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ВСТУП 
 

Що таке ЄКТС? 
 

Європейську кредитно-трансферну систему (ЄКТС) створено 
для забезпечення єдиної міждержавної процедури виміру, порівняння 
і підтвердження кваліфікацій і результатів навчання, сприяння мобіль-
ності студентів, спрощення розуміння і порівняння навчальних програм 
та досягнень як між вітчизняними, так і зарубіжними навчальними 
закладами. 

Ця система базується на угоді, яка передбачає, що навчальне 
навантаження студента денної форми навчання впродовж навчального 
року становить 60 кредитів. 

До навчального навантаження входять усі види робіт студентів: 
відвідування лекцій, підготовка та участь у семінарах, практичних  
і лабораторних заняттях, самостійна робота, складання заліків 
та екзаменів, проходження практики, написання та захист курсових 
і дипломних робіт. 

Система ЄКТС ґрунтується на принципах взаємної довіри 
учасників і передбачає використання всіх її складових: кредитів 
ЄКТС, шкали оцінювання, угоди про навчання, інформаційних пакетів, 
академічної довідки, Diploma Supplement. 

Кредити ЄКТС – числовий еквівалент навчального навантаження, 
необхідного студентам для досягнення очікуваних результатів навчання, 
призначаються всім розділам програми навчання (дисципліні) для 
окреслення навчального навантаження студента та виконують дві 
функції: визначення трудомісткості роботи та облік її виконання. 
Кредити ЄКТС зараховуються студентам, які успішно вивчили 
дисципліну і одержали позитивну оцінку за виконану роботу. 

Шкалу оцінювання використовують для спрощення переведення 
оцінок, отриманих за системою ЄКТС, національною і 100-баловою 
системами КНТЕУ. 

 
Таблиця відповідності шкали оцінювання ЄКТС 

національній системі оцінювання в Україні та КНТЕУ 
 

Оцінка за системою Оцінка 
за 

шкалою 
ЄКТС 

Визначення національною КНТЕУ 

A ВІДМІННО – відмінне виконання лише з 
незначною кількістю помилок  відмінно 90–100 
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Закінчення таблиці 
Оцінка за системою Оцінка 

за 
шкалою 
ЄКТС 

Визначення національною КНТЕУ 

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

C ДОБРЕ – загалом правильна робота 
з певною кількістю значних помилок 

добре 
75–81 

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 і адреса. 
Київський національний торговельно-економічний університет 
Адреса: вул. Кіото, 19, м. Київ, 02156, факс: +38 (044) 544-39-74,  
+38 (044) 544-74-14. 
Електронна пошта: 
knteu@knteu.kiev.ua, http://www.knteu.kiev.ua 
 
1.2. Академічний календар. 
Початок занять – 1 вересня. Завершення занять – 30 червня. 
Навчання проводяться за семестрами.  
Сесії: друга половина січня; друга половина червня. 
 
1.3. Адміністрація закладу. 
Мазаракі 
Анатолій Антонович  

Ректор доктор економічних наук, 
професор, академік НАПН України, 
заслужений діяч науки і техніки України 

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 

Мельниченко  
Світлана Володимирівна 
 

Проректор з наукової роботи доктор 
економічних наук, професор  
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Сай 
Валерій Миколайович 

Проректор з науково-педагогічної роботи 
та міжнародних зв’язків кандидат 
економічних наук, доцент  
 

Шаповал 
Леонід Геннадійович 

Проректор з адміністративно-
господарської роботи 

 
1.4. Загальний опис закладу. 

Історія університету бере початок від Київського філіалу 
Всесоюзного заочного інституту радянської торгівлі, створеного 
у 1946 р. Згідно з постановою Ради Міністрів УРСР № 50 від 14.01.1959 
філіал передано у підпорядкування Харківському інституту радянської 
торгівлі, у тому ж році – Донецькому інституту радянської торгівлі. 

Відповідно до постанови Ради Міністрів УРСР № 195 
від 04.03.1966 створено Київський торгово-економічний інститут. 

Постановою Кабінету Міністрів України № 542 від 29.08.1994 
перетворений у Київський державний торговельно-економічний 
університет. 

Указом Президента України № 1059/2000 від 11.09.2000 надано 
статус національного. Докладніше етапи розвитку університету 
висвітлено у монографії «Історія Київського національного торговельно-
економічного університету» (колектив авторів на чолі з А.А. Мазаракі, 
2006 р.). 

Університет є лідером у реформуванні вищої освіти в Україні, 
має високий рейтинг у вітчизняному освітньому середовищі. Першим 
здійснив суттєве оновлення змісту освіти та широке впровадження 
у навчальний процес інноваційних технологій на основі інформатизації, 
кредитно-трансферної системи, прогресивних методів оцінювання 
знань студентів тощо. Послідовно реалізуються положення Болонського 
процесу на шляху до європейської інтеграції. Активно діє інтегрована 
ступенева освіта в рамках техноекономполісу. Загальновизнаною 
в Україні є система перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців 
за національними і міжнародними програмами, у т.ч. за програмами 
«Магістр-бізнес-адміністрування», «Європейський менеджмент – СеМВА». 

У 2006 р. приєднався до Великої Хартії університетів. 
Здобутки університету у 2007 р., як і в минулі роки, відзначено 

золотою медаллю на Всеукраїнській освітній виставці. 
Університет, маючи велике науково-методичне напрацювання 

та практичний досвід у впровадженні сучасних форм і методів організації 
навчального процесу, виконує функції науково-методичного центру 
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для вищих навчальних закладів України з підготовки фахівців галузей 
знань «Менеджмент і адміністрування», «Сфера обслуговування» напряму 
підготовки з товарознавства і торговельного підприємництва, а також 
для системи Державного казначейства України. Є розробником 
державних стандартів з цього напряму. 

Підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації фахівців 
здійснюється за державним замовленням та угодами з юридичними 
і фізичними особами із зовнішньої і внутрішньої торгівлі, фінансової 
і банківської системи, митної служби, конкурентної політики, страхової 
справи, економіки підприємництва, менеджменту інноваційної діяльності, 
маркетингу, рекламного бізнесу, комерційного і фінансового права, 
бухгалтерського обліку, фінансового аналізу і контролю, експертизи 
товарів та послуг, туризму, готельного і ресторанного господарства, 
захисту прав споживачів, виставкової діяльності, комерційної діяльності 
на ринку нерухомості, психології, філології (переклад). 

Університет здійснює підготовку висококваліфікованих фахівців 
за бакалаврськими і магістерськими програмами. Діє система роботи, 
спрямована на постійне зростання рівня якості освіти. 

В університеті навчається 37 тисяч студентів.  
До складу університету, крім базового закладу, де функціонують 

п’ять факультетів, входять чотири навчальні інститути, дев’ять коледжів 
і три вищі комерційні училища, розташовані у Києві, Харкові, 
Вінниці, Чернівцях, Хмельницькому, Ужгороді, Коломиї, Ялті, Бурштині, 
Житомирі.  

Професорсько-викладацький склад повністю кваліфікований 
академічно і професійно. Серед професорсько-викладацького персоналу 
30 працівникам присвоєно почесні звання України. Членами НАН України, 
НАПН України та галузевих академій є шість науковців. Функціонує 
ефективна система підвищення педагогічної майстерності та мотивації 
праці викладачів. 

Різноманітна і плідна самодіяльна творчість студентів. Активно 
працюють наукове товариство студентів і молодих викладачів, 
культурно-мистецький центр, низка молодіжних професійних клубів, 
фізкультурно-спортивні секції. Студенти представлені в органах 
університетського управління. 

Університет має потужний науковий потенціал. Вектор 
університетської науки спрямований на розробку фундаментальних і 
прикладних актуальних проблем соціально-економічного розвитку 
України. Працюють 11 наукових шкіл, аспірантура і докторантура. 
Результати досліджень обговорюються на міжнародних та вітчизняних 
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наукових і науково-практичних конференціях, на сторінках заснованих в 
університеті журналів «Вісник КНТЕУ», «Товари і ринки», а також 
висвітлюються у численних монографіях і наукових статтях. Створено 
сприятливі умови для студентської наукової діяльності. Студенти 
університету активно виступають на всеукраїнських конференціях, 
олімпіадах, конкурсах, де здобувають призові місця. 

При університеті функціонують три спеціалізовані вчені ради з 
присудження наукових ступенів доктора і кандидата наук. 

У сфері вдосконалення підготовки фахівців, їх працевлашту-
вання, проведення науково-технічних заходів університет співпрацює 
на основі довгострокових договорів з міністерствами, відомствами, 
науковими установами, організаціями, підприємствами, творчими 
спілками і товариствами. Особливо плідні творчі відносини з Рахунковою 
палатою України, Національним банком України, Міністерствами еко-
номіки, фінансів, закордонних справ України, Державним казначейством 
України, Державною податковою адміністрацією України, Державною 
митною службою України, Антимонопольним комітетом України, 
Пенсійним фондом України, Головним контрольно-ревізійним 
управлінням України, Торгово-промисловою палатою України, 
Державною службою туризму і курортів України, ПАТ «Комерційний 
банк «Надра», ПАТ «Райффайзен Банк «Аваль» та багатьма іншими 
установами. 

Постійно розвиваються і закріплюються позиції університету на 
міжнародному рівні. Діють творчі багаторічні зв’язки із 48 зарубіж-
ними університетами Франції, Польщі, Греції, Німеччини, Китаю, 
Словаччини, Білорусі, Росії, Молдови та інших країн. Здійснюється 
обмін викладачами, студентами, виконуються міжнародні проекти 
щодо інтеграції вищої освіти, перепідготовки та підвищення 
кваліфікації фахівців. 

Університет є членом 10 престижних міжнародних організацій, 
у тому числі Міжнародної асоціації університетів, Європейської асоціації 
міжнародної освіти, Міжнародної спілки товарознавства і технології, 
Європейської академії ритейлу, Російської асоціації бізнес-освіти. 

Матеріально-технічна база університету відповідає міжнародним 
вимогам. Для студентів і співробітників створено сприятливі соціально-
побутові умови. До їх послуг їдальня, два медпункти, магазин, 
книжковий кіоск, шість кафе, пральня, інші побутові пункти, 
комплекс спортивних споруд, а також п’ять облаштованих гуртожитків. 
Добре опоряджено територію і паркову зону університету. 
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1.5. Перелік програм, які пропонує заклад. 
 

Бакалавр Професійне спрямуванняГалузь знань  Напрям 
підготовки Магістр Спеціальність

Спеціалізація 

0203 
Гуманітарні 
науки 

020303 
Філологія 

  

0301 
Соціально-
політичні 
науки 

030102 
Психологія 

03010201 Психологія  

0303 
Журналістика 
та інформація 

030302 
Реклама 
і зв’язки 
з громадськістю

03030201 Реклама  

0304 Право 030401 
Правознавство 

03040101 
Правознавство 

Комерційне право 
Фінансове право 
Правове забезпечення 
безпеки 
підприємницької 
діяльності 

030502 
Економічна 
кібернетика 

03050201  
Економічна 
кібернетика 

 

030503  
Міжнародна 
економіка 

03050301  
Міжнародна 
економіка 

 

030504 
Економіка 
підприємства 

03050401 
Економіка 
підприємства 

 

030507 
Маркетинг 

030507 
Маркетинг 

Маркетинг  
Рекламний бізнес 

03050801 
Фінанси і кредит 

Державні фінанси 
Державна казначейська 
справа 
Фінанси підприємства 
Страховий менеджмент 
Фінансове 
посередництво 
Фінансове інвестування
Лізингова діяльність 

0305 
Економіка 
та підприєм-
ництво 

030508 
Фінанси 
і кредит 

03050802  
Банківська справа 
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Продовження таблиці 
Бакалавр Професійне спрямуванняГалузь знань  Напрям 

підготовки Магістр Спеціальність
Спеціалізація 

030509 
Облік і аудит 

03050901 
Облік і аудит 

Облік і аудит 
в підприємництві 
Державний 
фінансовий контроль 
Аудит державних 
фінансів 
Управління інформацій-
ними ресурсами в обліку

 

030510 
Товарознавство 
і торговельне 
підприємництво

03051001  
Товарознавство 
і комерційна 
діяльність 
 

Товарознавство 
та організація 
зовнішньої торгівлі 
Товарознавство та 
комерційна логістика 

03051002  
Товарознавство та 
експертиза в митній 
справі 

 

03051003  
Експертиза товарів 
та послуг 

 

03051004 
Управління 
безпечністю 
та якістю товарів 
 

 

  

03051005 
Організація оптової 
та роздрібної торгівлі 

 

03060101 
Менеджмент 
організацій 
і адміністрування 
 

Менеджмент 
організацій торгівлі 
Менеджмент 
туристичного бізнесу 
Менеджмент готельно-
ресторанного бізнесу 
Менеджмент митної 
справи 
Менеджмент 
виставкової діяльності 
Менеджмент персоналу

0306 
Менеджмент 
і адміністру-
вання 

030601 
Менеджмент  

03060102 
Менеджмент 
інноваційної діяльності
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Закінчення таблиці 
Бакалавр Професійне спрямуванняГалузь знань  Напрям 

підготовки Магістр Спеціальність
Спеціалізація 

03060104 
Менеджмент ЗЕД 

Менеджмент ЗЕД 
Управління міжна-
родним бізнесом 

03060105 
Менеджмент 
інвестиційної діяльності

 

03060106  
Управління в сфері 
економічної 
конкуренції 

 

  

03060107 Логістика  
0517 
Харчова 
промисловість 
та переробка 
сільсько-
господарської 
продукції 

051701 
Харчові 
технології 
та інженерія 

05170113 
Технології 
в ресторанному 
господарстві 

 

14010101  
Готельна і ресторанна 
справа 

140101  
Готельно-
ресторанна 
справа  14010102 

Курортна справа 

1401 
Сфера 
обслугову-
вання 

140103 
Туризм 

14010301 
Туризмознавство 

 

 

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

Інформація про вступні випробування та умови зарахування на 
навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «бакалавр», «спеціаліст», 
«магістр» розміщена на сайті Київського національного торговельно-
економічного університету в рубриці «Приймальна комісія»: 
http://www.knteu.kiev.ua/Abitur_vs/index.php  
 

1.7. Основні університетські правила визначені Правилами внутріш-
нього розпорядку (схвалено Конференцією трудового колективу 
25 березня 2010 р.). 
 

1.8. Присвоєння кредитів ЄКТС на основі навчального навантаження, 
необхідного для досягнення очікуваних результатів навчання. 

Кредити ЄКТС присвоюються особам, які досягли позитивних 
результатів (А, В, С, Д, Е) у вивченні програм навчальних дисциплін. 
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1.9. Інформація про консультативну допомогу студентам. 
Консультативна допомога (індивідуальна/групова) проводиться 

згідно із затвердженим кафедрою графіком та надається викладачем 
з метою пояснення студентам певних теоретичних питань, їх практич-
ного застосування, покращання академічної успішності, посилення 
мотивації студентів до пізнавальної діяльності. 
 
