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ВСТУП 
 

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

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

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

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

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

вивчення дисципліни та позитивного оцінювання досягнутих результа-
тів 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 навчаль-
них закладах, для цього використовується таблиця відповідності оцінок 
за 100-баловою шкалою та оцінок за національною шкалою і шкалою 
ЄКТС. 

 
Таблиця відповідності шкали оцінювання ЄКТС 
національній системі оцінювання та КНТЕУ 

 

Оцінка за системою Оцінка 
за 

шкалою 
ЄКТС 

Визначення національною КНТЕУ 

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

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

C ДОБРЕ – загалом правильна робота 
з певною кількістю значних помилок 

добре 
75–81 

 

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

за 
шкалою 
ЄКТС 

Визначення національною КНТЕУ 

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

E ДОСТАТНЬО – виконання задовольняє 
мінімальні критерії 

задовільно 
60–68 

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

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

незадовільно 
1–34 

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

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

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

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

атестації, канікул визначається графіком освітнього процесу на кожен 
рік.  

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

 
1.3. Адміністрація закладу. 

 

Мазаракі 
Анатолій 
Антонович  
 

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

Притульська 
Наталія 
Володимирівна 
 

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

Шаповал  
Світлана  
Леонідівна 

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

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

Сай 
Валерій 
Миколайович 
 

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

Шаповал 
Леонід 
Геннадійович 

Проректор з адміністративно-господарської роботи

 
 

1.4. Загальний опис закладу. 
КНТЕУ – один із найавторитетніших навчальних закладів України, 

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

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

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

Створено сучасний бібліотечний комплекс з електронним обслу-
говуванням читачів.  

В університеті навчається понад 30 тис. студентів. Функціонують 
5 факультетів: економіки, менеджменту та права; фінансів та банківської 
справи; обліку, аудиту та економічної кібернетики; ресторанно-
готельного та туристичного бізнесу; товарознавства і торговельного 
підприємництва. Здійснюється професійна підготовка фахівців за 
17 бакалаврськими і 37 магістерськими програмами для сфер внутрішньої 
та зовнішньої торгівлі, фінансової системи і права, митної служби, 
захисту прав споживачів, антимонопольної діяльності, економіки 
підприємництва, банківської і страхової справи, бухгалтерського обліку, 



 5

фінансового контролю, ресторанного та готельного господарства, 
туризму, маркетингово-комунікаційної галузі тощо.  

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

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

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

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

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

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

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

 
1.5. Перелік програм, які пропонує заклад. 

 

Шифр та 
найменування 
галузі знань 

Напрям 
підготовки 
освітнього 
ступеня 

«бакалавр» 

Спеціалізація 
освітнього 
ступеня 

«бакалавр» 

Спеціальність 
освітнього 
ступеня 

«магістр» 

Спеціалізація 
освітнього 
ступеня 

«магістр» 

0203 
Гуманітарні 

науки 

020303 
Філологія 

   

0301 
Соціально-
політичні 
науки 

030102 
Психологія 

 03010201 
Психологія 

 

0302 
Міжнародні 
відносини 

030206 
Міжнародний 

бізнес 

   

0303 
Журналістика 
та інформація 

030302 
Реклама 

і зв’язки з гро-
мадськістю 

 03030201 
Реклама 
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Продовження таблиці 

Шифр та 
найменування 
галузі знань 

Напрям 
підготовки 
освітнього 
ступеня 

«бакалавр» 

Спеціалізація 
освітнього 
ступеня 

«бакалавр» 

Спеціальність 
освітнього 
ступеня 

«магістр» 

Спеціалізація 
освітнього 
ступеня 

«магістр» 

0304 
Право 

030401 
Правознавство

Комерційне 
право 

Фінансове 
право 
Правове 

забезпечення 
безпеки 
підприєм-
ницької 
діяльності 

03040101 
Правознавство 

Комерційне 
право 

Фінансове 
право 
Правове 

забезпечення 
безпеки під-
приємницької 
діяльності 

Правове забез-
печення підпри-
ємницької 
діяльності 

030502 
Економічна 
кібернетика 

 03050201 
Економічна 
кібернетика 

 

030503 
Міжнародна 
економіка 

 03050301 
Міжнародна 
економіка 

 

030504 
Економіка 

підприємства 

 03050401 
Економіка 

підприємства 

Економічна 
безпека 

підприємства 

0305 
Економіка 
та підпри-
ємництво 

030507 
Маркетинг 

Маркетинг 
Рекламний 
бізнес 

03050701 
Маркетинг 

Маркетинг 
Рекламний 
бізнес 

Державні 
фінанси 
Державна 

казначейська 
справа 
Фінанси 

підприємства 
Страховий 
менеджмент 
Фінансове 

посередництво
Банківська 
справа 

03050801 
Фінанси 
і кредит 

Державні 
фінанси 
Фінанси 

підприємства 
Страховий 
менеджмент 
Фінансове 

посередництво
Фінансовий 
аналітик 
Лізингова 
діяльність 
Фінансове 
інвестування 

 030508 
Фінанси 
і кредит 

 03050802 
Банківська 
справа 
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Продовження таблиці 

Шифр та 
найменування 
галузі знань 

Напрям 
підготовки 
освітнього 
ступеня 

«бакалавр» 

Спеціалізація 
освітнього 
ступеня 

«бакалавр» 

Спеціальність 
освітнього 
ступеня 

«магістр» 

Спеціалізація 
освітнього 
ступеня 

«магістр» 

 030509 
Облік і аудит 

Облік і аудит 
в підприєм-
ництві 

Державний 
фінансовий 
контроль 

Аудиторська 
діяльність 

у приватному 
секторі 

03050901 
Облік і аудит 

Облік і аудит 
в підприєм-
ництві 

Державний 
фінансовий 
контроль 

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

у приватному 
секторі 

Облік та оцінка 
у бізнесі 

 030510 
Товарознавство 
і торговельне 
підприєм-
ництво 

Товаро-
знавство 

і комерційна 
діяльність 

Товарознавство 
та організація 
зовнішньої 
торгівлі 
Товаро-

знавство та 
комерційна 
логістика 

03051001 
Товарознавство 
і комерційна 
діяльність 

Товаро-
знавство та 
організація 
зовнішньої 
торгівлі 
Товаро-

знавство та 
комерційна 
логістика 

  Товарознавство 
та експертиза 
в митній справі
Експертиза 

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

Шифр та 
найменування 
галузі знань 

Напрям 
підготовки 
освітнього 
ступеня 

«бакалавр» 

Спеціалізація 
освітнього 
ступеня 

«бакалавр» 

Спеціальність 
освітнього 
ступеня 

«магістр» 

Спеціалізація 
освітнього 
ступеня 

«магістр» 

 03051002 
Товарознавство 
та експертиза 
в митній справі 

 

 03051003 
Експертиза 
товарів 
та послуг 

 

 03051004 
Управління 
безпечністю 
та якістю 
товарів 

 

  

 03051005 
Організація 
оптової та 
роздрібної 
торгівлі 

 

0306 
Менеджмент 
і адміні-
стрування 

030601 
Менеджмент 

Менеджмент 
організацій 
і адміні-
стрування 

Менеджмент 
організацій 
торгівлі 

03060101 
Менеджмент 
організацій 
і адміні-
стрування 

Менеджмент 
організацій 
торгівлі 

Менеджмент 
туристичного 

бізнесу 

  Менеджмент 
туристичного 

бізнесу 
Менеджмент 
готельно-

ресторанного 
бізнесу 

Менеджмент 
митної справи 
Менеджмент 
персоналу 

Менеджмент 
ЗЕД 

 Менеджмент 
готельно-

ресторанного 
бізнесу 

Менеджмент 
митної справи
Менеджмент 
персоналу 
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Продовження таблиці 

Шифр та 
найменування 
галузі знань 

Напрям 
підготовки 
освітнього 
ступеня 

«бакалавр» 

Спеціалізація 
освітнього 
ступеня 

«бакалавр» 

Спеціальність 
освітнього 
ступеня 

«магістр» 

Спеціалізація 
освітнього 
ступеня 

«магістр» 

Управління 
в сфері 

економічної 
конкуренції 
Логістика 

  

 03060102 
Менеджмент 
інноваційної 
діяльності 

 

 03060104 
Менеджмент 

ЗЕД 

 

 03060105 
Менеджмент 
інвестиційної 
діяльності 

 

 03060106 
Управління 
в сфері 

економічної 
конкуренції 

 

  

 03060107 
Логістика 

 

0501 
Інформатика 
та обчислю-
вальна 
техніка 

050103 
Програмна 
інженерія 

   

0517 
Харчова 

промисловість 
та переробка 
сільськогос-
подарської 
продукції 

051701 
Харчові 
технології 
та інженерія 

Технології 
в ресто-
ранному 

господарстві 

05170113 
Технології  

в ресторанному 
господарстві 

 

 14010101 
Готельна 

і ресторанна 
справа 

 1401 
Сфера 

обслугову-
вання 

140101 
Готельно-
ресторанна 
справа 

 14010102 
Курортна 
справа 
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Закінчення таблиці 

Шифр та 
найменування 
галузі знань 

Напрям 
підготовки 
освітнього 
ступеня 

«бакалавр» 

Спеціалізація 
освітнього 
ступеня 

«бакалавр» 

Спеціальність 
освітнього 
ступеня 

«магістр» 

Спеціалізація 
освітнього 
ступеня 

«магістр» 

 140103 Туризм  14010301 
Туризмо-
знавство 

Туристична 
діяльність 

1801 
Специфічні 
категорії 

  18010016 
Бізнес-адміні-
стрування 

 

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

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

 
1.7. Основні університетські правила. 

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

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

1.9. Інформація про консультативну допомогу студентам. 
Консультативна (індивідуальна / групова) допомога проводиться 

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

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

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

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

Проведення екзаменаційних консультацій з дисципліни визна-
чається навчальним планом. 

 
1.10. Координатори ЄКТС від університету. 
Притульська Наталія Володимирівна – перший проректор з науково-
педагогічної роботи, доктор технічних наук, професор. 
Шаповал Світлана Леонідівна – проректор з науково-педагогічної 
роботи, кандидат технічних наук, доцент. 
Сай Валерій Миколайович – проректор з науково-педагогічної роботи 
та міжнародних зв’язків, кандидат економічних наук, доцент. 
Мостика Костянтин Вікторович – начальник навчального відділу, 
кандидат технічних наук, доцент. 
Осика Віктор Анатолійович – декан факультету товарознавства і 
торговельного підприємництва, кандидат технічних наук, доцент. 
Харченко Олександр Анатолійович – декан факультету обліку, 
аудиту та економічної кібернетики, кандидат технічних наук, доцент. 
Гуляєва Наталія Миколаївна – декан факультету економіки, мене-
джменту і права, кандидат економічних наук, професор. 
Ведмідь Надія Іванівна – декан факультету ресторанно-готельного 
та туристичного бізнесу, доктор економічних наук, доцент. 
Канєва Тетяна Володимирівна – декан факультету фінансів та 
банківської справи, кандидат економічних наук, доцент. 
 
2. Інформація про ступеневі програми. Загальний опис. 
 
2.1. Кваліфікація, що присвоюється: бакалавр із фінансів і кредиту. 
 
2.2. Вимоги та положення до кваліфікації: випускник вищого 
навчального закладу з кваліфікацією бакалавр з фінансів і кредиту 
повинен мати ряд навичок  та умінь для виконання таких виробничих 
функцій: операційна, аналітична, маркетингова та управлінська. 
 
2.3. Ключові результати навчання (освітні і професійні цілі): 
надання студентам базових компетентностей для виконання професій-
них завдань на первинних посадах у фінансовій сфері. 
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2.4. Доступ до подальшого навчання: отримання повної вищої 
освіти та здобуття кваліфікації «спеціаліст» або «магістр». 
 
2.5. Діаграма структури програми навчання в кредитах ЄКТС. 
 

I курс 

Шифр. Назва дисципліни Обсяг, 
год 

Кредити 
ЄКТС 

І 
семестр 

ІІ 
семестр

НФПНЗЕ Історія економіки  
та економічної думки 180 6 6  

НФПНЗЕ Математика для економістів 360 12 6 6 
НФПНЗЕ Економічна інформатика 225 7,5 4,5 3 
НГСЕ Іноземна мова  
(за професійним спрямуванням) 450 6 3 3 

НГСЕ Історія України 90 3 3  
ВПП Державне управління та місцеве 
самоврядування 135 4,5 4,5  

НГСЕ Фізичне виховання 630 6 3 3 
НФПНЗЕ Політична економія 180 6  6 
НФПНЗЕ Безпека життєдіяльності 90 3  3 
НГСЕ Українська мова  
(за професійним спрямуванням) 90 3  3 

НГСЕ Історія української культури 
ВСГСЕ Друга іноземна мова 90 3  3 

Всього   60 30 30 
II курс 

Шифр. Назва дисципліни Обсяг, 
год 

Кредити 
ЄКТС 

ІІІ 
семестр 

ІV 
семестр

НФПНЗЕ Мікроекономіка 90 3 3  
НФПНЗЕ Економіко-математичне 
моделювання 135 4,5 4,5  

НПП Статистика 90 3 3  
НПП Фінанси 225 7,5 7,5  
НГСЕ Іноземна мова  
(за професійним спрямуванням) 450 6 3 3 

НГСЕ Філософія  90 3 3  
НПП Соціологія 
ВС Психологія 90 3 3  

НГСЕ Фізичне виховання 630 6 3 3 
НФПНЗЕ Макроекономіка 135 3,5  3,5 
Курсова робота з Макроекономіки   1  1 
НПП Гроші та кредит 225 7,5  7,5 
НПП Менеджмент 90 3  3 
НПП Міжнародна економіка 90 3  3 
ВФПНЗЕ Фінансова математика 90 3  3 
ВСГСЕ Політологія 
ВСГСЕ Релігієзнавство 90 3  3 

Всього   60 30 30 
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Продовження таблиці 
III курс 

Шифр. Назва дисципліни Обсяг, 
год 

Кредити 
ЄКТС 

V 
семестр 

VІ 
семестр 

НПП Економіка та фінанси 
підприємства 225 7,5 7,5  

НПП Економічний аналіз 90 3 3  
ВГСЕ Правознавство 90 3 3  
НПП Охорона праці 90 3 3  
НГП Іноземна мова  
(за проф. спрямування) 450 3 3  

НПП Страхування 90 3 3  
НПП Банківська система  135 3,5  3,5 
Курсова робота з Банківської системи  1  1 
ВСПП Іпотечний ринок 
ВСПП Фінансова статистика 90 3 3  

НПП Бухгалтерський облік 135 4,5  4,5 
НПП Бюджетна система України 135 4,5  4,5 
НПП Податкова система України 135 4,5  4,5 
ВПП Банківські операції 225 4,5  4,5 
ВПП Фінансова та кредитна система 
зарубіжних країн 90 3  3 

НПП Фінансовий ринок 180 6  6 
ВСФПНЗЕ Банківська статистика 
ВСПП Психологія кар’єри 90 3  3 

НГСЕ Фізичне виховання 630    
ВС Військова підготовка 540    
Всього   60 30 30 

IV курс 

Шифр. Назва дисципліни Обсяг, 
год 

Кредити 
ЄКТС 

VІІ 
семестр 

VІІІ 
семестр

НПП Інвестування 135 4,5 4,5  
ВПП Банківські операції 225 3 3  
ВПП Фінансовий облік у банках 180 6 6  
ВПП Інформаційні системи  
і технології у банківській сфері 135 4,5 4,5  

ВПП Аналіз банківської діяльності 225 6,5 4,5 2 
Курсова робота з Аналізу банківської 
діяльності  1  1 

ВПП Банківський менеджмент 135 4,5 4,5  
ВСПП Банківська безпека 
ВСПП Операції з цінними паперами 90 3 3  

ВПП Міжнародні кредитно-
розрахункові та валютні операції 90 3  3 

ВПП Контроль, ревізія та аудит в банку 90 3  3 
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Закінчення таблиці 
Шифр. Назва дисципліни Обсяг, 

год 
Кредити 
ЄКТС 

VІІ 
семестр 

VІІІ 
семестр

ВПП Звітність комерційного банку 90 3  3 
ВПП Фінансовий моніторинг у банку 90 3  3 
ВПП Навчальний банк 90 3  3 
ВСПП Платіжні системи 
ВСПП Захист прав споживачів 
фінансових послуг 

90 3  3 

НГСЕ Фізичне виховання 630    
ВС Військова підготовка 540    
Виробнича практика  180 6  6 
Всього   57 30 27 
Разом  237   
 
2.6. Кінцеве екзаменування. Кваліфікаційний екзамен. 
 
2.7. Вимоги до екзаменування та оцінювання. 

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

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

 
2.8. Координатори ЄКТС від факультету. 

 

Канєва Тетяна Володимирівна – декан факультету фінансів та 
банківської справи, адреса: 02156, м. Київ, вул. Кіото 19, КНТЕУ 
(кім. А-342); 

тел.: +38(044)531-47-52 
e-mail: kaneva_tatjana@ukr.net 
 

+38(044)531-47-57 Заступник декана 
з навчально-виховної роботи

Кукурудз Оксана 
Михайлівна 

+38(044)531-47-57 Заступник декана 
з навчально-виховної роботи

Антонюк 
Олександр 
Андрійович 

+38(044)531-47-57 Заступник декана з науково-
методичної роботи 

Ружицький Ігор 
Сергійович 
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3. Опис дисциплін. 
 
3.1. Назва. Історія економіки та економічної думки. 
3.2. Шифр. НФПНЗЕ. 
3.3. Тип. Обов’язкова. 
3.4. Рік навчання. 2015/2016. 
3.5. Семестр. І. 
3.6. Кількість кредитів ЄКТС. 6. 
3.7. ПІБ лекторів, науковий ступінь, посада. Ніколаєць К.М., д-р іст. 
наук, проф.; Романенко В.А., д-р екон. наук, проф.; Хрустальова В.В., 
канд. екон. наук, доц. 
3.8. Результати навчання. Формування історико-економічною мислення, 
пізнання розвитку вітчизняної економіки та економіки зарубіжних 
країн, формування у студентів комплексного уявлення про законо-
мірності еволюційного розвитку економіки різних цивілізацій та 
розуміння тенденцій історичної еволюції економічної думки. 
3.9. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Українська та 
світова історія». 
3.10. Зміст. Господарський розвиток у первісну добу, добу Середньо-
віччя і зародження капіталістичних відносин. Промислова революція 
у розвинених країнах Західної Європи та США. Господарство України 
в період капіталізму. Розвиток народного господарства країн Західної 
Європи, США, Японії та України у міжвоєнний період та після Другої 
світової війни. Розвиток народного господарства України (до 1990 року). 
Сучасний етап реформування економіки в зарубіжних країнах. Еконо-
мічна думка стародавнього світу та середньовіччя. Меркантилізм. 
Класична політична економія. Еволюція класичної політичної економії. 
Завершення класичної традиції. Економічні аспекти соціалістичних 
учень. Історична школа та соціальний напрям у політичній економії. 
Маржиналізм. Становлення неокласичної традиції в економічній 
теорії. Плюралізм сучасних доктрин економічної науки. Генезис та 
еволюція кейнсіанства. Розвиток неокласичних ідей в XX столітті. 
Неолібералізм. Інституціоналізм. Основні напрями та видатні 
представники вітчизняної економічної думки (XІX – початок XX ст.). 
3.11. Рекомендовані джерела. 
1. Історія економіки та економічної думки : навч. посіб. для студ. ВНЗ / 
за ред. В.М. Ковальчука, В.М. Назаровича, М.І. Сарая. – Київ : 
Знання, 2008. 

