 
дисциплін у відповідності до затверджених авторських 
програм: управління вартістю підприємства, антикризове 
управління підприємством, проектне фінансування, аудит 
інвестиційних проектів, портфельне інвестування, операції 
з цінними паперами 

С Придатність до працевлаштування та подальшого навчання 
 Придатність 

до праце-
влаштування 

Виконання функцій керівництва об’єднаннями підприємств, 
підприємствами, установами, організаціями та їхніми 
підрозділами, управління інвестиційними програмами і 
проектами, асистент, посади викладача, наукового спів-
робітника 
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Продовження таблиці 
 

 Подальше 
навчання  

Можливість продовжити навчання в аспірантурі вищого 
навчального закладу, науково-дослідного інституту, акаде-
мічної установи, за програмами МВА у сфері бізнесу та 
управління 

D Стиль викладання 
 Підходи 

до викладання 
та навчання 

Збалансоване поєднання аудиторної та самостійної роботи 
на засадах проблемно-орієнтованого, інтерактивного 
навчання та самонавчання (лекції, семінарські заняття, 
диспути, практичні заняття, самостійна робота на основі 
навчальної та наукової літератури, інформаційно-аналі-
тичних джерел, підготовка проектів, випускної кваліфі-
каційної роботи, консультації викладачів) 

 Методи 
оцінювання 

Письмові екзамени, презентація індивідуальних робіт і 
проектів, поточний контроль (тестування, вирішення задач 
та ситуаційних вправ, кейсів, дебати, публічні виступи), 
атестація (захист випускної кваліфікаційної роботи) 

E Програмні компетентності 
 Загальні 

компетентності 
Аналіз, синтез та прогнозування. Здатність до аналізу 
та синтезу на основі логічних аргументів та перевірених 
фактів, прогнозування на основі виявлених тенденцій. 
Дослідницька здатність. Вміння ініціювати та викону-
вати наукові дослідження (самостійно або в науковій 
групі) з метою отримання нових знань та нових 
можливостей для економічної діяльності (бізнесу).  
Управлінські здатності. Уміння здійснювати раціональну 
організацію власної праці та праці підлеглих, розподі-
ляти повноваження, використовувати ефективні системи 
мотивації та оплати праці, підтримувати організаційну 
культуру, забезпечувати реалізацію управлінських рішень. 
Комунікаційні навички. Здатність до ефективної кому-
нікаційної взаємодії, вміння представляти комплексну 
інформацію у стислій формі усно та письмово, викорис-
товуючи інформаційно-комунікаційні технології та відповідні 
професійні терміни. 
Соціальні та етичні установки. Здатність формувати 
стійкий світогляд, плюралізм, політичну свідомість та 
культуру; правильне сприйняття сучасних проблем роз-
витку суспільства, людського буття, духовної культури; 
здатність поділяти соціальну відповідальність за діяльність 
підприємства (організації), установи. 
Викладацькі здатності. Вміння навчати студентів у 
вищій школі (проводити семінарські та практичні заняття) 

 Спеціальні 
компетентності 

Дослідницькі здатності. Володіння методами наукових 
досліджень при реалізації функцій інвестиційного мене-
джменту та методами процесного підходу в дослідженнях, 
розробках та просуванні проектної продукції (послуг) на 
ринок 
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Закінчення таблиці 
 

  Здатності аналізу даних. Здатність проводити дослі-
дження ринків реальних та фінансових інвестицій та їх 
сегментацію; здійснення оцінки ефективності інвестицій-
ного проекту, ефективності участі в проектах; здатність 
до аналізу ризиків, пов’язаних з інвестуванням. 
Прогностичні уміння. Вміння розробляти концепцію 
інвестиційної політики підприємства, плани інвестиційної 
діяльності.  
Розв’язання проблем. Визначення ефективних способів 
реалізації, захисту та відновлення порушених прав інвес-
тора при здійсненні інвестування; методів та інструментів 
захисту інвестиційних проектів від комерційних та 
некомерційних ризиків. 
Здатність до навчання та наукової діяльності. Здатність 
шляхом самостійного навчання освоїти нові області 
економіки та менеджменту; компетентність інтерпретувати 
результати наукових досліджень та їх вплив на еконо-
мічну систему 

F Програмні результати навчання 
 Знання і розуміння: 

– сутності, принципів, функцій, завдань та методів інвестиційного мене-
джменту;  

– правових норм, що регулюють відносини у сфері інвестування, 
використання інтелектуальної власності; 

– знання основних економічних законів; 
– методів процесного підходу в дослідженнях, розробках та просуванні 
проектної продукції (послуг) на ринок;  

– методології наукових досліджень, методики викладання у вищій школі. 
Застосування знань і розумінь: 
– використовувати методичний інструментарій аналізу та оцінювання 
інвестиційної привабливості об’єктів інвестиційного ринку; 

– розробляти бізнес-план інвестиційного проекту; 
– оцінювати ефективність та ризики інвестиційної діяльності підприємства 

(проекту); 
– вміння розробляти концепцію інвестиційної політики підприємства; 
– застосовувати інформаційні технології в управлінні інвестиційною 
діяльністю підприємства. 

Формування суджень:  
– проведення фундаментального та технічного аналізу кон’юнктури інвес-
тиційного ринку; 

– обґрунтування інвестиційної стратегії підприємства; 
– визначення ефективних способів реалізації інвестиційних проектів; 
– щодо вибору методів та інструментів захисту інвестиційних проектів від 
комерційних та некомерційних ризиків;  

– формування інвестиційної програми (проекту) та інвестиційного портфеля 
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4. Освітня програма. 
 

Керівник проектної групи (гарант освітньої програми) – 
Гуляєва Н.М., канд. екон. наук, проф. 
 

Київський національний торговельно-економічний університет 
Факультет економіки, менеджменту та психології  

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА  
Спеціалізація 
Спеціальність 
Галузь знань 

«Менеджмент інвестиційної діяльності» 
073 «Менеджмент» 
07 «Управління та адміністрування» 

Рівень вищої освіти  Другий  
Ступінь вищої освіти  Магістр  
Загальна кількість кредитів ЄКТС 90 
Термін навчання  1 рік 5 місяців 

Вимоги до рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання 
за освітньо-професійною програмою 

1 

– освітній ступінь «бакалавр», 
– умови прийому на навчання за Програмою регламентуються Правилами 
прийому до КНТЕУ 

Перелік навчальних дисциплін 

Навчальні дисципліни  
Кількість 
кредитів 
ЄКТС 

Місце 
в логічній 

послідовності 
вивчення 

(рік навчання)
1. Управління вартістю підприємства 4,5 1 
2. Інвестиційний менеджмент 6 1 
3. Інтелектуальна власність 4,5 1 
4.1. Дослідження та регулювання споживчого 

ринку 3 1 

4.2. Управління відносинами з інвесторами 3 1 
5.1. Управління проектами 4,5 1 
5.2. Управління змінами 4,5 1 
6.1. Операції з цінними паперами 4,5 1 
6.2. Аналіз фінансових ринків  4,5 1 
7.1. Методологія і організація наукових досліджень 3 1 
7.2. Методика викладання у вищій школі 3 1 
7.3. Ринок фінансових послуг 3 1 
8. Інвестиційне кредитування 4,5 1 
9. Облік і фінансова звітність за міжнародними 
стандартами  3 1 

10. Інвестиційне право 3 1 
11. Портфельне інвестування 3 1 
12.1. Проектне фінансування 4,5 1 

2 

12.2. Бізнес-планування 4,5 1 
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Продовження таблиці 
 

 

Навчальні дисципліни  
Кількість 
кредитів 
ЄКТС 

Місце 
в логічній 

послідовності 
вивчення 

(рік навчання)
13.1. Аудит інвестиційних проектів 3 1 
13.2. Електронна комерція 3 1 
14. Фінансовий менеджмент 3 2 
15. Інформаційні системи і технології в управ-

лінні інвестиційною діяльністю 3 2 

16.1. Контролінг 3 2 
16.2. Управління ризиками підприємства  3 2 
16.3. Внутрішній аудит  3 2 
Форма проведення атестації здобувачів вищої 
освіти  

Випускна 
кваліфікаційна робота 

 

Частка (у процентному співвідношенні) 
дисциплін нормативного змісту підготовки 

41,7 

Очікувані результати навчання  
Компетентності, якими повинен оволодіти магістр 

3 

Загальні  Аналіз та синтез. Здатність опрацьовувати інформацію, 
аналізувати й узагальнювати її, робити ґрунтовні висновки, 
належним способом оформляти їх результати.  
Гнучкість мислення. Здатність розв’язання складних задач і 
проблем, що потребують оновлення та інтеграції знань, часто 
в умовах неповної/недостатньої інформації та суперечливих 
вимог. 
Групова робот. Здатність до ефективної роботи в команді, 
дотримання етики ділового спілкування. 
Здатність до навчання. Здатність до безперервного та 
актуального навчання, вивчення і узагальнення передового 
досвіду у сфері своєї професійної діяльності.  
Уміння застосовувати знання на практиці. Здатність до 
застосування базових та спеціальних знань в практичній 
діяльності. 
Креативність. Здатність до генерування нових ідей.  
Комунікаційні навички Здатність до ефективної комуніка-
ційної взаємодії, у тому числі з використанням сучасних 
інформаційних технологій, використання іноземних мов у 
професійній діяльності; вміння зрозуміло і недвозначно 
доносити власні висновки, а також знання та пояснення, що 
їх обґрунтовують, до фахівців і нефахівців.  
Організаційні навички. Формування психологічної культури 
взаємодії у професійній та повсякденній діяльності. 
Етичні установки. Дотримання загальноприйнятих норм пове-
дінки та моралі в міжособистісних відносинах та у суспільстві, 
сприяння зміцненню моральних засад суспільства, орієнтація 
на загальнолюдські цінності 
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Закінчення таблиці 
 

 Фахові 
(спеціальні) 

Глибокі знання та розуміння: Володіння теоретичними 
знаннями щодо сутності, принципів, функцій, завдань та 
методів інвестиційного менеджменту. Володіння теоретич-
ними засадами фінансового менеджменту, інвестиційного 
права, контролінгу, управління проектами та вартістю. 
Розв’язання проблем: Вміння застосовувати систему еконо-
мічних показників для характеристики інвестиційного процесу 
на підприємстві, аналізувати та оцінювати інвестиційну 
привабливість об’єктів ринку інвестицій, здійснювати оцінку 
ефективності інвестиційної діяльності підприємства (проекту), 
застосовувати методи оцінки ризиків інвестиційної діяльності та 
знання інструментів управління ризиками. Вміння розробляти 
фінансовий план, план інвестиційної діяльності підприємства, 
бюджет капітальних вкладень, обґрунтовувати оптимальну 
структуру джерел фінансування. Вміння проводити оцінку 
вартості бізнесу (підприємства), аналізувати чинники, що 
впливають на вартість. Вміння розробляти та презентувати 
інвестиційний проект, бізнес-план, техніко-економічне обґрун-
тування, проводити аудит інвестиційних проектів. 
Комунікаційні навички: уміння здійснювати ефективне ділове 
спілкування, комунікувати із колегами даної області щодо 
наукових досягнень як на загальному рівні, так і на рівні 
спеціалістів, представляти складну інформацію у зручний та 
зрозумілий спосіб. 
Дослідницькі навички: уміння проводити наукові дослідження. 
Здатність використовувати професійно-профільовані знання 
й практичні навики в галузі професійно-профільованих 
дисциплін для вирішення практичних завдань з економіки 
підприємства та у виконанні науково-дослідних робіт, педаго-
гічній діяльності. Вміння представляти комплексну інформацію 
у стислій формі усно та письмово, використовуючи інфор-
маційно-комунікаційні технології та відповідні професійні 
терміни. Оволодіти навичками творчого критичного погляду 
на чинний економічний механізм підприємств і розробки 
обґрунтованих пропозицій щодо його удосконалення.  
Комп’ютерні навички: здатність розробляти та впроваджу-
вати комп’ютерні програми та використовувати існуючі, 
здійснювати адаптацію стандартних програм для потреб 
фінансово-економічної діяльності підприємства. Впровадження 
автоматизованих технологій у процесі накопичення, обробки, 
використання та розповсюдження інформації 
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5. Інформація про освітні компоненти (дисципліни). 
 