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. 
Калиновська Лариса Євгенівна – начальник навчального відділу 
кандидат економічних наук, доцент. 
Осика Віктор Анатолійович – декан факультету товарознавства 
та 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, 
менеджменту і права кандидат економічних наук, професор. 
Пересічний Михайло Іванович – декан факультету ресторанно-
готельного та туристичного бізнесу доктор технічних наук, професор. 
Канєва Тетяна Володимирівна  – в.о. декана факультету фінансів 
та банківської справи кандидат економічних наук, доцент. 

 
2. Інформація про ступеневі програми. Загальний опис. 
 
2.1. Кваліфікація, що присвоюється. Бакалавр з права. 
 
2.2. Вимоги та положення до кваліфікації. Бакалавр повинен бути 
широко ерудованим, володіти фундаментальними науковими знан-
нями, методологією наукової творчості, сучасними інформаційними 
технологіями, методами одержання, обробки та зберігання наукової 
інформації. 

Уміння відтворити досвід практичної діяльності шляхом 
самостійного вибору та застосування типових методів (алгоритмів) 
діяльності у стандартних умовах. 
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Здатність вирішувати типові фахові завдання шляхом 
самостійного вибору та застосування типових методів (алгоритмів) 
діяльності в нових умовах. 

Уміння використовувати знання для розв’язання нестандартних 
завдань шляхом застосування нових методів (алгоритмів) діяльності в 
нових умовах. 

 
2.3. Ключові результати навчання (освітні і професійні цілі). 
Кафедри та інші підрозділи КНТЕУ формують випускників за напря-
мом підготовки «Правознавство» як управлінців середнього рівня 
різних організацій усіх форм власності та організаційно-правових 
форм, а також освітніх, культурних, наукових, консультаційних орга-
нізацій та установ, в підрозділах органів державного управління, 
місцевого самоврядування та органів судової влади. Професійні назви 
роботи, яку здатен виконувати бакалавр з напряму підготовки 
«Правознавство»: 

1) юрисконсульти; 
2) фахівці в галузі правознавства і прокурорського нагляду; 
3) арбітри і судді; 
4) інші фахівці в галузі правознавства;  
5) викладачі вищих навчальних закладів; 
6) інші посади, передбачені штатним розписом підрозділів 

безпеки підприємницьких структур. 
 
2.4. Доступ до подальшого навчання: отримання повної вищої 
освіти та здобуття кваліфікації спеціаліста або магістра. 
 
2.5. Діаграма структури програми навчання в кредитах ЄКТС. 

 

Професійні спрямування 
«Комерційне право», «Фінансове право» та «Правове 
забезпечення безпеки підприємницької діяльності» 

 

І курс 

Назва дисципліни Обсяг, 
год 

Кредити 
ЄКТС 

I 
семестр 

II 
семестр 

НГЕ. Історія України 108  3 3  

НГЕ. Іноземна мова (за 
проф. спрямуванням) 

432 6 3 3 
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Продовження таблиці 

Назва дисципліни Обсяг, 
год 

Кредити 
ЄКТС 

IІІ 
семестр 

IV 
семестр 

ІІ курс 
НГЕ. Латинська мова 108 3   
НГЕ. Логіка 54 1,5 1,5  
НПН Інформатика та 
КТ 

108 3 3  

НПП. Теорія держави 
і права 
Курсова робота 
з »Теорії держави 
і права» 

324 9 4,5 4,5 

НПП. Історія держави 
і права України 270 7,5 4,5 3 

НПП. Історія держави 
і права зарубіжних 
країн 

270 7,5 4,5 3 

НПП. Юридична 
деонтологія 

54 1,5 1,5  

НГЕ.Вступ до фаху  54  1,5 1,5  
НГЕ. Історія україн-
ської культури 

108 3  3 

НГЕ. Економічна 
теорія 216 6  6 
НПП. Конституційне 
право України 

270 4,5  4,5 

НПП. Основи 
римського цивільного 
права 

108 3  3 

НГЕ. Фізичне 
виховання* 

756    

  60 30 30 
* позакредитна дисципліна, винесена на секційне заняття 
НГЕ. Іноземна мова  
(за проф. спряму-
ванням) 

432 3 1,5 1,5 

НГЕ. Філософія 162 4,5 4,5  
НГЕ. Психологія 54 1,5 1,5  
НГЕ. Українська мова 
(за проф. спряму-
ванням) 

108 3 1,5 1,5 



 13

Продовження таблиці 

Назва дисципліни Обсяг, 
год 

Кредити 
ЄКТС 

IІІ 
семестр 

IV 
семестр 

ІІ курс 
НПП. Конституційне 
право України 

270 3 3  

НПП. Кримінальне 
право 
Курсова робота з 
«Кримінального 
права» для студентів 
спеціалізації «Правове 
забезпечення безпеки 
підприємницької діяль-
ності» 

486 13,5 7,5 6 

НПП. Цивільне право 
Курсова робота з «Ци-
вільного права» для 
студентів спеціалізації 
«Комерційне право» та 
«Фінансове право») 

540 12 6 6 

НПП. Судові та право-
охоронні органи 
України 

54  1,5 1,5  

ВПЗ. Основи наукових 
досліджень 

54 1,5 1,5  

ВПП Історія вчень про 
державу і право  

54 1,5 1,5  

НПН. Безпека 
життєдіяльності 

54 1,5  1,5 

НПП. Адміністративне 
право і процес 

270 7,5  7,5 

НПП. Державне право 
зарубіжних країн 

108 3  3 

ВПЗ. Основи 
менеджменту 

108 3  3 

ВГЕ. Фізичне 
виховання* 

756    

  60 30 30 

* позакредитна дисципліна, винесена на секційне заняття 
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Продовження таблиці 
ІІІ курс 

Назва дисципліни Обсяг, 
год 

Кредити 
ЄКТС 

V 
семестр 

VI 
семестр 

НГЕ. Іноземна мова (за 
проф. спрямуванням) 

432 3 1,5 1,5 

НПП. Кримінальне 
процесуальне право 

270  7,5 4,5 3 

НПП. Цивільне 
процесуальне право 

324 9 6 3 

НПП. Міжнародне 
право 

162 4,5 4,5  

НПП. Цивільне право 216 3 3  
НПП. Трудове право  216 6 3 3 
НПП. Земельне право 108  3 3  
НПП. Право 
Європейського Союзу 

54 1,5 1,5  

ВПП. Економіка 
підприємства 

108 3 3  

НПП. Основи охорони 
праці 

54  1,5  1,5 

НГУ. Політологія 108  3  3 
НПП. Сімейне право 54  1,5  1,5 
НПП. Аграрне право 108 3  3 
НПП. Житлове право 108 3  3 
ВПП. Облік і аудит 162  4,5  4,5 
ДЕК    1,5 
ВГУ. Фізичне 
виховання* 

756 108   

ВС. Військова 
підготовка* 

    

* позакредитна дисципліна, винесена на секційне заняття 
Професійні спрямування «Комерційне право»  

та «Фінансове право» 
Курсова робота з 
«Трудового права» 

    

ВПЗ. Юридична 
психологія 

54  1,5  1,5 

Професійне спрямування «Правове забезпечення безпеки 
підприємницької діяльності» 

ВС. Договірне право 54 1,5  1,5 
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Продовження таблиці 
Назва дисципліни Обсяг, 

год 
Кредити 
ЄКТС 

V 
семестр 

VI 
семестр 

Курсова робота з 
«Кримінального 
процесуального права» 

    

  60 30 30 
IV курс 

Назва дисципліни Обсяг, 
год 

Кредити 
ЄКТС 

VІІ 
семестр 

VIІІ 
семестр 

НПП. Криміналістика 162  4,5 4,5  
ВПП. Корпоративне 
право 

108 3 3  

НПП. Екологічне 
право 

108  3 3  

НПП. Митне право 108 3 3  
ВПП. Кримінологія 54 1,5  1,5 
ВПП. Нотаріат 
України 

54 1,5  1,5 

ВПП. Адвокатура 
України 

54 1,5  1,5 

ВПП. Міжнародне 
приватне право 

108 3  3 

ВС. Військова 
підготовка* 

    

Комплексна практика 216 6  6 
Комплексний держав-
ний екзамен з базової 
освіти 

 3  3 

* позакредитна дисципліна, винесена на секційне заняття 
«Комерційне право» 

НПП. Господарське 
право 
Курсова робота 
з «Господарського 
права» 

324  9 4,5 4,5 

НПП. Фінансове право 108 3 3  
НПП. Господарське 
процесуальне право 

216 6 3 3 

ВПЗ. Інформаційні 
системи та технології 

108 3 3  

ВПП. Інформаційне 
право 

108 3 3  

ВПП. Банківське право 108 3  3 
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Продовження таблиці 

Назва дисципліни Обсяг, 
год 

Кредити 
ЄКТС 

VІІ 
семестр 

VIІІ 
семестр 

ВПП. Страхове право 54 1,5  1,5 
ВПП. Право соціально-
го забезпечення 

54 1,5  1,5 

«Фінансове право» 
НПП. Господарське 
право 

108 3 3  

НПП. Фінансове право 
Курсова робота з 
«Фінансового права» 

324 9 4,5 4,5 

НПП. Господарське 
процесуальне право 

216 6 3 3 

ВПЗ. Інформаційні 
системи та технології 

108 3 3  

ВПП. Інформаційне 
право 

108 3 3  

ВПП. Банківське право 108 3  3 
ВПП. Страхове право 54 1,5  1,5 
ВПП. Судово-бухгал-
терська експертиза 

54 1,5  1,5 

«Правове забезпечення безпеки підприємницької діяльності» 
НПП. Господарське 
право 

108 3 3  

НПП. Фінансове право 324 9 4,5 4,5 
НПП. Господарське 
процесуальне право 

162 4,5  4,5 

ВПП. Організація без-
пеки підприємницької 
діяльності 

108 3 3  

ВПП. Правове регулю-
вання безпеки підпри-
ємницької діяльності 
Курсова робота з 
«Правового регу-
лювання безпеки під-
приємницької діяль-
ності» 

108 3 3  
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Закінчення таблиці 

Назва дисципліни Обсяг, 
год 

Кредити 
ЄКТС 

VІІ 
семестр 

VIІІ 
семестр 

ВПП. Правове забезпе-
чення інформаційної 
безпеки 

108 3 3  

ВПП. Правові засади 
економічної та фінан-
сової безпеки 

108 3  3 

ВПП. Судово-бухгал-
терська експертиза 

54 1,5  1,5 

  60 30 30 
Усього  240   

 
2.6. Кінцеве екзаменування (ДЕК) – Державний екзамен: комплекс-
ний з базової освіти. 
 
2.7. Вимоги до екзаменування та оцінювання. 

В університеті діють такі форми контролю знань: екзамен/залік 
(зазначаються у відповідному навчальному плані). 

Критерії оцінювання знань студентів з відповідної дисципліни 
зазначаються в екзаменаційних білетах / завданнях на залік. 

 
2.8. Координатори ЄКТС від факультету. 
Гуляєва Наталія Миколаївна – декан факультету економіки, 
менеджменту і права кандидат економічних наук, професор. 
Адреса: 02156, м. Київ, вул. Кіото, 19, КНТЕУ (кім. А-435). 
Тел.: +38 (044) 544-39-85; факс: 544-39-85; 
e-mail: gulaeva@knteu.kiev.ua 
Години, коли можна зв’язатися з координатором: 
Щоденно з 9.00 до 16.00, крім суботи і неділі. 
+38 (044) 531-47-79 
 

Заступник декана 
з навчально-методич-
ної роботи 

Новікова  
Наталя Леонідівна  

+38 (044) 531-47-81 Заступник декана з  
навчальної роботи 

Даниленко  
Ніна Адольфівна 

+38 (044) 531-47-81 Заступник декана з  
навчальної роботи 

Голік 
Оксана Василівна 

+38 (044) 531-47-81 Заступник декана з 
навчально-виховної 
роботи 

Сердюченко  
Олексій Володимирович 
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3. Опис дисциплін. 
Професійні спрямування «Комерційне право», «Фінансове 
право», «Правове забезпечення безпеки підприємницької 
діяльності». 

 
3.1. Назва. Історія України.  
3.2. Шифр. НГЕ. 
3.3. Тип. Обов’язкова. 
3.4. Рік навчання. 2013–2014. 
3.5. Семестр. I. 
3.6. Кількість кредитів ЄКТС. 3. 
3.7. ПІБ лектора, науковий ступінь, посада. Кизименко І.О., к.і.н., 
доц. 
3.8. Результати навчання. Періодизація історії України. Історична 
схема М. Грушевського. Давня історія України. Внутрішні та зов-
нішні фактори розвитку давньоруської держави. Інкорпорація 
України–Руси Литвою. Захоплення українських земель Польщею. 
Козацтво в історії України. Національно-визвольна боротьба україн-
ського народу. Формування української держави. Велика руїна. Геть-
манщина. України 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 державний суверенітет 
України. Акт проголошення незалежності. Конституційний процес. 
3.9. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Історія 
України» рівня повної загальної середньої освіти. 
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 час 
пробудження української національної свідомості. Українська 
культура й духовне життя на початку XX ст. Провідні тенденції 
розвитку сучасної української культури. Модерн і постмодерн. 
3.11. Рекомендовані джерела.  
1. Грушевський М.С. Історія України-Руси : в 11 т., 12 кн. / 
М.С. Грушевський. – К. : Наук. думка, 1991. – Т. 1. – 628 с. 

2. Історія України : Хрестоматія : навч. посіб. : у 2 ч. – К. : 
Альтерпрес, 2004. – Ч. 1. – 573 с.; ч. 2. – 589 с. 
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3. Литвин В.М. Історія України : навч. посіб. / В.М. Литвин, 
В.М. Мордвінцев, А. Слюсарченко. – К. : Наук. думка, 2006. – 
728 с. 

3.12. Методи навчання. Лекції, семінарські заняття з використанням 
мультимедійних засобів. 
3.13. Методи оцінювання. 
– поточний контроль (комп’ютерне тестування, опитування); 
– модульний контроль (комп’ютерне тестування, контрольна робота); 
– підсумковий контроль (екзамен). 
3.14. Мова навчання. Українська. 
 
3.1. Назва. Іноземна мова (за професійним спрямуванням). 
3.2. Шифр. НГЕ. 
3.3. Тип. Обов’язкова. 
3.4. Рік навчання. 2013–2016. 
3.5. Семестр. I –VI. 
3.6. Кількість кредитів ЄКТС. 12. 
3.7. ПІБ лектора, науковий ступінь, посада. Орленко Л.О., к.ф.н., 
доц. 
3.8. Результати навчання. Формування необхідного рівня знань та 
набуття практичних навичок спілкування з фаху, читання та 
перекладу оригінальної іншомовної літератури з фаху, написання 
анотації/реферату/ділового листа, робота з комерційною 
документацією. Програма курсу розрахована на досягнення РВМ В2. 
3.9. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. Вхідний рівень 
володіння іноземною мовою В1+. 
3.10. Зміст. Курс іноземної мови професійного спрямування поді-
ляється на три модулі. 
Модуль 1. Формування тематичного словника економіки і бізнесу. 
Теми загальноекономічного характеру: 
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. 
Модуль 2. Розвиток професійно орієнтованої комунікативної мовної 
компетенції для ефективного спілкування у сфері економіки. 
Будується на іншомовному фаховому матеріалі, але на більш широкій 
лексичній основі та з урахуванням вузькопрофесійного спрямування. 
Теми: Природа права, право та мораль. Цивільне та кримінальне 
право. Суди та юридичний персонал. Договірне право, укладання 
контрактів. Способи припинення зобов’язань за контрактом. Відшко-
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дування втрат унаслідок порушення контракту. Природа та джерела 
комерційного права. Договір купівлі-продажу. Умови контракту. 
Агентський договір. Договір страхування. Закон про захист інтелек-
туальної власності. Деліктне право. Юридичне регулювання елект-
ронної комерції. Законодавство у сфері підприємницької діяльності. 
Модуль 3. Лексичний мінімум ділових контактів, ділових зустрічей, 
нарад та мовні особливості ділового листування. Формування умінь і 
навичок ділового листування, ділових контактів.  
3.11. Рекомендовані джерела. 
1. Латигіна А.Г. Basic English of Economics : підручник / 
А.Г. Латигіна.– К. : КНТЕУ, 2009. 