2. Історія економіки та економічної думки : навч. посіб. / за ред. 
С.В. Степаненка. – Київ : КНЕУ, 2010. 
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3. Історія економіки та економічної думки : навч. посіб. для студ. вищ. 
навч. закл. / О.Ю. Амосов, В.В. Калюжний, В.Л. Міненко та ін. ; за 
ред. О.Ю. Амосова. – Харків : ХарРІ НАДУ«Магістр», 2009.  

4. Хикс Д. Теория экономической истории / Д. Хикс. – М. : Вопросы 
экономики, 2003. 

3.12. Методи навчання. Лекції, семінарські та практичні заняття з 
використанням інформаційних технологій. 
3.13. Методи оцінювання: 
– поточний контроль (комп’ютерне тестування, опитування); 
– підсумковий контроль (залік). 
3.14. Мова навчання. Українська.  
 
3.1. Назва. Математика для економістів. 
3.2. Шифр. НФПНЗЕ. 
3.3. Тип. Обов’язкова. 
3.4. Рік навчання. 2015/2016. 
3.5. Семестр. I–II. 
3.6. Кількість кредитів ЄКТС. 12. 
3.7. ПІБ лектора, науковий ступінь, посада. Борисейко В.О., канд. 
фіз.-мат. наук, доц. 
3.8. Результати навчання. Формування системи знань з вищої 
математики. 
3.9. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Математика». 
3.10. 3міст. Матриці й операції над ними. Визначники, їх властивості. 
Системи лінійних рівнянь. Векторна алгебра. Пряма на площині. 
Границі числових послідовностей та функцій. Диференціальне чис-
лення. Функції однієї змінної. Функції багатьох змінних. Інтегральне 
числення функцій однієї змінної. Диференціальні рівняння. Числові 
та степеневі ряди. Основні теореми теорій ймовірностей. Числові 
характеристики випадкових величин. Багатовимірні випадкові величини. 
Функції випадкових величин. Статистичне та інтегральне оцінювання 
параметрів розподілу. Елементи теорії perpeciї, дисперсійного аналізу 
та теорії кореляції. 
3.11. Рекомендовані джерела. 
1. Высшая математика для экономистов / Н.Ш. Кремер, Б.А. Путко, 
И.М. Тришин, Н.Н. Фридман. – М. : ЮНИТИ, 2002. 

2. Грищенко В.О. Теорія ймовірностей та математична статистика для 
економістів : навч. пociб. / В.О. Грищенко, A.I. Юхименко. – Київ : 
Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2000. 

3.12. Методи навчання. Лекції (тематична; проблемна); практичні 
заняття (традиційні з моделювання ситуацій). 
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3.13. Методи оцінювання: 
– поточний контроль (тестування; усне та письмове опитування; 
перевірка підготовленого ситуаційного завдання тощо); 

– підсумковий контроль (І та ІІ семестри – екзамен). 
3.14. Мова навчання. Українська. 
 
3.1. Назва. Економічна інформатика. 
3.2. Шифр. НФПНЗЕ. 
3.3. Тип. Обов’язкова. 
3.4. Рік навчання. 2015/2016. 
3.5. Семестр. I–II. 
3.6. Кількість кредитів ЄКТС. 7,5. 
3.7. ПІБ лектора, науковий ступінь, посада. Криворучко О.В., канд. 
техн. наук, зав. каф. 
3.8. Результати навчання. Отримання навичок роботи у середовищі 
MS Windows із засобами MS Office. 
3.9. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Інформатика». 
3.10. Зміст. Характеристика та класифікація засобів комп’ютерної 
техніки. Архітектура та принципи функціонування ПК. Технологія 
роботи у середовищі графічних операційних систем. Технологія ство-
рення, редагування та показу електронних презентацій. Формалізація 
та автоматизація обчислювальних процесів. Технологія створення, 
редагування та форматування електронних таблиць, діаграм, текстових 
документів, математична обробка та аналіз даних у комп’ютерному 
середовищі. Поняття бази даних, структура, технологія проектування. 
Редагування та корегування основних об’єктів СУБД. Основи програ-
мування, автоматизація робочих процесів у комп’ютерному 
середовищі. 
3.11. Рекомендовані джерела. 
1. Виллетт Э. Office XP. Библия пользователя  : пер. с англ. / 
Э. Виллет, С. Каммингс. – М. : Вильямс, 2002. – 843 с. 

2. Уокенбах Дж. Excel 2003. Библия пользователя : пер. с англ. / 
Дж. Уокенбах. – М. : Диалектика ; Вильямс, 2007. – 766 с. 

3. Михеева В.Д. Microsoft Access 2003 / В.Д. Михеева, И.А. Харитонова. – 
СПб. : БХВ-Петербург, 2004. – 1069 с.  

4. Хансен Г. Базы данных: разработка и управление / Г. Хансен, 
Дж. Хансен ; пер. с англ. – М. : БИНОМ, 1999. – 699 с. 

5. Куртер Дж. Microsoft Office 2000 : учеб. курс / Дж. Куртер, 
А. Маркви ; пер. с англ. – СПб. : Питер, 2002. – 640 с. 

3.12. Методи навчання. Лекції, лабораторні заняття, самостійна робота. 
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3.13. Методи оцінювання: 
- поточний контроль (тестування / перевірка конспекту / тестування 
по блокам тем / контрольні практичні завдання); 

- підсумковий контроль – залік у І семестрі (тестування та конт-
рольна робота), екзамен у ІІ семестрі (тестування та комплексне 
контрольне завдання). 

3.14. Мова навчання. Українська. 
 
3.1. Назва. Іноземна мова (за професійним спрямуванням). 
3.2. Шифр. НГСЕ. 
3.3. Тип. Обов’язкова. 
3.4. Рік навчання. 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018. 
3.5. Семестр. І–V. 
3.6. Кількість кредитів ЄКТС. 15. 
3.7. ПІБ лектора, науковий ступінь, посада. Рудешко Є.В., ст. викл.; 
Довженко І.В., викл.; Новак Т.В., ст. викл.; Бєлова В.В., ст. викл.; 
Новохатська Н.В., доц.; Шкорубська Ю.О., викл.; Іваненко Г.П., викл.; 
Жеронкіна О.Л., ст. викл.; Чала Н.М., викл.; Харченко А.Г., викл. 
3.8. Результати навчання. Формування необхідного рівня знань і 
набуття практичних навичок професійного спілкування, читання та 
перекладу оригінальної іншомовної літератури з фаху, написання 
анотації / реферату / ділового листа, робота з комерційною 
документацією. 
3.9. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. Вхідний рівень 
володіння іноземною мовою рівня В1+. 
3.10. Зміст. Бізнес та комерційні організації. Організація та персонал. 
Продукт, ринок та ринкові відносини. Фінанси. Облік і аудит. Банки і 
банківська діяльність. Міжнародний бізнес. Засоби ділового спілкування. 
Форми організації бізнесу. Фінанси та їх функції. Бухгалтерський 
облік. Аудит. Фінансові установи. Фінансовий звіт. Міжнародні фінанси. 
Кредит. Державне казначейство. Бюджетна система. Державна скарб-
ниця. Бухгалтерський облік. Аудит. Оподаткування. Цінні папери. 
Банківські рахунки та платежі.  
3.11. Рекомендовані джерела.  
1. Латигіна А.Г. Basic English of Economics / А.Г. Латигіна. – Київ : 
Київ. нац. торг.-екон ун-т, 2009. 

2. Рудешко Є.В. Mastering English on Finance and Accounting : навч. 
посіб. /Є.В. Рудешко. – Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2009. 

3. Колечко О.Д. Підручник з французької мови для студентів еконо-
містів / О.Д. Колечко, В.Г. Крилова. – Київ : Київ. нац. торг.-екон. 
ун-т, 1998. 
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4. Michailow L., Weber H., Weber H. Deutsche Wirtschaftssprache : 
підручник. – М. : УРАО, 1998. 

5. Образ О.Г. Французька мова для банкірів : навч. посіб. / О.Г. Образ. – 
Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2000.  

6. Німецька мова економіки, менеджменту, бухобліку та комерційної 
діяльності : навч. посіб. / В.Я. Галаган, Л.В. Коваленко, Л.А. Міга, 
Н.О. Строкань. – Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2004. 

7. Бєлова В.В. English of Insurance Business : навч. посіб. / В.В. Бєлова. – 
Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2008. 

3.12. Методи навчання. Практичні заняття, самостійна робота. Інтер-
активні методи та технології викладання, комп’ютерне тестування. 
3.13 Методи оцінювання. 
– поточний контроль (опитування, тестування, контрольні роботи);  
– підсумковий контроль (І-ІV семестри – залік; V семестр – екзамен); 
3.14. Мова навчання. Англійська, німецька, французька. 
 
3.1. Назва. Історія України. 
3.2. Шифр. НГСЕ. 
3.3. Тип. Обов’язкова. 
3.4. Рік навчання. 2015/2016.  
3.5. Семестр. І. 
3.6. Кількість кредитів ЄКТС. 3. 
3.7. ПІБ лектора, науковий ступінь, посада. Губицький Л.В., канд. 
іст. наук, доц. 
3.8. Результати навчання. Формування (з позиції історичного досвіду) 
розуміння сутності історичних перетворень, що відбуваються  
в сучасній Україні, а також почуття патріотизму, історично науково 
обґрунтованої свідомості. 
3.9. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Історія України». 
3.10. Зміст. Періодизація історії України. Історична схема М. Грушев-
ського. Давня історія України. Внутрішні та зовнішні фактори роз-
витку давньоруської держави. Інкорпорація України- Руси Литвою. 
Захоплення українських земель Польщею. Козацтво в історії України. 
Національно-визвольна боротьба українського народу. Формування 
української держави. Велика руїна. Гетьманщина. Україна під владою 
Російської та Австро-Угорської імперій. Боротьба за відродження 
державності України у 1917–1920 рр. Україна в умовах становлення 
комуністичного режиму. Україна у Другій світовій війні та першому 
повоєнному десятилітті. Обмеження тоталітаризму. Реформи М. Хрущова. 
Діяльність П. Шелеста та В. Щербицького. Реформи М. Горбачова. 
Об’єктивні та суб’єктивні причини розпаду СРСР. Декларація про 
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державний суверенітет України. Акт проголошення незалежності. 
Конституційний процес. 
3.11. Рекомендовані джерела. 
1. Історія України : навч. посіб. / Ю.Г.  Бадах, П.П. Притуляк, 
Л.В. Губицький та ін. – Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т. 2010. – 
547 с. 

2. Бадах Ю.Г. Історія України : практикум : навч. посіб. / Ю.Г. Бадах. – 
Київ : Київ. нац. торг-екон. ун-т, 2011. – 407 с. 

3. Грушевський М.С. Історія України-Руси : в 11 т., 12 кн. / 
М.С. Грушевський. – Київ : Наук. Думка, 1991. – Т. 1. – 628 с. 

4. Історія України : хрестоматія : навч. посіб. у 2 ч. – Київ : 
Альтерпрес, 2004. – Ч. 1. – 573 с. ; ч. 2. – 589 с. 

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

3.12. Методи навчання. Лекції, семінарські заняття з використанням 
мультимедійних засобів інформаційних технологій. 
3.13. Методи оцінювання. 
– поточний контроль (комп’ютерне тестування, опитування); 
– підсумковий контроль (екзамен). 
3.14. Мова навчання. Українська. 
 
3.1. Назва. Державне управління та місцеве самоврядування. 
3.2. Шифр. НПП. 
3.3. Тип. Обов’язкова. 
3.4. Рік навчання. 2015/2016.  
3.5. Семестр. І. 
3.6. Кількість кредитів ЄКТС. 4,5. 
3.7. ПІБ лектора, науковий ступінь, посада. Штундер І.О. канд. 
екон. наук, доц. 
3.8. Результати навчання. Формування у студентів сучасного мис-
лення та спеціальних знань у галузі управління на національному та 
регіональному рівнях; набуття умінь та формування компетентностей, 
необхідних для виконання функцій та реалізації повноважень органів 
державної влади і місцевого самоврядування. 
3.9. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Основи еконо-
мічної теорії». 
3.10. Зміст. Основи теорії державного управління. Державна влада та 
державне управління. Державне управління в окремих сферах 
суспільного розвитку. Роль різних гілок влади у процесі державного 
управління. Державне управління на регіональному рівні. Система 
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органів державної влади в Україні: конституційні основи їх функціо-
нування, роль в управлінні. Центральні органи виконавчої влади  
в Україні. Регіональні органи державного управління. Місцеве само-
врядування та його особлива роль у державному управлінні. Менедж-
мент органу державної влади. Внутрішня організація та управління 
органу державної влади. Державна служба в Україні. Ефективність 
державного управління. Державний контроль у сфері виконавчої влади. 
Взаємодія органів публічної влади центральних та регіональних 
органів управління. Розвиток системи державного та регіонального 
управління. 
3.11. Рекомендовані джерела. 
1. Взаємодія органів державної влади та громадянського суспільства : 
навч. посіб. / за наук. ред. Ю.П. Сурміна, А.М. Михненка. – Київ : 
НАДУ, 2011. – 388 с. 

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

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

4. Електронне урядування. Інформатизація державного управління : 
навч. посіб. / Ю.Г. Машкаров, О.В. Орлов, М.В. Мордвинцев та ін. – 
Харків : ХарРІ НАДУ «Магістр», 2011. – 264 с.  

5. Основи регіонального управління в Україні : підручник / за заг. ред. 
В.М. Вакуленка, М.К. Орлатого. – Київ : НАДУ, 2012. – 576 с.  

6. Публічне адміністрування в Україні : навч. посіб. / за заг. ред. 
В.В. Корженка, Н.М. Мельтюхової. – Харків : ХарРІ НАДУ «Магістр», 
2012. – 256 с.  

3.12. Методи навчання. Лекції, семінарські, практичні заняття  
з використанням інформаційних технологій. 
3.13. Методи оцінювання: 
– поточний контроль (опитування, тестування); 
– підсумковий контроль (екзамен). 
3.14. Мова навчання. Українська. 
 
3.1. Назва. Фізичне виховання. 
3.2. Шифр. НГСЕ. 
3.3. Тип. Обов’язкова. 
3.4. Рік навчання. 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019. 
3.5. Семестр. І–VІІ. 
3.6. Кількість кредитів ЄКТС. 21. 
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3.7. ПІБ лектора, науковий ступінь, посада. Короп М.Ю., канд. пед. 
наук, доц.; Биковська Л.Б., канд. пед. наук, доц.; Єльцов Д.С., ст. викл. 
3.8. Результати навчання. Підвищення функціональних можливос-
тей, рівня фізичного стану і зміцнення здоров’я студентів. 
3.9. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Фізична культура». 
3.10. Зміст. Баскетбол. Волейбол. Аеробіка. Бадмінтон. Настільний теніс. 
Футбол. Атлетична гімнастика. Фітнес. Плавання. 
3.11. Рекомендовані джерела. 
1. Чайченко Н.Л. Фізичне виховання. Самопідготовка : навч. посіб. / 
Н.Л. Чайченко. – Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2010. – 192 с. 

2. Яценко О.В. Фізичне виховання. Футбол : навч. посіб. / О.В. Яценко, 
К.О. М’ясоєденков. – Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2010. – 174 с. 

3.12. Методи навчання. Секційні заняття. 
3.13. Методи оцінювання: 
– поточний контроль (тестування); 
– підсумковий контроль (ІІ, ІV семестри – залік). 
3.14. Мова навчання. Українська. 
 
3.1. Назва. Політична економія. 
3.2. Шифр. НФПНЗЕ. 
3.3. Тип. Обов’язкова. 
3.4. Рік навчання. 2015/2016.  
3.5. Семестр. ІІ. 
3.6. Кількість кредитів ЄКТС. 6. 
3.7. ПІБ лектора, науковий ступінь, посада. Лагутін В.Д., д-р екон. 
наук, зав. каф.; Романенко В.А., д-р екон. наук, проф. 
3.8. Результати навчання. Формування економічної культури мис-
лення та пізнання економічних відносин суспільства. 
3.9. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Історія економіки 
та економічної думки». 
3.10. Зміст. Предмет і метод політичної економії. Економічні 
категорії і закони. Механізм використання економічних законів. 
Виробництво матеріальних благ і послуг. Внутрішня структура 
виробництва. Економічні потреби та інтереси. Соціально-економіч-
ний устрій суспільства. Економічна система і закони її розвитку. 
Товарна форма організації суспільного виробництва. Тенденції роз-
витку товарного виробництва. Товар та гроші. Капітал як економічна 
категорія. Оборот капіталу. Показники обороту капіталу. Капітал сфери 
обігу. Ринок, його сутність і функції. Моделі ринку. Конкуренція і 
ціноутворення. Підприємництво в ринковій економіці. Витрати вироб-
ництва і прибуток. Доходи, їхні джерела і розподіл. Суспільне 
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відтворення. Заробітна плата: суть, функції та різні види систем. 
Аграрні відносини та їх особливості. Суспільний продукт, його основ-
ні форми. Суть і функції фінансової системи. Економічний розвиток. 
Зайнятість та відтворення робочої сили. Сутність і структура світо-
вого господарства. Форми міжнародних економічних відносин. 
Економічні аспекти глобальних проблем, їх вплив на економічний 
розвиток України. 
3.11. Рекомендовані джерела. 
1. Економічна теорія. Політекономія : підручник / за ред. 
В.Д. Базилевича – 8-ме вид., переробл. і доповн. – Київ : Знання, 
2012. 

2. Економічна теорія. Політекономія : підручник / за ред. 
В.М. Тарасевича. – Київ : Знання, 2012. 

3. Економічна теорія. Політекономія : навч. посіб. для студ. вищ. 
навч. закл. – 2-ге вид., доповн. та переробл. – Київ : Центр навч. 
літ., 2011. 

4. Політекономія : підручник / за ред. Ю.В. Ніколенка. – Київ : ЦУЛ, 
2009. – 631 с. 

5. Політична економія : навч. посіб. / за ред. В. Рибалкіна. – Київ : 
Академвидав, 2007. – 671 с. 

3.12. Методи навчання. Лекції, семінарські заняття з використанням 
інформаційних технологій. 
3.13. Методи оцінювання: 
– поточний контроль (опитування, тестування, творчі завдання, задачі); 
– підсумковий контроль (екзамен). 
3.14. Мова навчання. Українська. 
 
3.1. Назва. Безпека життєдіяльності. 
3.2. Шифр. НФПНЗЕ. 
3.3. Тип. Обов’язкова. 
3.4. Рік навчання. 2015/2016.  
3.5. Семестр. ІІ. 
3.6. Кількість кредитів ЄКТС. 3. 
3.7. ПІБ лектора, науковий ступінь, посада. Болілий О.С., ст. викл. 
3.8. Результати навчання. Формування вмінь для ідентифікації 
небезпеки, визначення рівня індивідуального та колективного ризику, 
запобігання небезпечним ситуаціям, їх попередження, зменшення 
ураження для людини, зменшення негативних наслідків надзвичайних 
ситуацій, надання першої допомоги, формування здорового образу 
життя. 
3.9. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Основи екології». 
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3.10. Зміст. Теоретичні основи безпеки життєдіяльності. Людина у 
структурі системи «Людина – навколишнє середовище». Середовище 
у структурі системи «Людина – навколишнє середовище». Забезпечення 
захисту. Правове забезпечення безпеки життєдіяльності. Глобальна 
безпека. 
3.11. Рекомендовані джерела. 
1. Желібо Є.П. Безпека життєдіяльності : підручник / Є.П. Желібо, 
В.В. Зацарний. – Київ : Каравела, 2012. 