5.1. Назва. Управління вартістю підприємства. 
5.2. Тип. Обов’язкова. 
5.3. Рік навчання. 2016/2017. 
5.4. Семестр. I. 
5.5. Лектор, науковий ступінь, посада. 
Стасюк Л.Л., канд. екон. наук, доц. 
5.6. Результати навчання. 
Формування вартісного мислення, що разом із відповідною теоретичною 
та практичною підтримкою вдосконалює навички з управління 
підприємством. 
5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни.  
«Мікроекономіка», «Макроекономіка», «Фінанси», «Економіка підпри-
ємства», «Бухгалтерський облік» та інші дисципліни. 
5.8. Зміст. 
Теоретичні засади формування категорії «вартість (цінність) підпри-
ємства». Теоретичні засади управління вартістю (цінністю) підприємства. 
Інструменти впливу на ринкову вартість (цінність) підприємства. 
Моделювання зростання вартості (цінності) підприємства. 
5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби. 
1. Бусов В.И. Оценка стоимости предприятия (бизнеса) / В.И. Бусов, 
О.А Землянский, А.П. Поляков. – М. : Юрайт, 2013. – 432 с.  

2. Капитализация предприятий: теория и практика : моногр. / под ред. 
И.П. Булеева, Н.Е. Брюховецкой ; НАН Украины, Ин-т экономики 
пром-сти; ДонУЭП. – Донецк, 2011. – 328 с. 

3. Когденко В.Г. Управление стоимостью компании. Ценностно-
ориентированный менеджмент / В.Г. Когденко, М.В. Мельник. – 
М. : Юнити-Диана, 2012 – 448 с. 

4. Вартісно-орієнтований організаційно-економічний механізм корпора-
тивного управління холдинговими компаніями: стратегія отримання 
комбінаторних переваг : монографія // Т.В. Момот, М.В. Кадничан-
ський, О.А. Лобанов, Н.В. Рудь. – Харків : Фактор, 2010. – 220 c. 

5. Фінансове забезпечення розвитку підприємств : монографія / 
[І.О. Бланк, Н.М. Гуляєва та ін.] ; за ред. І.О. Бланка. – Київ : Київ. 
нац. торг.-екон. ун-т, 2011. – 344 с. 

5.10. Заплановані навчальні заходи та методи викладання. 
Поєднання традиційних та нетрадиційних методів навчання із вико-
ристанням інноваційних технологій: 
– лекції (оглядова / тематична / проблемна / бінарна / дуальна / лекція 
із заздалегідь запланованими помилками); 
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– семінарські / практичні / лабораторні заняття (тренінг / презентація / 
дискусія / модерація / моделювання ситуацій / «мозкова атака» / 
тренажерні завдання / метод кейс-стаді / робота в малих групах / інше). 

5.11. Методи оцінювання: 
– поточний контроль (тестування; усне / письмове опитування; перевірка 
дайджесту / звіту / конспекту / презентації / розрахунково-графічної 
роботи / проекту / вправи / задачі / ситуаційного завдання тощо); 

– підсумковий контроль – екзамен. 
5.12. Мова навчання та викладання. Українська. 
 
5.1. Назва. Інвестиційний менеджмент. 
5.2. Тип. Обов’язкова. 
5.3. Рік навчання. 2016/2017. 
5.4. Семестр. І. 
5.5. Лектор, науковий ступінь, посада.  
Гуляєва Н.М., канд. екон. наук, проф.  
5.6. Результати навчання. 
Здобуття студентами знань і набуття навичок з питань розроблення 
інвестиційної стратегії підприємства, аналізу інвестиційної приваб-
ливості проектів, методів оцінювання їхньої ефективності, ризиків, 
ліквідності, формування інвестиційного фінансового портфеля та 
програм реальних інвестицій підприємства. 
5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни.  
«Фінанси», «Економіка підприємства», «Фінанси підприємства», 
«Управління підприємств та об’єднань». 
5.8. Зміст. 
Сутність, мета та функції інвестиційного менеджменту. Методологічні 
засади та методичний інструментарій інвестиційного менеджменту. 
Оцінка та прогнозування розвитку інвестиційного ринку. Інвестиційна 
стратегія підприємства. Політика формування інвестиційних ресурсів 
підприємства. Управління реальними інвестиціями підприємства. 
Правила прийняття інвестиційних рішень. Формування програми 
реальних інвестицій підприємства. Особливості управління інновацій-
ними інвестиціями підприємства. Управління фінансовими інвестиціями 
підприємства. Управління портфелем фінансових інвестицій підприємства. 
5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси / засоби. 
1. Бланк І.О. Інвестиційний менеджмент : підручник / І.О. Бланк. – 
Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2003. 

2. Бланк И.А. Основы инвестиционного менеджмента : в 2 т. / 
И.А. Бланк. – Київ : Ника-центр ; Эльга, 2004. 



33 

3. Виленский П.И. Оценка эффективности инвестиционных проектов / 
П.И. Виленский. – М. : Альпина-Бизнес, 2004. 

4. Ковальов В.В. Инвестиции : учебник / В.В. Ковальов. – М. : Велби, 
2005. 

5. Гуляєва Н.М. Інвестиційний менеджмент: методика розв’язання 
практичних завдань : навч. посіб. / Н.М. Гуляєва, І.М. Вавдійчик ; 
за заг. ред. Н.М. Гуляєвої. – Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2015. – 
220 с. 

5.10. Заплановані навчальні заходи та методи викладання. 
Поєднання традиційних і нетрадиційних методів навчання з вико-
ристанням інноваційних технологій: 
– лекції (оглядова / тематична / проблемна / лекція-консультація / 
лекція-конференція / бінарна / дуальна / лекція із заздалегідь 
запланованими помилками); 

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

5.11. Методи оцінювання: 
– поточний контроль (тестування; усне / письмове опитування; пере-
вірка реферату / огляду / звіту / презентації / розрахунково-графічної 
роботи / проекту / вправи / задачі / ситуаційного завдання тощо); 

– підсумковий контроль – екзамен. 
5.12. Мова навчання та викладання. Українська. 
 
5.1. Назва. Інтелектуальна власність.  
5.2. Тип. Обов’язкова. 
5.3. Рік навчання. 2016/2017. 
5.4. Семестр. І. 
5.5. Лектор, науковий ступінь, посада. 
Дараганова Н.В., канд. юрид. наук, доц. 
5.6. Результати навчання. 
Формування системи знань про: поняття інтелектуальної власності; 
об’єкти та суб’єкти інтелектуальної власності; правову охорону 
авторського права; правову охорону суміжних прав; правову охорону 
винаходів, корисних моделей, промислових зразків; правову охорону 
нетрадиційних результатів інтелектуальної власності; правову охорону 
засобів індивідуалізації суб’єктів господарського обороту, товарів, 
робіт і послуг; захист від недобросовісної конкуренції; відповідаль-
ність за порушення прав інтелектуальної власності. Формування 
навичок практичного застосування знань, отриманих під час вивчення 
дисципліни «Інтелектуальна власність». 
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5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. 
«Правознавство».  
5.8. Зміст. 
Поняття інтелектуальної власності, об’єкти та суб’єкти інтелектуальної 
власності. Поняття, принципи та джерела авторського права; об’єкти 
та суб’єкти авторського права; особисті немайнові та майнові права 
на твори літератури, мистецтва і науки; колективне управління 
авторськими правами; відповідальність за порушення авторських 
прав. Правова охорона суміжних прав. Поняття та умови правової 
охорони винаходів, корисних моделей, промислових зразків. Правова 
охорона нетрадиційних результатів інтелектуальної власності. Правова 
охорона засобів індивідуалізації суб’єктів господарського обороту, 
товарів, робіт і послуг. Поняття та правовий захист комерційних 
(фірмових) найменувань; торговельної марки та географічних значень. 
Захист від недобросовісної конкуренції. Відповідальність за порушення 
прав інтелектуальної власності.  
5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби.  
1. Бошицький Ю.Л. Право інтелектуальної власності : навч. посіб. / 
Ю.Л. Бошицький. – Київ : Логос, 2007. 

2. Право інтелектуальної власності / за ред. О.А. Підопригори, 
О.Д. Святоцького. – Київ : Ін Юре, 2004. 

3. Право інтелектуальної власності : академ. курс : підруч. для студ. 
вищ. навч. закл. / за ред. О.П. Орлюк, О.Д. Святоцького. – Київ : 
Ін Юре, 2007. 

4. Бошицький Ю.Л. Правове регулювання службового винахідництва: 
проблеми теорії та практики / Ю.Л. Бошицький, М.М. Яшарова. – 
Київ : Вид-во Європ. ун-ту, 2012. 

5. Інтелектуальна власність : навч. посіб. / Г.М. Остапович, 
О.М. Стороженко, Г.В. Уманців, О.В. Фоміна. – Київ : Київ. нац. 
торг.-екон. ун-т, 2012. 