2. Бессараб Н.В. English for Lawyers / Н.В. Бессараб, Е.П. Тютченко. – 
К. : КНТЕУ, 2003.  

3. Латигіна А.Г. An English Reader on Law / А.Г. Латигіна, 
Н.В. Бесараб, Е.П. Тютченко.– К. : КНТЕУ, 2000. 

4. Бессараб Н.В. Методичні рекомендації для самостійної роботи 
студентів спеціальності «Правознавство» / Н.В. Бессараб, 
Е.П. Тютченко. – К., 2003. 

3.12. Методи навчання. Пракичні заняття, інтерактивні методи та 
технології викладання, комп’ютерне тестування.  
3.13. Методи оцінювання.  
Контроль знань: 
– поточний (опитування, тестування, контрольні роботи);  
– підсумковий  (залік); 
– після завершення вивчення – державний екзамен.  
3.14. Мова навчання. Англійська. 
 
3.1. Назва. Латинська мова. 
3.2. Шифр. НГЕ. 
3.3. Тип. Обов’язкова. 
3.4. Рік навчання. 2013–2014. 
3.5. Семестр. I. 
3.6. Кількість кредитів ЄКТС. 4,5. 
3.7. ПІБ лектора, науковий ступінь, посада. Орленко Л.О., к.ф.н., 
доц. 
3.8. Результати навчання. Сформувати у студентів базові знання 
латинської граматики та лексикології, навички перекладу з латинської 
мови на українську текстів історичної та юридичної тематики. 
3.9. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Іноземна 
мова», «Римське цивільне право». 
3.10. Зміст. Курс латинської мови поділяють на два модулі. 
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Модуль 1. 
Іменник та його відміни. Прикметник та його відміни. При-

слівник. Ступені порівняння прикметників та прислівників. Супле-
тивні прикметники та прислівники. Дієслово та його граматичні кате-
горії. Дієслово «esse». Прийменники. Префікси. Часи системи інфекта 
в активному та пасивному стані. Imperativus Praesentis et Futurum. 
Часи системи перфекта в активному стані. Дієслово esse в часах 
системи перфекта. Participium. Часи системи перфекта в пасивному 
стані. Неправильні дієслова fero, volo, eo. Займенники: особові, 
зворотні, присвійні. 

Модуль 2. 
Відносні, питальні займенники. Неозначені, заперечні зай-

менники. Зворот Ablativus Absolutus. Порівняльна характеристика 
герундива та герундія. Інфінітивні звороти (загальні відомості). 
Загальна характеристика числівників. Відкладені та напіввідкладені 
дієслова. Умовний спосіб дієслів, його вживання в незалежних 
реченнях. Умовний спосіб у підрядних реченнях, їх види. Правило 
узгодження часів. 
3.11. Рекомендовані джерела. 
1. Гриценко С.П. Латинська мова й основи римського права : навч. 
посіб. для студ. вищ. навч. закл.; Нац. аграрний ун-т; Природ.-гум. 
наук.-навч. ін-т .– К. : Центр навч. л-ри, 2005. 

2. Дворецкий И.Х. Латинско-русский словарь / И.Х. Дворецкий. – М. : 
Рус. язык. – Медиа, 2005. 

3. Кацман Н.Л. Латинский язык : учеб. для студ. высш. учеб. 
заведений / Н.Л. Кацман, З.А. Покровская. – 6-е изд. – М. : Владос, 
2003. 

4. Орленко Л.О. Короткий латинсько-український словник / 
Л.О. Орленко. – К. : КНТЕУ, 2009. 

5. Скорина Л.П. Латинська мова для юристів : підруч. для вищ. навч. 
закл. / Л.П. Скорина. – К. : Атака, 2006. 

6. Хоміцька З.М. Латинська мова : підруч. для студ. спец. вищ. навч. 
закл. / З.М. Хоміцька; Нац. юрид. акад. України ім. Я. Мудрого. – 
Х. : Право, 2007. 

3.12. Методи навчання. 
Практичні заняття, домашнє читання.  
3.13. Методи оцінювання: 
− поточний контроль (фронтальне та індивідуальне опитування, 

контрольні роботи);  
− підсумковий контроль  (залік). 
3.14. Мова навчання. Латинська, українська. 
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3.1. Назва. Логіка. 
3.2. Шифр. НГЕ. 
3.3. Тип. Обов’язкова.  
3.4. Рік навчання. 2013–2014. 
3.5. Семестр. I. 
3.6. Кількість кредитів ЄКТС. 1,5. 
3.7. ПІБ лектора, науковий ступінь, посада. Войціцька І.В., к.і.н., 
асист. 
3.8. Результати навчання. Здобуття знань з основних категорій, 
законів і форм логічного мислення, формування на цій основі логічної 
культури особистості. 
3.9. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. Знання з основ 
логіки. 
3.10. Зміст. Поняття логіки як науки. Логічні операції з поняттями. 
Судження. Закони правильного мислення. Дедуктивні умовиводи. 
Індуктивні умовиводи. Гіпотеза. Логічні операції спростування і 
доведення. 
3.11. Рекомендовані джерела. 
1. Жеребкін В.Є. Логіка / В.Є. Жеребкін. – К. : Основа, 1999. – 256 с. 
2. Гетьманова А.Д. Логика / А.Д. Гетьманова. – М. : Добросвет, 

2000. – 470 с. 
3. Гладунський В.Н. Логіка : навч. посіб. для екон. спец. / 

В.Н. Гладунський. – Л. : Афіша, 2002. – 359 с. 
4. Конверський А.Є. Логіка : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / 

Є.А. Конверський. – К. : Укр. Центр духовної культури, 1999. – 
398 с. 

5. Хоменко І.В. Основи логіки : підручник / І.В. Хоменко, 
І.А. Алексюк. – К. : Золоті ворота, 1998. – 256 с. 

3.12. Методи навчання. Проблемні лекції, практичні завдання з 
використанням ситуаційних вправ та логічних задач, тренінги. 
3.13. Методи оцінювання: 
− поточний контроль (усне опитування, перевірка індивідуальних 

завдань, колоквіум, тестування); 
− модульний контроль (комплексна контрольна робота або 

комп’ютерне тестування); 
− підсумковий контроль (залік). 
3.14. Мова навчання. Українська. 
 
3.1. Назва. Інформатика та комп’ютерна техніка.  
3.2. Шифр. НПН. 
3.3. Тип. Обов’язкова. 
3.4. Рік навчання. 2013–2014. 
3.5. Семестр. I. 
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3.6. Кількість кредитів ЄКТС. 3. 
3.7. ПІБ лектора, науковий ступінь, посада. Цензура М.О., к.т.н, 
доц. 
3.8. Результати навчання. Формування у майбутніх фахівців необ-
хідного рівня інформаційної та комп’ютерної культури, набуття прак-
тичних навичок роботи на ПК і використання сучасних інформа-
ційних технологій для розв’язання різноманітних задач. 
3.9. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Інформатика» 
рівня повної середньої освіти. 
3.10. Зміст. Загальні відомості про інформацію, інформаційні системи 
та обчислювальні машини. Архітектура та програмне забезпечення 
персонального комп’ютера. Системне програмне забезпечення. Ос-
нови побудови комп’ютерних мереж. Формалізація та алгоритмізація 
обчислювальних процесів. Текстовий процесор MS Word. Системи 
електронного перекладу. Системи оптичного розпізнавання. Основи 
побудови  баз даних. Технологія створення, редагування та керування  
таблицями бази даних MS Access. Технологія керування даними в 
таблицях бази даних MS Access. Технологія створення, редагування 
та використання запитів у базі даних MS Access. Технологія ство-
рення, редагування та використання звітів у базі даних MS Access. 
Технологія створення, редагування та використання форм у базі 
даних MS Access. Основи роботи у середовищі табличного процесора 
MS Excel. Створення, редагування та форматування електронних 
таблиць. Робота з функціями і формулами. Створення, редагування і 
форматування графіків та діаграм. Робота з базами даних у 
середовищі MS Excel. Аналіз даних у середовищі MS Excel. Основи 
побудови комп’ютерних мереж. Базові комунікаційні технології. 
3.11. Рекомендовані джерела. 
1. Симпсон А. Mіcrosoft Wіndows XP SP2. Библия пользователя / 
А. Симпсон. – 2-е изд. – М. : Диалектика, 2006. – 1136 с. 

2. Хабрейкен Дж. Mіcrosoft Offіce 2003: Word, Excel, Access, 
PowerPoіnt, Publіsher,Outlook. Все в одном / Дж. Хабрейкен. – М. : 
Вильямс, 2006. – 864 c. 

3. Ковтанюк Ю.С. Библия пользователя персонального компьютера 
(ПК) / Ю.С. Ковтанюк. – М. : Диалектика, 2007. – 992 с. 

4. Одом У. Компьютерные сети. Первый шаг / У. Одом. – М. : 
Вильямс, 2005. – 432 с. 

5. Уокенбах Дж. Excel 2003. Библия пользователя / Дж. Уокенбах. – 
М. : Вильямс, 2008. – 768 с. 

6. Дейт К. Дж. Введение в системы баз данных / Дейт К. Дж. –  
8-е изд. – Вильямс, 2006. – 1328 с. 
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7. Клецов В.А. Освоение ПК. Краткое руководство / В.А. Клецов. – 
Вильямс, 2007. – 336 с. 

3.12. Методи навчання. Лекції, лабораторні роботи. Поєднання 
традиційних та нетрадиційних методів викладання із використанням 
інноваційних технологій: 
лекції (оглядова/тематична/лекція із заздалегідь запланованими 
помилками); 

лабораторні заняття (тренінг / презентація / комплексне завдання). 
3.13. Методи оцінювання:  
− поточний/модульний контроль (тестування/перевірка конспекту/ 

тестування по блоках тем / контрольні практичні завдання); 
− підсумковий контроль (залік). 
3.14. Мова навчання. Українська. 
 
3.1. Назва. Теорія держави і права. 
3.2. Шифр. НПП. 
3.3. Тип. Обов’язкова. 
3.4. Рік навчання. 2013–2014. 
3.5. Семестр. І–II. 
3.6. Кількість кредитів ЄКТС. 9. 
3.7. ПІБ лектора, науковий ступінь, посада. Гуржій Т.О., д.ю.н., 
старш. наук. співроб. 
3.8. Результати навчання. Формування глибокого фундаментального 
правового мислення як методологічного знаряддя розв’язання склад-
них питань; створення базової теоретико-правової інфраструктури, 
що готує до сприйняття понять та змісту галузевих і спеціальних 
юридичних дисциплін. 
3.9. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Правознавство» 
рівня повної загальної середньої освіти. 
3.10. Зміст. Загальне поняття та система наук про правову дійсність. 
Теорія держави і права як наука. Методологія правових наук та юри-
дичної практики. Загальне поняття права як соціальної категорії. 
Право як соціально-юридична категорія. Основні характеристики та 
властивості об’єктивного права. Основні концепції/доктрини/ сут-
ності та поняття права. Норми права: поняття, структура, класифі-
кація. Джерела права та систематизація законодавства. Межі дії норм 
права (нормативних актів). Правова система та система права. 
Основні правові системи сучасних країн світу. Правове регулювання, 
форми та механізми реалізації права. Застосування права як форма 
його реалізації. Тлумачення норм права (юридична герменевтика). 
Правові відносини. Правомірна поведінка та правопорушення. Юри-
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дична відповідальність та інші заходи державного примусу. Юри-
дичні процедури. Законність, правопорядок та правова культура. 
Ефективність правових норм. Поняття функції держави та її місце в 
політичній системі суспільства. Форми держави. Правова держава. 
Механізм здійснення державної влади (державний апарат). Основні 
концепції походження та сутності держави. 
3.11. Рекомендовані джерела. 
1. Копейчиков В.В. Загальна теорія держави і права / 

В.В. Копейчиков. – К. : Юрінком Інтер, 2000. 
2. Марчук В.М. Основні поняття та категорії права / В.М. Марчук, 

Л.В. Ніколаєва. – К. : Істина, 2001. 
3. Марчук В.М. Нариси з теорії права / В.М. Марчук, Л.В. Ніколаєва. – 

К. : КНТЕУ, 2004. 
4. Скакун О.Н. Теория государства и права / О.Н. Скакун. – К. : 

Консум, 2004. 
5. Гусарев С.Д. Теорія права і держави : навч. посіб. / С.Д. Гусарев. – 

К. : Правова єдність, 2008. 
6. Кельман М.С. Загальна теорія держави і права : підручник / 

М.С. Кельман. – К. : Кондор, 2008. 
7. Осауленко О.І. Загальна теорія держави і права : навч. посіб. / 

О.І. Осауленко. – К. : Істина, 2007. 
8. Скакун О.Ф. Теорія права і держави : підручник / О.Ф. Скакун. – 

К. : Правова єдність, 2010. 
3.12. Методи навчання. Поєднання традиційних і нетрадиційних 
методів викладання із використанням інноваційних технологій: лекція 
(оглядова), семінарські / практичні заняття. 
3.13. Методи оцінювання: 
− поточний/ модульний контроль (письмова комплексна робота); 
− підсумковий контроль (I семестр – екзамен письмовий; II семестр − 

екзамен письмовий, захист курсової роботи). 
3.14. Мова навчання. Українська. 