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

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

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

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

6. Болілий О.С. Безпека життєдіяльності : опор. конспект лекцій / 
О.С. Болілий. – Київ : Київ. нац. торг.- екон. ун-т, 2013. 

7. Бедрій Я.І. Безпека життєдіяльності : навч. посіб. для студ. вищ. 
навч. закл. / Я.І. Бедрій. – Київ : Кондор, 2009. – 286 с.  

3.12. Методи навчання. Лекції, практичні заняття. 
3.13. Методи оцінювання: 
– поточний контроль (тести, опитування); 
– підсумковий контроль (залік).  
3.14. Мова навчання. Українська. 
 
3.1. Назва. Українська мова (за професійним спрямуванням). 
3.2. Шифр. НГСЕ. 
3.3. Тип. Обов’язкова.  
3.4. Рік навчання. 2015/2016.  
3.5. Семестр. II. 
3.6. Кількість кредитів ЄКTС. 3. 
3.7. ПІБ лектора, науковий ступінь, посада. Гопанчук І.Г., канд. 
філол. наук, доц. 
3.8. Результати навчання. Підвищення загальномовної підготовки, 
мовної грамотності, комунікативної компетентності студентів, 
практичне оволодіння основами офіційно-ділового, наукового стилів, 
що забезпечить професійне спілкування на належному мовному рівні. 
3.10. Зміст. Державна мова – мова професійного спілкування. Основи 
культури української мови. Норми сучасної української літературної 
мови. Стилі сучасної української літературної мови у професійному 



 26

спілкуванні. Спілкування як інструмент професійної діяльності. Рито-
рика і мистецтво презентації. Культура усного фахового спілкування. 
Форми колективного обговорення професійних проблем. Ділові 
папери як засіб писемної професійної комунікації. Документація з 
кадрово-контрактних питань. Довідково-інформаційні та організаційно-
розпорядчі документи. Етикет службового листування. Українська 
термінологія в професійному спілкуванні. Науковий стиль і його засоби 
у професійному спілкуванні. Проблеми перекладу і редагування текстів. 
3.11. Рекомендовані джерела. 
1. Мацюк З. Українська мова професійного спрямування : навч. посіб. / 
З. Мацюк, Н. Станкевич. – Київ : Каравела, 2008. 

2. Український правопис / НАН України, Ін-т мовознавства  
ім. О.О. Потебні ; Ін-т україн. мови. – Київ, 2005. 

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

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

5. Шевчук С.В. Українська мова за професійним спрямуванням : 
підручник / С.В. Шевчук, І.В. Клименко. – Київ : Аперта, 2011. 

3.12. Методи навчання. Лекції, практичні заняття, самостійна 
робота. Інтерактивні методи і технології викладання. 
3.13 Методи оцінювання: 
- поточний контроль (опитування, контрольні роботи); 
- підсумковий контроль (залік). 
3.14. Мова навчання. Українська. 
 
3.1. Назва. Історія української культури. 
3.2. Шифр. ВС. 
3.3. Тип. За вибором. 
3.4. Рік навчання. 2015/2016.  
3.5. Семестр. II. 
3.6. Кількість кредитів ЄКТС. 3. 
3.7. ПІБ лектора, науковий ступінь, посада. Губицький Л.В., канд. 
іст. наук, доц. 
3.8. Результати навчання. Формування системи знань про законо-
мірності національного історико-культурного процесу, про основні 
досягнення вітчизняної культури, засвоєння загальнолюдських та 
національних культурних цінностей, збагачення духовного світу, 
формування моральних і естетичних потреб та здатності зберігати і 
охороняти культурні здобутки України. 
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3.9. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. Необхідні знання 
української історії. 
3.10. Зміст. Історія української культури як навчальна дисципліна. 
Витоки української культури. Культура Київської Русі. Культурні 
процеси за литовсько-польської доби. Українська культура доби 
козацько-гетьманської держави. Українське бароко. Культура в часи 
пробудження української національної свідомості. Українська культура 
й духовне життя на початку XX ст. Провідні тенденції розвитку 
сучасної української культури. Модерн і постмодерн. 
3.11. Рекомендовані джерела. 
1. Історія української культури : навч. посіб. / Ю.І. Кулагін, 
Ю.Г. Бадах, Н.А. Латигіна та ін. – Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 
2013. – 627с. 

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

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

4. Кравич Д. Українське мистецтво / Д. Кравич, В. Овсійчук, 
С. Черепанова. – Львів : Світ, 2004.– Т. 2. – 67с. 

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

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

3.12. Методи навчання. Лекції, семінарські заняття з використанням 
мультимедійних засобів.  
3.13. Методи оцінювання: 
– поточний контроль (усне опитування, тестування); 
– підсумковий контроль (екзамен). 
3.14. Мова навчання. Українська. 
 
3.1. Назва. Друга іноземна мова. 
3.2. Шифр. ВГСЕ. 
3.3. Тип. За вибором. 
3.4. Рік навчання. 2015/2016.  
3.5. Семестр. ІІ. 
3.6. Кількість кредитів ЄКТС. 3. 
3.7. ПІБ лектора, науковий ступінь, посада. Образ О.Г., канд. філос. 
наук, доц.; Коваленко Л.В., ст. викл. 
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3.8. Результати навчання. Навчити студентів іншомовному між-
культурному спілкуванню в типових комунікативних сферах та 
ситуаціях, релевантних для студентського контингенту, і в межах 
передбаченої програмою тематики. Досягнення цієї мети забезпечу-
ється формуванням і розвитком у студентів міжкультурної комуніка-
тивної компетенції. 
3.9. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. Нульовий рівень 
підготовки. 
3.10. Зміст. Курс іноземної мови професійного спрямування поділя-
ється на два модулі. Модуль І. Вузівський вступний курс іноземної 
мови. Теми загального характеру об’єднані у змістовні модулі. 
Презентація особи. Сім’я. Професії. Хобі. Робочий день. Навчання. 
Студентське життя. Адреса. Житло. Модуль ІІ. Основний курс другої 
іноземної мови. Теми за фахом об’єднані у змістовні модулі. 
Підприємство. Гроші. Магазини і покупки. Подорожі. На митниці. 
Київ. Україна. 
3.11. Рекомендовані джерела. 
1. Буцикіна Н.Є. Французька мова як друга іноземна / Н.Є. Буцикіна. – 
Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2006. 

2. Бориско Н. Самоучитель немецкого языка = Deutsch ohne Probleme / 
Н. Бориско. – Киев : Логос, 2000.– Т. 1, 2.  

3. Буцикіна Н.Є. Методичні рекомендації з розвитку усного мовлення 
та читання для студентів, що вивчають французьку мову як другу 
іноземну / Н.Є. Буцикіна. – Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2005. 

3.12. Методи навчання. Практичні заняття, інтерактивні методи та 
технології викладання, комп’ютерне тестування. 
3.13 Методи оцінювання: 
– поточний контроль (опитування, тестування, контрольні роботи);  
– підсумковий контроль (екзамен). 
3.14. Мова навчання. Німецька, французька. 
 
3.1. Назва. Мікроекономіка. 
3.2. Шифр. НФПНЗЕ. 
3.3. Тип. Обов’язкова. 
3.4. Рік навчання. 2016/2017. 
3.5. Семестр. ІІІ. 
3.6. Кількість кредитів ЄКТС. 3. 
3.7. ПІБ лектора, науковий ступінь, посада. Гриценко О.Г., канд. 
екон. наук, проф.; Вертелєва О.В., канд. фіз.-мат. наук, доц.; 
Ожелевська Т.С., канд. екон. наук, доц. 
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3.8. Результати навчання. Формування навичок мікроекономічного 
дослідження поведінки та взаємодії окремих суб’єктів ринку; ринко-
вих структур; особливостей функціонування окремих економічних 
суб’єктів. 
3.9. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Основи еконо-
мічної теорії». 
3.10. Зміст. Вступ до мікроекономіки. Предмет та метод. Корисність 
економічного блага. Економічний вибір. Аналіз поведінки споживача. 
Попит та пропозиція. Теорія еластичності. Теорія граничних продук-
тів та мікроекономічна модель підприємства. Витрати виробництва. 
Ринок досконалої конкуренції. Монопольний ринок. Ринок монопо-
лістичної конкуренції. Олігополістична структура ринку. Утворення 
похідного попиту. Ринок праці. Ринок капіталу. Економічна ефектив-
ність та добробут. Держава в мікроекономічній теорії: зовнішні 
ефекти та громадські блага. 
3.11. Рекомендовані джерела. 
1. Ястремський О. Основи мікроекономіки / О. Ястремський, О. 
Гриценко. – 2-ге вид., доповн. «Модельно-комп’ютерним 
додатком» на лазер. диску. – Київ : Знання, 2007. 

2. Мікроекономіка : підручник / за ред. В.Д. Базилевича. – 2-ге вид., 
переробл. і доповн. – Київ : Знання, 2008. – 679 с.  

3. Мікроекономіка. Практикум : навч. посіб. / за ред. В.Д. Базилевича. – 
2-ге вид., переробл. і доповн. – Київ : Знання, 2010. – 491 с.  

4. Козак Ю.Г. Міжнародна мікроекономіка : навч. посіб. / Ю.Г. Козак, 
Ю.М. Пахомов, Н.С. Логвинова. – Київ : Центр навч. літ., 2012. – 
368 с. 

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

3.12. Методи навчання. Лекції, семінарські, практичні заняття  
з використанням інформаційних технологій. 
3.13. Методи оцінювання: 
– поточний контроль (опитування, тестування); 
– підсумковий контроль (екзамен). 
3.14. Мова навчання. Українська. 
 
3.1. Назва. Економіко-математичне моделювання. 
3.2. Шифр. НФПНЗЕ. 
3.3. Тип. Обов’язкова. 
3.4. Рік навчання. 2016/2017. 
3.5. Семестр. III. 
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3.6. Кількість кредитів ЄКТС. 4,5. 
3.7. ПІБ лектора, науковий ступінь, посада. Борисейко В.О., канд. 
фіз.-мат. наук, доц. 
3.8. Результати навчання. Формування системи знань з методології 
та інструментарію побудови i використання різних типів економіко-
математичних моделей. 
3.9. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Математика для 
економістів», «Статистика». 
3.10. Зміст. Оптимізаційні економіко-математичні моделі. Лінійне 
програмування. Теорія двоїстості, аналіз лінійних моделей. Цілочис-
лове програмування. Нелінійні оптимізаційні моделі. Ризики, аналіз, 
управління та кількісне оцінювання ступеня ризику. Парна лінійна 
регресія, лінійні моделі множинної perpeciї. Узагальнені економетричні 
моделі. Економетричні моделі динаміки. 
3.11. Рекомендовані джерела. 
1. Айвазян С.А. Прикладная статистика и основы эконометрики : 
учеб. для вузов / С.А. Айвазян, B.C. Мхитарян. – М. : ЮНИТИ, 
1998. 

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

3.12. Методи навчання. Лекції (тематична; проблемна); лабораторні / 
практичні заняття (традиційні, комунікативний метод). 
3.13. Методи оцінювання:  
− поточний контроль (тестування; усне та письмове опитування); 
− підсумковий контроль (залік). 
3.14. Мова навчання. Українська. 
 
3.1. Назва. Статистика. 
3.2. Шифр. НПП. 
3.3. Тип. Обов’язкова.  
3.4. Рік навчання. 2016/2017. 
3.5. Семестр. ІІІ. 
3.6. Кількість кредитів ЄКТС. 3. 
3.7. ПІБ лектора, науковий ступінь, посада. Чорний А.Ю., канд. 
екон. наук, доц. 
3.8. Результати навчання. Формування теоретичних знань та 
практичних навичок статистичної оцінки економічних явищ і проце-
сів суспільного життя, оволодіння методами статистичного аналізу. 
Формування вмінь: проводити статистичні дослідження, обчислювати 
узагальнюючі показники, будувати статистичні таблиці, графіки, 
виявляти закономірності та тенденції розвитку досліджуваних явищ. 
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3.9. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Математика для 
економістів». 
3.10. Зміст. Методологія статистики. Статистичні спостереження. 
Зведення, класифікації та групування в статистиці. Статистичні показ-
ники. Середні величини та загальні принципи їх застосування. Ряди 
розподілу. Варіація ознак і статистичні способи її виміру. Ряди 
динаміки. Індекси. Вибіркові спостереження. Статистичні методи 
вимірювання взаємозв’язків. 
3.11. Рекомендовані джерела. 
1. Горкавий В.К. Статистика : навч. посіб. / В.К. Горкавий. –2-ге вид., 
переробл. і доповн. – Київ : Алерта, 2012. – 608 с.  

2. Статистика : підручник / С.С. Герасименко, А.В. Головач, 
А.М. Єріна та ін. – Київ : КНЕУ, 2002. – 468 с. 

3. Попов І.І. Статистика. Практикум / І.І. Попов – Київ : Київ. нац. 
торг.-екон. ін.-т, 2009. – 145 с. 

3.12. Методи навчання. Лекції, практичні заняття, самостійна робота. 
3.13. Методи оцінювання: 
− поточний контроль (тестування, опитування); 
− підсумковий контроль (залік).  
3.14. Мова навчання. Українська.  
 
3.1. Назва. Фінанси. 
3.2. Шифр. НПП. 
3.3. Тип. Обов’язкова. 
3.4. Рік навчання. 2016/2017. 
3.5. Семестр. IІІ. 
3.6. Кількість кредитів ЄКТС. 7,5. 
3.7. ПІБ лекторів, науковий ступінь, посада. Волосович С.В., д-р 
екон. наук, проф.; Гуминська М.В., ст. викл.; Пелешко Н.М., ст. викл. 
3.8. Результати навчання. Формування знань з питань функціону-
вання фінансової системи держави. 
3.9. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Політична 
економія», «Макроекономіка». 
3.10. Зміст. Сутність та функції фінансів. Генезис і еволюція фінансів. 
Фінансова система України. Фінанси суб’єктів господарювання та 
неприбуткових організацій. Податкова система держави. Фінанси 
населення. Бюджет і бюджетна система держави. Державні доходи. 
Державні видатки. Державні видатки. Державний кредит. Фінансовий 
ринок. Фінансова політика та фінансовий механізм. Міжнародні 
фінанси.  
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3.11. Рекомендовані джерела. 
1. Шеремет О.А. Фінанси для фінансистів : підручник / О.А. Шеремет, 
І.В. Демченко, К.В. Багацька та ін. ; за заг. ред. Т.А. Говорушко. – 
Київ  :  ЦУЛ, 2013. – 612 с. 

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

3. Фінанси : підручник / С.Л. Юрій, В.М. Федосов та ін. ; за ред. 
С.Л. Юрія, В.М. Федосова. – 2-ге вид., переробл. і доповн. – Київ : 
Знання, 2012. – 645 с. 

4. Карлін М.І. Державні фінанси України : навч. посіб. / М.І. Карлін. – 
Київ : Знання, 2008. – 348 с. 

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

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

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

3.12. Методи навчання. Лекції, семінарські, практичні заняття  
з використанням інформаційних технологій та активних методів 
навчання. 
3.13. Методи оцінювання: 
− поточний контроль (опитування, тестування); 
− підсумковий контроль (екзамен). 
3.14. Мова навчання. Українська. 
 
3.1. Назва. Філософія. 
3.2. Шифр. НГСЕ. 
3.3. Тип. Обов’язкова. 
3.4. Рік навчання. 2016/ 2017. 
3.5. Семестр. ІІІ. 
3.6. Кількість кредитів ЄКТС. 3 
3.7. ПІБ лектора, науковий ступінь, посада. Боровська Л.О., канд. 
філос. наук, доц. 
3.8. Результати навчання. Формування філософської культури 
мислення та пізнання навколишнього світу та самого себе, навичок 
застосування філософської методології. 
3.9. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Психологія», 
«Історія України», «Історія української культури». 
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3.10. Зміст. Філософія як універсальний тип знань. Онтологія. 
Філософське розуміння світу. Філософська антропологія. Філософія 
людини. Філософія свідомості. Гносеологія. Філософія пізнання. 
Діалектика – всезагальна теорія розвитку. Філософія суспільства. 
Філософія економіки. Філософія моралі. Філософія релігії. Філософія 
культури. Філософія цивілізації. 
3.11. Рекомендовані джерела.  
1. Всемирная философия. ХХ век / авт.-сост. А.А. Андриевский. – 
Минск : Харвест, 2004. 

2. Философия економики : учеб. пособие для высш. учеб. заведений / 
отв. ред. С.В. Синяков. – Киев : Альтепрес, 2002.  

3. Потоцкая Ю.И. Философия : хрестоматия [для студ. всех спец. всех 
форм обучения] / Ю.И. Потоцкая, И.В. Тарасенко, В.А. Черненко. – 
Харьков : ХНЭУ, 2005. – 256 с. 

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

5. Велика бібліотека філософських текстів російською мовою. – 
Режим доступу : htt:www.philosophy.ru 

6. Бібліотека факультету філософії Київського національного універ-
ситету ім. Тараса Шевченка. – Режим доступу : htt:www.philosci. 
univ.kiev.ua 

3.12. Методи навчання. Лекції, семінарські, практичні заняття  
з використанням інформаційних технологій. 
3.13. Методи оцінювання: 
– поточний контроль (опитування, колоквіуми, тестування); 
– підсумковий контроль (екзамен). 
3.14. Мова навчання. Українська. 
 
3.1. Назва. Соціологія. 
3.2. Шифр. НПП. 
3.3. Тип. За вибором. 
3.4. Рік навчання. 2016/2017. 
3.5. Семестр. IІІ. 
3.6. Кількість кредитів ЄКТС. 3. 
3.7. ПІБ лектора, науковий ступінь, посада. Іщенко В.В., ст. викл. 
3.8. Результати навчання. Дисципліна сприяє задоволенню освітніх 
інтересів особистості й розвитку таких компетентностей: формування 
розуміння сутності соціального життя та соціальної структури 
суспільства, а також навичок аналізу соціальних явиш та процесів. 
3.9. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Філософія», 
«Політологія». 
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3.10. Зміст. Соціологія як наука. Становлення і розвиток зарубіжної 
соціології. Історія становлення та розвитку соціології в Україні. 
Суспільство: сутність, типи, тенденції розвитку. Соціальна структура 
і соціальна стратифікація. Соціальна взаємодія, соціальні відносини 
та соціальний контроль. Соціальні інститути суспільства. Особистість 
в системі соціальних зв’язків. Економічна соціологія як наука. 
Людина в сфері економічних відносин. Програмування та організація 
соціологічного дослідження. Опитування, спостереження та аналіз 
документів у соціологічному дослідженні. 
3.11. Рекомендовані джерела. 
1. Кравченко А.И. Социология : хрестоматия для вузов / 
А.И. Кравченко. – 2-е изд. – М. : Академ. проект, Фонд «Мир», 
2004. 

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

3. Ванюшина О.Ф. Соціологія : опор. конспект лекцій / О.Ф. Ванюшина. 
3.12. Методи навчання. Лекції (оглядові, тематичні, проблемні, 
лекції-конференції, лекції-дискусії); практичні заняття (тренінги, 
презентації, дискусії, робота в малих групах, моделювання ситуацій). 
3.13. Методи оцінювання:  
– поточний контроль (тестування з використанням комп’ютерної 
техніки, письмові контрольні роботи, захист міні-проектів);  

– підсумковий контроль (залік). 
3.14. Мова навчання. Українська. 
 