5.10. Заплановані навчальні заходи та методи викладання. 
Поєднання традиційних і нетрадиційних методів викладання із 
використанням інноваційних технологій : лекції (оглядові / тематичні); 
семінарські / практичні заняття. 
5.11. Методи оцінювання: 
– поточний контроль (тестування, усне / письмове опитування, вирі-
шення юридичних задач тощо);  

– підсумковий контроль (залік). 
5.12. Мова навчання та викладання. Українська. 
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5.1. Назва. Дослідження та регулювання споживчого ринку. 
5.2. Тип. За вибором. 
5.3. Рік навчання. 2016/2017. 
5.4. Семестр. І. 
5.5. Лектор, науковий ступінь, посада.  
Богославець Г.М., канд. екон. наук, доц.  
5.6. Результати навчання. 
Здобуття студентами знань стосовно механізму функціонування 
споживчого ринку та практичних навичок обґрунтування конкретних 
рішень, спрямованих на його регулювання для забезпечення стійкого 
та ефективного розвитку. 
5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни.  
«Економіка торговельного підприємства», «Основи підприємництва». 
5.8. Зміст. 
Теоретичні засади функціонування ринку споживчих товарів та послуг. 
Методологічні засади управління розвитком споживчого ринку. 
Формування попиту на споживчі товари та послуги. Управління 
формуванням пропозицій. Оцінка кон’юнктури ринку. Інфраструктура 
споживчого ринку та управління її розвитком. 
5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби. 
1. Богославець Г.М. Управління розвитком ринку споживчих товарів і 
послуг : опор. консп. лекцій / Г.М. Богославець, Л.О. Лігоненко. – 
Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2006. 

2. Лагутін В.Д. Внутрішній ринок споживчих товарів : Теорія 
розвитку і регулювання : монографія / В.Д. Лагутін. – Київ : Київ. 
нац. торг.-екон. ун-т, 2008. 

3. Споживчий ринок України: Методологія дослідження та регулю-
вання : монографія / за заг. ред. Л.О. Лігоненко. – Київ : Київ. нац. 
торг.-екон. ун-т, 2007. 

4. Абрютина М.С. Экономический анализ товарного рынка и 
торговой деятельности : учеб. пособие / М.С. Абрютина. – М. : 
Дело и Сервис, 2010. 

5. Дейан А. Изучение рынка / А. Дейан. – СПб. : Нева, 2003.  
5.10. Заплановані навчальні заходи та методи навчання. 
Поєднання традиційних і нетрадиційних методів навчання із викорис-
танням інноваційних технологій: 
– лекції (оглядова / тематична / проблемна / лекція для визначення 
заздалегідь запланованих помилок); 

– семінарські / практичні / лабораторні заняття (тренінг / презентація / 
дискусія / комунікативний метод / моделювання ситуацій / «мозкова 
атака» / робота в малих групах / інше). 
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5.11. Методи оцінювання: 
– поточний контроль (тестування; усне / письмове опитування; перевірка 
реферату / огляду / звіту / презентації / розрахунково-графічної 
роботи / проекту / вправи / задачі / ситуаційного завдання тощо); 

– підсумковий контроль – екзамен. 
5.12. Мова навчання та викладання. Українська. 
 
5.1. Назва. Управління відносинами з інвесторами. 
5.2. Тип. За вибором. 
5.3. Рік навчання. 2016/2017. 
5.4. Семестр. І. 
5.5. Лектор, науковий ступінь, посада.  
Жураховська Л.В., канд. екон. наук, доц., МВА. 
5.6. Результати навчання. 
Внаслідок вивчення дисципліни студент повинен знати: сутність та 
особливості інвестиційної поведінки та управління відносинами з 
інвесторами; основні теорії інвестиційної поведінки та управління 
відносинами з інвесторами; методичні прийоми аналізу інвестиційної 
поведінки; технології, що використовуються в управлінні відносинами 
з інвесторами; основні етапи організації процесу управління відно-
синами з інвесторами; особливості здійснення IR менеджменту щодо 
інституційних та індивідуальних інвесторів. Студент повинен вміти: 
використовувати самостійно, а також консультувати менеджмент з 
питань обліку та впливу поведінкових факторів в управлінні компанії; 
оволодіти усіма деталями «технології» скликання та проведення 
Загальних зборів, діяльності Наглядової ради та виконавчих органів 
акціонерного товариства; навчитися правильно складати та зберігати 
документацію акціонерного товариства; організувати роботу органів 
управління акціонерним товариством; врегульовувати конфліктні 
ситуації щодо відносин з інвесторами; підготовлювати та оформлювати 
правочини з власними цінними паперами акціонерного товариства; 
здійснювати комплекс заходів щодо запобігання спробам корпоратив-
ного шантажу, корпоративного захоплення акціонерного товариства 
тощо. 
5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни.  
«Макроекономіка», «Мікроекономіка», «Економічна теорія», «Ста-
тистика», «Фінанси», «Інвестиційний менеджмент». 
5.8. Зміст. 
Інвестиційна поведінка та аспекти корпоративного управління. Поняття 
про інвестиційну поведінку, її сутність та види. Інвестиційна поведінка 
та аспекти управління фінансами компанії. Роль корпоративного 
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секретаря акціонерного товариства в розвитку корпоративного управ-
ління. Корпоративний секретар акціонерного товариства, його місце 
та роль в структурі органів акціонерного товариства, процедура обрання 
та компетенції. Організація корпоративним секретарем заходів з 
корпоративного управління та правочинів з власними цінними 
паперами АТ. Корпоративний секретар АТ та захист прав акціонерів. 
Міжнародні стандарти IR Менеджменту. 
5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби. 
1. Окунєв О.Й. Корпоративне управління в приватних та сімейних 
компаніях : навч. посіб. / О.Й. Окунєв. – Київ : Міжнар. ін-т 
бізнесу, CIPE, 2012.  

2. Инвестиции / З. Боди, А. Кейн, А. Маркус ; пер. с англ. – 1-е изд. – 
М. : Олимп-Бизнес, 2013. – 1024 с. 

3. Браун Д. Все о стратегиях инвестирования на фондовом рынке / 
Д. Браун ; пер. с англ. – М., 2013. – 454 с. 

4. Baker, Malcolm and Wurgler, Jeffrey (2002). Market Timing and 
Capital Structure. – Journal of Finance, 57, 1–32. 

5. Shefrin, Hersh (2000). Biased Reaction to Earnings Announcements, 
Chapter 8 in Beyond Greed and Fear: Understanding Behavioral Finance 
and the Psychology of Investing, Harvard Business School Press.  

5.10. Заплановані навчальні заходи та методи викладання. 
Лекції, семінарські, практичні заняття з використанням інформаційних 
технологій та активних методів навчання (бізнес-кейси з реальної 
практики торговців ЦП, компаній управління активами, фондових 
бірж, інвестиційних департаментах банків; командні завдання (тім-
білдинг); інтерактивні тестові торги; гостьові лекції професіоналів; 
виїзні семінари в компаніях; бізнес-тренінги). 
5.11. Методи оцінювання: 
– поточний контроль (колективні та індивідуальні завдання – презентації 
студентів, обговорення проблемних питань (доповідей, есе, кейсів), 
усне та письмове опитування, тестування, колоквіуми, ділові ігри); 

– підсумковий контроль (екзамен). 
5.12. Мова навчання та викладання. Українська. 
 
5.1. Назва. Управління проектами. 
5.2. Тип. За вибором. 
5.3. Рік навчання. 2016/2017. 
5.4. Семестр. I. 
5.5. Лектор, науковий ступінь, посада.  
Присяжнюк А.Ю., канд. екон. наук, доц.; Підкамінний І.М., канд. екон. 
наук, доц.; Кудлай В.С., канд. екон. наук, доц.; Совершенна І.О., канд. 
техн. наук, доц. 
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5.6. Результати навчання. 
Формування у майбутніх фахівців компетенцій з ефективного управ-
ління проектами і програмами в динамічних умовах функціонування 
організацій. 
5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни.  
«Менеджмент», «Економіка підприємства», «Фінанси підприємства». 
5.8. Зміст. 
Управління проектами в системі менеджменту організації. Обґрунту-
вання проекту. Планування проекту. Управління часом виконання 
проекту. Планування ресурсного забезпечення проекту. Контролювання 
виконання проекту. Управління ризиками проектів. Управління якістю 
проекту. Управління персоналом у проектах. 
5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби.  
1. Управління проектами та програмами : підручник [для студ. вищ. 
навч. закл.] / С.Д. Бушуєв, Н.С. Бушуєва, А.Я. Казарєзов, К.В. Кошкін 
та ін. – Миколаїв : Видавництво Торубари О.С., 2010. – 352 с.  

2. Гонтарева І.В. Управління проектами : підручник / І.В. Гонтарева. – 
Харків : ХНЕУ, 2011. – 443 с. 

3. Ноздріна Л.В. Управління проектами : підручник [для студ. вищ. 
навч. закл.] / Л.В. Ноздріна, В.І. Ящук, О.І. Полотай ; за заг. ред. 
Л.В. Ноздріної. – Київ : Центр навч. літ., 2010. – 432 с. 

4. Тарасюк Г.М. Управління проектами : навч. посіб. [для студ. вищ. 
навч. закл.] / Г.М. Тарасюк. – Київ : Каравела, 2012. – 344 с. 

5. Тян Р.Б. Управління проектами : підручник [для студ. вищ. навч. 
закл.] / Р.Б. Тян, Б.І. Холод, В.А. Ткаченко. – Київ : Центр навч. 
літ., 2003. – 224 с. 

6. Управління проектами: вітчизняний і зарубіжний досвід : 
монографія / [М. Ажажа та ін.] ; під ред. С. Чернова [та ін.]. – 
Запоріжжя : РВВ ЗДІА, 2015. – 349 с. 

5.10. Заплановані навчальні заходи та методи викладання. 
Поєднання традиційних і нетрадиційних методів навчання з викорис-
танням інноваційних технологій: проблемні лекції, метод кейс-стаді, 
практичні завдання з використанням інформаційних технологій, 
презентацій, розв’язання розрахунково-аналітичних задач, самостійна 
робота студентів. 
5.11. Методи оцінювання: 
– поточний контроль (тестування, перевірка виконання ситуаційних 
вправ та творчих задач, індивідуальних робіт, рольових та прак-
тичних вправ, презентації індивідуальних та групових проектів);  

– підсумковий контроль (залік). 
5.12. Мова навчання та викладання. Українська. 
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5.1. Назва. Управління змінами. 
5.2. Тип. За вибором. 
5.3. Рік навчання. 2016/2017. 
5.4. Семестр. I. 
5.5. Лектор, науковий ступінь, посада.  
Бай С.І., д-р екон. наук, зав. каф.; Миколайчук І.П., канд. екон. наук, 
доц.; Присяжнюк А.Ю., канд. екон. наук., доц. 
5.6. Результати навчання. 
Формування у майбутніх фахівців цілісної системи теоретичних знань 
та практичних навичок з управління змінами в організаціях, розуміння 
принципів та особливостей застосування сучасного інструментарію 
реалізації змін та вироблення навичок щодо оцінювання ефективності 
та результативності управління змінами.. 
5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни.  
«Менеджмент», «Стратегічне управління». 
5.8. Зміст. 
Зміни як основа розвитку організації. Природа та джерела змін в 
організації. Типи, види та рівні змін в організації. Моделі управління 
змінами в організації. Процес управління змінами в організації. 
Організаційна діагностика: необхідність проведення і зміст. Методи 
та інструменти управління організаційними змінами. Поведінка персоналу 
в управлінні організаційними змінами. Роль команд та робочих груп в 
управлінні змінами. Стратегії управління змінами в організації. 
Організаційний розвиток у системі змін. Результативність та ефек-
тивність управління змінами  
5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби.  
1. Ашмарина С.И. Управление изменениями : учеб. пособие / 
С.И. Ашмарина, Б.Н. Герасимов. – М. : Рид Групп, 2011. – 208 с.  