 
3.1. Назва. Історія держави і права України.  
3.2. Шифр. НПП. 
3.3. Тип. Обов’язкова. 
3.4. Рік навчання. 2013–2014. 
3.5. Семестр. I–II. 
3.6. Кількість кредитів ЄКТС. 7,5. 
3.7. ПІБ лектора, науковий ступінь, посада. Орленко В.І., д.і.н., 
проф. 
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3.8. Результати навчання. Формування уявлення про історичні етапи 
розвитку держави і права України. Орієнтування в історичних 
джерелах права, що діють в Україні після проголошення її 
незалежною державою, зрозуміти нову систему права, де все 
підпорядковано інтересам людини, де повинно ствердитися 
верховенство закону. 
3.9. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. Базові знання з 
«Історії України» рівня повної загальної середньої освіти.  
3.10. Зміст. Предмет, метод та завдання курсу «Історія держави і 
права України». Перші державні утворення на території України та 
їхнє право. Становлення і розвиток держави і права Київської Русі 
(VІ – початок ХІІ ст.). Держава і право періоду феодальної роздробле-
ності. Литовсько-польський період в історії української державності 
та права (друга половина). Українська держава та право в роки 
Визвольної війни 1648–1654 рр. Козацько-гетьманська держава та її 
право (друга половина). Державність і право України у складі Росій-
ської імперії (ХІХ – початок ХХ ст.). Суспільно-політичний лад і 
право на західноукраїнських землях (ХІХ – початок ХХ ст.). Держав-
ність і право України періоду національно-визвольних змагань 
(1917−1921 рр.). Держава і право України радянського періоду 
(1921−1991 рр.). Держава і право України після проголошення неза-
лежності та на сучасному етапі. 
3.11. Рекомендовані джерела. 
1. Історія держави і права України : курс лекцій / за ред. 
В.Г. Гончаренка. – К. : Вентурі, 1996. 

2. Історія держави і права України / за ред. А.С. Чайковського. – К. : 
Юрінком Інтер, 2000. 

3. Гончаренко В.Д., Рогожин А.Й. Хрестоматія з історії держави і 
права України : у 2 т. / В.Д. Гончаренко, А.Й. Рогожин. – К. : 
Ін Юре, 1997. 

3.12. Методи навчання. Поєднання традиційних та нетрадиційних 
методів викладання із використанням інноваційних технологій: лекції 
(оглядова, проблемна), семінарські/ практичні заняття. 
3.13. Методи оцінювання:  
– поточний/ модульний контроль (письмова комплексна робота); 
– підсумковий контроль (I семестр – залік; II семестр − екзамен 
письмовий). 
3.14. Мова навчання. Українська. 
 
3.1. Назва. Історія держави і права зарубіжних країн. 
3.2. Шифр. НПП. 
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3.3. Тип. Обов’язкова. 
3.4. Рік навчання. 2013–2014. 
3.5. Семестр. I–II. 
3.6. Кількість кредитів ЄКТС. 7,5. 
3.7. ПІБ лектора, науковий ступінь, посада. Батрименко В.І., к.і.н., 
доц. 
3.8. Результати навчання. Формування уявлення про історичні етапи 
розвитку держави і права України. Орієнтування в історичних джере-
лах права, що діють в Україні після проголошення її незалежною 
державою, розуміння нової системи права, де все підпорядковано 
інтересам людини, де повинно ствердитися верховенство закону. 
3.9. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Теорія держави 
і права», «Історія держави і права України». 
3.10. Зміст. Розклад родоплемінного ладу у народів Земної кулі. 
Держава і право у країнах Стародавнього Сходу і країнах античного 
світу, загальне й особливе у їх виникненні та розвитку. Загальні та 
особливі риси держави і права у провідних країнах світу в середні 
віки. Основні закономірності виникнення та розвитку феодального 
суспільства. Особливості формування соціальної структури та право-
вого становища окремих груп населення феодального суспільства. 
Передумови та основні закономірності переходу від феодального до 
буржуазного ладу. Різноманітність шляхів і форм утвердження бур-
жуазної держави і права, їх аналіз. Періодизація історії держави і 
права нового часу. Нові риси в розвитку держави і права у XX ст. 
Боротьба в умовах постіндустріального суспільства двох провідних 
напрямів: демократичного та консервативно-реакційного. Аналіз 
повних етапів розвитку держави і права провідних країн світу 
новітнього часу. 
3.11. Рекомендовані джерела. 
1. Страхов М.М. Історія держави і права зарубіжних країн. – Х. : 
Право,1999. 

2. Хома Н.М. Історія держави і права зарубіжних країн / Н.М. Хома. – 
К. : Каравела; Л. : Новий Світ-2000; Магнолія плюс, 2003.  

3. Хрестоматія з історії держави і права зарубіжних країн: у 2 т. / за 
ред. В.Д. Гончаренка. – К. : Ін Юре, 1998. – Т. 1,2. 

3.12. Методи навчання. Поєднання традиційних та нетрадиційних 
методів викладання із використанням інноваційних технологій: лекції 
(оглядова); семінарські заняття. 
3.13. Методи оцінювання: 
− поточний/ модульний контроль (письмова комплексна робота); 
− підсумковий контроль (I семестр – залік; II семестр − екзамен 

письмовий).  
3.14. Мова навчання. Українська. 
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3.1. Назва. Юридична деонтологія. 
3.2. Шифр. НПП. 
3.3. Тип. Обов’язкова. 
3.4. Рік навчання. 2013–2014. 
3.5. Семестр. I. 
3.6. Кількість кредитів ЄКТС. 1,5. 
3.7. ПІБ лектора, науковий ступінь, посада. Ладиченко В.В., д.ю.н., 
проф., Гаєва Н.П., к.ю.н., доц. 
3.8. Результати навчання. Формування системи загальних знань про 
юридичну науку і практику, про вимоги до професійних та особистих 
властивостей юриста, про систему формування цих властивостей. 
3.9. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Основи 
держави і права». 
3.10. Зміст. Юридична деонтологія: історія та сучасність, юридична 
діяльність як різновид соціальної діяльності, основні риси, що 
характеризують юридичну діяльність, правові дії та юридична 
діяльність, юридична діяльність та професійна діяльність юристів. 
Професія юриста, загальна характеристика юридичної практичної 
діяльності, ознаки юридичної практичної діяльності, юридична 
практична діяльність і право, основні вимоги та умови набуття права 
на здійснення юридичної практичної діяльності, права та обов’язки 
суб’єктів юридичної практичної діяльності, види юридичної 
практичної діяльності. 
3.11. Рекомендовані джерела. 
1. Сливка С.С. Правнича деонтологія : підруч. для вищ. навч. закл. / 
Львів. ін-т внутр. справ при Нац. акад. внутр. справ / С.С. Сливка. – 
К. : Атіка, 1999. 

2. Сливка С.С. Юридична деонтологія : Правнича етика. Професійна 
культура / Львів. ін-т внутр. справ при Нац. акад. внутр. справ / 
С.С. Сливка. – К. : Атіка, 2003.  

3. Бандурка О.М., Скакун О.Ф. Юридична деонтологія : підруч. для 
вищ. закл. освіти МВС України ; Нац. ун-т внутр. справ / 
О.М. Бандурка, О.Ф. Скакун. – Х. : Вид-во Нац. ун-ту внутр. 
справ,2002. 

4. Гусарєв С.Д. Юридична деонтологія (Основи юридичної діяль-
ності: теоретичні і деонтологічні аспекти) : наук.-метод. посіб. ; 
Нац. акад. внутр. справ України / С.Д. Гусарєв, О.Д. Тихомиров. – 
К. : НАВС, 2000.  

3.12. Методи навчання. Поєднання традиційних та нетрадиційних 
методів викладання із використанням інноваційних технологій: лекція 
(оглядова), семінарські заняття. 
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3.13. Методи оцінювання: 
− поточний/ модульний контроль (письмова комплексна робота); 
− підсумковий контроль (залік). 
3.14. Мова навчання. Українська. 
 
3.1. Назва. Вступ до фаху. 
3.2. Шифр. НГЕ. 
3.3. Тип. Обов’язкова. 
3.4. Рік навчання. 2013–2014. 
3.5. Семестр. I. 
3.6. Кількість кредитів ЄКТС. 1,5. 
3.7. ПІБ лектора, науковий ступінь, посада. Ладиченко В.В., д.ю.н., 
проф., Гаєва Н.П., к.ю.н., доц. 
3.8. Результати навчання. Формування системи загальних знань про 
юридичну науку і практику, вимоги до професійних та особистих 
властивостей юриста,  систему формування цих властивостей. 
3.9. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Основи 
держави і права». 
3.10. Зміст. Специфіка професії юриста, характеристика основних 
юридичних професій (юрисконсульт, нотаріус, адвокат, слідчий, про-
курор, суддя), зміст юридичної підготовки спеціаліста, структура 
правознавства як системи юридичних знань. правознавство як складна 
і розгалужена система юридичних знань. Систематизація (класифі-
кація) правових наук: теоретико-правові; історичні; галузеві 
(державознавчі, адміністративні, цивілістичні, криміналістичні, про-
цесуальні); міжгалузеві, спеціальні прикладні. Характеристика змісту 
правових наук, зміст навчального плану, особливості самостійної 
роботи з юридичними джерелами, організаційна структура 
університету. 
3.11. Рекомендовані джерела.  
1. Сливка С.С. Правнича деонтологія : підруч. для вищ. навч. закл. / 

Львів. ін-т внутр. справ при Нац. акад. внутр. справ / С.С. Сливка. – 
К. : Атіка, 1999. 

2. Сливка С.С. Юридична деонтологія : правнича етика. Професійна 
культура / Львів. ін-т внутр. справ при Нац. акад. внутр. справ / 
С.С. Сливка. – К. : Атіка, 2003.  

3. Бандурка О.М. Юридична деонтологія : підруч. для вищ. закл. 
освіти МВС України / Нац. ун-т внутр. справ / О.М. Бандурка, 
О.Ф. Скакун. – Х. : Вид-во Нац. ун-ту внутр. справ, 2002.  

4. Гусарєв С.Д. Юридична деонтологія. (Основи юридичної діяль-
ності: теоретичні і деонтологічні аспекти) : наук.-метод. посіб. / 
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Нац. акад. внутр. справ України / С.Д. Гусарєв, О.Д. Тихомиров. – 
К. : НАВС, 2000. 

3.12. Методи навчання. Поєднання традиційних та нетрадиційних 
методів викладання із використанням інноваційних технологій: лекція 
(оглядова), семінарські заняття.  
3.13. Методи оцінювання: 
− поточний/ модульний контроль (письмова комплексна робота); 
− підсумковий контроль (залік). 
3.14. Мова навчання. Українська. 
 
3.1. Назва. Історія української культури. 
3.2. Шифр. НГЕ. 
3.3. Тип. Обов’язкова. 
3.4. Рік навчання. 2013-2014. 
3.5. Семестр. II. 
3.6. Кількість кредитів ЄКТС. 3. 
3.7. ПІБ лектора, науковий ступінь, посада. Кизименко І.О., к.і.н., 
доц. 
3.8. Результати навчання. Формування системи знань про 
закономірності національного історико-культурного процесу,  основні 
досягнення вітчизняної культури, засвоєння загальнолюдських та 
національних культурних цінностей, збагачення духовного світу, 
формування моральних і естетичних потреб та здатності зберігати і 
охороняти культурні здобутки України. 
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 час 
пробудження української національної свідомості. Українська куль-
тура й духовне життя на початку XX ст. Провідні тенденції розвитку 
сучасної української культури. Модерн і постмодерн. 
3.11. Рекомендовані джерела.  
1. Українська культура в європейському контексті / Ю. Богуцький,  
В. Андрущенко, Ж. Безверщук, Л. Новохатько. – К. : Знання, 2007. – 
679 с. 

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

3. Кравич Д. Українське мистецтво / Д. Кравич, В. Овсійчук, 
С. Черепанова. – Л. : Світ, 2004. – Т. 2.– 67 с. 
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4. Клапчук С.М. Історія української та зарубіжної культури : навч. 
посіб. / С.М. Клапчук, В.Ф. Остафійчук, Ю.А. Горбань. – 5-те вид., 
переробл. і допов. – К. : Знання-Прес, 2004. – 358 с. 

5. Наливайко Д. Українське бароко / Д. Наливайко, Д. Горбачов. – Х. : 
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); 
– модульний контроль (тестування, контрольна робота); 
– підсумковий контроль (екзамен). 
3.14. Мова навчання. Українська. 
 
3.1. Назва. Економічна теорія. 
3.2. Шифр. НГЕ. 
3.3. Тип. Обов’язкова. 
3.4. Рік навчання. 2013–2014. 
3.5. Семестр. II. 
3.6. Кількість кредитів ЄКТС. 7,5. 
3.7. ПІБ лектора, науковий ступінь, посада. Хрустальова В.В., 
к.е.н., доц., Вертелєва О.В., к.е.н., доц. 
3.8. Результати навчання. Формування системних економічних 
знань щодо основних концепцій та категорій, закономірностей та 
механізмів функціонування ринкової економіки. Комплексне уяв-
лення про функціонування економіки як на загальнодержавному 
рівні, так і на рівні фірми (підприємства), домашнього господарства. 
3.9. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. Базові знання з 
основ економічних знань рівня повної загальної середньої освіти. 
3.10. Зміст. Предмет і метод економічної теорії. Відносини власності. 
Форми організації суспільного виробництва та його еволюція. Еконо-
мічна система суспільства. Ринкова економіка: суть, структура та 
інфраструктура. Капітал як економічна категорія і фактор вироб-
ництва. Теорія поведінки споживача. Підприємство в умовах ринко-
вого господарювання. Сутність процесу суспільного відтворення. Від-
творення національного продукту і національного багатства. Макро-
економічна рівновага та циклічність суспільного виробництва. 
Державне регулювання в умовах ринкової економіки. Теоретичні 
аспекти ринкової трансформації економіки України. Закономірності 
розвитку світового господарства. 
3.11. Рекомендовані джерела. 
1. Економічна теорія: Політекономія : підручник / за ред. 
В.Д. Базилевича. –7-ме вид. – К. : Знання – Прес, 2008. 



 32

2. Радіова І.Ф. Макроекономіка: теорія та практика / І.Ф. Радіова. – 
К. : Таксон, 2004. 

3. Базилевич В.Д. Макроекономіка / В.Д. Базилевич. – К. : Знання, 
2004. 

4. Аналітична економія: Макроекономіка і мікроекономіка : навч. 
посіб. / за ред. С. Панчишина і П. Островерха. – К. : Знання, 2006. 

3.12. Методи навчання. Поєднання традиційних та нетрадиційних 
методів викладання із використанням інноваційних технологій: 
лекції (тематична/ проблемна/ лекція – консультація/ лекція – 
конференція/ бінарна/ дуальна/ лекція із заздалегідь запланованими 
помилками); 
практичні заняття (тренінг/ презентація/ дискусія/ комунікативний 
метод/ імітація/ симуляція/ модерація/ моделювання ситуацій/ 
«мозкова атака»/ тренажері завдання/ метод Кейс - стаді/ робота в 
малих групах/ інше). 
3.13. Методи оцінювання: 
− поточний контроль (тестування, усне/ письмове опитування/ 
перевірка підготовленого есе/ реферату/ огляду/ звіту/ конспекту/ 
презентації/ курсової/ розрахунково-графічної роботи/ проекту/ 
вправи/ задачі/ ситуаційного завдання тощо); 

− підсумковий контроль  (екзамен). 
3.14. Мова навчання. Українська. 
 