3.1. Назва. Психологія. 
3.2.Шифр. ВС. 
3.3. Тип. За вибором.  
3.4. Рік навчання. 2016/2017. 
3.5. Семестр. ІІІ. 
3.6. Кількість кредитів ЄКТС. 3. 
3.7. ПІБ лектора, науковий ступінь, посада. Лагутіна Т.М., канд. 
пед. наук, доц.; Ржевський Г.М., канд. психол. наук, доц.; Вербицька Л.Ф., 
канд. психол. наук, доц. 
3.8. Результати навчання. Знати психологічну характеристику 
психічних пізнавальних процесів, властивостей, станів та утворень; 
основні закономірності функціонування психічних пізнавальних 
процесів; закономірності формування і розвитку особистості; фактори 
формування особистості; концепції особистості; психологічні концеп-
ції теорії діяльності та її основні компоненти. Уміти застосовувати 
категоріальний апарат психології в системі професійного навчання і 



 35

практичної діяльності; враховувати основні психічні, соціально-
психологічні та психофізіологічні прояви особистості; сприймати нау-
ково обґрунтовану психологічну інтерпретацію структурних елемен-
тів психіки особистості; усвідомлювати свою психічну сферу; 
аналізувати різноманітні види діяльності; пізнавати рівень розвитку 
психічних пізнавальних процесів у особистості. 
3.9. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Біологія». 
3.10. Зміст. Методи психологічних досліджень. Індивід. Особистість, 
її структура. Психіка, її функції. Нервова система, мозок, психіка та 
поведінка людини. Когнітивна підструктура людини. Пізнавальні 
процеси, їх індивідуальні особливості, методи діагностики рівня 
розвитку, методи підвищення ефективності. Сенсорно-перцептивний 
рівень пізнання. Інтелект, творчі здібності та креативність. Емоції, 
почуття, стани; механізми їх виникнення, форми переживання, 
вираження. Засоби регуляції емоційних станів. Особистість: сутність, 
структура. Психологічні теорії особистості. Я-концепція як психоло-
гічний феномен. Спрямованість особистості. Темперамент. Характер. 
Здібності. Діяльність та її структура. Особистість як суб’єкт діяль-
ності. Мета й мотиви діяльності. Міжособистісні стосунки в групі.  
3.11. Рекомендовані джерела. 
1. Корольчук М.С. Психологія: схеми, опорні конспекти, методики / 
М.С. Корольчук, В.М. Крайнюк, В.А. Марченко. – Київ : Ніка-
Центр, 2013.  

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

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

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

3.12. Методи навчання. Поєднання традиційних і нетрадиційних 
методів викладання з використанням інноваційних технологій: 
– лекції (оглядові, тематичні, проблемні, лекції-конференції, лекції-
дискусії); 

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

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

– підсумковий контроль (залік). 
3.14. Мова навчання. Українська. 
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3.1. Назва. Макроекономіка.  
3.2. Шифр. НФПНЗЕ. 
3.3. Тип. Обов’язкова. 
3.4. Рік навчання. 2016/2017. 
3.5. Семестр. ІV. 
3.6. Кількість кредитів ЄКТС. 4,5. 
3.7. ПІБ лектора, науковий ступінь, посада. Лагутін В.Д., д-р екон. 
наук, зав. каф.; Уманців Ю.М., д-р. екон. наук, проф.; Соколовська І.П., 
канд. екон. наук, доц.; Щербакова Т.А., канд. екон. наук, доц. 
3.8. Результати навчання. Формування макроекономічного мислення 
та розуміння механізму функціонування національної економіки. 
3.9. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Основи еконо-
мічної теорії». 
3.10. Зміст. Предмет, метод та функції макроекономіки. Макроеконо-
мічні показники в системі національних рахунків. Сукупний попит та 
сукупна пропозиція. Національний ринок та його рівновага. Моделі 
макроекономічної рівноваги. Фіскальна політика держави. Монетарна 
політика. Циклічні коливання та економічне зростання. Інфляція як 
макроекономічне явище. Зайнятість і безробіття. Макроекономічна 
політика у відкритій економіці. 
3.11. Рекомендовані джерела.  
1. Базилевич В.Д. Макроекономіка : підручник / В.Д. Базилевич, 
К.С. Базилевич, Л.О. Баластрик. – Київ : Знання, 2004.  

2. Манків Грегорі Н.М. Макроекономіка : пер. з англ. / Н.М. Манків 
Грегорі ; наук. ред. пер. С. Панчишина. – Київ : Основи, 2000. 

3. Гронтковська Г.Е. Макроекономіка : навч. посіб. / Г.Е. Гронтковська, 
А.Ф. Косік. – Київ : ЦУЛ, 2010. – 672 с.  

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

5. Савченко А.Г. Макроекономіка : підручник / А.Г. Савченко. – Київ : 
КНЕУ, 2005. – 441 с.  

3.12. Методи навчання. Лекції, семінарські, практичні заняття  
з використанням інформаційних технологій. 
3.13. Методи оцінювання: 
– поточний контроль (опитування, тестування); 
– підсумковий контроль (екзамен; диференційований захист курсової 
роботи). 

3.14. Мова навчання. Українська. 
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3.1. Назва. Гроші та кредит. 
3.2.Шифр. НПП. 
3.3. Тип. Обов’язкова. 
3.4. Рік навчання. 2016/2017. 
3.5. Семестр. ІV. 
3.6. Кількість кредитів ЄКТС. 7,5. 
3.7. ПІБ лектора, науковий ступінь, посада. Сушко Н.М., канд. 
екон. наук, доц.; Серажим Ю.В., ст. викл. 
3.8. Результати навчання. Вільна орієнтація в теоретичних та прак-
тичних проблемах грошово-кредитного характеру; вміння аналізувати 
поточну ситуацію на вітчизняному та зарубіжному грошово-кредит-
ному ринку; навички прогнозування майбутнього розвитку грошово-
кредитних відносин; вміння обирати оптимальні шляхи вирішення 
конкретних виробничих завдань монетарного характеру тощо. 
3.9. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Історія економіки 
та економічної думки», «Макроекономіка». 
3.10. Зміст. Сутність та функції грошей. Грошовий обіг і грошові 
потоки. Грошовий ринок. Грошові системи. Інфляція та грошові 
реформи. Валютний ринок і валютні системи. Механізм формування 
пропозиції грошей та грошово-кредитна політика. Роль грошей  
у ринковій економіці. Теорія грошей. Сутність і функції кредиту. 
Форми, види і роль кредиту. Теоретичні засади процента. Фінансове 
посередництво грошового ринку. Теоретичні засади діяльності комер-
ційних банків. Центральний банк в системі монетарного та банків-
ського управління. Міжнародні фінансово-кредитні установи та їх 
співробітництво з Україною.  
3.11. Рекомендовані джерела. 
1. Іващук О.О. Гроші та кредит : навч.-метод. посіб. / О.О. Іващук. – 
Тернопіль : ТНЕУ, 2010. – 131 с. 

2. Івасів Б.С. Гроші та кредит : підручник / Б.С. Івасів. –3-тє вид., 
змін. і доповн. – Київ : Кондор, 2008. – 528 с. 

3. Коваленко Д.І. Гроші та кредит: теорія і практика : навч. посіб. для 
студ. вищ. навч. закл. / Д.І. Коваленко. – 4-те вид. доповн., 
переробл. – Київ : Каравела, 2012. – 359 с. 

4. Левченко Л.В. Гроші та кредит : навч. посіб. для студ. вищ. навч. 
закл. / Л.В. Левченко. – Київ : ЦУЛ, 2011. – 222 с. 

5. Щетинін А.І. Гроші та кредит : навч. посіб. / А.І. Щетинін. – Київ : 
ЦУЛ, 2010. – 440 с. 

3.12. Методи навчання. Лекції, практичні заняття, самостійна робота 
студентів, консультації. 
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3.13. Методи оцінювання: 
− поточний контроль (наприкінці кожного практичного заняття за 
підсумками роботи студента через проведення контрольних робіт, 
рішення тестів та задач, усне опитування за проблемними питан-
нями, індивідуальні співбесіди, самоперевірка виконаних завдань, 
захист дослідницьких робіт); 

− підсумковий контроль (екзамен). 
3.14. Мова навчання. Українська. 
 
3.1. Назва. Менеджмент. 
3.2. Шифр. НПП. 
3.3. Тип. Обов’язкова. 
3.4. Рік навчання. 2016/2017. 
3.5. Семестр. IV. 
3.6. Кількість кредитів ЄКТС. 3. 
3.7. ПІБ лектора, науковий ступінь, посада. Науменко Р.А., д-р 
наук з держ. упр.  
3.8. Результати навчання. Задоволення освітніх інтересів особистості 
й розвиток таких компетентностей: формування у майбутніх фахівців 
сучасного управлінського мислення та системи спеціальних знань  
у галузі менеджменту, розуміння концептуальних основ системного 
управління організаціями. 
3.9. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Психологія», 
«Регіональна економіка», «Макроекономіка», «Економіко-математичне 
моделювання». 
3.10. Зміст. Сутність та роль менеджменту. Історія розвитку менедж-
менту. Закони, закономірності та принципи менеджменту. Процес 
управління. Функції та технологія менеджменту. Планування як 
загальна функція менеджменту. Організування як загальна функція 
менеджменту. Мотивування як загальна функція менеджменту. 
Контролювання як загальна функція менеджменту. Регулювання як 
загальна функція менеджменту. Методи менеджменту. Управлінське 
рішення. Інформація і комунікації в менеджменті. Керівництво та 
лідерство. Ефективність менеджменту. 
3.11. Рекомендовані джерела. 
1. Кузьмін О.Є. Основи менеджменту : підручник / О.Є. Кузьмін, 
О.Г. Мельник. – 2-ге вид., випр. та доповн. – Київ : Академвидав, 
2007. – 464 с. 

2. Менеджмент : електрон. підруч. / А.А. Мазаракі, Г.Є. Мошек, 
С.І. Бай та ін. ; за заг. ред. А.А. Мазаракі. – Київ : Київ нац. торг.-
екон. ун-т, 2012. – 420 с. 
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3. Мартиненко М.М. Основи менеджменту : підруч. для студ. ВНЗ / 
М.М. Мартиненко. – Київ : Каравела, 2005. – 494 с. 

4. Основи менеджменту : підручник / А.А. Мазаракі та ін. – Харків : 
Фоліо, 2013. – 1120 с. 

5. Осовська Г.В. Основи менеджменту : підруч. для студ. вищ. навч. 
закл. / Г.В. Осовська, О.А. Осовський. – 3-тє вид., переробл., 
доповн. – Київ : Кондор, 2008. – 664 с. 

3.12. Методи навчання. Поєднання традиційних і нетрадиційних 
методів викладання з використанням інноваційних технологій: лекції 
(оглядові, тематичні, проблемні, лекції-конференції, лекції-дискусії); 
практичні заняття (тренінги, презентації, дискусії, робота в малих 
групах, кейс-стаді, моделювання ситуацій). 
3.13. Методи оцінювання: 
− поточний контроль (тестування, усне та письмове опитування, 
перевірка дайджестів, рефератів, конспектів, презентацій); 

− підсумковий контроль (екзамен). 
3.14. Мова навчання. Українська. 
 
3.1. Назва. Міжнародна економіка. 
3.2. Шифр. НПП. 
3.3. Тип. Обов’язкова. 
3.4. Рік навчання. 2016/2017. 
3.5. Семестр. ІV. 
3.6. Кількість кредитів ЄКТС. 3. 
3.7. ПІБ лектора, науковий ступінь, посада. Костюченко В.М., д-р. 
екон. наук, проф. 
3.8. Результати навчання. Формування у студентів умінь і навичок 
щодо ефективного використання набутих знань для самостійного 
аналізу процесів та явищ міжнародної економіки; засвоєння методич-
них підходів до оцінювання стану та тенденцій розвитку основних 
форм МЕВ, що дозволяє використовувати емпіричний та статистичний 
аналізи зовнішнього міжнародного середовища для обґрунтування 
стратегій зовнішньоекономічної діяльності на макро- та мегарівні  
в перебігу залучення суб’єктів ЗЕД у міжнародні торговельні та 
виробничо-інвестиційні взаємини; розуміння студентами основних 
закономірностей розвитку процесів міжнародної економіки та обґрун-
тування ними сценаріїв можливостей та загроз, які супроводжують 
входження вітчизняних суб’єктів ЗЕД на різні сегменти світового 
ринку товарів та послуг; формування комплексного підходу до 
розуміння механізмів включення України в міжнародний поділ праці 
та кооперацію в різних сферах економіки. 
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3.9. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Регіональна 
економіка», «Макроекономіка». 
3.10. Зміст. «Міжнародна економіка» як економічна категорія. Рівновага 
на світовому ринку. Світове господарство (СГ) як система. Сутність 
та форми міжнародного поділу праці. Механізми взаємодії націо-
нальних економік країн світу. Міжнародна економіка та міжнародна 
економічна політика. Моделі міжнародної торгівлі. Класичні теорії 
міжнародної торгівлі. Неокласичні моделі міжнародної торгівлі. 
Альтернативні теорії міжнародної торгівлі. Вплив міжнародної 
торгівлі на доходи. Міжнародна торговельна політика. Сутність, рівні 
та ключові тенденції розвитку системи регулювання міжнародних 
торговельно-економічних відносин. Міжнародний рух капіталу. 
Макроекономічні наслідки вивозу капіталу для країн-донорів та 
країн-реципієнтів. Міжнародна міграція робочої сили. Платіжний 
баланс. Валютно-фінансові міжнародні відносини. Макроекономічна 
політика у відкритій економіці. Міжнародна економічна інтеграція. 
3.11. Рекомендовані джерела. 
1. Міжнародна економіка : підручник / ред. А.О. Задоя, 
В.М. Тарсевич. – Київ : ЦУЛ, 2012. – 416 с. 

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

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

4. Бабенко В. Міжнародна економіка : навч. посіб. / В. Бабенко. – Київ : 
Основа, 2010. – 182 с. 

5. Пушкар Т.А. Міжнародна економіка : метод. вказівки для самост. 
роботи, проведення практ. занять і виконання контр. роботи / 
Т.А. Пушкар. – Харків : ХНАМГ, 2012. – 84 с. 

6. Козак Ю.Г. Міжнародна економіка / Ю.Г. Козак, Д.Г. Лук’яненко, 
Ю.В. Макогон. – 3-тє вид., переробл. та доповн. – Київ : ЦУЛ, 2009. 

3.12. Методи навчання. Лекції, семінарські заняття з використанням 
кейсів, робота в малих групах, захист індивідуальних проектів. 
3.13. Методи оцінювання: 
- поточний контроль (опитування, тестування); 
- підсумковий контроль (екзамен). 
3.14. Мова навчання. Українська. 
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3.1. Назва. Фінансова математика. 
3.2. Шифр. ВПП. 
3.3. Тип. Обов’язкова. 
3.4. Рік навчання. 2016/2017.  
3.5. Семестр. IV. 
3.6. Кількість кредитів ЄКТС. 3. 
3.7. ПІБ лектора, науковий ступінь, посада. Борисейко В.О., канд. 
фіз.-мат. наук, доц. 
3.8. Результати навчання. Формування математичного мислення 
щодо можливостей формування фінансових та математичних задач, 
запису у формі відповідної математичної моделі та набуття основних 
практичних навичок фінансових  розрахунків. 
3.9. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Математика для 
економістів», «Фінансова статистика», «Економіко-математичне 
моделювання». 
3.10. Зміст. Арифметична прогресія. Прості проценти. Дисконтування 
за простими процентами. Короткострокові боргові зобов’язання. 
Застосування простих процентів у споживчому кредиті. Складні 
проценти та їх застосування у фінансовій практиці. Дисконтування за 
складними процентами. Вимірювання ефективності позикових та 
облікових операцій. Врахування інфляції в довгострокових фінан-
сових операціях. Рівняння еквівалентності. Прості фінансові ренти. 
Загальні фінансові ренти. Викупні фонди і амортизація. Інвестиції в 
цінні папери. Ринок цінних паперів. 
3.11. Рекомендовані джерела. 
1. Айвазян С.А. Прикладная статистика и основы економетрики : 
учеб. для вузов / С.А. Айвазян, В.С. Мхитарян. – М. : ЮНИТИ, 
1998. 

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

3. Ковальчук Т.В. Вища математика для економістів : підручник / 
Т.В. Ковальчук, В.С. Мартиненко. – Київ : Київ. нац. торг.-екон.  
ун-т, 2005. 

3.12. Методи навчання. Лекції, практичні заняття. 
3.13. Методи оцінювання: 
– поточний контроль (тестування; усне та письмове опитування); 
– підсумковий контроль (екзамен). 
3.14. Мова навчання. Українська. 
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3.1. Назва. Політологія. 
3.2. Шифр. ВС. 
3.3. Тип. За вибором. 
3.4. Рік навчання. 2016/2017. 
3.5. Семестр. ІV. 
3.6. Кількість кредитів ЄКТС. 3. 
3.7. ПІБ лектора, науковий ступінь, посада. Гусєва Н.Ю., канд. іст. 
наук, доц. 
3.8. Результати навчання. Формування цілісної, логічної, послідов-
ної системи знань про політику як суспільне явище і соціальний 
феномен. 
3.9. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Історія України», 
«Філософія», «Соціологія», «Історія сучасного світу», «Історія держави 
і права». 
3.10. Зміст. Політика та наука про політику. Основні етапи розвитку 
політичної думки. Політична влада як інструмент політики. Ресурси і 
види влади. Сутність, специфічні ознаки та особливості політичної 
влади. Політична еліта і політичне лідерство. Політична система 
суспільства. Політичний режим як механізм функціонування політич-
ної системи суспільства. Держава як політичний інститут. Політичні 
партії, громадсько-політичні об’єднання та рухи. Політична культура 
та політичні ідеології. Політичні процеси. Політичні конфлікти: 
сутність, типологія, функції та шляхи їх розв‘язання. Вибори і стадії 
виборчого процесу. Світовий політичний процес і міжнародна 
політика. Україна у системі міжнародних політичних відносин та її 
місце у сучасному геополітичному просторі. 
3.11. Рекомендовані джерела. 
1. Політологія : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / за ред. 
Ю.І. Кулагіна, В.І. Полуреза. – Київ : Альтерпрес, 2002. – 612 с. 

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

3. Політологічний енциклопедичний словник / за ред. Ю.С. Шемшученка, 
В.Д. Бабкіна, В.П. Горбатенка. – Київ : Ґенеза, 2004. – 398 с. 

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

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

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

3.12. Методи навчання. Лекції, семінарські заняття з використанням 
інноваційних технологій. 
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3.13. Методи оцінювання: 
– поточний контроль (комп’ютерне тестування, опитування, письмові 
контрольні роботи); 

– підсумковий контроль (залік). 
3.14. Мова навчання. Українська 
 
3.1. Назва. Релігієзнавство. 
3.2. Шифр. ВС. 
3.3. Тип. За вибором.  
3.4. Рік навчання. 2016/2017. 
3.5. Семестр. ІV. 
3.6. Кількість кредитів ЄКТС. 3. 
3.7. ПІБ лектора, науковий ступінь, посада. Боровська Л.О., канд. 
філос. наук, доц. 
3.8. Результати навчання. Формування розуміння та усвідомлення 
сутності релігійних течій та проблем сучасного релігійного життя. 
3.9. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Історія України», 
«Філософія», «Політологія», «Історія української культури». 
3.10. Зміст. Релігія як феномен духовної культури. Ранні форми релігії. 
Національні релігії світу. Походження та сутність християнства. 
Православ’я. Католицизм. Протестантизм. Буддизм, іслам. Нетради-
ційні релігії та культи. Релігійне життя сучасної України. Біблія як 
священна книга і як культурно-історичний феномен. 
3.11. Рекомендовані джерела. 
1. Релігієзнавство : навч. посіб. / за ред. В. Докаша, Г. Коцур та ін. – 
Чернівці : Рута, 2008. – 288 с. 