2. Бай С.І. Розвиток організації: політика, потенціал, ефективність : 
монографія / С.І. Бай. – Київ : Київ. нац. торг-екон. ун-т, 2009. – 280 с.  

3. Воронков Д.К. Управління змінами на підприємстві: теорія та 
прикладні аспекти : монографія / Д.К. Воронов. – Харків : ВД 
«ІНЖЕК», 2010. – 340 с.  

4. Управління змінами : навч. посіб. / О.Є. Кузьмін, В.В. Яцура, 
І.І. Грибик та ін. – Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2014. – 
356 с. 

5. Сєріков А.В. Управління організаційними змінами : навч. посіб. / 
А.В. Сєріков. – Київ : Бурун Книга, 2013. – 263 с.  

5.10. Заплановані навчальні заходи та методи викладання. 
Поєднання традиційних і нетрадиційних методів навчання з викорис-
танням інноваційних технологій: проблемні лекції, метод кейс-стаді, 
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практичні завдання з використанням інформаційних технологій, розробка 
та презентація проектів, розв’язання розрахунково-аналітичних задач, 
участь у рольових іграх, виконання практичних та аналітичних вправ, 
самостійна робота студентів. 
5.11. Методи оцінювання:  
– поточний контроль (тестування, перевірка індивідуальних завдань, 
обговорення ситуаційних вправ, вирішення практичних задач, 
захист індивідуальних та групових проектів);  

– підсумковий контроль (залік). 
5.12. Мова навчання та викладання. Українська. 
 
5.1. Назва. Операції з цінними паперами. 
5.2. Тип. За вибором. 
5.3. Рік навчання. 2016/2017. 
5.4. Семестр. І. 
5.5. Лектор, науковий ступінь, посада. 
Жураховська Л.В., канд. екон. наук, доц., МВА 
5.6. Результати навчання. 
Після вивчення дисципліни «Операції з цінними паперами» студент 
повинен знати: 
• теоретичні, нормативно-правові основи та інструментарій здійснення 
професійної діяльності на ринку цінних паперів – дилерської 
діяльності, брокерської діяльності, андерайтингу, управління цінними 
паперами, організації торгівлі цінними паперами, реєстраторської 
та депозитарної діяльності, яка ведеться ліцензованими професій-
ними учасниками фондового ринку, відповідно до «Положення про 
сертифікацію осіб, що здійснюють професійну діяльність з цінними 
паперами в Україні»; 

• теоретичні засади та принципи оцінки інвестиційної привабливості 
інструментів фондового ринку та підприємств – емітентів цінних 
паперів як об’єктів інвестицій; 

• порядок здійснення аналізу об’єктів інвестування, використання 
технічного та фундаментального аналізу в плануванні операцій з 
цінними паперами. 

5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. 
«Макроекономіка», «Мікроекономіка», «Економічна теорія», «Мене-
джмент», «Статистика». 
5.8. Зміст. 
Розміщення, обіг та аналіз цінних паперів. Сутність та класифікація 
операцій з цінними паперами. Операції на первинному ринку цінних 
паперів. Операції на вторинному ринку цінних паперів. Особливості 
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операцій з цінними паперами, що проводять торговці цінними паперами. 
Аналіз ринку цінних паперів та особливості оцінки вартості акцій, 
облігацій та деривативів. Правове регулювання діяльності на фондовому 
ринку та оподаткування операцій з цінними паперами. Державне 
регулювання та ліцензування діяльності на ринку цінних паперів. 
Оподаткування операцій з цінними паперами. Світовий досвід 
розвитку фондових ринків. 
5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби. 
1. Біржовий фондовий ринок в Україні : навч. посіб. для фахівців 
фонд. ринку / [М.О. Бурмака (керівник) та ін.]. – Київ : АДС 
УМКЦентр, 2014. – 409 с.  

2. Боди З. Инвестиции : пер. с англ. / З. Боди, А. Кейн, А. Маркус. – 
1-е изд. – М. : Олимп-Бизнес, 2013. – 1024 с. 

3. Браун Д. Все о стратегиях инвестирования на фондовом рынке : 
пер. с англ. / Д. Браун. – М. : Манн, Иванов и Фабер, 2013. – 454 с. 

4. Грэхем Б. Анализ ценных бумаг : пер. с англ. / Б. Грэхем. – М. : 
Вильямс, 2012. – 880 с. 

5. Леонов Д.А. Ринок фінансових послуг: парадигма євроінтеграції : 
монографія / Д. Леонов, С. Льовочкін, С. Хоружий ; за ред. 
В.М. Федосова. – Київ : Український інститут розвитку фондового 
ринку, 2008. – 847 с. 

6. Професійна діяльність на ринку цінних паперів: торгівля цінними 
паперами : навч.-метод. посіб. / [К.К. Бовкун, Н.В. Дегтярьова, 
Л.Б. Долінський та ін.]. – Вид. 5-те, переробл. та допов. – Київ : 
АДС УМКЦентр, 2011. – 268 с. 

5.10. Заплановані навчальні та методи навчання. 
Лекції, семінарські, практичні заняття з використанням інформаційних 
технологій та активних методів навчання (бізнес-кейси з реальної 
практики торговців ЦП, компаній управління активами, фондових 
бірж, інвестиційних департаментах банків; командні завдання (тім-
білдинг); інтерактивні тестові торги; гостьові лекції професіоналів; 
виїзні семінари в компаніях; бізнес-тренінги). 
5.11. Методи оцінювання: 
– поточний контроль (колективні та індивідуальні завдання – міні-
проекти, презентації студентів, обговорення проблемних питань 
(доповідей, есе, кейсів), усне та письмове опитування, тестування, 
колоквіуми, ділові ігри); 

– підсумковий контроль – залік. 
5.12. Мова навчання та викладання. Українська. 
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5.1. Назва. Аналіз фінансових ринків. 
5.2. Тип. За вибором. 
5.3. Рік навчання. 2016/2017. 
5.4. Семестр. I. 
5.5. Лектор, науковий ступінь, посада. 
Шульга Н.П., д-р екон. наук, зав. каф. 
5.6. Результати навчання. 
Формування знань з основ функціонування та розвитку фінансового 
ринку, оволодіння теоретичними знаннями та отримання практичних 
навичок щодо аналізу кон’юнктури фінансових ринків. Оволодіння 
апаратом технічного аналізу фінансових ринків, здобуття умінь побудови 
і інтерпретації графіків динаміки рівня цін та обсягів продажу 
окремих видів фінансових інструментів; здобуття теоретичних знань і 
практичних навичок аналізу та прогнозування кон’юнктури фінансових 
ринків у взаємозв’язку із фінансовим станом та перспективами 
розвитку окремих учасників цих ринків (зокрема фінансових установ 
та емітентів фінансових інструментів). 
5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. 
«Макроекономіка», «Мікроекономіка», «Основи економічного аналізу», 
«Менеджмент», «Економіка підприємства», «Фінанси підприємства». 
5.8. Зміст.  
Фінансовий ринок: сутність, функції та роль в економіці. Процентні 
ставки, ризик та дохід. Фінансові інститути. Грошово-кредитний та 
валютний ринок. Методологічні та організаційні засади аналізу фінан-
сових ринків. Технічний аналіз фінансових ринків. Фундаментальний 
аналіз фінансових ринків. Специфічні методи аналізу фінансових ринків. 
5.9. Рекомендовані джерела та інші напчальні ресурси/засоби. 
1. Шепудько В.М. Фінансовий ринок : навч. посіб. / В.М. Шепудько. – 
Київ : Прес, 2002. 

2. Чаюн І.О. Фінансовий ринок : опорний конспект / І.О. Чаюн, 
В.В. Адаменко. – Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2007. 

3. Ходоківська В.П. Ринок фінансових послуг: теорія і практика : 
навч. посіб. / В.П. Ходоківська, В.В. Бєляєв. – Київ : Центр навч. 
літ., 2003. 

5.10. Заплановані навчальні заходи та методи навчання. 
Поєднання традиційних та нетрадиційних методів навчання із вико-
ристанням інноваційних технологій: лекції (оглядова / тематична / 
проблемна / лекція із заздалегідь запланованими помилками); семі-
нарські / практичні/ лабораторні заняття (тренінг / презентація / 
дискусія / комунікативний метод / модерація / моделювання ситуацій / 
«мозкова атака» / тренажерні завдання / метод кейс-стаді / робота в 
малих групах / інше). 
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5.11. Методи оцінювання: 
– поточний контроль (тестування; усне / письмове опитування; пере-
вірка звіту / конспекту / розрахунково-графічної роботи / проекту / 
вправи / задачі / ситуаційного завдання тощо); 

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

 
5.1. Назва. Методологія і організація наукових досліджень. 
5.2. Тип. За вибором. 
5.3. Рік навчання. 2016/2017. 
5.4. Семестр. I. 
5.5. Лектор, науковий ступінь, посада. 
Чаюн І.О., канд. екон. наук, доц. 
5.6. Результати навчання. 
Здобуття студентами теоретичних знань щодо методології, інструмен-
тарію, організації та апробації наукових досліджень, практичних навичок 
з планування та організації наукових досліджень магістрів у рамках 
обраних напрямів досліджень. 
5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни.  
«Економічний аналіз», «Економіка підприємства», «Фінанси підпри-
ємства».  
5.8. Зміст. 
Методологія і процес наукового дослідження. Методи наукових 
досліджень: поняття, характеристики, методи емпіричних досліджень 
та аналізу. Наукове прогнозування як метод дослідження, планування 
як функція прогнозування. Інформаційне забезпечення наукового 
дослідження. Організація наукового дослідження магістрів.  
5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби. 
1. Економічні дослідження (методологія, інструментарій, організація, 
апробація) : навч. посіб. / за ред. А.А. Мазаракі. – Київ : Київ. нац. 
торг.-екон. ун-т, 2011. – 280 с. 