3.1. Назва. Конституційне право України.  
3.2. Шифр. НПП. 
3.3. Тип. Обов’язкова. 
3.4. Рік навчання. 2014–2015. 
3.5. Семестр. II–III. 
3.6. Кількість кредитів ЄКТС. 7,5. 
3.7. ПІБ лектора, науковий ступінь, посада. Ладиченко В.В., д.ю.н., 
проф., Гаєва Н.П., к.ю.н., доц. 
3.8. Результати навчання. Отримання теоретичних знань у сфері 
регулювання конституційно-правових відносин, ознайомлення з 
нормативно-правовими актами у сфері конституційного права; 
вироблення навичок застосування методу порівняльно-правового 
аналізу і навичок конкретного правозастосування конституційно-
правових норм.  
3.9. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Теорія держави 
і права», «Історія держави і права України». 
3.10. Зміст. Конституційне право як провідна галузь національного 
права України. Основні етапи розвитку Конституції України. 
Український конституціоналізм. Загальні засади конституційного 
ладу України. Правовий статус людини і громадянина. Форми 
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народовладдя в Україні. Конституційні засади організації та діяльності 
органів державної влади України. Верховна Рада України. Президент 
України. Виконавча влада в Україні. Конституційні основи судової 
влади. Територіальний устрій України. Місцеве самоврядування в 
Україні. 
3.11. Рекомендовані джерела.  
1. Кравченко В.В. Конституційне право України : навч. посіб. / 
В.В. Кравченко. – 4-те вид., випр. та допов. – К. : Атіка, 2006. 

2. Погорілко В.Ф. Конституційне право України. Академічний курс : 
підруч. для студ. вищ. навч. закл. : у 2 т. / В.Ф. Погорілко, 
В.Л. Федоренко  ; НАН України; Інститут держави і права 
ім. В.М. Корецького. – К. : Юрид. думка, 2006. 

3. Кравченко В.В. Конституційне право України : навч. посіб. / 
В.В. Кравченко. – вид. 6-те, випр. та допов. – К. : Атіка, 2007. 

3.12. Методи навчання. Поєднання традиційних та нетрадиційних 
методів викладання із використанням інноваційних технологій: лекції 
(оглядова), семінарські/практичні/ (презентація/ дискусія/ інше). 
3.13. Методи оцінювання:  
− поточний/ модульний контроль (тестування, усне/ письмове 
опитування, перевірка підготовленого есе/ реферату/ дайджесту/ 
тощо); 

− підсумковий контроль (II семестр – залік, III семестр – екзамен 
письмовий). 

3.14. Мова навчання. Українська. 
 
3.1. Назва. Основи римського цивільного права. 
3.2. Шифр. НПП. 
3.3. Тип. Обов’язкова. 
3.4. Рік навчання. 2013–2014. 
3.5. Семестр. II. 
3.6. Кількість кредитів ЄКТС. 3. 
3.7. ПІБ лектора, науковий ступінь, посада.  
3.8. Результати навчання. Формування необхідних теоретичних 
правових знань у сфері римського цивільного права, які є базою для 
вивчення цивільного права України. 
3.9. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Теорія держави 
і права». 
3.10. Зміст. Предмет «Основи римського цивільного права». Джерела 
римського цивільного права. Шифрифікація Юстініана. Суб’єкти ци-
вільних правовідносин. Здійснення та захист цивільних прав. Сімейні 
правовідносини. Поняття та види речових прав. Володіння. Право 
власності. Права на чужі речі. Загальне вчення про зобов’язання. 
Договори. Загальні положення. Окремі види договорів: вербальні, 
літеральні, реальні. Консенсуальні контракти: купівлі-продажу, 
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найму, доручення, договори товариства. Інші види зобов’язань: без-
іменні контракти, поняття та види пактів. Спадкове право. Загальна 
характеристика римського права про спадкування. Спадкування за 
заповітом та за законом. Відкриття та прийняття спадщини. 
3.11. Рекомендовані джерела. 
1. Підопригора О.А. Римське приватне право. Академічний курс : 
підруч. для студ. юрид. спец. вищ. навч. закл. / О.А. Підопригора. − 
К. :  ІнЮре, 2001.  

2. Харитонов Е.О. Основы римского частного права : учеб. пособие / 
Е.О. Харитонов. – Ростов н/Д. : Феникс, 1999.  

3. Калюжний Р.А. Римське приватне право : курс лекцій / 
Р.А. Калюжний. – К. : Істина, 2005.  

4. Трофанчук Г.І. Римське приватне право : навч. посіб. / 
Г.І. Трофанчук. – К. : Атіка, 2006.  

5. Підопригора О.А. Римське право : підручник / О.А. Підопригора, 
Є.О. Харитонов. – К. : Юрінком Інтер, 2009. 

3.12. Методи навчання. Поєднання традиційних та нетрадиційних 
методів викладання із використанням інноваційних технологій: лекції 
(оглядова), семінарські/практичні. 
3.13. Методи оцінювання:  
− поточний/модульний контроль (тестування, усне/письмове опиту-
вання, перевірка конспекту/ презентації); 

− підсумковий (письмовий екзамен). 
3.14. Мова навчання. Українська. 
 
3.1. Назва. Фізичне виховання. 
3.2. Шифр. НГЕ. 
3.3. Тип. Обов’язкова. 
3.4. Рік навчання. 2013–2016.  
3.5. Семестр. I–V. 
3.6. Кількість кредитів ЄКТС. Позакредитна дисципліна, винесена 
на секційні заняття. 
3.7. ПІБ лектора, науковий ступінь, посада. Всі викладачі кафедри. 
3.8. Результати навчання. Надання необхідного обсягу знань, умінь 
та навичок використання засобів фізичної культури і спорту для 
підтримки та зміцнення здоров’я нині й у майбутній трудовій 
діяльності. 
3.9. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. Фізична куль-
тура рівня повної загальної середньої освіти. 
3.10. Зміст. Історії організації фізичної культури. Наукове обґрунту-
вання фізичного виховання та спортивного тренування. Основи про-



 35

фесійно-прикладної фізичної підготовки. Основи здорового способу 
життя студентів. Організація лікарського контролю та самоконтролю 
в процесі фізичного виховання. Гігієнічні основи фізичної культури 
та спорту. Гімнастика. Атлетична гімнастика. Баскетбол. Волейбол. 
Легка атлетика. Плавання. Рукопашний бій. Спеціальне медичне 
відділення. Настільний теніс. Бадмінтон. Дзюдо. Футбол. Аеробіка. 
Пауерліфтинг. 
3.11. Рекомендовані джерела. 
Фізичне виховання в КНТЕУ : зб. метод. матеріалів. – К. : КНТЕУ, 
2000. 
3.12. Методи навчання. Поєднання традиційних та нетрадиційних 
методів викладання із використанням інноваційних технологій: лекції 
(оглядова), практичні заняття.  
3.13. Методи оцінювання:  
− поточний/модульний контроль (перевірка реферату, здача 
відповідних нормативів тощо); 

− підсумковий контроль (залік). 
3.14. Мова навчання. Українська. 
 
3.1. Назва. Філософія.  
3.2. Шифр. НГЕ. 
3.3. Тип. Обов’язкова. 
3.4. Рік навчання. 2014–2015. 
3.5. Семестр. III. 
3.6. Кількість кредитів ЄКТС. 4,5. 
3.7. ПІБ лектора, науковий ступінь, посада. Ліпін М.В., к.ф.н., 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». 
3.10. Зміст. Філософія як універсальний тип знань. Онтологія. Філо-
софське розуміння світу. Філософська антропологія. Філософія 
людини. Філософія свідомості. Гносеологія. Філософія пізнання. 
Діалектика – всезагальна теорія розвитку. Філософія суспільства. 
Філософія економіки. Філософія моралі. Філософія релігії. Філософія 
культури. Філософія цивілізації. 
3.11. Рекомендовані джерела.  
1. Всемирная философия. ХХ век / авт.-сост. А.А. Андриевский. – 

Минск : Харвест, 2004. 
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2. Філософія економіки : учеб. пособие для высш. учеб. заведений / 
отв. ред. С.В. Синяков. – К. : Альтерпрес, 2002.  

3. Хрестоматия по учеб. дисциплине «Философия» для студ. всех 
специальностей всех форм обучения / Ю.И. Потоцкая, И.В. 
Тарасенко, В.А. Черненко. – Х. : ХНЭУ, 2005. – 256 с. 

4. Філософія. Хрестоматія : навч. посіб. – К. : КНТЕУ, 2010. – 160 с. 
Інтернет-ресурси: 
1. Велика бібліотека філософських текстів російською мовою.– 
Режим доступу : htt:www.philosophy.ru 

2. Бібліотека факультету філософії Київського національного 
університету ім. Тараса Шевченка.– Режим доступу : 
htt:www.philosci.univ.kiev.ua 

3.12. Методи навчання. 
Лекції, семінарські, практичні заняття з використанням інформа-
ційних технологій. 
3.13. Методи оцінювання: 
– поточний контроль (опитування, колоквіуми, тестування); 
– модульний контроль (комп`ютерне тестування); 
– підсумковий контроль (екзамен письмовий). 
3.15. Мова навчання. Українська. 
 
3.1. Назва. Психологія. 
3.2. Шифр. НГЕ. 
3.3. Тип. Обов’язкова. 
3.4. Рік навчання. 2014–2015. 
3.5. Семестр. III. 
3.6. Кількість кредитів ЄКТС. 1,5. 
3.7. ПІБ лектора, науковий ступінь, посада. Корольчук М.С., д.п.н., 
проф., Лагутіна Т.М. к.п.н., доц., Скуловатова О.В., старш. викл., 
Вербицька Л.Ф., к.п.н., доц., Ржевський Г.М., к.п.н., доц. 
3.8. Результати навчання. Знати психологічну характеристику пси-
хічних пізнавальних процесів, властивостей, станів та утворень; 
основні закономірності функціонування психічних пізнавальних про-
цесів; закономірності формування і розвитку особистості; фактори 
формування особистості; концепції особистості; психологічні кон-
цепції теорії діяльності та її основні компоненти. Уміти застосовувати 
категоріальний апарат психології в системі професійного навчання і 
практичної діяльності; враховувати основні психічні, соціально-
психологічні та психофізіологічні прояви особистості; сприймати 
науково обґрунтовану психологічну інтерпретацію структурних 
елементів психіки особистості; усвідомлювати свою психічну сферу; 
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аналізувати різноманітні види діяльності; пізнавати рівень розвитку 
психічних пізнавальних процесів у особистості. 
3.9. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. Біологія рівня 
повної загальної середньої освіти. 
3.10. Зміст. Методи психологічних досліджень. Індивід. Особистість, 
її структура. Психіка, її функції. Нервова система, мозок, психіка та 
поведінка людини. Когнітивна підструктура людини. Пізнавальні про-
цеси, їх індивідуальні особливості, методи діагностики рівня роз-
витку, методи підвищення ефективності. Сенсорно-перцептивний 
рівень пізнання. Інтелект, творчі здібності та креативність. Емоції, 
почуття, стани; механізми їх виникнення, форми переживання, вира-
ження. 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 
діяльності. Результати навчання 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. – К. : Ніка-Центр, 
2010. 

2. Максименко С.Д. Загальна психологія / С.Д. Максименко. – К., 
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. – К. : КНТЕУ, 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/модульний контроль (тестування усне/письмове опиту-
вання; перевірка 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. 
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3.1. Назва. Українська мова (за професійним спрямуванням). 
3.2. Шифр. НГЕ. 
3.3. Тип. Обов’язкова. 
3.4. Рік навчання. 2014–2016. 
3.5. Семестр. ІІІ –V. 
3.6. Кількість кредитів ЄКТС. 3. 
3.7. ПІБ лектора, науковий ступінь, посада. Шашенко С.Ю., к.п.н., 
доц. 
3.8. Результати навчання. Підвищення загальномовної підготовки, 
мовної грамотності, комунікативної компетентності студентів, прак-
тичне оволодіння основами офіційно-ділового, наукового стилів, що 
забезпечить професійне спілкування на належному мовному рівні. 
3.9. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. Українська мова 
рівня повної загальної середньої освіти.  
3.10. Зміст. Становлення української літературної мови як мови 
державної. Стильове розмаїття сучасної української літературної мови 
як вияв її високого рівня розвитку. Лексичні норми сучасної ук-
раїнської літературної мови в професійному спілкуванні. Орфогра-
фічні норми сучасної української літературної мови. Морфологічні 
норми сучасної української літературної мови в професійному 
спілкуванні. Синтаксичні й пунктуаційні норми сучасної української 
літературної мови в професійному спілкуванні. Сучасне усне 
професійне мовлення. 
3.11. Рекомендовані джерела. 
1. Мацюк З. Українська мова професійного спрямування : навч. посіб. / 
З. Мацюк, Н. Станкевич. – К. : Каравела, 2008. 

2. Український правопис ; НАН України ; Ін-т мовознавства 
ім. О.О. Потебні ; Інститут української мови. – К., 2005. 

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

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

3.12. Методи навчання. Лекції, бесіда, навчальна дискусія, проб-
лемний виклад, дослідницький метод. 
3.13. Методи оцінювання: 
– поточний контоль (опитування, тестування, контрольні роботи); 
– підсумковий контроль (залік). 
3.15. Мова навчання. Українська. 
 
3.1. Назва. Історія вчень про державу і право. 
3.2. Шифр. ВПП. 
3.3. Тип. Обов’язкова. 
3.4. Рік навчання. 2013–2014. 
3.5. Семестр. III. 
3.6. Кількість кредитів ЄКТС. 3. 
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3.7. ПІБ лектора, науковий ступінь, посада. Орленко В.І., д.і.н., 
проф. 
3.8. Результати навчання. Формування уявлення про виникнення та 
розвиток знань про державу та право, поступового осягнення люд-
ською думкою суті таких суспільних явищ, як держава і право, 
допомога у засвоєнні обсягу знань, що формують правничий світ-
огляд особистості. 
3.9. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Історія держави 
і права зарубіжних країн», «Історія держави і права України». 
3.10. Зміст. Предмет і метод історії вчень про державу і право, 
виникнення та розвиток поглядів на державу і право середньовічного 
суспільства. Політико-правова думка в арабських країнах. Політичні 
та правові вчення в Західній Європі у ХV–ХVІІ ст. Державно-правові 
концепції утопічного соціалізму. Вчення про державу і право 
західноєвропейського Просвітництва ХVІІІ ст. та періоду боротьби за 
незалежність США. Вчення про державу і право в Західній Європі 
кінця ХVІІІ – початку ХІХ ст. Становлення та розвиток вчень про 
державу і право у слов’янських народів. Основні державно-правові 
вчення другої половини ХІХ–ХХ ст. Вчення про державу і право 
соціалістичного та комуністичного спрямування. Державно-правові 
доктрини більшовизму. Погляди на державу і право в сучасній 
Україні. 
3.11. Рекомендовані джерела.  
1. Шульженко Ф.П. Історія політичних і правових вчень / 
Ф.П. Шульженко, Т.Г. Андрусяк.– К. : МАУП, 1999.  

2. Еришев А.А. История политических и правовых учений / 
А.А. Еришев. – К. : МАУП, 2002.  

3. История политических и правовых учений : учебник / под. ред. 
В.С. Нерсесянца. – М. : ИНФРА, 1996.  

4. Курха Б.З. Історія української політичної думки / Б.З. Курха. – К. : 
Генеза, 1994. 

5. Орленко В.В. Історія вчень про державу та право : посіб. для під-
готовки до іспитів / В.В. Орленко. – К. : Видавець Паливода А.В., 
2007. 