2. Сидоренко О. Релігієзнавство : підручник / О. Сидоренко. – Київ : 
2008. – 470 с. 

3. Релігієзнавство : навч. посіб. / за ред. Л. Мозкового, О. Бучми. – 
Київ : ЦУЛ, 2008. – 264 с. 

4. Черній А. Релігієзнавство : підручник / А. Черній. – Київ : 
Академвидав, 2008. – 400 с. 

3.12. Методи навчання. Лекції, семінарські заняття з використанням 
інноваційних технологій. 
3.13. Методи оцінювання. 
– поточний контроль (комп’ютерне тестування, опитування, письмові 
контрольні роботи); 

– підсумковий контроль (залік). 
3.14. Мова навчання. Українська. 
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3.1. Назва. Економіка та фінанси підприємства. 
3.2. Шифр. НПП. 
3.3. Тип. Обов’язкова. 
3.4. Рік навчання. 2017/2018.  
3.5. Семестр. V. 
3.6. Кількість кредитів ЄКТС. 7,5. 
3.7. ПІБ лектора, науковий ступінь, посада. Корольова-Казанська О.В., 
канд. екон. наук, доц.; Мельник В.В., канд. екон. наук, ст. викл.; 
Молодоженя М.С., канд. екон. наук, доц. 
3.8. Результати навчання. Формування системи знань щодо базових 
понять фінансового механізму підприємства; обґрунтування еконо-
мічної стратегії розвитку підприємства і тактики її здійснення, оцінки 
рівня конкурентоспроможності підприємства на ринку, методів роз-
рахунку важливих показників господарської діяльності з урахуванням 
чинників зовнішнього та внутрішнього середовища функціонування 
підприємства, характеристики фінансового стану та організації роз-
робки фінансового плану підприємства. 
3.9. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Макроекономіка», 
«Мікроекономіка», «Фінанси», «Бухгалтерський облік», «Гроші та 
кредит». 
3.10. Зміст. Підприємство як суб’єкт та об’єкт ринкових відносин. 
Фінансова діяльність підприємства та засади її організації. Активи 
підприємства. Капітал підприємства. Планування діяльності підпри-
ємства. Планування обсягів діяльності підприємства. Виробнича потуж-
ність підприємства. Планування виробничої діяльності підприємства 
та обсягів реалізації продукції. Ресурсне забезпечення підприємства. 
Ресурсний потенціал підприємства. Матеріально-технічне забезпечення 
підприємства. Основні фонди підприємства. Трудові ресурси та 
стимулювання праці робітників. Науково-технічний прогрес та інтен-
сифікація виробництва. Поточні витрати підприємства та собівартість 
продукції. Фінансові результати діяльності підприємства. Ефективність 
та конкурентоспроможність підприємства. 
3.11. Рекомендовані джерела. 
1. Бланк І.О. Фінансовий менеджмент : навч. посіб. / І.О. Бланк. – 
Київ : Ельга, 2008. – 724 с. 

2. Економіка підприємства : опор. конспект лекцій / Н.М. Гуляєва, 
Г.М. Богославець, І.О. Чаюн та ін. – Київ : Київ. нац. торг.-екон.  
ун-т, 2012. 

3. Економіка підприємства : підручник / за ред. С.Ф. Покропивного. – 
Київ : Вища шк., 2003. 
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4. Лігоненко Л.О. Фінанси підприємства : підруч. для студ. екон. спец. 
вищ. навч. закл. / Л.О. Лігоненко, Н.М. Гуляєва, Н.А. Гринюк та ін. – 
Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2007. – 490 с. 

5.  Фінанси підприємств : підручник / А.М. Поддєрьогін, М.Д. Білик, 
Л.Д. Буряк та ін. – 5-те вид., переробл. та доповн. – Київ : КНЕУ, 
2004. – 546 с. 

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

3.12. Методи навчання. Лекції (оглядова / тематична / проблемна / 
лекція зі заздалегідь запланованими помилками); семінарські / 
практичні / лабораторні заняття (тренінг / презентація / дискусія / 
комунікативний метод / модерація / моделювання ситуацій / «мозкова 
атака» / тренажерні завдання / метод кейс-стаді / робота в малих 
групах / інше). 
3.13. Методи оцінювання: 
− поточний контроль (тестування; усне / письмове опитування; пере-
вірка курсової / звіту / конспекту / розрахунково-графічної роботи / 
проекту / вправи / задачі / ситуаційного завдання тощо); 

− підсумковий контроль (екзамен). 
3.14. Мова навчання. Українська. 
 
3.1. Назва. Економічний аналіз. 
3.2. Шифр. НПП. 
3.3. Тип. Обов’язкова. 
3.4. Рік навчання. 2017/2018.  
3.5. Семестр. V. 
3.6. Кількість кредитів ЄКТС. 3. 
3.7. ПІБ лектора, науковий ступінь, посада. Гордополов В.Ю., канд. 
екон. наук, доц.; Гоцуляк В.Д., канд. екон. наук, ст. викл. 
3.8. Результати навчання. Здобуття теоретичних знань та прак-
тичних навичок оцінювання, діагностики та пошуку можливостей 
досягнення позитивних змін у розвитку суб’єктів господарювання чи 
інших економічних об’єктів та їх структурних підрозділів, необхідних 
для оперативного моніторингу, пошуку варіантів найефективніших 
управлінських рішень, поєднання стратегії і тактики стійкого еконо-
мічного розвитку, забезпечення інтеграції національних, корпоратив-
них та особистих інтересів учасників економічних процесів. 
3.9. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Політична 
економія», «Статистика», «Економіко-математичне моделювання», 
«Бухгалтерський облік», «Економіка підприємства». 
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3.10. Зміст. Економічний аналіз як наука, його зміст та методологічні 
засади. Парадигма сучасного економічного аналізу. Типологія видів 
економічного аналізу. Метод економічного аналізу та його характе-
ристики. Моделювання економічних явищ і процесів у факторному 
економічному аналізі. Економіко-логічні (традиційні) методи та 
прийоми економічного аналізу. Економіко-математичні методи в 
економічному аналізі. Методика комплексного економічного аналізу 
та її структурні елементи. Організація економічного аналізу та його 
інформаційне забезпечення. Параметральний аналіз результатів 
виробничої діяльності. Аналіз ефективності використання ресурсів 
виробничої діяльності, витрат виробництва і собівартості продукції 
(робіт, послуг). 
3.11. Рекомендовані джерела.  
1. Швиданенко Є.В. Економічний аналіз : підручник / Є.В. Швиданенко. – 
Київ : Знання, 2011. 

2. Мних Є.В. Економічний аналіз діяльності підприємства : підручник / 
Є.В. Мних. – Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2008. 

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

3.12. Методи навчання. Лекції (тематичні, проблемні), семінарські/ 
практичні лабораторні заняття. 
3.13. Методи оцінювання:  
– поточний контроль (тестування; усне та письмове опитування);  
– підсумковий контроль (екзамен). 
3.14. Мова навчання. Українська. 
 
3.1. Назва. Правознавство. 
3.2. Шифр. ВГСЕ. 
3.3. Тип. Обов’язкова. 
3.4. Рік навчання. 2017/2018.  
3.5. Семестр. V. 
3.6. Кількість кредитів ЄКТС. 3. 
3.7. ПІБ лектора, науковий ступінь, посада. Погарченко В.А., ст. викл. 
3.8. Результати навчання Формулювання правової культури, що 
включає усвідомлення права як найвищого регулятора відносин між 
громадянами і державою. 
3.9. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Право». 
3.10. Зміст Основи теорії держави. Загальне поняття права. Норми права. 
Джерела права. Система права. Реалізації права. Поняття законності і 
право порядку. Правопорушення та юридична відповідальність. Поняття 
цивільного права. Суб’єкти цивільного права. Цивільно-правові угоди 
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(правочини). Представництво в цивільному праві. Зобов’язальне право. 
Шлюбно-сімейне законодавство. Поняття та виникнення трудових 
правовідносин. Припинення трудових правовідносин. Правове регу-
лювання робочого часу і часу відпочинку. Трудова дисципліна, 
дисциплінарна та матеріальна відповідальність. Правове регулювання 
трудових спорів. Адміністративний примус та адміністративна відпо-
відальність. Загальне поняття кримінального права та кримінальної 
відповідальності. 
3.11. Рекомендовані джерела.  
1. Марчук В.М. Нариси теорії права / В.М. Марчук, Л.В. Ніколаєва. – 
Київ : Істина, 2012.  

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

3.12. Методи навчання. Лекції (оглядова / тематична / проблемна / 
лекція – консультація / лекція конференція); семінарські, практичні 
заняття (тренінг / презентація / дискусія / комунікативний метод / 
імітація), самостійна робота, консультації. 
3.13. Методи оцінювання:  
− поточний контроль (опитування, письмові роботи, ситуаційні 
завдання); 

− підсумковий контроль (екзамен). 
3.14. Мова навчання. Українська. 
 
3.1. Назва. Охорона праці.  
3.2. Шифр. НПП. 
3.3. Тип. Обов’язкова. 
3.4. Рік навчання. 2017/2018.  
3.5. Семестр. V. 
3.6. Кількість кредитів ЄКТС. 3. 
3.7. ПІБ лектора, науковий ступінь, посада. Палієнко О.О., канд. 
техн. наук, доц. 
3.8. Результати навчання. Формування вмінь створення безпечних 
умов праці для збереження здоров’я та матеріальних цінностей. 
Організація практичної роботи на виробництві з урахуванням вимог, 
що забезпечують виконання законодавчих положень і вимог норма-
тивної документації, безпеку технологічних процесів, безпеку експлуа-
тації устаткування, пожежну профілактику. 
3.9. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Основи екології», 
«Безпека життєдіяльності». 
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3.10. Зміст. Законодавча та нормативна база з питань охорони праці. 
Державний нагляд і громадський контроль за охороною праці. Основи 
фізіології, гігієни праці, та виробничої санітарії. Електробезпека. 
Пожежна безпека. Оцінка об’єктів щодо їх вибухонебезпеки. Концеп-
туальні засади забезпечення пожежної безпеки об’єкта. Засоби 
гасіння та виявлення пожеж. 
3.11. Рекомендовані джерела. 
1. Основи охорони праці / Р.М. Івах, Я.І. Бедрій, Б.О. Білінський, 
М.М. Козяр. – Київ : Кондор, 2011. 

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

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

4. Безпека праці: ергономічні та естетичні основи / С.О. Апостолюк, 
В.С. Джигирей, А.С. Апостолюк, І.А. Соколовський, 2007. 

5. Грищук М.В. Основи охорони праці : навч. посіб. для студ. вищ. 
навч. закл. / М.В. Грищук. – Київ : Кондор, 2007. 

6. Медведєв Е.Н. Основи охорони праці : навч. посіб. для студ. вищ. 
навч. закл. / Е.Н. Медведєв, Г.Ф. Сорокін. – Київ : Професіонал, 
2008. – 208 с.  

3.12. Методи навчання. Лекції (оглядові, тематичні, проблемні), 
практичні заняття (презентації, дискусії, робота в малих групах, 
моделювання ситуацій). 
3.13. Методи оцінювання: 
– поточний контроль (усне та письмове опитування, тестування, 
перевірка дайджестів, конспектів, презентацій); 

– підсумковий контроль (залік). 
3.14. Мова навчання. Українська. 
 
3.1. Назва. Страхування. 
3.2. Шифр. НПП. 
3.3. Тип. Обов’язкова. 
3.4. Рік навчання. 2017/2018. 
3.5. Семестр. V. 
3.6. Кількість кредитів ЄКТС. 3. 
3.7. ПІБ лектора, науковий ступінь, посада. Тринчук В.В., канд. 
екон. наук, доц.; Клапків Л.М, канд. екон. наук, ст. викл. 
3.8. Результати навчання. Формування знань з основних положень 
теорії та практики страхування фізичних та юридичних осіб, розвиток 
економічного мислення та страхової культури. 
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3.9. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Політична 
економія», «Фінанси». 
3.10. Зміст. Сутність, принципи та роль страхування. Класифікація 
страхування. Страхові ризики та їх оцінка. Страховий ринок та його 
характеристика. Страхова організація. Державне регулювання страхової 
діяльності. Особисте страхування. Майнове страхування. Страхування 
відповідальності. Перестрахування та співстрахування. Доходи, витрати 
та прибуток страховика. Фінансова надійність страховика. 
3.11. Рекомендовані джерела. 
1. Ротова Т.А. Страхування : навч. посіб. / Т.А. Ротова. – Київ : Київ. 
нац. торг-екон. ун-т, 2006. 

2. Вовчак О.Д. Страхування : навч. посіб. / О.Д. Вовчак. – Львів : 
Новий світ, 2009. 

3. Шумелда Я.П. Страхування : навч. посіб. – Вид. 2-ге, розшир. / 
Я.П. Шумелда. – Тернопіль : Бізон, 2007. – 384с. 

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

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

3.12. Методи навчання. Лекції, семінарські, практичні заняття з 
використанням інформаційних технологій та активних методів 
навчання. 
3.13. Методи оцінювання: 
– поточний контроль (опитування, тестування); 
– підсумковий контроль (залік). 
3.14. Мова навчання. Українська. 
 
3.1. Назва. Банківська система. 
3.2. Шифр. НПП. 
3.3. Тип. Обов’язкова. 
3.4. Рік навчання. 2017/2018.  
3.5. Семестр. V. 
3.6. Кількість кредитів ЄКТС. 4,5. 
3.7. ПІБ лектора, науковий ступінь, посада. Сидоренко В.А., канд. 
екон. наук, доц. 
3.8. Результати навчання. Надання студентам знань щодо теоре-
тико-методичних та організаційно-правових засад функціонування 
банківської системи та її ролі у економічному розвитку країни. 
3.9. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Гроші та кредит», 
«Історія економіки та економічної думки», «Фінансова та кредитна 
система зарубіжних країн». 
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3.10. Зміст. Загальна характеристика банківської діяльності. Організа-
ція сучасних банківських систем. Центральний банк, його основні 
завдання та функції. Організація діяльності та управління банком. 
Банки на ринку банківських послуг. Ризики у банківській діяльності. 
Банківська система в умовах глобалізації. Стабільність банківської 
системи. Державне регулювання банківської системи. 
3.11. Рекомендовані джерела. 
1. Васюренко О.В. Банківський нагляд / О.В. Васюренко, О.М. Сидоренко. – 

Київ : Знання, 2011. – 502с. 
2. Вовчак О.Д. Банківська справа / О.Д. Вовчак, Н.М. Рущишин. – 

Львів : Новий світ-2000, 2008. – 560с. 
3. Косова Т.Д. Центральний банк і грошово-кредитна політика / 

Т.Д. Косова, О.О. Папаїка. – Київ : ЦУЛ, 2011. – 328с. 
4 Мельник П.В. Банківські системи зарубіжних країн / П.В. Мельник, 

Л.Л. Тарангул, О.Д. Гордей. – Київ : Алерта, ЦУЛ, 2010. – 586с. 
5. Мороз А.М. Банківські операції / А.М. Мороз, М.І. Савлук, 

М.Ф. Пуховкіна та ін. – Київ : КНЕУ, 2009. – 608с. 
3.12. Методи навчання. Лекції, семінарські заняття, обговорення 
проблемних питань, самостійна робота. 
3.13. Методи оцінювання: 
– поточний контроль (усне та письмове опитування); 
– підсумковий контроль (екзамен; диференційований захист курсової 
роботи). 

3.14. Мова навчання. Українська. 
 
3.1. Назва. Іпотечний ринок. 
3.2. Шифр. ВСПП. 
3.3. Тип. За вибором. 
3.4. Рік навчання. 2017/2018.  
3.5. Семестр. V. 
3.6. Кількість кредитів ЄКТС. 3. 
3.7. ПІБ лектора, науковий ступінь, посада. Сігаєва У.М., ст. викл. 
3.8. Результати навчання. Формування сучасного економічного мис-
лення та системи спеціальних знань у галузі іпотечного кредитування 
та розуміння взаємовідносин у системі іпотечного ринку. Формування 
вмінь: вибору оптимальних умов іпотечного кредитування серед 
сукупності програм фінансових установ; визначення кредитоспро-
можності позичальника при іпотечному кредитуванні; оцінка рівня 
ризику іпотечної операції тощо. 
3.9. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Гроші та кредит», 
«Макроекономіка», «Математика для економістів», «Фінанси підпри-
ємства». 
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3.10. Зміст. Економічна природа іпотеки та іпотечного ринку. Суб’єкти 
іпотечного ринку та їхня діяльність. Моделі іпотечного ринку. 
Іпотечне кредитування. Оцінка нерухомості як предмета застави. 
Іпотечні цінні папери як основний інструмент рефінансування 
іпотечних кредитів. Банки на іпотечному ринку. Управління ризиками 
іпотечних операцій. 
3.11. Рекомендовані джерела.  
1. Базилевич В.Д. Іпотечний ринок / В.Д. Базилевич, Н.П. Погорєльцева. – 
Київ : Знання, 2008. – 717 с. 

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

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

3.12. Методи навчання. Лекції, практичні та семінарські заняття, 
самостійна робота. 
3.13. Методи оцінювання:  
– поточний контроль (тестування, опитування); 
– підсумковий контроль (залік). 
3.14. Мова навчання. Українська. 
 
3.1. Назва. Фінансова статистика. 
3.2. Шифр. ВСПП. 
3.3. Тип. За вибором. 
3.4. Рік навчання. 2017/2018.  
3.5. Семестр. V. 
3.6. Кількість кредитів ЄКТС. 3. 
3.7. ПІБ лектора, науковий ступінь, посада. Головач Н.А., канд. 
екон. наук, доц. 
3.8. Результати навчання. Формування теоретичних знань та прак-
тичних навичок статистичної оцінки економічних явищ і процесів 
фінансової сфери економіки, оволодіння методами статистичного аналізу. 
Формування вмінь: проводити статистичні дослідження, обчислювати 
узагальнюючі показники, будувати статистичні таблиці, графіки, 
виявляти закономірності та тенденції розвитку досліджуваних явищ. 
Формування навичок статистичного обґрунтування управлінських 
рішень та супроводження їх виконання. 
3.9. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Математика для 
економістів», «Гроші та кредит», «Статистика», «Фінанси». 
3.10. Зміст. Предмет, метод та завдання фінансової статистики. 
Статистика державного бюджету. Статистика кредиту. Статистика 
грошового обігу. Статистика ощадної справи. Статистика страхування. 
Статистика фінансів галузей народного господарства. 
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3.11. Рекомендовані джерела. 
1. Лутчин Н.П. Статистика фінансів : навч. посіб. / Н.П. Лутчин, 
А.К. Миронюк. – Львів : Новий світ. – 2005. – 322 с. 

2. Галіцина Е.В. Фінансова статистика : навч. посіб. / Е.В. Галіцина, 
Н.В. Ковтун. – Київ : Кондор, 2008 – 440 с. 

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

3.12. Методи навчання. Лекції, практичні заняття, самостійна робота. 
3.13. Методи оцінювання: 
− поточний контроль (комп’ютерне тестування, опитування); 
− підсумковий контроль (залік). 
3.14. Мова навчання. Українська. 
 