5.10. Заплановані навчальні заходи та методи викладання. 
Поєднання традиційних і нетрадиційних методів навчання з викорис-
танням інноваційних технологій: 
– лекції (оглядова / тематична / проблемна / лекція-консультація/ 
дуальна / лекція із заздалегідь запланованими помилками); 

– семінарські / практичні/ лабораторні заняття (тренінг / презентація/ 
дискусія / імітація / моделювання ситуацій / тренажерні завдання/ 
метод кейс-стаді, робота в малих групах / інше). 
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5.11. Методи оцінювання: 
– поточний контроль (оцінювання участі у дискусії; усне / письмове 
опитування; перевірка підготовленого есе / дайджесту / бібліогра-
фічного огляду / наукової статті / конспекту / презентації / 
розрахунково-аналітичної роботи, тощо; 

– підсумковий контроль – залік. 
5.12. Мова навчання та викладання. Українська. 
 
5.1. Назва. Методика викладання у вищій школі. 
5.2. Тип. За вибором. 
5.3. Рік навчання. 2016/2017. 
5.4. Семестр. I. 
5.5. Лектор, науковий ступінь, посада. 
Гейдор А.П., канд. екон. наук, доц.  
5.6. Результати навчання. 
Формування практичних навичок та вмінь застосування методики 
викладання у ВНЗ із використанням як традиційних, так й інноваційних 
освітніх технологій; формування основ педагогічної майстерності, 
розвитку комунікативних здібностей; оволодіння методикою розробки 
навчально-методичних видань. 
5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни.  
«Психологія», «Філософія».  
5.8. Зміст. 
Система вищої освіти в Україні, тенденції та перспективи розвитку. 
Планування та організація освітнього процесу. Психологічні основи 
навчання та педагогічна майстерність викладача. Система методів 
навчання у вищій школі та їх використання у викладанні фахових 
дисциплін. Науково-методичне забезпечення освітнього процесу. 
Традиційні та інноваційні освітянські технології. Аудиторні форми 
навчання у вищих навчальних закладах: підготовка та методика 
проведення. Інтерактивні методи навчання і тактики їх застосування. 
Організація самостійної роботи студентів. Контроль та діагностика 
знань студентів. Організація практичної підготовки студентів. Планування 
роботи викладача та облік її виконання. 
5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби. 
1. Методика викладання у вищій школі : навч. посіб. / В.М. Нагаєв. – 
Київ : Центр навч. літ., 2010. – 280 с. 

2. Методика викладання у вищій школі : навч. посіб. / І.Г. Павленко, 
О.О. Лаврентьєва. – Кривий ріг : КДПУ, 2010. – 270 с. 

3. Кузьмінський А.І. Педагогіка вищої школи : навч. посіб. / 
А.І. Кузьмінський. – Вид. 2, стереотип. – Київ : Знання, 2011. – 486 с. 
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4. Жигірь В.І. Професійна педагогіка : навч. посіб. [для студ. ВНЗ] / 
В.І. Жигірь, О.А. Чернєга. – Київ : Кондор, 2012. – 338 с 

5. Крикун О.О. Методика викладання у вищій школі : навч. посіб. / 
О.О. Крикун ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків : ХНУ, 
2012. – 235 с. 

5.10. Заплановані навчальні заходи та методи навчання. 
Поєднання традиційних і нетрадиційних методів навчання з викорис-
танням інноваційних технологій: 
– лекції (оглядова / тематична / проблемна / лекція-консультація / 
дуальна / лекція із заздалегідь запланованими помилками); 

– семінарські / практичні / лабораторні заняття (тренінг / презентація / 
дискусія / імітація / моделювання ситуацій / тренажерні завдання / 
метод кейс-стаді, робота в малих групах / інше). 

5.11. Методи оцінювання: 
– поточний контроль (тестування; усне/ письмове опитування; перевірка 
підготовленого есе / дайджесту / огляду / звіту / конспекту / 
презентації / розрахунково-графічної роботи / проекту / вправи / 
задачі / ситуаційного завдання тощо); 

– підсумковий контроль – залік. 
5.12. Мова навчання та викладання. Українська. 
 
5.1. Назва. Ринок фінансових послуг.  
5.2. Тип. Обов’язкова. 
5.3. Рік навчання. 2016/2017. 
5.4. Семестр. I. 
5.5. Лектор, науковий ступінь, посада.  
Волосович С. В., д-р екон. наук, проф. 
5.6. Результати навчання. 
Формування знань у сфері функціонування ринку фінансових послуг. 
5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни.  
«Економічна теорія», «Макроекономіка», «Гроші і кредит», «Фінанси». 
5.8. Зміст. 
Теоретичні засади функціонування ринку фінансових послуг. Інститу-
ційна структура ринку фінансових послуг. Фінансові послуги на ринку 
грошей. Фінансові послуги на кредитному ринку. Фінансові послуги 
на валютному ринку. Фінансові послуги на фондовому ринку. Фінансові 
послуги у сфері страхування і накопичувального пенсійного забезпе-
чення. Інші фінансові послуги. Державне регулювання та саморегулювання 
на ринку фінансових послуг. Доступність фінансових послуг. 
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5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби. 
1. Лютий І.О. Банківські інститути в умовах глобалізації ринку 
фінансових послуг / І.О. Лютий, О.М. Юрчук. – Київ : Знання, 
2011. – 357 с. : іл., табл., портр. 

2. Аванесова І.А. Фінансові послуги : навч. посіб. для студ. вищ. навч. 
закл. – 2-ге вид., допов. та переробл. – Київ : Київ. нац. торг.-екон. 
ун-т, 2012. – 575 с. 

3. Сич Є.М. Ринок фінансових послуг / Є.М. Сич, В.П. Ільчук, 
Н.І. Гавриленко. – Київ : Центр навч. літ., 2012. – 428 с. 

5.10. Заплановані навчальні заходи та методи викладання.  
Лекції, семінарські практичні заняття з використанням інформаційних 
технологій та активних методів навчання. 
5.11. Методи оцінювання:  
– поточний контроль (опитування, колоквіуми); 
– підсумковий контроль – залік. 
5.12. Мова навчання та викладання. Українська. 
 
5.1. Назва. Інвестиційне кредитування. 
5.2. Тип. Обов’язкова. 
5.3. Рік навчання. 2016/17. 
5.4. Семестр. ІІ. 
5.5. Лектор, науковий ступінь, посада. 
Гордієнко Т.М., канд. екон. наук, доц. 
5.6. Результати навчання. 
У результаті вивчення дисципліни «Інвестиційне кредитування» 
студенти мають отримати глибокі знання з теорії та практики 
кредитування інвестиційних проектів за умов ринкової економіки та 
навички самостійного творчого мислення, прийняття оптимальних 
рішень при залученні кредитних джерел фінансування інвестиційних 
проектів підприємств в умовах невизначеності, пошуку надійних 
партнерів-кредиторів та привабливих кредитних програм.  
5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. 
«Гроші та кредит», «Інвестиційний менеджмент» та інші. 
5.8. Зміст. 
Інвестиційне кредитування: сутність та роль у розширеному суспіль-
ному відтворенні. Банківське інвестиційне кредитування. Організація 
банківського інвестиційного кредитування. Інвестиційне кредитування 
під заставу нерухомості. Лізинг. Державне інвестиційне кредиту-
вання. Міжнародний інвестиційний кредит. Управління ризиками при 
інвестиційному кредитуванні. 
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5.9.Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби. 
1. Інвестиційне кредитування : навч. посіб. / О.Д. Вовчак, 
Н.М. Рущишин, І.П. Андрушків, І.Є. Бучко. – Київ : Знання, 2013. – 
227 с.  

2. Пересада А.А. Інвестиційне кредитування : навч. посіб. / 
А.А. Пересада, Т.В. Майорова. – Київ : КНЕУ, 2002. – 271 с. 

3. Пшик Б.І. Інвестиційне кредитування : навч. посіб. для студ. вищ. 
навч. закл. / НБУ ; Львівський банківський ін-т. – Львів : ЛБІ НБУ, 
2005. – 292 с. 

4. Технології лізингу : монографія / Р.М. Іваненко, Л.Л. Стасюк, 
Т.М. Гордієнко та ін. – Київ : ВАТ «УКРКНИГА», 2010. – 320 с. 

5.10. Заплановані навчальні заходи та методи навчання.  
Лекції, семінарські заняття, практичні заняття, самостійна робота 
студентів. 
5.11. Методи оцінювання: 
– поточний контроль (усне опитування, письмове тестування, обгово-
рення повідомлень, індивідуальних завдань та презентацій); 

– підсумковий контроль – екзамен.  
5.12. Мова навчання та викладання. Українська. 
 
5.1. Назва. Облік і фінансова звітність за міжнародними стандартами. 
5.2. Тип. Обов’язкова. 
5.3. Рік навчання. 2016/2017. 
5.4. Семестр. ІІ. 
5.5. Лектор, науковий ступінь, посада.  
Ромашко О.М., ст. викл.; Карпенко Д.В., канд. екон. наук, ст. викл. 
5.6. Результати навчання. 
Здобуття знань з теорії та практики ведення обліку та формування 
показників фінансової звітності за міжнародними стандартами для 
подальшого їх використання у практичній діяльності, що сприятиме 
підвищенню рівня кваліфікації та конкурентоспроможності як фахівця 
у сфері обліку та аудиту міжнародного рівня. 
5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни.  
«Бухгалтерський облік». 
5.8. Зміст. 
Основні завдання міжнародних стандартів фінансової звітності. Основні 
вимоги до фінансової звітності за міжнародними стандартами. Підходи 
до формування показників фінансової звітності (аналіз, оцінювання та 
відображення). Відображення інформації про активи. Відображення 
інформації про власний капітал, довгострокові та поточні зобов’я-
зання. Витрати, доходи та фінансові результати. 
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5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби.  
1. Голов С.Ф. Международные стандарты финансовой отчетности. 

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

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

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

4. Голов С.Ф. Трансформація фінансової звітності українських підприємств 
у фінансову звітність за міжнародними стандартами : методичні 
рекомендації / С.Ф. Голов, В.М. Костюченко, О.М. Кулага. – 
Вінниця : ТОВ «Консоль», 2013. – 267 с. 

5. Облік і звітність за міжнародними стандартами : навч. посіб. / 
З.В. Задорожний, В.М. Панасюк, Є.К. Ковальчук, Л.Я. Бобрівець. – 
Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – 446 с.  

6. Міжнародні стандарти фінансової звітності [Електронний ресурс]. – 
Режим доступу : http://www.minfin.gov.ua 

5.10. Заплановані навчальні заходи та методи викладання. 
Поєднання традиційних та нетрадиційних методів викладання з 
використанням інноваційних технологій:  
– лекції (тематичні, проблемні); 
– практичні (традиційні, з моделюванням ситуацій). 
5.11. Методи оцінювання: 
– поточний контроль (тестування; усне та письмове опитування);  
– підсумковий контроль (залік). 
5.12. Мова навчання та викладання. Українська. 
 