3.12. Методи навчання. Поєднання традиційних та нетрадиційних 
методів викладання із використанням інноваційних технологій: лекції 
(оглядова/ тематична), семінарські/практичні/ (презентація/ дискусія/ 
інше). 
3.13. Методи оцінювання:  
– поточний/ модульний контроль (тестування, усне/ письмове 
опитування, перевірка підготовленого есе/ реферату/ тощо); 
– підсумковий контроль (залік). 
3.14. Мова навчання. Українська. 
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3.1. Назва. Кримінальне право. 
3.2. Шифр. НПП. 
3.3. Тип. Обов’язкова. 
3.4. Рік навчання. 2014–2015. 
3.5. Семестр. III–IV. 
3.6. Кількість кредитів ЄКТС. 13,5. 
3.7. ПІБ лектора, науковий ступінь, посада. Бризгалов І.В., к.ю.н., 
доц. 
3.8. Результати навчання. Формування фундаментальних знань 
чинного кримінального законодавства, історії кримінального права, 
питань кримінальної політики, криміналізації та декриміналізації 
суспільних явищ, поняття та мети кримінального покарання; а також 
надання початкових загальних навичок застосування кримінально-
правових норм та кваліфікації конкретних злочинних діянь. 
3.9. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Історія держави 
і права», «Теорія держави і права». 
3.10. Зміст. Поняття, предмет, завдання і система кримінального 
права. Закон про кримінальну відповідальність. Кримінальна відпо-
відальність та її підстави. Поняття злочину та його види. Стадії 
вчинення злочину. Склад злочину. Співучасть у злочині. Множина 
злочинів. Обставини, що виключають злочинність діяння. Звіль-
нення від кримінальної відповідальності. Покарання та його види. 
Судимість. Особливості кримінальної відповідальності неповно-
літніх. Поняття, система і значення Особливої частини криміналь-
ного права. Злочини проти основ національної безпеки України. 
Злочини проти життя та здоров’я особи. Злочини проти волі, честі 
та гідності особи. Злочини проти статевої свободи та статевої 
недоторканності особи. Злочини проти виборчих, трудових та 
інших особистих прав і свобод людини й громадянина. Злочини 
проти власності. Злочини у сфері господарської діяльності. Злочини 
проти довкілля. Злочини проти громадської безпеки. Злочини проти 
безпеки виробництва. Злочини проти безпеки руху та експлуатації 
транспорту. Злочини проти громадського порядку та моральності. 
Злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, 
прекурсорів та інші злочини проти здоров’я населення. Злочини у 
сфері охорони державної таємниці, недоторканності державних 
кордонів, забезпечення призову та мобілізації. Злочини проти авто-
ритету органів державної влади, органів місцевого самоврядування 
та об’єднань громадян. Злочини у сфері використання електронно-
обчислювальних машин (комп’ютерів), систем та комп’ютерних 
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мереж. Злочини у сфері службової діяльності. Злочини проти 
правосуддя. Злочини проти встановленого порядку несення 
військової служби (військові злочини). Злочини проти миру, 
безпеки людства та міжнародного правопорядку. 
3.11. Рекомендовані джерела. 
1. Кримінальне право України. Загальна частина : підручник / за ред. 
М.І. Бажанова, В.В. Сташиса, В.Я. Тація. – X. : Право, 2002. 

2. Кримінальне право України. Особлива частина : підручник / за ред. 
М.І. Бажанова, В.В. Сташиса, В.Я. Тація. – X. : Право, 2003.  

3. Матишевський П.С. Кримінальне право України. Загальна частина / 
П.С. Матишевський. – К. : Юрінком-Інтер, 2000. 

4. Коржанський М.Й. Кримінальне право України. Загальна частина : 
курс лекцій для студ. вищ. навч. закл. – К. : Юрінком-Інтер, 2002. 

5. Кримінальне право України. Загальна частина : підруч. для студ. 
вищ. навч. закл. / Ю.В. Баулін, В.І. Борисов, Л.М. Кривоченко та ін. ; 
В.В. Сташис (ред.), В.Я. Тацій (ред.). – 3-тє вид., переробл. і 
допов. − К. : Юрінком Інтер, 2007. 

3.12. Методи навчання. Поєднання традиційних та нетрадиційних 
методів викладання із використанням інноваційних технологій: лекції 
(оглядова), семінарські (практичні) заняття. 
3.13. Методи оцінювання:  
− поточний/ модульний контроль (тестування, усне/ письмове 
опитування, тощо); 

− підсумковий контроль (екзамен письмовий). 
3.14. Мова навчання. Українська. 

 
3.1. Назва. Цивільне право. 
3.2. Шифр. НПП. 
3.3. Тип. Обов’язкова. 
3.4. Рік навчання. 2014 – 2016. 
3.5. Семестр. III–V. 
3.6. Кількість кредитів ЄКТС. 15. 
3.7. ПІБ лектора, науковий ступінь, посада. Красіліч Н.Д., к.ю.н., 
проф., Регурецька О.В., к.ю.н., доц. 
3.8. Результати навчання. У результаті вивчення дисципліни сту-
денти повинні знати: основні поняття та категорії цивільного права, 
джерела цивільного права, правовий статус суб’єктів цивільно-пра-
вових відносин, об’єкти цивільно-правових відносин, правову при-
роду цивільно-правових зобов’язань та їх види, основні засади 
регулювання договірних відносин, особливості цивільно-правової 
відповідальності, спадкові правовідносини. 
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Вміти визначати: умови участі суб’єктів права в цивільних право-
відносинах, види речових прав за законодавством України, можли-
вість фізичних та юридичних осіб володіти, користуватися та роз-
поряджатися закріпленим за ними майном, визначати умови 
притягнення осіб до цивільно-правової відповідальності, класифіку-
вати за певними ознаками цивільно-правові зобов’язання, в тому 
числі договори, визначати істотні, звичайні та випадкові умови дого-
ворів різних видів, визначати особливості недоговірних зобов’язань.  
3.9. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Теорія держави 
і права», «Основи римського цивільного права». 
3.10. Зміст. Предмет, метод та система цивільного права. Основні 
принципи цивільного права. Джерела цивільного права. Суб’єкти 
цивільного права. Об’єкти цивільного права. Правочини. Представ-
ництво і довіреність. Позовна давність. Поняття та система речового 
права. Право власності та його зміст. Право інтелектуальної влас-
ності. Зобов’язання та договір у цивільному праві. Види договорів у 
цивільному праві. Договори, спрямовані на передачу майна у влас-
ність, у тимчасове користування щодо виконання робіт та надання 
послуг. Недоговірні зобов’язання. Спадкування.  
3.11. Рекомендовані джерела. 
1. Гражданское и торговое право капиталистических государств / под 
ред. Е.А. Васильева. – М. : Междунар. отношения, 1993. 

2. Цивільний кодекс України : Наук.-практ. коментар. – Х. : Одіссей, 
2004. 

3. Старцев О.В. Цивільне право України : підручник / О.В. Старцев, 
Є.О. Харитонов. – К. : Істина, 2007. 

4. Цивільне право України. Академічний курс : підруч. для студ. 
юрид. спец. вищ. навч. закл.: у 2 т. / за заг. ред. Я.М. Шевченко ;  
Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України  – 2-ге вид., 
допов. і переробл. – К. : Ін Юре, 2006. 

5. Заіка Ю.О. Українське цивільне право: навч. посіб. / Ю.О. Заіка. – 
К. : Правова єдність, 2008.  

6. Красіліч Н.Д. Цивільне право : навч. посіб. / Н.Д. Красіліч, 
Л.М. Іваненко. – К. : КНТЕУ, 2009. 

3.12. Методи навчання. Поєднання традиційних та нетрадиційних 
методів викладання із використанням інноваційних технологій, таких 
як: лекції (оглядова, тематична, проблемна, лекція-консультація, лек-
ція-конференція, бінарна, дуальна, лекція із заздалегідь запланова-
ними помилками), семінарські і практичні заняття (тренінг, презен-
тація, дискусія, комунікативний метод, модерація, моделювання 
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ситуацій, «мозкова атака», тренажерні завдання, метод кейс-стаді, 
робота в малих групах, інше). 
3.13. Методи оцінювання: 
– поточний, модульний контроль, тестування: усне, письмове опиту-
вання, перевірка підготовленого есе, реферату, дайджесту, огляду, 
звіту, конспекту, презентації, курсової, розрахунково-графічної 
роботи, проекту, вправи, задачі, ситуаційного завдання тощо); 

– підсумковий контроль (екзамен письмовий наприкінці кожного 
семестру, в IV семестрі – захист курсової роботи). 

3.14. Мова навчання. Українська. 
 
3.1. Назва. Судові та правоохоронні органи України. 
3.2. Шифр. НПП. 
3.3. Тип. Обов’язкова. 
3.4. Рік навчання. 2014–2015. 
3.5. Семестр. III. 
3.6. Кількість кредитів ЄКТС. 1,5. 
3.7. ПІБ лектора, науковий ступінь, посада. Радзівіл К.С., к.ю.н., 
асист. 
3.8. Результати навчання. Формування необхідних правових знань у 
галузі правоохоронних органів, ознайомлення студентів з системою 
судових та правоохоронних органів України, забезпечення засвоєння 
базових принципів діяльності судових та правоохоронних органів. 
3.9. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Кримінальне 
право», «Адвокатура України». 
3.10. Зміст. Предмет, методи, система та основні поняття курсу. Сис-
тема судів загальної юрисдикції. Військові суди. Система та компе-
тенція господарських судів України, структура їх окремих ланок. 
Конституційний Суд України. Органи юстиції України. Загальні 
поняття організації та діяльності прокуратури України. Система 
органів прокуратури та структура її ланок. Прокурорський нагляд в 
Україні. Органи внутрішніх справ України. Служба безпеки України. 
Органи дізнання в Україні. Органи досудового слідства в Україні. 
Адвокатура України. Нотаріат України. Національне центральне бюро 
Інтерполу в Україні (Укрбюро). 
3.11. Рекомендовані джерела.  
1. Молдован В.В. Правоохоронні органи. Опорний конспект / 
В.В. Молдован. – К. : Наук. думка, 1998. 

2. Святоцький Д. Адвокатура. Історія і сучасність : підручник / 
Д. Святоцький, В.В. Медведчук. – К. : Атіка, 1997. 
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3. Фурса С.Я. Нотаріат в Україні : підручник / С.Я. Фурса, Є.І. Фурса. – 
К. : НАВДУ, 1999. 

4. Бесчастний В.М. Судові та правоохоронні органи України : навч. 
посіб. / В.М. Бесчастний, В.В. Пашутін, Б.В. Бабін та ін. ; за ред. 
Віктора М.Б. – К. : Знання, 2007. 

3.12. Методи навчання. Поєднання традиційних та нетрадиційних 
методів викладання із використанням інноваційних технологій:  
лекції (оглядова);  семінарські заняття (презентація/ дискусія інше). 
3.13. Методи оцінювання:  
− поточний/модульний контроль (тестування, усне/письмове опиту-
вання, реферату/ конспекту/ презентації тощо); 

− підсумковий контроль (екзамен письмовий). 
3.14. Мова навчання. Українська. 
 
3.1. Назва. Основи наукових досліджень.  
3.2. Шифр. ВПЗ. 
3.3. Тип. Обов’язкова. 
3.4. Рік навчання. 2014–2015. 
3.5. Семестр. III. 
3.6. Кількість кредитів ЄКТС. 1,5. 
3.7. ПІБ лектора, науковий ступінь, посада. Орленко В.І., д.і.н., 
проф. 
3.8. Результати навчання. У результаті вивчення дисципліни 
студенти повинні  
знати: базові методи проведення наукових досліджень юрис-
пруденції. 
вміти: користуватися методологічним апаратом юридичної науки. 
3.9. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Теорія держави 
і права». 
3.10. Зміст. Предмет та завдання. Система науково-дослідної роботи  
студентів у КНТЕУ. Методологічні основи наукових досліджень. 
Основні напрями наукових досліджень в юриспруденції. Вибір та 
обґрунтування студентом теми дослідження. Методи проведення 
наукових досліджень з правових проблем. Інформаційне забезпечення 
наукового дослідження з правових проблем. Узагальнення та 
впровадження результатів наукових досліджень. 
3.11. Рекомендовані джерела. 
1. Белуха Н.Т. Основы научных исследований в экономике / 
Н.Т. Белуха. – К. : Вища шк., 1997. 

3.12. Методи навчання. Лекції, практичні заняття. 
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3.13. Методи оцінювання: 
– поточний контроль (тести, опитування); 
– підсумковий контроль (диференційний залік). 
3.14. Мова навчання. Українська. 
 
3.1. Назва. Безпека життєдіяльності.  
3.2. Шифр. НПН. 
3.3. Тип. Обов’язкова. 
3.4. Рік навчання. 2014–2015. 
3.5. Семестр. IV. 
3.6. Кількість кредитів ЄКТС. 1,5. 
3.7. ПІБ лектора, науковий ступінь, посада. Болілий О.С., старш. 
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 інших негативних наслідків над-
звичайних ситуацій, надання першої допомоги, формування 
здорового способу життя. 
3.9. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Основи 
екології». 
3.10. Зміст. Теоретичні основи безпеки життєдіяльності. Людина в 
структурі системи «Людина – навколишнє середовище». Середовище 
в структурі системи «Людина – навколишнє середовище». Забезпе-
чення захисту. Правове забезпечення безпеки життєдіяльності. Гло-
бальна безпека. 
3.11. Рекомендовані джерела. 
1. Желібо Є.П. Безпека життєдіяльності : підручник / Є.П. Желібо, 
В.В. Зацарний. – К. : Каравела, 2008. 

2. Лапін В.М. Безпека життєдіяльності людини : навч. посіб. / 
В.М. Лапін. – 6-те вид., переробл. і допов. – К. : Знання, 2007. 

3. Болілий О.С. Безпека життєдіяльності : опор. конспект лекцій / 
О.С. Болілий. – К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2007. 

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

5. Козинець В.М. Безпека життєдіяльності у сфері туризму : навч. 
посіб. / В.М. Козинець. – К. : Кондор, 2006. 

6. Ярошевська В.М. Безпека життєдіяльності / В.М. Ярошевська. – К. : 
Професіонал, 2004. 

3.12. Методи навчання. Лекції, практичні заняття. 
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3.13. Методи оцінювання: 
– поточний контроль (тести, опитування); 
– підсумковий контроль (диференційний залік). 
3.14. Мова навчання. Українська. 
 