3.1. Назва. Бухгалтерський облік. 
3.2. Шифр. НПП. 
3.3. Тип. Обов’язкова. 
3.4. Рік навчання. 2017/2018.  
3.5. Семестр. VІ. 
3.6. Кількість кредитів ЄКТС. 4,5. 
3.7. ПІБ лектора, науковий ступінь, посада. Уманців Г.В., канд. 
екон. наук, доц. 
3.8. Результати навчання. Теоретична та практична підготовка для 
розв’язання конкретних завдань з бухгалтерського обліку і форму-
вання інформаційної бази з управління підприємницькою діяльністю 
в умовах ринку, здобуття знань і формування навичок докумен-
тального оформлення господарських операцій, ведення синтетичного 
та аналітичного обліку з узагальнення даних бухгалтерського обліку. 
3.9. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Політична еко-
номія», «Мікроекономіка», «Макроекономіка», «Фінансова статистика». 
3.10. Зміст. Сутність бухгалтерського обліку та його функції. Регулю-
вання бухгалтерського обліку в Україні. Принципи бухгалтерського 
обліку. Активи, власний капітал та зобов’язання як об’єкти бухгал-
терського обліку. Організація бухгалтерського обліку та облікова 
політика. Бухгалтерський баланс, його зміст та структура. Рахунки 
бухгалтерського обліку та подвійний запис. Документація як елемент 
методу бухгалтерського обліку. Інвентаризація, оцінка і калькуляція. 
Система бухгалтерського обліку на підприємстві. Бухгалтерський 
облік основних господарських процесів. 
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3.11. Рекомендовані джерела. 
1. Гливенко В.В. Бухгалтерський облік в Україні: основи та практика : 
навч. посіб. / В.В. Гливенко, В.С. Лень. – Київ : Центр навч. літ, 
2008. – 608 с. 

2. Лишиленко О.В. Бухгалтерський облік : підручник / О.В. Лишиленко. – 
3-тє вид., переробл. та доповн. – Київ : Центр навч. літ, 2009. – 670 с. 

3. Чеснакова Л.С. Бухгалтерський облік : навч посіб. / Л.С. Чеснакова, 
А.В. Алексєєва, В.В. Масалітіна. – Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 
2009. – 397 с.  

4. Шаповалова А.П. Бухгалтерський облік : опор. конспект лекцій / 
А.П. Шаповалова, О.В. Сопко. – Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2010. 

5. Швець В.Г. Теорія бухгалтерського обліку : підручник / В.Г. Швець. – 
3-тє вид., переробл. та доповн. – Київ : Знання, 2008. – 535 с.  

6. Сук Л.К. Фінансовий облік : навч. посіб. / Л.К. Сук, П.Л. Сук. –  
2-ге вид., переробл. і доповн. – Київ, 2012. – 647 с. 

3.12. Методи навчання. Лекції (тематичні, проблемні); практичні 
(традиційні, з моделюванням ситуацій). 
3.13. Методи оцінювання: 
– поточний контроль (тестування; усне та письмове опитування); 
– підсумковий контроль (екзамен). 
3.14. Мова навчання. Українська. 
 
3.1. Назва. Бюджетна система України. 
3.2. Шифр. НПП. 
3.3. Тип. Обов’язкова. 
3.4. Рік навчання. 2017/2018. 
3.5. Семестр. VI. 
3.6. Кількість кредитів ЄКТС. 4,5. 
3.7. ПІБ лектора, науковий ступінь, посада. Єрмошенко Л.В., канд. 
екон. наук, доц. 
3.8. Результати навчання. Формування спеціальних знань з функціо-
нування бюджетної системи України, бюджетних відносин, характеру 
їх впливу на суспільство. 
3.9. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Фінанси», 
«Політична економія», «Макроекономіка», «Мікроекономіка», «Гроші 
та кредит», «Фінансова статистика». 
3.10. Зміст. Бюджетна система та її принципи. Сутність та значення 
державного бюджету. Бюджетна політика та бюджетний механізм. 
Бюджетний процес та його учасники. Система доходів державного 
бюджету. Формування та використання місцевих бюджетів. Міжбюд-
жетні відносини. Видатки на соціальний захист населення і соціальну 
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сферу. Видатки бюджету на економічну діяльність держави, науку, 
оборону та управління. Виконання Державного бюджету України. 
3.11. Рекомендовані джерела. 
1. Бюджетний кодекс України. – Київ : Алтера ; ЦНЛ, 2011. – 118 с. 
2. Бюджетна система : підручник / за наук. ред. В.М. Федосова, 
С.І. Юрія. – Київ : ЦУЛ ; Екон. думка, 2012. – 871с. 

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

3.12. Методи навчання. Лекції, семінарські, практичні заняття з вико-
ристанням інформаційних технологій та активних методів навчання. 
3.13. Методи оцінювання: 
– поточний контроль (опитування, колоквіуми); 
– підсумковий контроль (екзамен). 
3.14. Мова навчання. Українська. 
 
3.1. Назва. Податкова система України. 
3.2. Шифр. НПП. 
3.3. Тип. Обов’язкова. 
3.4. Рік навчання. 2017/2018.  
3.5. Семестр. VІ. 
3.6. Кількість кредитів ЄКТС. 4,5. 
3.7. ПІБ лектора, науковий ступінь, посада. Василенко Л.І., канд. 
екон. наук, доц.; Шевченко С.О., канд. екон. наук. 
3.8. Результати навчання. Формування знань щодо справляння 
податків, зборів та обов’язкових платежів, і заповнення податкової 
звітності. 
3.9. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Політична еко-
номія», «Фінанси», «Бюджетна система України», «Бухгалтерський 
облік», «Економіка підприємств». 
3.10. Зміст. Сутність та види податків. Функції податків. Елементи 
податків. Класифікація податків. Податок на доходи фізичних осіб. 
Податок на прибуток підприємств. Майнове оподаткування. Податок 
на додану вартість. Акцизний податок. Місцеві податки і збори. 
Ресурсні платежі. Особливі режими оподаткування. Єдиний податок. 
3.11. Рекомендовані джерела. 
1. Податковий кодекс України : станом на 2 груд. 2010 р. № 2755-VI.  
2. Крисований А.І Новітня парадигма преференційного оподаткування : 
монографія / А.І. Крисований, Т.В. Василевська. – Київ : ЦУЛ, 2013 – 
260 с. 

3. Сідельнікова Л.П. Податкова система : підручник / Л.П. Сідельнікова, 
Н.М. Косміна. – Київ : Ліра-К, 2013. – 604с. 
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3.12. Методи навчання. Лекції, семінарські, практичні заняття з вико-
ристанням інформаційних технологій та активних методів навчання. 
3.13. Методи оцінювання: 
− поточний контроль (тестування, розв’язання ситуаційних задач); 
− підсумковий контроль (екзамен). 
3.14. Мова навчання. Українська. 
 
3.1. Назва. Банківські операції.  
3.2. Шифр. ВПП. 
3.3. Тип. Обов’язкова. 
3.4. Рік навчання. 2017/2018, 2018/2019.  
3.5. Семестр. VІ–VІІ. 
3.6. Кількість кредитів ЄКТС. 7,5. 
3.7. ПІБ лектора, науковий ступінь, посада. Сігаєва У.М., ст. викл. 
3.8. Результати навчання. Оволодіння методиками проведення роз-
рахунково-касових, кредитних, депозитних та інших банківських 
операцій; оволодіння вміннями та навичками виконання конкретної 
роботи, що пов’язана з основними напрямами банківської діяльності. 
3.9.Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Макроекономіка», 
«Гроші та кредит», «Банківська система», «Фінансовий ринок». 
3.10. Зміст. Загальна характеристика активних та пасивних операцій 
банку. Ресурси комерційного банку та їх формування. Розрахункові 
операції банку. Касові операції банку. Кредитні операції банку. 
Факторингові операції банку. Лізингові операції банку. Операції 
банку з цінними паперами. 
3.11. Рекомендовані джерела. 
1. Банківські операції : навч. посіб. / А.М. Мороз та ін. – Київ : КНЕУ, 

2009. – 608с. 
2. Шульга Н.П. Банківські операції : опор. конспект лекцій. Ч. 1: 
Традиційні операції банку / Н.П. Шульга, У.М. Сігаєва. – Київ : 
Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2009. – 111 с.  

3. Сігаєва У.М. Банківські операції : опор. конспект лекцій. Ч. 2: 
Нетрадиційні операції банку / У.М. Сігаєва. – Київ : Київ. нац. 
торг.-екон. ун-т, 2011. – 71с. 

4. Коцовська Р.Р. Банківські операції : навч. посіб. / Р.Р. Коцовська. – 
Київ : Знання, 2010. – 390с. 

5. Череп А.В. Банківські операції : навч. посіб. [для студ. вищ. навч. 
закл.] / А.В. Череп. – Київ : Кондор, 2008. – 410 с. 

3.12. Методи навчання. Проблемні лекції, практичні / семінарські 
заняття, самостійна робота. 
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3.13. Методи оцінювання: 
− поточний контроль (тести, усне опитування з проблемних питань, 
індивідуальні співбесіди, самоперевірка виконаних завдань, захист 
рефератів та дослідницьких робіт); 

− підсумковий контроль (VI семестр – залік, VII семестр – екзамен). 
3.14. Мова навчання. Українська. 
 
3.1. Назва. Фінансова та кредитна система зарубіжних країн. 
3.2. Шифр. ВПП. 
3.3. Тип. Обов’язкова. 
3.4. Рік навчання. 2017/2018. 
3.5. Семестр. VІ. 
3.6. Кількість кредитів ЄКТС. 3. 
3.7. ПІБ лектора, науковий ступінь, посада. Гербич Л.А., асист. 
3.8. Результати навчання. Вільна орієнтація у типах грошових 
систем; вміння аналізувати етапи розвитку та специфічні особливості 
національних грошових, фінансових та кредитних систем; навички 
розрізняти типи фінансових та кредитних систем, фінансових та 
кредитних установ; вміння орієнтуватися в національних особливос-
тях регулювання грошово-кредитної сфери; вміння робити висновки 
щодо можливостей застосування в Україні окремих елементів 
грошово-кредитної політики. 
3.9. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Гроші та кредит», 
«Макроекономіка», «Політична економія», «Фінанси», «Історія 
економіки та економічної думки». 
3.10. Зміст. Сутність та основні типи фінансових та кредитних 
систем. Еволюція та сучасний стан фінансової та кредитної системи 
США. Фінансова та кредитна система Великобританії. Фінансова та 
кредитна система Німеччини. Фінансова та кредитна система Франції. 
Фінансова та кредитна система Китаю. Фінансова та кредитна 
система Японії. Закономірності становлення та розвитку фінансових 
та кредитних систем країн з перехідною економікою. 
3.11. Рекомендовані джерела. 
1. Циганова Н.В. Грошово-кредитні системи : опор. конспект лекцій / 
Н.В. Циганова, Л.А. Гербич. – Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 
2013. – 121с. 

2. Мельник П.В. Банківські системи зарубіжних країн : підручник / 
П.В. Мельник, Л.Л. Тарангул, О.Д. Гордей. – Київ : Алерта, Центр 
навч. літ., 2010. – 586 с. 
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3. Карлін М.І. Фінансові системи країн Центрально-Східної Європи : 
навч. посіб. / М.І. Карлін, І.О. Балак ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. 
Лесі Українки. – Луцьк : Надстир’я, 2012. – 497 с. 

4. Миргородська Л.О. Фінансові системи зарубіжних країн : навч. 
посіб. – Київ : Центр навч. літ., 2008. – 320 с. 

3.12. Методи навчання. Лекції, практичні заняття, самостійна робота. 
3.13. Методи оцінювання: 
− поточний контроль (усні опитування; письмові роботи); 
− підсумковий контроль (екзамен). 
3.14. Мова навчання. Українська. 
 
3.1. Назва. Фінансовий ринок.  
3.2. Шифр. НПП. 
3.3. Тип. Обов’язкова. 
3.4. Рік навчання. 2017/2018.  
3.5. Семестр. VI. 
3.6. Кількість кредитів ЄКТС. 6. 
3.7.  ПІБ лектора, науковий ступінь, посада. Жураховська Л.В., 
канд. екон. наук, МВА, доц. 
3.8. Результати навчання. Формування знань з питань функціону-
вання фінансового ринку, вивчення суті та значення фінансового 
ринку у сфері економічних відносин; взаємозв’язків між джерелами 
формування фінансових ресурсів та їх використанням; функціону-
вання фінансових інструментів, суті фінансового посередництва, 
особливостей обігу різних видів фінансових інструментів; видів, 
форм і методів регулювання фінансового ринку. 
3.9. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Політична еко-
номія», «Макроекономіка», «Мікроекономіка», «Фінанси», «Фінанси 
підприємства». 
3.10. Зміст. Загальна характеристика фінансового ринку, фінансових 
активів та фінансових інструментів. Пайові фінансові інструменти.  
Акціонерні товариства як емітенти акцій. Основи фундаментального 
аналізу акцій. Боргові фінансові інструменти: облігації. Похідні 
фінансові інструменти. Ризик, дохід та інфляція. Фондовий ринок. 
Грошово-кредитний ринок. Валютний ринок. 
3.11. Рекомендовані джерела. 
1. Колісник М.К. Фінансовий ринок : навч. посіб. / М.К. Колісник, 
О.О. Маслак, Є.М. Романів. – Львів : Львів. політехніка, 2004. – 192 с. 

2. Маслова С.О. Фінансовий ринок : навч. посіб. [для студ. вищ. навч. 
закл.] / С.О. Маслова, О.А. Опалов. – 3-тє вид. – Київ : Каравела, 
2011. – 287 с. 
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3. Шелудько В.М. Фінансовий ринок : підручник / В.М. Шелудько. – 
2-ге вид., стер. – Київ : Знання, 2008. – 535 с. 

4. Чаюн І.О. Фінансовий ринок : опор. конспект лекцій / І.О. Чаюн, 
В.В. Адаменко. – Київ : Київ. нац. торг-екон. ун-т, 2013. – 110 с. 

5. Інструменти та установи фінансового ринку. Енциклопедичний 
довідник / за ред. В.В. Фещенка. – Київ : Україн. агентство фін. 
розвитку, 2007. – 504 с. 

3.12. Методи навчання. Лекції, семінарські, практичні заняття  
з використанням інформаційних технологій та активних методів 
навчання (бізнес-кейси з реальної практики торговців ЦП, ІСІ та 
НПФ, інвестиційних департаментах банків, КУА; командні завдання 
(тім-білдинг); інтерактивні тестові торги; гостьові лекції професіона-
лів; виїзні семінари в компаніях; бізнес-тренінги). 
3.13. Методи оцінювання: 
− поточний контроль (тестування, опитування, командні та індиві-
дуальні презентації студентів); 

− підсумковий контроль  (екзамен). 
3.14. Мова навчання. Українська. 
 
3.1. Назва. Банківська статистика. 
3.2. Шифр. ВС. 
3.3. Тип. За вибором. 
3.4. Рік навчання. 2017/2018.  
3.5. Семестр. VІ. 
3.6. Кількість кредитів ЄКТС. 3. 
3.7. ПІБ лектора, науковий ступінь, посада. Головач Н.А., канд. 
екон. наук, доц. 
3.8. Результати навчання. Формування теоретичних знань та прак-
тичних навичок статистичної оцінки економічних явищ і процесів 
банківської сфери економіки, оволодіння методами статистичного 
аналізу. Формування вмінь: проводити статистичні дослідження, 
обчислювати узагальнюючі показники, будувати статистичні таблиці, 
графіки, виявляти закономірності та тенденції розвитку досліджу-
ваних явищ. Формування навичок статистичного обґрунтування 
управлінських рішень та супроводження їх виконання. 
3.9. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Математика для 
економістів», «Гроші та кредит», «Статистика».  
3.10. Зміст. Предмет, метод та завдання банківської статистики. 
Статистика капіталу банку. Статистика операцій банку з цінними 
паперами. Статистика залучених коштів банку. Статистика запозиче-
них коштів банку. Статистика кредитних операцій банку. 
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3.11. Рекомендовані джерела.  
1. Галіцина Е.В. Фінансова статистика : навч. посіб. / Е.В. Галіцина, 
Н.В. Ковтун. – Київ : Кондор, 2008 – 440 с. 

2. Аналіз банківської діяльності : підручник / А.М. Герасимович  
[та ін.] ; за заг. ред. А.М. Герасимовича ; Київ. нац. екон. ун-т  
ім. Вадима Гетьмана. – Київ : КНЕУ, 2010. – 600 с. 

3.12. Методи навчання. Лекції, практичні заняття, самостійна робота. 
3.13. Методи оцінювання: 
- поточний контроль (комп’ютерне тестування, опитування); 
- підсумковий контроль (залік). 
3.14. Мова навчання. Українська.  
 
3.1 Назва. Психологія кар’єри. 
3.2. Шифр. ВСПП. 
3.3. Тип. За вибором. 
3.4. Рік навчання. 2017/2018.  
3.5. Семестр. VI. 
3.6. Кількість кредитів ЄКТС. 3. 
3.7. ПІБ лектора, науковий ступінь, посада. Лагутіна Т.М., канд. 
пед. наук, доц. 
3.8. Результати навчання. Знати про психологічну характеристику  
потребнісно-мотиваційної сфери у професійному зростанні, психоло-
гічні особливості взаємодії та професійно важливі якості особистості. 
3.9. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Психологія». 
3.10. Зміст. Поняття кар’єри, професійного зростання особистості. 
Психологічні кризи під час професійної діяльності. Професіографія як 
метод аналізу умов та особливостей професії. Соціалізація особис-
тості в системі професійного зростання. Психологічні особливості 
самовисування, самопросування. Професійно важливі якості особистості. 
3.11. Рекомендовані джерела. 
1. Осьодло В.І. Психодіагностика : курс лекцій / В.І. Осьодло ; за заг. 
ред. М.С. Корольчука. – Київ : КиМУ, 2003. – 414 с. 

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

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

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

3.12. Методи навчання. Лекції (оглядові, тематичні, проблемні, 
лекції-конференції, лекції-дискусії), практичні заняття (тренінги, 
презентації, дискусії, робота в малих групах, моделювання ситуацій). 
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3.13. Методи оцінювання:  
− поточний контроль (тестування усне / письмове опитування; пере-
вірка підготовленого есе/реферату / дайджесту/ огляду / звіту / 
конспекту / презентації / курсової / розрахунково-графічної роботи / 
проекту / вправи/ задачі / ситуаційні завдання тощо); 

− підсумковий контроль (залік). 
3.14. Мова навчання. Українська. 
 
3.1. Назва. Інвестування.  
3.2. Шифр. НПП. 
3.3. Тип. Обов’язкова. 
3.4. Рік навчання. 2018/2019. 
3.5. Семестр. VII. 
3.6. Кількість кредитів ЄКТС. 4,5. 
3.7. ПІБ лекторів, науковий ступінь, посада. Василенко А.В., канд. 
екон. наук, доц. 
3.8. Результати навчання. Формування системи знань про інвестиції, 
інвестиційну діяльність, її організацію, державне регулювання та 
особливості реальних і фінансових вкладень. 
3.9.Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Макроекономіка», 
«Мікроекономіка», «Гроші та кредит», «Фінанси підприємств», 
«Фінанси». 
3.10. Зміст. Сутність та класифікація інвестицій, державне регулю-
вання інвестиційної діяльності, прогнозування інвестиційного ринку, 
джерела фінансування інвестиційної діяльності, інвестиції в нерухомість, 
оцінка нерухомості, капітальні вкладення і капітальне будівництво, 
інвестиції в цінні папери, фінансування інноваційної діяльності. 
3.11. Рекомендовані джерела. 
1. Шарп Ф. Інвестиції : пер. с англ. / Ф. Шарп, Г. Александер, 
Д. Бейли. – М. : Цифра - М, 1997.  