5.1. Назва. Інвестиційне право. 
5.2. Тип. Обов’язкова.  
5.3. Рік навчання. 2016/2017. 
5.4. Семестр. ІІ. 
5.5. Лектор, науковий ступінь посада. 
Дорохіна Ю.А., канд. юрид. наук, доц. 
5.6. Результати навчання. 
У результаті вивчення дисципліни студенти повинні знати: норма-
тивно-правові акти України, що регулюють інвестиційні відносини; 
суб’єкти та об’єкти інвестиційного права; види інвестиційної діяльності; 
основні терміни; вміти: застосовувати чинне інвестиційне законодавство; 
правовими засобами вирішувати ситуації, які виникли в інвестиційних 
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правовідносинах. Основна мета: формування комплексу теоретичних 
знань з питань інвестиційного права як визначальної економіко-
правової категорії сучасного суспільства. 
5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. 
«Правознавство», «Підприємницьке право». 
5.8. Зміст. 
Поняття та предмет інвестиційного права. Державне регулювання 
інвестування та гарантії захисту інвестицій. Корпоративна форма 
інвестування. Договірна форма інвестування. Інвестування у формі 
капітального будівництва. Інноваційне інвестування. Іноземне інвесту-
вання. Окремі види договірного інвестування. Спільне інвестування. 
5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/заходи.  
1. Вінник О.М. Інвестиційне право України : підручник / 
О.М. Вінник. – Київ, 2009. – 486 с. 

2. Инвестиционное право / И.З. Фархутдинов, В.А. Трапезников. – 
М. : 2006. – 360 с. 

3. Державне регулювання економіки: Навч. посібн.- 2-ге вид., випр. і 
доп.- К.: Знання, 2004.- 262 с. 

4. Майорова Т.В. Інвестиційна діяльність : навч. посіб. / 
Т.В. Майорова. – Київ : Центр навч. літ., 2004. – 580 с. 

5. Чернадчук В.Д. Інвестиційне право України : навч. посіб. / 
В.Д. Чернадчук, В.В. Сухонос, Т.О. Чернадчук ; за заг. ред. 
В.Д. Чернадчука. – Суми : Університетська книга, 2005. – 260 с. 

6. Інвестування : підручник / за ред. Л.О. Омелянович. – Київ : 
Знання, 2012. – 278 с. 

5.10. Заплановані навчальні заходи та методи викладання.  
Поєднання традиційних та нетрадиційних методів навчання із вико-
ристанням інноваційних технологій: лекції (оглядова / тематична / 
проблемна / лекція-консультація / бінарна / лекція зі заздалегідь 
запланованими помилками); семінарські / практичні / лабораторні 
заняття (тренінг / презентація / дискусія / комунікативний метод / 
імітація / симуляція / модерація / моделювання ситуацій / «мозкова 
атака» / робота в малих групах / інше). 
5.11. Методи оцінювання: 
– поточний контроль (тестування; усне / письмове опитування; пере-
вірка звіту / конспекту / розрахунково-графічної роботи / проекту / 
вправи / задачі / ситуаційного завдання тощо); 

– підсумковий контроль – екзамен. 
5.12. Мова навчання та викладання. Українська. 
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5.1. Назва. Портфельне інвестування. 
5.2. Тип. Обов’язкова. 
5.3. Рік навчання. 2016/2017. 
5.4. Семестр. II. 
5.5. Лектор, науковий ступінь, посада. 
Жураховська Л.В., канд. екон. наук, доц. 
5.6. Результати навчання. 
Розуміння ролі і значення портфельного інвестування в економіці, 
знання теорій та стратегій портфельного інвестування, оволодіння 
навичками управління фінансовими активами; знання основних законів 
та інших нормативно-правових актів, що регулюють діяльність інститутів 
спільного інвестування (ІСІ) та недержавних пенсійних фондів (НПФ) 
в Україні; вміння розраховувати вартість чистих активів ІСІ та чисту 
вартість НПФ. 
5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. 
«Макроекономіка», «Мікроекономіка», «Економічна теорія», «Мене-
джмент», «Статистика», «Фінанси». 
5.8. Зміст. 
Портфельне інвестування як вид інвестиційної діяльності. Теорії 
портфельного інвестування. Стратегії портфельного інвестування. 
Інститути спільного інвестування. Недержавні пенсійні фонди як 
інституційні інвестори. Діяльність компаній з управління активами та 
її регулювання. 
5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/заходи. 
1. Портфельне інвестування : підручник / О.Г. Шевченко, Т.В. Майорова, 
О.М. Юркевич [та ін.] ; за наук. ред. О.Г. Шевченко, 
Т.В. Майорової. – Київ : КНЕУ, 2010. – 407, [1] с. [Рекомендовано 
МОН України]. 

2. Боди З. Принципы инвестиций : пер. с англ. / З. Боди, А. Кейн, 
А. Маркус. – 4-е изд. – М. : Вильямс, 2004. – 984 с. 

3. Енциклопедичний довідник з інвестування / за ред. В. Фещенка. – 
Київ, Українське агентство фінансового розвитку, 2009. – 594 с. 

5.10. Заплановані навчальні заходи та методи навчання. 
Лекції, колективні та індивідуальні завдання, презентації, обгово-
рення проблемних питань, аналіз публікацій, розв’язання задач, 
самостійна робота. 
5.11. Методи оцінювання: 
– поточний контроль (усне та письмове опитування, тестування, 
перевірка завдань, розв’язаних задач); 

– підсумковий контроль – екзамен. 
5.12. Мова навчання та викладання. Українська. 
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5.1. Назва. Проектне фінансування. 
5.2. Тип. За вибором. 
5.3. Рік навчання. 2016/2017. 
5.4. Семестр. ІІ. 
5.5. Лектор, науковий ступінь, посада. 
Ганечко І.Г., канд. екон. наук, доц. 
5.6. Результати навчання. 
Набуття студентами спеціальних знань у сфері інвестиційного 
бізнесу, в тому числі: основ організації проектного фінансування, 
обґрунтування доцільності інвестицій, аналізу та експертизи інвести-
ційних проектів, розробки проектно-кошторисної документації, управління 
ризиками інвестиційних проектів, фінансового забезпечення реалізації 
реальних інвестиційних проектів, моніторингу та управління інвес-
тиційними програмами та проектами. 
5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. 
«Макроекономіка», «Мікроекономіка», «Менеджмент», «Економіка 
підприємства», «Фінанси підприємств», «Інвестування». 
5.8. Зміст. 
Сутність, методи та форми проектного фінансування. Міжнародні і 
вітчизняні фінансові інститути. Роль міжнародних фінансових інститутів 
у становленні і розвитку проектного фінансування. Структура та 
елементи світового ринку проектного фінансування. Основні пріоритети 
і форми проектного фінансування на сучасному етапі. Ризики проектної 
діяльності та їх основні види. Управління ризиками проектної 
діяльності. Основні види і типи інструментів управління проектними 
ризиками, що використовуються учасниками проектного фінансування. 
5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби. 
1. Пересада А.А. Проектне фінансування : підручник / А.А. Пересада. – 
Київ : КНЕУ, 2005. 

2. Бардиш Г.О. Проектне фінансування : підручник / Г.О. Бардиш. – 
Київ : Алерта, 2011. 

3. Йескомб Э.Р. Принципы проектного финансирования : пер. с англ. / 
Э.Р. Йескомб. – М. : Вершина, 2008. 

4. Федотова М.А. Проектное финансирование и анализ : учеб. 
пособие для бакалаврата и магистратуры / М.А. Федотова, 
И.А. Никонова, Н.А. Лычова. – М. : Изд-во Юрайт, 2014. – 144 с. 

5.10. Заплановані навчальні заходи та методи навчання. 
Поєднання традиційних та нетрадиційних методів навчання із вико-
ристанням інноваційних технологій: 
– лекції (оглядова / тематична / проблемна / лекція зі заздалегідь 
запланованими помилками); 
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– семінарські / практичні / лабораторні заняття (тренінг / презентація / 
дискусія / комунікативний метод / модерація / моделювання ситуацій / 
«мозкова атака» / тренажерні завдання / метод кейс-стаді / робота в 
малих групах / інше). 

5.11. Методи оцінювання: 
– поточний контроль (тестування; усне / письмове опитування; пере-
вірка звіту / конспекту / розрахунково-графічної роботи / проекту / 
вправи / задачі / ситуаційного завдання тощо); 

– підсумковий контроль – екзамен. 
5.12. Мова навчання та викладання. Українська. 
 
5.1. Назва. Бізнес-планування. 
5.2. Тип. За вибором. 
5.3. Рік навчання. 2016/2017. 
5.4. Семестр. ІІ. 
5.5. Лектор, науковий ступінь, посада. 
Афанасьєв К.М., канд. екон. наук, ст. викл. 
5.6. Результати навчання. 
Формування у студентів сучасного економічного мислення, набуття 
навичок оцінювання бізнес-плану, визначення змісту бізнес-плану і 
сукупності методів, способів та інструментів, які використовуються 
на практиці під час його розроблення. 
5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. 
«Макроекономіка», «Мікроекономіка», «Економіка підприємства», 
«Гроші та кредит», «Фінанси», «Бухгалтерський облік». 
5.8. Зміст. 
Бізнес-план як інструмент управління бізнесом у ринковій системі 
господарювання. Підготовча стадія розроблення бізнес-плану. Структура, 
логіка розроблення та оформлення бізнес-плану. Продукт (послуги) та 
ринок. Маркетинг-план. Виробничий план. Організаційний план. 
Оцінка ризиків. Фінансовий план. Презентація бізнес-плану. 
5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси / засоби. 
1. Збірник бізнес-планів з коментарями і рекомендаціями / 
В.М. Попов, С.І. Ляпунов, І.В. Безлепкін, Г.В. Медвєдєв. – Київ : 
Центр навч. літ. ; М. : Кно Рус, 2003. 

2. Кирлик Т.Н. Краткий курс бизнес-планирования : учеб. пособие / 
Т.Н. Кирлик. – Х. : Изд-во НУА ; Консул, 2005. 

3. Ясинський В.В. Бізнес-планування. Теорія і практика : навч. посіб. / 
В.В. Ясинський, О.О. Гайдай. – Київ : Каравелла, 2004. 

4. Черняк В.З. Бизнес-планирование : учебник / В.З. Черняк. – М. : 
КНОРУС, 2005. 
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5. Чапин Кари Handmade : придумай и сделай бизнес своими руками / 
Кари Чапин ; пер. с англ. И. Айзятуловой. – М. : Макс, Иванов и 
Фербер, 2015. – 272 с.  