3.1. Назва. Адміністративне право і процес. 
3.2. Шифр. НПП. 
3.3. Тип. Обов’язкова. 
3.4. Рік навчання. 2014–2015. 
3.5. Семестр. IV. 
3.6. Кількість кредитів ЄКТС. 7,5. 
3.7. ПІБ лектора, науковий ступінь, посада. Крегул Ю.І., к.ю.н., 
проф. 
3.8. Результати навчання. Формування системи знань щодо змісту 
та особливостей державного управління, форм і методів управлінської 
діяльності, повноважень органів виконавчої влади, організації управ-
ління економікою України, соціально-культурним і адміністративно-
політичним будівництвом, а також вмінь застосувати теоретичні 
знання у вирішенні практичних питань. 
3.9. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Теорія держави 
і права», «Історія держави і права». 
3.10. Зміст. Державне управління і державна влада. Предмет і система 
адміністративного права. Адміністративно-правові норми та відно-
сини. Громадяни як суб’єкти адміністративного права. Президент 
України як суб’єкт адміністративного права. Органи виконавчої влади 
як суб’єкт адміністративного права. Державна служба. Об’єднання 
громадян як суб’єктів адміністративного права. Форми і методи дер-
жавного управління. Адміністративна відповідальність. Адміністра-
тивний процес. Законність та дисципліна у державному управлінні. 
Характер і організація державного управління в Україні. Правові 
засади управління економікою. Управління промисловістю. Управ-
ління сільським господарством. Управління будівництвом і житлово-
комунальним господарством. Управління транспортом і зв’язком. 
Управління використанням і охороною природних ресурсів. Управ-
ління митною справою. Управління фінансами. Управління освітою і 
наукою, охороною здоров’я населення, культурою та соціальним 
захистом громадян. Управління адміністративно-політичною сферою. 
3.11. Рекомендовані джерела. 
1. Адміністративне право України : підручник / за ред. Ю.П. Битяка. – 
Х. : Право, 2002. 
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2. Адміністративне право України. Академічний курс : підручник :  
у 2 т. Т. 1. Загальна частина / за ред. В.Б. Авер’янова. – К. : Юрид. 
думка, 2004. 

3. Крегул Ю.І. Адміністративне право України : Практикум : навч. 
посіб.: / Ю.І. Крегул. – К. : КНТЕУ, 2004. 

4. Адміністративне право України: академ. курс : підруч. для студ. 
юрид. спец. вищ. навч. закл. / В.Б. Авер`янов, О.Ф. Андрійко, 
Ю.П. Битяк та ін. ; НАН України; Ін-т держави і права  
ім. В.М. Корецького / В.Б. Авер’янов (відп. ред.). – К. : Юрид. 
думка, 2007. 

3.12. Методи навчання. Поєднання традиційних та нетрадиційних 
методів викладання із використанням інноваційних технологій: лекції 
(оглядова), семінарські заняття (дискусія/ комунікативний метод 
інше). 
3.13. Методи оцінювання: 
− поточний/модульний контроль (тестування, усне опитування, 
тощо); 

− підсумковий контроль (екзамен). 
3.14. Мова навчання. Українська. 
 
3.1. Назва. Державне право зарубіжних країн. 
3.2. Шифр. НПП. 
3.3. Тип. Обов’язкова. 
3.4. Рік навчання. 2014–2015. 
3.5. Семестр. IV. 
3.6. Кількість кредитів ЄКТС. 3. 
3.7. ПІБ лектора, науковий ступінь, посада. Мушенок В.В., к.ю.н., 
доц. 
3.8. Результати навчання. Отримання теоретичних знань у сфері 
регулювання конституційно-правових відносин у різних державах, 
ознайомлення з нормативно-правовими актами зарубіжних країн.  
3.9. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Теорія держави 
і права», «Історія держави і права зарубіжних країн». 
3.10. Зміст. Парламенти і парламентаризм у зарубіжних країнах. Кон-
ституційний статус глави держави і органів державної виконавчої 
влади в зарубіжних країнах. Основи конституційного права Росій-
ської Федерації. Основи конституційного права Франції. Основи дер-
жавного права ФРН. Основи конституційного права США. Основи 
конституційного права Великобританії.  
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3.11. Рекомендовані джерела. 
1. Шаповал В.М. Вищі органи сучасної держави / В.М. Шаповал. – 
К. : Атіка, 1995. 

2. Шаповал В.М. Зарубіжний парламентаризм / В.М. Шаповал. –К. : 
Атіка, 1996. 

3. Баглай М.В. Конституционное право Российской Федерации : учеб. 
для юрид. вузов и фак.  / М.В. Баглай.– 2-е изд., изм. и доп. – М. : 
НОРМА, ИНФРА-М, 1999. 

4. Хрестоматія з історії держави і права зарубіжних країн : у 2 т. / за 
ред. В.Д. Гончаренка. – К. : Ін Юре, 1998. 

3.12. Методи навчання. Поєднання традиційних та нетрадиційних 
методів викладання із використанням інноваційних технологій: лекції 
(оглядова/ тематична), семінарські заняття (презентація/ дискусія/ 
робота в малих групах/ інше). 
3.13. Методи оцінювання: 
– поточний/ модульний контроль (тестування, усне/ письмове 
опитування, перевірка підготовленого реферату/ дайджесту/ огляду/ 
конспекту/ презентації/ ситуаційного завдання тощо); 
– підсумковий контроль (залік). 
3.14. Мова навчання. Українська. 
 
3.1. Назва. Основи менеджменту. 
3.2. Шифр. BПЗ. 
3.3. Тип. Обов’язкова. 
3.4. Рік навчання. 2014–2015. 
3.5. Семестр. IV. 
3.6. Кількість кредитів ЄКТС. 3. 
3.7. ПІБ лектора, науковий ступінь, посада. Бугрова О.О., к.е.н., 
доц. 
3.8. Результати навчання. Формування у майбутніх фахівців су-
часного управлінського мислення та системи спеціальних знань з галузі 
менеджменту, розуміння концептуальних основ системного управління 
організаціями. 
3.9. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Соціологія», 
«Основи економічної теорії», «Мікроекономіка», «Макроекономіка». 
3.10. Зміст. Цілі та завдання менеджменту. Управлінські відносини як 
предмет менеджменту. Менеджмент як мистецтво управління. 
Закони, закономірності та принципи менеджменту. Класифікація 
принципів менеджменту. Історія розвитку менеджменту. Розвиток 
управлінської науки в Україні. Організації як об’єкти управління. 
Загальні риси організації. Організація як відкрита динамічна система. 
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Внутрішнє та зовнішнє середовище організації. Культура організації. 
Типи організацій в Україні. Функції та технологія менеджменту. 
Класифікація функцій менеджменту. Процес управління як сукуп-
ність взаємопов’язаних і взаємодіючих функцій. Управлінські цикли. 
Планування як функція менеджменту. Організаційна діяльність як 
загальна функція менеджменту. Типи організаційних структур 
управління та їх формування. Мотивування як функція менеджменту. 
Контролювання як загальна функція менеджменту. Управлінські 
рішення та технологія їх прийняття. Інформація і комунікація в 
менеджменті. Керівництво та лідерство. Відповідальність та етика у 
менеджменті. Організаційні зміни та ефективність менеджменту. 
3.11. Рекомендовані джерела. 
1. Мошек Г.Є. Сучасний менеджмент у питаннях і відповідях .  
Ч. І, ІІ, ІІІ. / Г.Є. Мошек, Л.А. Гомба, Н.Г. Казмерчук. − К. : 
КНТЕУ. – 2000−2004. 

2. Хміль Ф.І. Основи менеджменту : підручник / Ф.І. Хміль. – К. : 
Академвидав, 2003. 

3. Яцура В. Основи менеджменту / В. Яцура, Р. Гриффін. – Л. : БаК, 
2002. – 403 с. 

3.12. Методи навчання. Поєднання традиційних та нетрадиційних 
методів викладання із використанням інноваційних технологій: лекції 
(оглядова), семінарські/практичні заняття (тренінг/ презентація/ 
дискусія/ комунікативний метод/ робота в малих групах/ інше). 
3.13. Методи оцінювання:  
– поточний/ модульний контроль (тестування, усне/ письмове 
опитування); 
– підсумковий контроль (залік). 
3.14. Мова навчання. Українська. 
 
3.1. Назва. Кримінальне процесуальне право. 
3.2. Шифр. НПП. 
3.3. Тип. Обов’язкова. 
3.4. Рік навчання. 2015–2016. 
3.5. Семестр. V–VI. 
3.6. Кількість кредитів ЄКТС. 7,5. 
3.7. ПІБ лектора, науковий ступінь, посада. Сердюченко О.В., 
к.ю.н., доц.. 
3.8. Результати навчання. Формування необхідних правових знань у 
галузі кримінального судочинства, ознайомлення з поняттям кри-
мінально-процесуального права як сукупності правових норм, забез-
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печення засвоєння базових принципів кримінально-процесуальної 
діяльності. 
3.9. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Кримінальне 
право», «Судові та правоохоронні органи України» і загальнотеоре-
тичні правові знання. 
3.10. Зміст. Поняття, структура та завдання дисципліни «Кримі-
нально-процесуальне право». Кримінально-процесуальний закон. 
Принципи кримінального процесу України. Учасники кримінально-
процесуальних відносин. Доказування і докази в кримінальному 
процесі. Порушення кримінальної справи. Загальні положення досу-
дового слідства. Притягнення особи як обвинуваченого. Запобіжні 
заходи. Слідчі дії. Зупинення та закінчення досудового слідства. 
Нагляд прокурора за виконанням законів органами дізнання та досу-
дового слідства. Оскарження дій слідчого і прокурора. Попередній 
розгляд справи суддею. Загальні положення судового розгляду. 
Судовий розгляд кримінальної справи. Апеляційне провадження. 
Касаційне провадження. Перегляд судових рішень у порядку виключ-
ного провадження. Виконання вироку, ухвали і постанови суду. 
Підстави та порядок провадження в справах про злочини непов-
нолітніх, в протокольній формі досудової підготовки матеріалів і при 
застосуванні примусових заходів медичного характеру. 
3.11. Рекомендовані джерела.  
1. Кримінальний процес України : навч. посіб. / М-во освіти і науки 
України. – К. : Юрінком Інтер, 2003. 

2. Кримінальний процес України : підручник / за ред. 
Ю.Н. Грошевого, В.М. Хопинця. – Х. : Право, 2000. 

3. Тертышник В.М. Уголовный процесс : учебник / В.М. Тертышник. – 
Х. : Право, 2000.  

4. Тертишник В.М. Кримінально-процесуальне право України : 
підручник / В.М. Тертишник. – 5-те вид., допов. і переробл. – К. : 
А.С.К., 2007. 

3.12. Методи навчання. Поєднання традиційних та нетрадиційних 
методів викладання із використанням інноваційних технологій: лекції 
(оглядова/ тематична), семінарські заняття (презентація/ дискусія/ 
інше). 
3.13. Методи оцінювання:  
− поточний/ модульний контроль (тестування, письмове опитування, 
перевірка реферату/ дайджесту/ ситуаційного завдання тощо); 
− підсумковий контроль (залік – V семестр, екзамен письмовий – 
VI семестр). 
3.14. Мова навчання. Українська. 
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3.1. Назва. Цивільне процесуальне право. 
3.2. Шифр. НПП. 
3.3. Тип. Обов’язкова.  
3.4. Рік навчання. 2014–2015. 
3.5. Семестр. V–VI. 
3.6. Кількість кредитів ЄКТС. 9. 
3.7. ПІБ лектора, науковий ступінь, посада. Батюк В.М., к.ю.н., 
доц. 
3.8. Результати навчання. Формування у студентів таких знань і 
навичок: аналізувати зміст і значення відомчих нормативних актів, які 
роз’яснюють, як правильно застосовувати джерела права на всій 
території держави та роз’яснювати їх зміст іншим особам; правильно 
застосовувати норми права у практичних ситуаціях; користуватися 
спеціальною правовою термінологією; застосовувати правові знання в 
цілях обґрунтованої оцінки юридичних фактів; вирішувати конкретні 
практичні питання з використанням і посиланням на джерела права та 
керівні роз’яснення пленумів Верховного Суду України; складати 
процесуальні документи, дотримуючись вимог ЦПК щодо їх форми і 
змісту. 
3.9. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Людина і світ» 
рівня повної загальної середньої освіти. 
3.10. Зміст. Принципи цивільного процесуального права. Цивільна 
юрисдикція. Поняття цивільних процесуальних відносин. Суд як ор-
ган правосуддя, його склад та відводи. Сторони в цивільному судо-
чистві. Треті особи в цивільному судочинстві. Процесуальне пред-
ставництво в цивільному судочинстві. Участь у цивільному судо-
чинстві прокурора, інших посадових осіб, органів і фізичних осіб, 
яким законом надано право захищати права і свободи інших осіб. 
Інші учасники цивільного процесу. Особи, які відповідно до ст. 47 
ЦПК є іншими учасниками цивільного процесу. Поняття доказів і 
процес доказування в цивільному судочинстві. Поняття процесуаль-
них строків та їх види. Судові виклики і повідомлення. Судові 
витрати. Заходи процесуального примусу. Поняття й види підсудності 
в цивільному судочинстві. Види позовів. Елементи позову. Подання 
позову як підстава для відкриття провадження у справі. Відкриття 
провадження та провадження у справі до судового розгляду.  
3.11. Рекомендовані джерела. 
1. Штефан М. Й. Цивільний процес / М.Й. Штефан. – 2-ге вид. – К. : 
Ін юре, 2001.  

2. Комаров В.В. Цивільний процес / В.В. Комаров. – Х., 2001. 
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3. Чорнооченко С.І. Цивільний процес України / С.І. Чорнооченко. – 
К., 2004. 

4. Кілічава Т.М. Цивільне процесуальне право : навч. посіб. / 
Т.М. Кілічава. – К. : Центр навч. л-ри, 2007.  

5. Цивільний процес України : підручник. – К. : Видавець Фурса С.Я., 
2009. 

3.12. Методи навчання. Поєднання традиційних та нетрадиційних 
методів викладання із використанням інноваційних технологій:  
– лекції (оглядова/ лекція-консультація); 
– семінарські заняття (дискусія/ комунікативний метод/ самостійна 
робота, консультації). 
3.13. Методи оцінювання:  
– поточний/ модульний контроль (тестування, усне/ письмове 
опитування, перевірка конспекту/ ситуаційного завдання тощо); 
– підсумковий контроль (V семестр – залік, VI семестр − екзамен 
письмовий). 
3.14. Мова навчання. Українська. 
 
3.1. Назва. Міжнародне право. 
3.2. Шифр. НПП. 
3.3. Тип. Обов’язкова. 
3.4. Рік навчання. 2015–2016. 
3.5. Семестр. V. 
3.6. Кількість кредитів ЄКТС. 4,5. 
3.7. ПІБ лектора, науковий ступінь, посада. Батрименко В.І., к.і.н, 
доц. 
3.8. Результати навчання. Формування знань з основних проблем 
теорії міжнародного права, розуміння загальних принципів міжнарод-
ного права та особливостей правового регулювання міжнародних 
відносин, набуття навичок роботи з нормативним матеріалом. 
3.9. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Теорія та 
історія держави і права», основні галузі національного законодавства 
України, «Конституційне право зарубіжних країн». 
3.10. Зміст. Поняття, предмет регулювання та джерела міжнародного 
права. Суб’єкти міжнародного права. Визнання та правонаступництво 
у міжнародному праві. Принципи міжнародного права. Міжнародно-
правові регулювання. Міжнародна законність та міжнародно-правова 
відповідальність. Територія і міжнародне право. Право міжнародних 
договорів. Право зовнішніх зносин. Право міжнародних організацій. 
Міжнародне гуманітарне право. Міжнародне морське право. Між-
народне повітряне право та космічне право. Міжнародне економічне 
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право. Міжнародне співробітництво в боротьбі зі злочинністю. Між-
народно-правові засоби вирішення міжнародних спорів і конфліктів. 
3.11. Рекомендовані джерела. 
1. Баймуратов М.О. Міжнародне право / М.О. Баймуратов. – Х. : 
Одіссей, 2001. 