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

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

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

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

6. Грідасов В.М. Інвестування : навч. посіб. / В.М. Грідасов, 
С.В. Кравченко, О.Е. Ісаєва. – Київ : ЦНЛ, 2004. 
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3.12. Методи навчання. Лекції, семінарські, практичні заняття з 
використанням сучасних технологій та активних методів навчання. 
3.13. Методи оцінювання: 
– поточний контроль (опитування, колоквіуми, ситуаційні вправи); 
– підсумковий контроль (залік). 
3.14. Мова навчання. Українська. 
 
3.1. Назва. Фінансовий облік у банках. 
3.2. Шифр. ВПП. 
3.3. Тип. Обов’язкова. 
3.4. Рік навчання. 2018/2019. 
3.5. Семестр. VІІ. 
3.6. Кількість кредитів ЄКТС. 6. 
3.7. ПІБ лектора, науковий ступінь, посада. Плісак Т.О., канд. екон. 
наук, доц. 
3.8. Результати навчання. Засвоєння теоретичних основ та набуття 
практичних навичок із відображення активів, зобов’язань та капіталу 
у фінансовій звітності банків. 
3.9. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Гроші та кредит», 
«Банківські операції», «Бухгалтерський облік». 
3.10. Зміст. Теоретичні та методологічні засади бухгалтерського 
обліку в банках. Особливості обліку зобов’язань за внутрішньобанків-
ськими операціями. Облік власного капіталу банку. Облік активів банку. 
Інструменти та облік безготівкових розрахунків. Облік операцій  
в іноземній валюті. Особливості обліку власних та орендованих 
необоротних активів банку. Облік доходів, витрат та результатів 
діяльності банку. Фінансова звітність банку.  
3.11. Рекомендовані джерела. 
1. Глєбова Н.В. Облік у банках / Н.В. Глєбова. – Харків : ХНЕУ, 

2009. – 308 с. 
2. Стасишен М.С. Облік у банках : навч. -метод. посіб. для студ. вищ. 
навч. закл. / М.С. Стасишен, В.Г. Жила. – Київ : Каравела, 2011. – 
228 с.  

3. Табачук Г.П. Фінансовий облік у банках : навч. посіб. / Г.П. Табачук, 
О.М. Сарахман, Т.М. Бречко. – Київ : ЦУЛ, 2010. – 424 с. 

4. Фінансовий облік у банках : опор. конспект лекцій. – Київ : Київ. 
нац. торг.-екон. ун-т, 2012. – 184 с. 

3.12. Методи навчання. Лекції, практичні заняття, самостійна робота. 
3.13. Методи оцінювання: 
− поточний контроль (контрольні роботи, тести); 
− підсумковий контроль (екзамен). 
3.14. Мова навчання. Українська. 
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3.1. Назва. Інформаційні системи і технології у банківській сфері. 
3.2. Шифр. ВПП. 
3.3. Тип. Обов’язкова. 
3.4. Рік навчання. 2018/2019. 
3.5. Семестр. VІІ. 
3.6. Кількість кредитів ЄКТС. 4,5. 
3.7. ПІБ лектора, науковий ступінь, посада. Нетребчук Л.О., ст. викл. 
3.8. Результати навчання. Формування знань, умінь і навичок роботи 
з сучасними інформаційними системами та прикладними програмними 
продуктами, що використовуються в банківських установах, освоєння 
інструментарію управління банківськими операціями на підставі 
програмних засобів та вміння створювати власну програму щодо 
автоматизації конкретної області діяльності банківських установ. 
3.9. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Економічна 
інформатика», «Інформаційні системи і технології», «Банківські 
операції», «Банківський менеджмент», «Фінансовий облік в банках», 
«Банківська безпека». 
3.10. Зміст. Використання сучасних інформаційних технологій в банків-
ській сфері. Структура інформації у банківській сфері та технологія її 
отримання. Структура банківських інформаційних технологій та систем. 
Корпоративні мережі банків. Основи організації автоматизованої 
банківської діяльності. Обробка інформації в САБ. Електронна пошта 
НБУ. Система електронних міжбанківських платежів. Міжнародні 
телекомунікаційні системи та їх використання у банківській діяль-
ності. Електронний банківський бізнес. Система «Клієнт-банк» та її 
основні операції. Безпека банківських інформаційних технологій та 
систем. 
3.11. Рекомендовані джерела. 
1. Інформаційні системи і технології в банківській сфері : навч. посіб. 

[для студ. спец. 6.050105 «Банківські справи»] / Г.Я. Аніловська, 
І.Р. Чуй, М.Л. Вус, Т.М. Стоколоса / Укоопспілка ; Львів комерц. 
акад. – Львів : ЛКА, 2008. – 332с.  

2. Дубчак Л.В. Інформаційні системи і технології в банківській діяль-
ности : навч. посіб. / Л.В. Дубчак, Л.А. Клюсько. – Ірпінь, 2012. – 
248 с.  

3. Кравчук Г.Т. Інформаційні системи і технології в банківській сфері : 
навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Г.Т. Кравчук, Т.В. Шевчук, 
У.М. Коновал / Нац. банк України ; Львів. банк. ін-т. – Львів : 
Львів. банк. ін-т НБУ, 2002. – 135с. 

4. Страхарчук В.П. Інформаційні системи і технології в банках : навч. 
посіб. / А.Я. Страхарчук, В.П. Страхарчук ; НБУ, Ун-т банк. 
справи. – Київ : Знання, 2010.–515 с. 
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3.12. Методи навчання. Лекційні заняття; лабораторні та практичні 
заняття. 
3.13. Методи оцінювання: 
− поточний контроль (комп’ютерне тестування, захист індивідуаль-
них завдань, захист лабораторних завдань, контрольна робота); 

− підсумковий контроль (екзамен). 
3.14. Мова навчання. Українська. 
 
3.1. Назва. Аналіз банківської діяльності. 
3.2. Шифр. ВПП. 
3.3. Тип. Обов’язкова. 
3.4. Рік навчання. 2018/2019. 
3.5. Семестр. VІІ–VІІІ. 
3.6. Кількість кредитів ЄКТС. 7,5. 
3.7. ПІБ лектора, науковий ступінь, посада. Нетребчук Л.О., ст. викл. 
3.8. Результати навчання. Вміння визначати вид аналізу, мету та 
завдання аналізу; зміст аналізу; вибирати методи, прийоми аналізу, 
період за який здійснюється аналіз; визначати джерела інформації; 
розраховувати і надавати аналітичну інтерпретацію результатів роз-
рахунків; надавати рекомендації з управлінських рішень щодо 
поліпшення діяльності комерційного банку. 
3.9. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Фінансова мате-
матика», «Банківська статистика», «Банківські операції», «Фінансовий 
облік у банках». 
3.10. Зміст. Предмет, метод та інформаційне забезпечення аналізу 
банківської діяльності. Аналіз власного капіталу банку. Аналіз зобо-
в’язань банку. Загальний аналіз активів банку. Аналіз кредитних 
вкладень банку. Аналіз інвестиційних вкладень банку. Аналіз послуг 
банку. Аналіз доходів та витрат банку. Аналіз фінансового результату 
і рентабельності банку. Аналіз ліквідності банку. Аналіз валютного 
ризику банку. Аналіз процентного ризику банку. Аналіз і оцінка 
фінансової стійкості банку. 
3.11. Рекомендовані джерела. 
1. Аналіз банківської діяльності : підручник / А.М. Герасимович  

[та ін.] ; за заг. ред. А.М. Герасимовича ; Київ. нац. екон. ун-т  
ім. Вадима Гетьмана. – Київ : КНЕУ, 2010. – 600 с. 

2. Аналіз банківської діяльності : навч. посіб. для студ. вищ. навч. 
закл. / за ред. У.Я. Грудзевич ; Нац. банк України. – Київ : УБС 
НБУ, 2007. – 222 с. 

3. Арістова А.М. Економічний аналіз діяльності фінансових посеред-
ників /А.М. Арістова. – Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2009. – 
310 с. 
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4. Лисенок О.В. Аналіз банківської діяльності. Практикум : навч. 
посіб. / О.В. Лисенок ; Держ. вищ. навч. закл. «Київ. нац. екон. ун-т 
ім. Вадима Гетьмана». – Київ : КНЕУ, 2010. –306 с. 

5. Парасій-Вергуненко І.М. Аналіз банківської діяльності : навч.-метод. 
посіб. для самост. вивч. дисципліни. – Київ : КНЕУ, 2003. – 347 с. 

6. Пілецька С.Т. Аналіз банківської діяльності : курс лекцій / 
С.П. Пілецька, О.А. Сапліна ; Донбаська держ. машинобудівна 
акад. – Краматорськ : ДДМА, 2009. – 204 с. 

3.12. Методи навчання. Лекції, практичні заняття. 
3.13. Методи оцінювання: 
− поточний контроль (захист індивідуальних завдань, тестування, 
контрольна робота); 

− підсумковий контроль (VІІ семестр – залік; VІІІ семестр – екзамен; 
диференційований захист курсової роботи). 

3.14. Мова навчання. Українська. 
 
3.1. Назва. Банківський менеджмент. 
3.2. Шифр. ВПП. 
3.3. Тип. Обов’язкова. 
3.4. Рік навчання. 2018/2019. 
3.5. Семестр. VІІ. 
3.6. Кількість кредитів ЄКТС. 4,5. 
3.7. ПІБ лектора, науковий ступінь, посада. Маслова Н.О., канд. 
екон. наук, доц. 
3.8. Результат навчання. Вміння аналізувати та проектувати різні 
типи організаційних банківських структур; складати установчі доку-
менти комерційного банку, положення про структурні підрозділи; 
розробляти та здійснювати реалізацію банківської стратегії; налаго-
джувати ефективну систему контролю та управління банківськими 
ризиками; використовувати дані рейтингової системи оцінювання 
результатів діяльності комерційних банків; формувати кадрову 
політику банку та систему мотивації банківського персоналу; вміння 
виявляти та розв’язувати соціально-психологічні проблеми банків-
ських працівників; використовувати різні методи управління та 
формування команд у банках; розробляти посадові інструкції та 
описи посад для банківських працівників. 
3.9. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Менеджмент», 
«Банківська система», «Банківські операції». 
3.10. Зміст. Вступ до теорії банківського менеджменту. Планування 
діяльності банку. Організаційно-правові основи банківського менедж-
менту. Система управління банку. Управління організаційною струк-
турою банку. Управління бізнес-процесами та регламентація в банку. 
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Управлінські рішення в банку. Кадрова політика банку. Розподіл 
повноважень та мотивація банківського персоналу. Управлінська 
поведінка та управління групами у банківському менеджменті. 
Контроль у банківському менеджменті. 
3.11. Рекомендовані джерела. 
1. Кириченко А.А. Банковский менеджмент / под ред. А.А. Кириченко. – 
Київ, 2010. – 567 с. 

2. Банковский менеджмент : учебник / кол. авт. ; под ред. О.И. Лавру-
шина. – 3-е изд., перераб. и дополн. – М. : КНОРУС, 2010. – 560 с. 

3. Банковский менеджмент : учеб. для студ. вузов, обучающихся по 
экон. спец. / под ред. Е.Ф.Жукова. – 3-е изд., перераб. и дополн. – 
М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. – 303 с. 

3.12. Методи навчання. Лекції, практичні заняття, самостійна робота. 
3.13. Методи оцінювання: 
− поточний контроль (комп’ютерне тестування, опитування); 
− підсумковий контроль (екзамен). 
3.14. Мова навчання. Українська. 
 
3.1. Назва. Банківська безпека. 
3.2. Шифр. ВС. 
3.3. Тип. За вибором. 
3.4. Рік навчання. 2018/2019. 
3.5. Семестр. VІІ. 
3.6. Кількість кредитів ЄКТС. 3. 
3.7. ПІБ лектора, науковий ступінь, посада. Сидоренко В.А., канд. 
екон. наук, доц. 
3.8. Результати навчання. Студент повинен вміти орієнтуватися  
у сучасних підходах до теоретико-методичних та організаційно-
правових засад функціонування банківської безпеки та її ролі  
в забезпеченні життєдіяльності банків.  
3.9. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Гроші та кредит», 
«Банківська система», «Безпека життєдіяльності». 
3.10. Зміст. Основи безпеки банківської діяльності, умови і правила її 
організації; заходи захисту банків від недобросовісної конкуренції та 
протидії проявам промислового шпигунства в банках; зміст банківської 
та комерційної таємниці, організацію їх захисту в банках, обов’язки 
персоналу банку з метою їх забезпечення; порядок і правила органі-
зації охорони установ банків і підтримання відповідного режиму в 
них; заходи захисту інформації та інтелектуальної власності банку; 
основні заходи безпеки банківських операцій та технологій; основи 
інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності банків; організацію 
дій банку в екстремальних умовах. 
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3.11. Рекомендовані джерела. 
1. Вертузаєв М. Попередження кримінального використання пласти-
кових платіжних засобів : навч. посіб. / М. Вертузаєв, А. Ільніцький, 
О. Юрченко. – Київ : НАВСУ, 2000. – 278 с. 

2. Вовчак О.Д. Банківська безпека : навч. посіб. / О.Д. Вовчак, 
Ю.О. Самура, В.А. Сидоренко, В.А. Вареник. – Київ : Знання, 2013. – 
237 с. 

3. Дарман П. Учебник выживания в экстремальных ситуациях : учеб. 
пособие / П. Дарман. – М. : Яуза, 2001. – 357 с. 

4. Коваленко М.М. Комп’ютерні системи і захист інформації : навч. 
посіб. / М.М. Коваленко. – Київ : Наук. Думка, 2001. – 269с. 

5. Правові основи захисту банківської системи від злочинних 
посягань / В. Предборський, Ю. Тараненко та ін. – Київ : НАВСУ, 
2008. – 290 с. 

3.12. Методи навчання. Лекції, семінарські заняття, самостійна робота. 
3.13. Методи оцінювання: 
- поточний контроль (опитування усне та письмове); 
− підсумковий контроль (залік). 
3.14. Мова навчання. Українська. 
 
3.1. Назва. Операції з цінними паперами. 
3.2. Шифр. ВС. 
3.3. Тип. За вибором. 
3.4. Рік навчання. 2018/2019. 
3.5. Семестр. VІІ. 
3.6. Кількість кредитів ЄКТС. 3. 
3.7. ПІБ лектора, науковий ступінь, посада. Жураховська Л.В., 
канд. екон. наук, МВА, доц.  
3.8. Результати навчання. Студент повинен знати: теоретичні, 
нормативно-правові основи та інструментарій здійснення професійної 
діяльності на ринку цінних паперів – дилерської діяльності, брокер-
ської діяльності, андерайтингу, управління цінними паперами, органі-
зації торгівлі цінними паперами, реєстраторської та депозитарної 
діяльності, яка ведеться ліцензованими професійними учасниками 
фондового ринку, теоретичні засади та принципи оцінки інвести-
ційної привабливості інструментів фондового ринку та підприємств-
емітентів цінних паперів як об’єктів інвестицій; порядок здійснення 
аналізу об’єктів інвестування, використання технічного та фундамен-
тального аналізу в плануванні операцій з цінними паперами. Студент 
повинен вміти: використовувати на практиці технологію роботи  
з торгівлі цінними паперами, організації торгівлі цінними паперами та 
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депозитарної діяльності, яка ведеться ліцензованими професійними 
учасниками фондового ринку; оцінювати та прогнозувати інвести-
ційні характеристики цінних паперів; самостійно виконувати роботи  
з оцінки інвестиційної привабливості цінних паперів; самостійно 
виконувати професійні аналітичні огляди щодо цінних паперів; 
презентувати аналітичні огляди щодо цінних паперів потенційним 
інвесторам, тримати увагу аудиторії, вести дискусію та бути переконливим. 
3.9. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Макроекономіка», 
«Мікроекономіка», «Менеджмент», «Статистика», «Фінансовий ринок». 
3.10. Зміст. Сутність та класифікація операцій з цінними паперами. 
Операції на первинному ринку цінних паперів. Операції на вторинному 
ринку цінних паперів. Особливості операцій з цінними паперами, що 
проводять торговці цінними паперами. Аналіз ринку цінних паперів 
та особливості оцінки вартості акцій, облігацій та деривативів. 
Державне регулювання та ліцензування діяльності на ринку цінних 
паперів. Оподаткування операцій з цінними паперами. Світовий досвід 
розвитку фондових ринків. 
3.11. Рекомендовані джерела. 
1. Біржовий фондовий ринок в Україні : навч. посіб. для фахівців 
фонд. ринку / М.О. Бурмака [та ін.]. – Київ : АДС УМКЦентр, 
2014. – 409 с.  

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

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

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

5. Словник фахівця фондового ринку : навч. посіб. / Є. Чернявська, 
О. Яриш, І. Сененко, О. Валенко. – Київ : Центр навч. літ., 2013. – 
76 с. 

6. Фондовий ринок України: законодавче регулювання : навч.-метод. 
посіб. / М.О. Бурмака, Д.С. Бутенко, А.Т. Головко та ін. –. 6-те вид, 
переробл. та доповн. – Київ : АДС УМКЦентр, 2011. – 860 с. 

3.12. 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). 
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3.13. Методи оцінювання: 
– поточний контроль (колективні та індивідуальні завдання – міні-
проекти, презентації студентів, обговорення проблемних питань 
(доповідей, рефератів, есе, кейсів), усне та письмове опитування, 
тестування, колоквіуми, ділові ігри); 

– підсумковий контроль (залік). 
3.14. Мова навчання. Українська. 
 
3.1. Назва. Міжнародні кредитно-розрахункові та валютні операції. 
3.2. Шифр. ВПП. 
3.3. Тип. Обов’язкова. 
3.4. Рік навчання. 2018/2019. 
3.5. Семестр. VІІI. 
3.6. Кількість кредитів ЄКТС. 3. 
3.7. ПІБ лектора, науковий ступінь, посада. Аванесова І.А., канд. 
екон. наук, доц. 
3.8. Результати навчання. Набуття студентами теоретичних знань та 
практичних навичок щодо застосування фінансово-кредитних методів 
підтримки зовнішньоекономічної діяльності підприємств / фінансових 
установ. 
3.9. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Макроекономіка», 
«Мікроекономіка», «Статистика», «Фінанси, гроші та кредит». 
3.10. Зміст. Валютний курс у системі міжнародних кредитно-розра-
хункових та валютних відносин. Методологічні основи проведення 
міжнародних розрахунків. Фінансово-кредитна підтримка зовнішньо-
економічної діяльності. Практичні аспекти використання валютних 
операції як основи управління валютним ризиком підприємства / 
фінансової установи. Методи запобігання прийняття або зменшення 
валютного ризику підприємства / фінансової установи. 
3.11. Рекомендовані джерела.  
1. Міжнародні кредитно-розрахункові та валютні операції : опор. 
конспект лекцій / І.А. Аванесова. – Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 
2014. – 91 с.  

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

3. Руденко Л.В. Міжнародні кредитно-розрахункові та валютні 
операції : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / Л.В. Руденко. –  
2-ге вид., переробл. і доповн. – Київ : ЦУЛ, 2007. – 630 с. 

3.12. Методи навчання. Лекції (оглядова / тематична / проблемна / 
лекція-консультація / лекція-конференція / бінарна / дуальна / лекція 
із заздалегідь запланованими помилками), семінарські / практичні / 
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лабораторні заняття (тренінг / презентація / дискусія / комунікативний 
метод / імітація / симуляція / модерація / моделювання ситуацій / 
«мозкова атака» / тренажерні завдання / метод кейс-стаді / робота в 
малих групах / інше). 
3.13. Методи оцінювання: 
– поточний контроль (тестування; усне / письмове опитування; 
перевірка огляду / конспекту / презентації / розрахунково-графічної 
роботи / вправи / задачі / ситуаційного завдання тощо); 

– підсумковий контроль (екзамен). 
3.14. Мова навчання. Українська, англійська. 
 