5.10. Заплановані навчальні заходи та методи навчання. 
Поєднання традиційних і нетрадиційних методів навчання з викорис-
танням інноваційних технологій: 
– лекції (тематична / проблемна / лекція-консультація / лекція-конфе-
ренція / лекція із заздалегідь запланованими помилками); 

– семінарські / практичні / лабораторні заняття (тренінг / презентація / 
дискусія / комунікативний метод / модерація / моделювання ситуацій / 
«мозкова атака» / тренажерні завдання / робота в малих групах та ін.). 

5.11. Методи оцінювання. 
– поточний контроль (тестування; усне / письмове опитування; 
перевірка підготовленого есе / дайджесту / звіту / конспекту / 
розрахунково-графічні роботи / задачі / ситуаційні завдання тощо); 

– підсумковий контроль (екзамен). 
5.12. Мова навчання та викладання. Українська. 
 
5.1. Назва. Аудит інвестиційних проектів.  
5.2. Тип. За вибором. 
5.3. Рік навчання. 2016/2017. 
5.4. Семестр. ІІ. 
5.5. Лектор, науковий ступінь, посада.  
Комірна О.В., канд. екон. наук, доц.  
5.6. Результати навчання. 
Здобуття необхідних теоретичних знань та набуття практичних навичок 
при виконанні конкретних функцій здійснення аудиту проектів. 
5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни.  
«Економічний аналіз», «Аналіз господарської діяльності», «Бухгалтерський 
облік». 
5.8. Зміст. 
Загальні засади аудиту інвестиційних проектів. Інформаційно-методичне 
забезпечення аудиту інвестиційних проектів. Організаційні засади 
аудиту інвестиційних проектів. Аудит на передінвестиційній стадії 
реалізації інвестиційного проекту. Аудит на стадії інвестування та 
реалізації інвестиційного проекту. Аудит системи внутрішнього контролю 
інвестиційних проектів. Постаудит інвестиційних проектів. Узагальнення 
результатів аудиту інвестиційних проектів. 
5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби. 
1. Редченко К.І. Аудит стратегічних управлінських рішень, прогнозів 
та проектів : монографія / К.І. Редченко. – Львів : ЛКА, 2001. 
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2. Митрофанов Г.В. Фінансовий аналіз : навч. посіб. / Г.В. Митрофанов, 
Г.О. Кравченко, Н.С. Барабаш ; за ред. Г.В. Митрофанова. – Київ : 
Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2002. 

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

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

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

5.10. Заплановані навчальні заходи та методи викладання.  
Поєднання традиційних та нетрадиційних методів викладання з 
використанням інноваційних технологій: 
– лекції (тематичні, проблемні); 
– семінарські/практичні заняття. 
5.11. Методи оцінювання: 
– поточний контроль (тестування; усне та письмове опитування; 
перевірка ситуаційного завдання тощо); 

– підсумковий контроль (залік). 
5.12. Мова навчання та викладання. Українська. 
 
5.1. Назва. Електронна комерція. 
5.2. Тип. За вибором. 
5.3. Рік навчання. 2016/2017. 
5.4. Семестр. ІІ. 
5.5. Лектор, науковий ступінь, посада.  
Баннікова С.О., канд. фіз.-мат. наук, доц. 
5.6. Результати навчання. 
Формування знань та практичних навичок щодо методів та засобів 
розвитку, організації та виконання торговельних операцій та угод 
електронними засобами. 
5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. 
«Економічна інформатика», «Інформаційні технології та системи». 
5.8. Зміст. 
Предмет електронної комерції та її зв’язок з іншими економічними та 
комп’ютерними дисциплінами. Основні бізнес-моделі електронної 
комерції та сучасні інформаційні технології та системи для їх 
реалізації. Системи електронного документообігу. Проблеми безпеки 
та захисту електронних трансакцій. 
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5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби. 
1. Пономаренко Л.А. Електронна комерція : підручник / Л.А. Понома-
ренко, В.О. Філатов ; за ред. А.А. Мазаракі. – Київ : Київ. нац. 
торг.-екон. ун-т, 2002. – 443 c. 

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

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

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

5. Баннікова С.О. Електронна комерція : опорний конспект лекцій / 
С.О. Баннікова. – Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2015. 

5.10. Заплановані навчальні заходи та методи навчання.  
Поєднання традиційних та нетрадиційних методів викладання із 
використанням інформаційних технологій: 
– лекції (тематичні, мультимедійні з електронним тестуванням); 
– практичні заняття (робота на кафедральному сервері). 
5.11. Методи оцінювання.  
– поточний контроль – перевірка індивідуальних завдань та тестування; 
– підсумковий контроль – залік.  
5.12. Мова навчання та викладання. Українська. 
 
5.1. Назва. Фінансовий менеджмент. 
5.2. Тип. Обов’язкова. 
5.3. Рік навчання. 2017/2018. 
5.4. Семестр. IІІ. 
5.5. Лектор, науковий ступінь, посада. 
Нагорнюк О.В., канд. екон. наук, доц. 
5.6. Результати навчання. 
Здобуття студентами знань з управління фінансами підприємств. 
5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. 
«Макроекономіка», «Мікроекономіка», «Економіка підприємства», 
«Бухгалтерський облік», «Фінанси підприємства». 
5.8. Зміст. 
Сутність, мета та задачі фінансового менеджменту. Методичні засади 
побудови систем забезпечення фінансового менеджменту. Управління 
активами підприємства. Управління капіталом підприємства. Основи 
управління інвестиціями підприємства. Управління грошовими потоками 
підприємства. Управління фінансовими ризиками. Основи антикризового 
фінансового управління. 
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5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси / засоби. 
1. Бланк І.О. Управління фінансами підприємств : підручник / 
І.О. Бланк, Г.В. Ситник. – К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2007. 

2. Бланк І.О. Управління фінансами підприємств і об’єднань : навч. 
посіб. / І.О. Бланк, Г.В. Ситник. – Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 
2006. 

3. Бланк И.А. Управление финансовыми рисками / И.А. Бланк. – 
Київ : Ника-центр ; Эльга, 2006. 

4. Бланк И.А. Управление финансовыми ресурсами / И.А. Бланк. – 
Київ : Ника-центр ; Эльга, 2010. 

5. Ситник Г.В. Фінанси торгівлі : монографія / Г.В. Ситник. – Київ : 
Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2014. – 672 с. 

6. Фінансовий менеджмент: методика розв’язання практичних завдань : 
навч. посіб. / І.Г. Ганечко, Г.В. Ситник, В.С. Андрієць та ін. – Київ : 
Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2015. – 244 с. 

5.10. Заплановані навчальні заходи та методи навчання. 
Поєднання традиційних та нетрадиційних методів навчання із вико-
ристанням інноваційних технологій: лекції (оглядова / тематична / 
проблемна / лекція-консультація / бінарна / лекція зі заздалегідь 
запланованими помилками); семінарські / практичні / лабораторні заняття 
(тренінг / презентація / дискусія / комунікативний метод / імітація / 
симуляція / модерація / моделювання ситуацій / «мозкова атака» / 
робота в малих групах / інше). 
5.11. Методи оцінювання: 
– поточний контроль (тестування; усне / письмове опитування; пере-
вірка звіту / конспекту / розрахунково-графічної роботи / проекту / 
вправи / задачі / ситуаційного завдання тощо); 

– підсумковий контроль – екзамен. 
5.12. Мова навчання та викладання. Українська. 
 
5.1. Назва. Інформаційні системи і технології в управлінні інвести-
ційною діяльністю 
5.2. Тип. Обов’язкова. 
5.3. Рік навчання. 2017/2018.  
5.4. Семестр. ІІІ.  
5.5. Лектор, науковий ступінь, посада. 
Палагута К.О., канд. екон. наук, доц. 
5.6. Результати навчання. 
У результаті вивчення дисципліни (компетентності) студенти повинні 
знати: 
– структуру інформаційної системи управління підприємством, склад 
і сутність забезпечувальних підсистем; 
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– стадії життєвого циклу інформаційної системи та їх організаційне та 
документальне супроводження; 

– сучасні методи створення інформаційних систем, у тому числі 
об’єктно та процесноорієнтовані підходи; 

– режими оброблення інформації та їх вплив на інформаційну 
технологію; 

– функціональні можливості програми 1С: Підприємство 8.3; 
– особливості роботи з документами; 
– правила оформлення операцій; 
– можливості ERP – системи «Галактика»; 
– технологію розв’язання задач в системі «Галактика»; 
вміти: 
– працювати з різними пакетами прикладних програм, що входять до 

«1С Підприємство 8.3» 
– використовувати прикладні програми «1С Підприємство 8.3»; 
– здійснювати безпеку зберігання баз даних «1С Підприємство 8.3»; 
– працювати з довідниками, документами, звітами у ERP – системі 

«Галактика». 
5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. 
«Економічна інформатика», «Математика для економістів», «Бухгал-
терський облік», «Економічна статистика» 
5.8. Зміст. 
Інформаційні системи управління підприємством – загальні положення. 
Створення нової інформаційної бази даних, підготовка системи до 
роботи. Технологічний процес розв’язання задач обліку у середовищі 
програми 1С: Управління торговельним підприємством для України. 
Технологічний процес розв’язання задач управління продажами у 
середовищі програми 1С: Управління торговельним підприємством 
для України. Технологічний процес розв’язання задач управління 
замовленнями покупців і внутрішніми замовленнями у середовищі 
програми 1С: Управління торговельним підприємством для України. 
Технологічний процес розв’язання задач управління взаємовідношен-
нями з постачальниками і замовниками у середовищі програми 1С: 
Управління торговельним підприємством для України. Інтегровані 
інформаційні системи управління підприємствами і корпораціями. 
Інформаційні системи управління підприємством. Комплекс бізнес-
рішень Галактика Business Suite. Базова концепція, основні функціо-
нальні компоненти інтегрованої інформаційної системи «Галактика 
ERP» та її зв’язок з іншими системами комплексу бізнес-рішень 
Галактика Business Suite. Ведення обліку підприємства засобами 
системи «Галактика ERP». 
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5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби. 
1. Білик В.М. Інформаційні технології та системи : навч. посіб. для 
студ. вищ. навч. закл. за освіт.-проф. прогр. підготов. спец. напряму 
«Торгівля» / В.М. Білик, В.С. Костирко ; Львів. комерц. акад. – Київ : 
Центр навч. літ., 2006. – 232 с. 

2. Глушко С.В. Управлінські інформаційні системи : навч. посіб. для 
студ. вищ. навч. закл. / С.В. Глушко, А.В. Шайкан. – Львів : 
Магнолія Плюс, 2006. – 320 с. 

3. Інформаційні системи в економіці : навч. посіб. / В.С. Понома-
ренко, І.С. Золотарьова, Р.К. Бутова, Г.О. Плеханова. – Харків : 
ХНЕУ, 2011. – 176 с. 

4. Татарчук М.І. Корпоративні інформаційні системи : навч. посіб. / 
М.І. Татарчук. – Київ : КНЕУ, 2005. – 291 с. 

5. Шило С.Г. Інформаційні системи та технології : навч. посіб. / 
С.Г. Шило, Г.В. Щербак, К.В. Огурцова. – Харків : ХНЕУ, 2013. – 
219 с. 

6. Шквір В.Д. Інформаційні системи і технології в обліку : навч. 
посіб. / В.Д. Шквір, А.Г. Загородній, О.С. Височан. – Київ : Знання, 
2007. – 439 с. 

5.10. Заплановані навчальні заходи та методи викладання. 
Вивчення дисципліни проводитися шляхом лекційних (аудиторних) 
та лабораторних занять (в комп’ютерному класі на ПК), що забез-
печують закріплення теоретичних знань, сприяють засвоєнню 
практичних навичок роботи у середовищі, «1С Підприємство 8.3», 
«Галактика ERP». 
5.11. Методи оцінювання. 
Для визначення рівня успішності студентів використовується система 
комплексної діагностики знань, яка зорієнтована на стимулювання 
систематичної аудиторної та самостійної роботи студентів. При 
вивченні дисципліни використовуються наступні форми контролю 
знань студентів: поточний, підсумковий. Завданням поточного контролю 
знань студентів є перевірка розуміння та запам’ятовування певного 
теоретичного матеріалу, умінь самостійної роботи зі спеціальною 
літературою, набуття практичних навичок роботи з ПК і окремими 
програмними засобами, вмінь пояснити і захистити свою роботу. 
Поточний контроль передбачає письмове тестування, усне опитування, 
перевірку самостійної роботи. Формою підсумкового контролю є залік. 
5.12. Мова навчання та викладання. Українська. 
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5.1. Назва. Контролінг. 
5.2. Тип. За вибором. 
5.3. Рік навчання. 2017/2018.  
5.4. Семестр. ІІІ.  
5.5. Лектора, науковий ступінь, посада. 
Блаженко С.Л., ст. викл. 
5.6. Результати навчання. 
Формування у студентів сучасного економічного мислення, теоретичних 
знань та практичних навичок щодо визначення змісту контролінгу, 
його місця у системі управління підприємствами та сукупності 
методів, способів та інструментів, які використовуються на практиці у 
процесі створення та забезпечення функціонування системи контролінгу 
на підприємстві, практичних навичок щодо використання інструментарію 
контролінгу у діяльності суб’єктів підприємницької діяльності, у тому 
числі з використання сучасних ІТ-продуктів, оцінки ефективності 
впровадження та функціонування системи контролінгу на підприємстві. 
5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. 
«Економічна теорія», «Основи підприємництва», «Мікроекономіка», 
«Фінанси», «Гроші та кредит», «Маркетинг», «Менеджмент», «Бухгал-
терський облік», «Аналіз господарської діяльності». 
5.8. Зміст. 
Теоретичні основи контролінгу. Контролінг у системі управління 
підприємством. Система інформаційного забезпечення контролінгу. 
Контролінг як інструмент підтримки процесу прийняття управлінських 
рішень. Бюджетування у системі контролінгу. Організація контролінгу 
на підприємстві. 
5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби. 
1. Давидович І.Є. Контролінг : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / 
І.Є. Давидович. – Київ : Центр навч. літ., 2008. – 552 с. 

2. Контролінг : навч. посіб. / [Г.О. Швиданенко та ін.] ; Держ. вищ. 
навч. заклад «Київський національний економічний університет  
ім. Вадима Гетьмана». – Київ : КНЕУ, 2008. – 264 с. 

3. Контролінг : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / [А.М. Ужва  
та ін.] ; Миколаїв. держ. аграр. ун-т. – Миколаїв : МДАУ, 2011. – 
293 с. 

4. Лозовицький Д.С. Контролінг : навч. посіб. / Д.С. Лозовицький ; 
Львів. держ. ун-т внутр. справ, Ін-т права, психології та економіки. – 
Львів : ЛьвівДУВС, 2012. – 239 с. 

5. Панков В.А. Контролінг і бюджетування фінансово-господарської 
діяльності підприємств : навч. посіб. для студ. ВНЗ / В.А. Панков. – 
Київ : Центр навч. літ., 2007. – 256 с. 
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5.10. Заплановані начальні заходи та методи навчання. 
Поєднання традиційних і нетрадиційних методів навчання з викорис-
танням інноваційних технологій: 
– лекції (оглядова / тематична / проблемна / бінарна / дуальна / лекція 
із запланованими помилками); 

– семінарські / практичні / лабораторні заняття (тренінг / презентація / 
дискусія / комунікативний метод / модерація / «мозкова атака» / 
тренажерні завдання / метод кейс-стаді / робота в малих групах та ін.). 

5.11. Методи оцінювання: 
– поточний контроль (тестування; усне / письмове опитування; 
перевірка огляду / конспекту / презентації / розрахунково-графічної 
роботи / проекту / вправи / завдання / ситуаційного завдання та ін.); 

– підсумковий контроль – екзамен. 
5.12. Мова навчання та викладання. Українська. 
 
5.1. Назва. Управління ризиками підприємства. 
5.2. Тип. Обов’язкова. 
5.3. Рік навчання. 2017/2018. 
5.4. Семестр. IІІ. 
5.5. Лектор, науковий ступінь, посада.  
Кондратюк О.І., канд. екон. наук, доц. 
5.6. Результати навчання. 
Набуття студентами таких компетентностей: вміння визначати ризики, 
притаманні підприємницькій діяльності; вміння ідентифікувати ризики 
в підприємницькій діяльності, в тому числі суб’єкта господарювання; 
вміння оцінювати ступінь ризику, визначати допустимий ризик 
підприємницької діяльності та рівень допустимого відхилення; вміння 
розрахувати рівень ризику, застосовуючи методи кількісної та якісної 
оцінки ризику підприємницької діяльності; вміння розробити стратегію 
і тактику мінімізації негативного впливу ризиків у підприємницькій 
діяльності; вміння коректно обрати методи управління ризиками 
(запобігання, оптимізація, перенесення та збереження ризику іннова-
ційними проектами), оцінити доцільність їх реалізації; вміння 
побудувати систему ризик-контролінгу на підприємстві. 
5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. 
«Фінансовий менеджмент», «Інвестиційний менеджмент», «Бізнес-
планування», «Управління вартістю підприємства», «Проектне фінан-
сування». 
5.8. Зміст. 
Сутність та класифікація ризику. Концептуальні основи управління 
ризиками підприємства. Ідентифікація ризиків підприємства. Методичний 
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інструментарій кількісного оцінювання ризиків в діяльності підпри-
ємства. Оцінювання значимості ризиків в діяльності підприємства. 
Способи впливу на ризик в діяльності підприємства. Система ризик-
контролінгу на підприємстві. 
5.9. Рекомендовані джерела та інші начвальні ресурси/засоби. 
1. Бланк И.А. Управление финансовыми рисками / И.А. Бланк. – 
Киев : Ника-Центр, 2005. – 600 с. 

2. Ризикологія в економіці та підприємництві : монографія / 
В.В. Вітлінський, Г.І. Великоіваненко. – Київ : Київ. нац. торг.-
екон. ун-т, 2004. – 480 с. 

3. Обґрунтування господарських рішень та оцінювання ризиків : навч. 
посіб. / за заг. ред. Л.І. Донць. – Київ : Центр навч. літ., 2012. – 
472 с.  

4. Гуменюк В.Я. Управління ризиками : навч. посіб. для студ. вищ. 
навч. закл. / В.Я. Гуменюк, Г.Ю. Міщук, О.О. Олійник ; Нац. ун-т 
вод. госп-ва та природокористування. – Рівне : НУВГП, 2010. – 158 с. 

5. Сорока П.М. Аналіз, моделювання та управління ризиками : навч. 
посіб. / П.М. Сорока, Б.П. Сорока ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку 
людини «Україна». – Київ : Університет «Україна», 2011. – 270 с. 

5.10. Заплановані навчальні заходи та методи навчання. 
Поєднання традиційних і нетрадиційних методів навчання з викорис-
танням інноваційних технологій: 
– лекції (оглядова / тематична / проблемна / лекція-консультація / 
лекція-конференція / бінарна / дуальна / лекція із заздалегідь 
запланованими помилками); 

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

5.11. Методи оцінювання: 
– поточний контроль (тестування; усне / письмове опитування; перевірка 
реферату / огляду / звіту / презентації / розрахунково-графічної 
роботи / проекту / вправи / задачі / ситуаційні завдання тощо); 

– підсумковий контроль (екзамен). 
5.12. Мова навчання та викладання. Українська. 
 
5.1. Назва. Внутрішній аудит.  
5.2. Тип. За вибором. 
5.3. Рік навчання. 2017/2018. 
5.4. Семестр. IІІ. 



62 

5.5. Лектор, науковий ступінь, посада.  
Назарова К.О., канд. екон. наук, доц. 
5.6. Результати навчання. 
Формування аудиторсько-аналітичного мислення; уміння узагальнювати 
результати внутрішнього аудиту, розробляти заходи обґрунтування 
якісних управлінських рішень. 
5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни.  
«Аудит». 
5.8. Зміст. 
Поняття, мета та завдання внутрішнього аудиту. Стандартизація 
внутрішнього аудиту. Організація внутрішнього аудиту. Методичні 
прийоми внутрішнього аудиту. Планування внутрішнього аудиту. 
Аналітичні процедури в системі внутрішнього аудиту. Організація 
служби внутрішнього аудиту. Формування досьє внутрішнього аудитора. 
Узагальнення та реалізація внутрішнього аудиту. 
5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби. 
1. Внутрішній аудит / В.С. Рудницький та ін. ; Укр. держ. ун-т 
водного госп-ва та природокористування. – Рівне : УДУВГП, 2003. 

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

3. Немченко В.В. Практичний курс внутрішнього аудиту : підручник / 
В.В. Немченко, В.П. Хомутенко, А.В. Хомутенко ; за ред. 
В.В. Демченко. – Київ : Центр навч. літ., 2008. 

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

5. Назарова К.О. Аудит: еволюція, потенціал, ефективність : 
монографія / К.О. Назарова. – Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 
2015. 

5.10. Заплановані навчальні заходи та методи викладання.  
Поєднання традиційних та нетрадиційних методів викладання з вико-
ристанням інноваційних технологій: 
– лекції (тематичні, проблемні); 
– семінарські/практичні заняття. 
5.11. Методи оцінювання: 
– поточний контроль (тестування; усне та письмове опитування; перевірка 
ситуаційного завдання тощо); 

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