3.1. Назва. Контроль, ревізія та аудит в банку. 
3.2. Шифр. ВПП. 
3.3. Тип. Обов’язкова. 
3.4. Рік навчання. 2018/2019. 
3.5. Семестр. VІІІ. 
3.6. Кількість кредитів ЄКТС. 3. 
3.7. ПІБ лектора, науковий ступінь, посада. Недеря Л.В., канд. 
екон. наук, доц. 
3.8. Результати навчання. Формування у студентів умінь і навичок 
щодо ефективного використання набутих знань для самостійного 
проведення, узагальнення та реалізації результатів ревізії та аудиту  
в банках. 
3.9. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Аналіз банків-
ської діяльності», «Фінансова статистика», «Банківські операції», 
«Фінансовий облік у банках», «Банківський нагляд». 
3.10. Зміст. Сутність, мета та загальні принципи контролю, ревізії та 
аудиту в банках; визначення ролі внутрішнього контролю у системі 
управління діяльністю банку; організація контрольно-ревізійної 
роботи та аудиту в банках; ревізія та аудит розрахункових операцій 
банку; контроль, ревізія та аудит касових операцій банку; контроль, 
ревізія та аудит депозитних операцій банку; контроль, ревізія та аудит 
кредитних операцій банку; контроль, ревізія та аудит операцій банку 
кредитного характеру; контроль, ревізія та аудит порядку формування 
статутного фонду банку; контроль, ревізія та аудит операцій банку з 
цінними паперами; узагальнення та реалізація результатів ревізії та 
аудиту в банках. 
3.11. Рекомендовані джерела. 
1. Кірєєв О.І. Внутрішній аудит у банку : навч. посіб. для студ. вищ. 
навч. закл. / О.І. Кірєєв, О.С. Любунь. – Київ : ЦНЛ, 2009. – 230 с. 
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2. Лобозинська С.М. Облік і аудит у банку : навч. посіб. / 
С.М. Лобозинська. – Київ : Знання, 2007. – 630 с. 

3. Облік і аудит у банках : навч. посіб. / О.В. Васюренко, Л.В. Сердюк 
та ін. ; за ред. О.В. Васюренка. – Київ : Знання, 2008. – 623 с. 

4. Погореленко Н.П. Внутрішній аудит у банку : навч. посіб для ВНЗ / 
Н.П. Погореленко, О.М. Сидоренко, Л.В. Сердюк. – Київ : Знання, 
2012. – 270 с. 

3.12. Методи навчання. Лекції, семінарські заняття, самостійна робота 
студентів. 
3.13. Методи оцінювання: 
− поточний контроль (комп’ютерне тестування, опитування); 
− підсумковий контроль (екзамен). 
3.14. Мова навчання. Українська. 
 
3.1. Назва. Звітність комерційного банку. 
3.2. Шифр. ВПП. 
3.3. Тип. Обов’язкова. 
3.4. Рік навчання. 2018/2019. 
3.5. Семестр. VІІІ. 
3.6. Кількість кредитів ЄКТС. 3. 
3.7. ПІБ лектора, науковий ступінь, посада. Плісак Т.О., канд. екон. 
наук., доц. 
3.8. Результати навчання. Засвоєння теоретичних засад формування 
звітності комерційних банків; опанування правового забезпечення 
щодо фінансової звітності; знання особливостей застосування між-
народних стандартів фінансової звітності в комерційних банках; 
опанування інформаційної бази фінансового обліку та її прийнятність 
для всіх видів комерційного банку; набуття практичних навичок щодо 
формування показників фінансової, статистичної та податкової 
звітності. 
3.9. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Бухгалтерський 
облік», «Фінансовий облік у банках», «Банківські операції», «Банків-
ський нагляд». 
3.10. Зміст. Фінансова звітність банку. Нормативно-правове забезпе-
чення звітності. Якісні характеристики та вимоги до фінансової звіт-
ності. Статистична звітність банку. Складові статистичної звітності. 
Взаємозв’язок статистичної та фінансової звітності. Податкова звіт-
ність банку. Звітність за загальнодержавними податками та зборами. 
Звітність за місцевими податками та зборами. 



 71

3.11. Рекомендовані джерела. 
1. Про порядок складання та оприлюднення фінансової звітності 
банків України: Інструкція : затв. Постановою Правл. Нац. банку 
України від 24.10.2011 № 373. 

2. Кузьмінська О.Е. Звітність банків : навч.-метод. посіб. для самост. 
вивч. дисципліни / О.Е. Кузьмынська. – Київ : КНЕУ, 2004. – 457 с. 

3. Стасишен М.С. Облік у банках : навч.-метод. посіб. для студ. вищ. 
навч. закл. / М.С. Стасишен, В.Г. Жила. – Київ : Каравела, 2011. – 
228с. 

4. Табачук Г.П. Фінансовий облік у банках : навч. посіб. / 
Г.П. Табачук, О.М. Сарахман, Т.М. Бречко. – Київ : ЦУЛ, 2010. – 
424 с. 

5. Фінансовий облік у банках : опор. конспект лекцій / Т.О. Плісак, 
С.А. Гагаріна, А.О. Степаник. – Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 
2012. – 184 с. 

3.12. Методи навчання. Лекції, практичні заняття, самостійна робота 
студентів. 
3.13. Методи оцінювання: 
− поточний контроль (комп’ютерне тестування, опитування); 
− підсумковий контроль (залік). 
3.14. Мова навчання. Українська. 
 
3.1. Назва. Фінансовий моніторинг у банку. 
3.2. Шифр. ВПП. 
3.3. Тип. Обов’язкова. 
3.4. Рік навчання. 2018/2019. 
3.5. Семестр. VІІІ. 
3.6. Кількість кредитів ЄКТС. 3. 
3.7. ПІБ лектора, науковий ступінь, посада. Гордієнко Т.М., канд. 
екон. наук, доц.; Гербич Л.А., асист. 
3.8. Результати навчання. Вивчення курсу спрямоване на ознайом-
лення студентів з основними теоретичними та практичними поло-
женнями фінансового моніторингу в банку. Для реалізації цієї мети 
необхідно оволодіти сучасним інструментарієм фінансового моніто-
рингу в банку. 
3.9. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Банківська 
система України», «Банківські операції», «Банківський менеджмент», 
«Банківський нагляд». 
3.10. Зміст. Сутність та регулювання відносин у сфері боротьби, 
запобігання та протидії легалізації доходів, одержаних злочинним 
шляхом. Сутність, організація та нормативно-правове забезпечення 
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фінансового моніторингу в Україні. Організація і технологія фінан-
сового моніторингу в банку. Ідентифікація клієнтів як необхідна 
складова фінансового моніторингу банку. Фінансові операції, що під-
лягають обов’язковому та внутрішньому фінансовому моніторингу. 
Реєстрація операцій, що підлягають фінансовому моніторингу, в банку 
та інформування уповноваженого органу. Навчання та інформування 
персоналу банку з питань протидії відмиванню грошей. 
3.11. Рекомендовані джерела. 
1. Барановський О.І. Фінансовий моніторинг у банку : опор. конспект 
лекцій / О.І. Барановський, Л.А. Гербич. – Київ : Київ. нац. торг.-
екон. ун-т, 2014. – 62с. 

2. Фінансовий моніторинг в банку : навч. посіб. / С.О. Дмитров, 
В.В. Коваленко, А.В. Єжов, О.М. Бережний ; за ред. С.О. Дмитрова, 
В.В. Коваленко. – Суми : Унів. кн., 2008. – 336 с. 

3. Оцінка та управління ризиком використання послуг для легалізації 
кримінальних доходів або фінансування тероризму в комерційному 
банку : монографія /  С.О. Дмитров, О.В. Меренкова, Т.А. Медвідь, 
О.М. Ващенко ; за заг. ред. О.М. Бережного. – Суми : УАБС НБУ, 
2010. – 114 с. 

3.12. Методи навчання. Лекції, практичні заняття, самостійна робота 
студентів. 
3.13. Методи оцінювання:  
− поточний контроль (опитування, тестування); 
− підсумковий контроль (залік). 
3.14. Мова навчання. Українська. 
 
3.1. Назва. Навчальний банк. 
3.2.Шифр. ВПП. 
3.3. Тип. Обов’язкова.  
3.4. Рік навчання. 2018/2019. 
3.5. Семестр. VІІІ. 
3.6. Кількість кредитів ЄКТС. 3. 
3.7. ПІБ лектора, науковий ступінь, посада. Недеря Л.В., канд. екон. 
наук, доц.; Маслова Н.О., канд. екон. наук, доц.; Нетребчук Л.О., ст. 
викл.; Сігаєва У.М., ст. викл.; Серажим Ю.В., ст. викл.; Гербич Л.А., 
асист.; Степаник А.О., асист. 
3.8. Результати навчання. Формування у студентів професійних 
умінь і навичок щодо прийняття самостійних рішень під час профе-
сійної діяльності в змодельованих умовах, що наближені до реальної 
діяльності банківських установ; поглиблення та закріплення теоре-
тичних знань; опанування студентами сучасних прийомів, методів та 
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знарядь праці в галузі їх майбутньої професії; виховання потреби 
постійно поповнювати свої знання та творчо їх застосовувати у 
практичній діяльності. 
3.9. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Банківські 
операції», «Фінансовий облік у банках», «Інформаційні системи і 
технології у фінансово-кредитних установах», «Аналіз діяльності 
фінансових посередників». 
3.10. Зміст. Організація обліково-операційної роботи банку. Операції 
по поточних рахунках клієнтів. Касові операції банку. Депозитні 
операції банку. Кредитні операції банку. Лізингові операції банку. 
Формування звітності банку та її аналіз. 
3.11. Рекомендовані джерела.  
1. Про банки та банківську діяльність : Закон України від 07.12.2000 
№ 2121-ІІІ (зі змін. та допов.).  

2. Про організацію бухгалтерського обліку та звітності в банківських 
установах України: Положення : Постанова Нац. банку України від 
30.12.98 №566 (зі змін. та допов.). 

3. Про порядок здійснення банками України вкладних (депозитних) 
операцій з юридичними і фізичними особами: Положення : затв. 
Постановою Правл. Нац. банку України від 03.12.2003 № 516 (зі 
змін. та допов.). 

4. Про порядок регулювання діяльності банків в Україні: Інструкція 
НБУ : затв. Постановою Правл. Нац. банку України від 28.08.2001 
№ 368 (зі змін. та допов.). 

5. Про касові операції в банках України: Інструкція : затв. Постано-
вою Правл. Нац. банку України від 14.08.2003. № 337 (зі змін. та 
допов.). 

3.12. Методи навчання. Практичні заняття, самостійна робота. 
3.13. Методи оцінювання: 
– поточний контроль (тестування; усне / письмове опитування; 
ситуаційного завдання тощо); 

– підсумковий контроль (залік). 
3.14. Мова навчання. Українська. 
 
3.1. Назва. Платіжні системи. 
3.2. Шифр. ВС. 
3.3. Тип. За вибором. 
3.4. Рік навчання. 2018 /2019. 
3.5. Семестр. VІІІ. 
3.6. Кількість кредитів ЄКТС. 3. 
3.7. ПІБ лектора, науковий ступінь, посада. Нетребчук Л.О., ст. викл. 
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3.8. Результати навчання. В результаті навчання студент повинен 
володіти глибокими знаннями щодо концепції функціонування 
платіжних систем, практичними навичками здійснення переказу 
коштів за допомогою банківських систем та мережі Інтернет, 
процедурою проведення нагляду (оверсайту) за платіжними систе-
мами, вміти проводити аналіз технології побудови платіжних систем 
та їх порівняльний аналіз, оцінювати роботу міжнародних та 
національних платіжних систем, організацій, асоціацій та тенденції їх 
розвитку, проводити платіжні операції за різними типами платіжних 
систем, оцінювати ризики проведення операцій у платіжних системах. 
3.9. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Банківська система 
України», «Гроші та кредит», «Інформаційні системи і технології у 
банківській сфері», «Банківські операції», «Банківська безпека». 
3.10. Зміст. Загальна концепція платіжних систем. Технологічна 
інфраструктура платіжних систем. Міжнародні та зарубіжні платіжні 
системи. Особливості функціонування карткових платіжних систем. 
Система електронних міжбанківських платежів в Україні. Системи 
масових електронних платежів в Україні. Платіжні системи переказу 
коштів фізичних осіб. Платіжні системи в мережі Інтернет. Безпека 
платіжних систем. Тенденції розвитку платіжних систем.  
3.11. Рекомендовані джерела. 
1. Вовчак О.Д. Платіжні системи : навч.-метод. посіб. для самост. 
вивч. дисципліни / О.Д. Вовчак, Г.Є. Шпаргало, Т.Я. Андрійків ; 
Укоопспілка, Львів. комерц. акад. – Львів : Львів. комерц. акад., 
2009. – 248 с.  

2. Ковальчук Т.Т. Сучасні платіжні системи : монографія / 
Т.Т. Ковальчук, В.С. Лук’янов. – Київ : Знання, 2010. – 190 с.  

3.Пиріг С.О. Платіжні системи: навч. посіб. / С.О. Пиріг. – Київ : 
Центр навч. літ., 2008. – 240 с. 

4. Полтавська Є.О. Платіжні системи : навч. посіб. / Є.О. Полтавська, 
П.М. Куліков ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків : ХНЕУ, 2010. – 220 с.  

5. Чайковський Я.І. Платіжні системи : навч. посіб. для студ. вищ. 
навч. закл. / Я.І. Чайковський. – Тернопіль : Карт-бланш, 2006. – 
210 с. 

3.12. Методи навчання. Лекції, семінарські заняття, підготовка 
презентацій. 
3.13. Методи оцінювання: 
− поточний контроль (тестування, опитування); 
− підсумковий контроль (екзамен). 
3.14. Мова навчання. Українська. 
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3.1. Назва. Захист прав споживачів фінансових послуг. 
3.2. Шифр. ВС. 
3.3. Тип. За вибором. 
3.4. Рік навчання. 2018/2019. 
3.5. Семестр. VІІI. 
3.6. Кількість кредитів ЄКТС. 3. 
3.7. ПІБ лектора, науковий ступінь, посада. Аванесова І.А., канд. 
екон. наук, доц. 
3.8. Результати навчання. Набуття теоретичних знань та форму-
вання практичних навичок з основ захисту прав споживачів фінансо-
вих послуг як складової фінансової безпеки економіки у відповідності 
до законодавства України. 
3.9. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Макроекономіка», 
«Фінанси», «Мікроекономіка», «Гроші та кредит», «Іпотечний ринок», 
«Фінансовий ринок», «Фінансові послуги». 
3.10. Зміст. Основи захисту прав споживачів фінансових послуг. Захист 
прав споживачів фінансових послуг з переходу права власності на 
фінансові активи. Захист прав споживачів послуг з розміщення 
фінансових активів. Захист прав споживачів послуг з використання 
фінансових активів. 
3.11. Рекомендовані джерела.  
1. Про схвалення Стратегії реформування системи захисту прав 
споживачів на ринках фінансових послуг на 2012–2017 роки : 
розпоряд. Каб. Міністрів України від 31 жовт. 2012 р. № 867-р.  

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

3. Аванесова І. Постулати захисту прав споживачів фінансових послуг / 
І. Аванесова // Вісник КНТЕУ. – Київ, 2012. – № 1 (81). – С. 56–65. 

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

3.12. Методи навчання. 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). 
3.13. Методи оцінювання: 
– поточний контроль (тестування; усне / письмове опитування; 
перевірка огляду / конспекту / презентації / розрахунково-графічної 
роботи / вправи / задачі / ситуаційного завдання тощо); 

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



 76

ПРАКТИКА 
 
Виробнича практика. 
Термін проходження та форма контролю. 
Семестр – VІІІ. Тривалість – 4 тижні. Контроль – залік. 
 
 
4. Загальна інформація для студентів. 
 

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

На території студентського містечка є три гуртожитки, розташо-
вані за 5 хв ходи від головного навчального корпусу та за 15 хв від 
станцій метро «Лісова» та «Чернігівська». До центру міста (вул. Хрещатик) 
можна доїхати за 30 хв. Поблизу університету – лісопаркова зона та 
Парк Кіото.  

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

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

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

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

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

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

 
4.3. Харчування. 

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

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

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

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

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

 
4.5. Можливості для студентів з особливими потребами. 

В університеті створено сприятливі умови для навчання, комфорт-
ного перебування та проживання студентів з особливими потребами. 

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

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

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

− сходові майданчики обладнані поручнями; 
− в університеті кнопки виклику ліфта, світлові вимикачі розміщені 
на рівні доступу сидячої людини. 
Студенти з особливими потребами регулярно отримують мате-

ріальну допомогу від ректорату, для забезпечення їх соціальної 
адаптації надається психологічна підтримка практичних психологів. 

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

− студентам з числа осіб, яким згідно із Законом України «Про статус 
і соціальний захист громадян, що постраждали внаслідок Чорнобиль-
ської катастрофи», гарантуються пільги при призначенні стипендії; 
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− студентам з малозабезпечених сімей (у разі отримання відповідної 
державної допомоги згідно із законодавством); 

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

 
4.6. Страхування. 

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

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

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

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

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

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

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

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

За особливі успіхи у навчанні, участь у науковій та громадській 
роботі студентам університету можуть призначатися персональні 
академічні стипендії КНТЕУ та іменні академічні стипендії Президента 
України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, Київ-
ського міського голови. 
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Також за успіхи у навчанні, участь у науковій, громадській та 
спортивній діяльності студенти можуть заохочуватися цінними пода-
рунками та грошовими преміями. 

З метою підвищення життєвого рівня студентам із малозахищених 
верств населення може надаватися матеріальна допомога. 

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

Студентам, які навчаються згідно з угодами, укладеними між 
університетом та фізичними або юридичними особами, стипендія може 
виплачуватися коштом цих осіб, якщо це передбачено умовами угоди. 
 
4.8. Відділ кадрів (студентський стіл). 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

• Підручники за тематикою: маркетинг, менеджмент, реклама, управ-
ління персоналом, товарознавство, фінанси, інформатика тощо. 
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На сайті бібліотеки КНТЕУ можна отримати доступ до електронного 
каталогу та персонального електронного формуляра. Переглянути свій 
електронний формуляр також можливо з «Особистого кабінету» на 
головній сторінці веб-сайта КНТЕУ. 

Для студентів перших курсів організовуються заняття з основ 
бібліотечно-бібліографічних знань у вигляді лекцій, практичної роботи 
та екскурсій до бібліотеки. Велику увагу приділено набуттю вмінь 
здійснювати пошук документів в електронному каталозі бібліотеки. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
4.11. Практична інформація щодо мобільності студентів. 

Згідно з програмами міжнародного співробітництва кращі студенти 
Київського національного торговельно-економічного університету зі 
знанням іноземних мов та за рейтингом КНТЕУ мають змогу здобу-
вати освіту за кордоном відповідно індикації та умов, викладених  
у таблиці.  
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4.12. Мовні курси. 
На курсах іноземних мов здійснюється підготовка студентів 

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

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

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

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

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

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

Контингент слухачів формується відповідно до наповнення груп 
протягом навчального року. 

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

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

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

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

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

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

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

 
4.14. Позауніверситетська діяльність та дозвілля. 

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

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

 
4.15. Студентські організації. 

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

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

− студентські клуби – «Еко Клуб», «Правничий», «Підприємець», 
«Менеджер», «Кібернетик», «Рекламіст», «Лука Пачоллі», «Еверест», 
спортивний клуб «Меркурій», спілка консумеристів «ОСА»; студенти 
беруть участь у роботі юридичної клініки «Центр правового захисту»; 

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

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