2. Дмитрієв А.І. Міжнародне публічне право / А.І. Дмитрієв, 
В.І. Муравйов. – К. : Юрінком Інтер, 2000. 

3. Тимченко Л.Д. Міжнародне право / Л.Д. Тимченко. – Х. : Консум, 
1999. 

4. Фастовець А.С. Міжнародне право : навч.-метод. посіб. для самост. 
вивч. дисц. / А.С. Фастовець ; Держ. вищ. навч. закл. «Київ. нац. 
екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана». – К. : КНЕУ, 2007.  

3.12. Методи навчання. Поєднання традиційних та нетрадиційних 
методів викладання із використанням інноваційних технологій:  
– лекції (оглядова);  
– семінарські заняття (презентація/ дискусія/ «мозкова атака», 
самостійна робота, консультації, інше). 
3.13. Методи оцінювання: 
– поточний/модульний контроль (тестування, усне/письмове опиту-
вання тощо); 
– підсумковий контроль (екзамен письмовий). 
3.14. Мова навчання. Українська. 
 
3.1. Назва. Трудове право. 
3.2. Шифр. НПП. 
3.3. Тип. Обов’язкова. 
3.4. Рік навчання. 2015–2016. 
3.5. Семестр. V–VI. 
3.6. Кількість кредитів ЄКТС. 6. 
3.7. ПІБ лектора, науковий ступінь, посада. Андріїв В.В., к.ю.н., 
доц. 
3.8. Результати навчання. Вивчення дисципліни передбачає під-
готовку, в результаті якої студенти повинні знати: застосовувати 
чинне трудове законодавство, визначати цілі, завдання, принципи, 
інструментарії трудового права, складати проекти трудових дого-
ворів, колективних договорів, вирішувати колективні та індивідуальні 
трудові спори, складати висновки і надавати пропозиції щодо 
правомірності накладання матеріальної та дисциплінарної відпо-
відальності, взаємодіяти з державними органами, що здійснюють 
нагляд за дотриманням законодавства про працю. 
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повинні вміти: орієнтуватися у чинному трудовому законодавстві, 
вміти правильно тлумачити чинне законодавство і застосовувати його 
на практиці. 
3.9. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Теорія держави 
і права», «Цивільне право», «Адміністративне право і процес». 
3.10. Зміст. Предмет, метод та система трудового права. Основні 
принципи трудового права. Джерела трудового права. Суб’єкти тру-
дового права. Колективний договір. Трудовий договір. Робочий час та 
час відпочинку. Заробітна плата. Гарантії та компенсації. Дисципліна 
праці. Матеріальна відповідальність сторін трудових правовідносин. 
Охорона праці. Трудові спори. Нагляд і контроль за додержанням 
законодавства про працю.  
3.11. Рекомендовані джерела.  
1. Беззубко Л.В. Коллективные договора и трудовые конфликты: 
конфликтологический практикум / Л.В. Беззубко, А.Д. Шемяков ; 
Донбасская нац. академия строительства и архитектуры; Донецкая 
областная организация Профсоюза работников радиоэлектроники и 
машиностроения Украины. – Донецк, 2006. – 130 с. 

2. Безтелесна Л.І. Державне регулювання зайнятості : підруч. для 
студ. вищ. навч. закл. / Л.І. Безтелесна, Г.М. Юрчик ; Нац. ун-т 
водного господарства та природокористування. – Рівне : НУВГП, 
2006. – 210 с.  

3. Бекяшев Д.К. Международное трудовое право : учеб. пособие / 
Д.К. Бекяшев. – М. : Велби, Проспект, 2008. – 336 с.  

4. Бойко М.Д. Трудове право України : Курс лекцій : навч. посіб. / 
М.Д. Бойко.  – К. : Олан, 2008. – 335 с.  

5. Грузінова Л.П. Законодавство України про працю : посібник / 
Л.П. Грузінова. – К. : Прецедент, 2008. – 152 с. 

6. Лавріненко О.В. Трудове право : Курс лекцій : у 2 ч. / О.В. Лаврі-
ненко; Маріупольський ін-т Міжрегіональної академії управління 
персоналом. – Донецьк : Норд-Прес, 2006. – 280 с. 

7. Основи трудового права України : навч. посіб. / П.Д. Пилипенко, 
В.Я. Бурак, З.Я. Козак, С.М. Синчук. – 4-те вид. – Л. : Новий світ-
2000, 2008. – 152 с. 

8. Стичинський Б.С. Науково-практичний коментар до законодавства 
України про працю / Б.С. Стичинський, І.В. Зуб, В.Г. Ротань. – К. : 
А.С.К., 2008. – 1024 с. 

9. Гармонізація трудового законодавства України із законодавством 
Європейського Союзу : монографія / Н.М. Хуторян, Ю.В. Баранюк, 
С.В. Дріжчана та ін. – К. : Юрид. думка, 2008. – 304 с. 
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3.12. Методи навчання. Поєднання традиційних та нетрадиційних 
методів викладання із використанням інноваційних технологій:  
–  лекції (оглядова/ тематична);  
– семінарські/практичні заняття. 
3.13. Методи оцінювання:  
– поточний/ модульний контроль (тестування, усне/ письмове опиту-
вання, комплексна контрольна робота тощо); 
– підсумковий контроль (V семестр – залік, VI семестр – захист 
курсової роботи, екзамен письмовий). 
3.14. Мова навчання. Українська. 
 
3.1. Назва. Земельне право. 
3.2. Шифр. НПП. 
3.3. Тип. Обов’язкова. 
3.4. Рік навчання. 2015–2016. 
3.5. Семестр. V. 
3.6. Кількість кредитів ЄКТС. 3. 
3.7. ПІБ лектора, науковий ступінь, посада. Дроздюк Т.М., старш. 
викл. 
3.8. Результати навчання. Формування уявлень про основні інсти-
тути земельного права та опанування основних нормативних актів, 
що регулюють цю галузь. 
3.9. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Конституційне 
право», «Адміністративне право і процес».  
3.10. Зміст. Предмет, система та джерела земельного права. Земельні  
правовідносини. Правове забезпечення земельної реформи та 
приватизації землі. Правове регулювання плати за землю. Правові 
заходи управління в галузі використання, відтворення і охорони 
земель. Право власності на землю. Право користування землею. 
Набуття і реалізація права на землю. Правова охорона земель. Право-
вий режим земель сільськогосподарського призначення. Правовий 
режим земель житлової та громадської забудови. Особливості право-
вого режиму земель природно-заповідного та іншого природо-
охоронного, оздоровчого, рекреаційного та історико-культурного 
призначення. Правовий режим земель лісового фонду. Правовий 
режим земель водного фонду. Правовий режим земель промисловості, 
транспорту, зв’язку, оборони та іншого призначення. 
3.11. Рекомендовані джерела.  
1. Земельне право України. Практикум : навч. посіб. / В.І. Курило, 
І.М. Миронець, Д.В. Ковальський, А.В. Харламович; Нац. аграрний 
ун-т Кабінету Міністрів України; Навч.-наук. ін-т земельних 
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ресурсів та правознавства / В.І. Курило (заг. ред.). – К. : Магістр-
ХХІ сторіччя, 2007. 

2. Мачуська І.Б. Земельне право : навч. посіб. / І.Б. Мачуська. – Київ. 
нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана. – К. : КНЕУ, 2007. 

3. Мірошниченко А.М. Земельне право України : навч. посіб. / 
А.М. Мірошниченко ; Ін-т законодавства Верховної Ради України. – 
К. : Ін-т законодавства Верховної Ради України, 2007. 

3.12. Методи навчання. Поєднання традиційних та нетрадиційних 
методів викладання із використанням інноваційних технологій: 
– лекції (оглядова);  
– семінарські заняття (дискусія/ комунікативний метод/ інше), самос-
тійна робота, консультації. 
3.13. Методи оцінювання:  
– поточний/ модульний контроль (тестування, усне/ письмове опиту-
вання тощо); 
– підсумковий контроль (письмовий екзамен). 
3.14. Мова навчання. Українська. 
 
3.1. Назва. Право Європейського Союзу. 
3.2. Шифр. ВПП. 
3.3. Тип. За вибором.  
3.4. Рік навчання. 2015–2016. 
3.5. Семестр. V. 
3.6. Кількість кредитів ЄКТС. 1,5. 
3.7. ПІБ лектора, науковий ступінь, посада. Мазаракі Н.А., к.ю.н., 
проф. 
3.8. Результати навчання. У результаті вивчення дисципліни сту-
денти повинні знати: вільно орієнтуватися в системі європейського 
права, орієнтуватися в системі органів ЄС, аналізувати норми 
основних галузей інтегрованого права європейських країн, вивчити 
основні принципи застосування та дії права ЄС. 
вміти визначати: здійснювати правову кваліфікацію відносин, що 
виникають у процесі європейської інтеграції, застосовувати основні 
прецеденти Європейського суду, визначати основні колізії у 
відносинах Україна – ЄС, пропонувати моделі співробітництва 
Україна – ЄС та Україна – СОТ.  
3.9. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Підприєм-
ницьке право», «Міжнародне публічне право», «Міжнародне при-
ватне право». 
3.10. Зміст. Європейське право: поняття та особливості. Історія 
становлення європейського права. Співвідношення європейського 
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права, права ЄС та права Європейських співтовариств. Структура 
європейського права. Правосуб’єктність Європейських співтовариств 
та ЄС. Поняття наднаціональності в європейському праві. Три опори ЄС. 
Система європейського права: роль та місце в ньому права Євро-
пейських співтовариств та права ЄС. Джерела європейського права. 
Первинне та вторинне право. Установчі договори, регламенти, 
директиви, рішення та «акти особливого характеру» в системі джерел 
європейського права. Загальні принципи як джерела європейського 
права. Принципи пропорційності та субсидіарності. Рішення Суду 
Європейських співтовариств. Міжнародні угоди да їх види. Дія норм 
європейського права в часі та просторі. Юрисдикція Союзу та 
європейське право. Інститути та органи Європейських співтовариств 
та Європейського Союзу: принципи побудови та діяльності. Інсти-
туційна структура ЄС та Європейських співтовариств. Поняття 
митного права Європейських співтовариств. Особливості митного 
союзу держав–членів ЄС. Спільна торговельна політика країн–членів 
Співтовариств. Тарифний союз. Асоціація вільної торгівлі. Митний 
союз Європейських співтовариств. Права та обов’язки сторін у 
митних правовідносинах між країнами–членами Європейських Спів-
товариств. Правові засади забезпечення «чотирьох свобод» у ЄС. 
Здійснення «чотирьох свобод» у європейському економічному сере-
довищі. Теоретичні засади права конкуренції та його місце у системі 
європейського права. Зміст матеріальних норм про конкуренцію в 
європейському праві та практика їх застосування в Європейських 
співтовариствах. Поняття європейського податкового права. Система 
джерел європейського податкового права. Місце та значення 
міжнародного договору в системі джерел податкового права ЄС.  
3.11. Рекомендовані джерела.  
1. Европейское право : учеб. для вузов / под общ. ред. Л.М. Энтина. – 
М. : НОРМА, 2007.  

2. Европейское право : учеб. для вузов / под общ. ред. Л.М. Энтина. – 
М. : НОРМА, 2009. 

3. Европейское право : учеб. для вузов / под общ. ред. Л.М. Энтина. – 
М. : НОРМА, 2011. 

4. Европейское право. Право Европейского Союза и правовое обеспе-
чение защиты прав человека : учеб. для вузов / под общ. ред. 
Л.М. Энтина. – М. : НОРМА, 2012. 

5. Опришко В.Ф. Право Європейського Союзу / В.Ф. Опришко, 
А.В. Омельченко. – К., 2003 р.  

6. Топорнин Б.И. Европейское право : учебник / Б.И. Топорнин. – М. : 
Юрист, 1998. – Гл. 1–3, 6, 9. 

7. Право Европейского Союза: правовое регулирование торгового 
оборота / под ред. В.В. Безбаха. – М. : НОРМА, 2006. 
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8. Право Европейского Союза: правовое регулирование торгового 
оборота / под ред. В.В. Безбаха. – М. : Зерцало, 2008.  

9. Право Європейської Унії : підручник ; Правничі студії. – Львів–
Київ, 2007.  

10. Європейська Унія: вчора, сьогодні та завтра. – Л., 2008. 
11. Хартли Т.К. Основы права Европейского сообщества / 

Т.К. Хартли. – М. : ЮНИТИ, Закон и право; Будапешт : COLPI, 
1998. – С. 60−195. 

3.12. Методи навчання. Поєднання традиційних та нетрадиційних 
методів викладання із використанням інноваційних технологій:  
– лекції (оглядова);  
– семінарські заняття (презентація/ дискусія/ комунікативний метод/ 
моделювання ситуацій/ інше).  
3.13. Методи оцінювання:  
– поточний / модульний контроль (тестування, усне/ письмове опиту-
вання, комплексна контрольна робота тощо); 
– підсумковий контроль (залік). 
3.14. Мова навчання. Українська. 
 
3.1. Назва. Економіка підприємства.  
3.2. Шифр. ВПП. 
3.3. Тип. Обов’язкова. 
3.4. Рік навчання. 2015–2016. 
3.5. Семестр. V. 
3.6. Кількість кредитів ЄКТС. 3. 
3.7. ПІБ лектора, науковий ступінь, посада. Богославець Г.М., 
к.е.н., доц. 
3.8. Результати навчання. Формування сучасного економічного 
мислення і системи спеціальних знань у галузі аналізу господарсько-
виробничої діяльності підприємства, обґрунтування економічної стра-
тегії розвитку підприємства і тактики її здійснення, оцінки рівня 
конкурентоспроможності підприємства на ринку, методів розрахунку 
важливих показників господарської діяльності з врахуванням чин-
ників зовнішнього та внутрішнього середовища функціонування 
підприємства. 
3.9. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Економічна 
теорія». 
3.10. Зміст. Підприємство як суб’єкт та об’єкт ринкових відносин. 
Цільові характеристики діяльності підприємства. Планування діяль-
ності підприємства. Планування обсягів діяльності підприємства. 
Виробнича потужність підприємства. Планування виробничої діяль-
ності підприємства та обсягів реалізації продукції. Ресурсне забезпе-
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чення підприємства. Ресурсний потенціал підприємства. Матеріально-
технічне забезпечення підприємства. Основні фонди підприємства. 
Трудові ресурси та стимулювання праці робітників. Науково-техніч-
ний прогрес та інтенсифікація виробництва. Поточні витрати під-
приємства та собівартість продукції. Фінансові результати діяльності 
підприємства. Ефективність та конкурентоспроможність підпри-
ємства. 
3.11. Рекомендовані джерела. 
1. Економіка підприємства : Опорний конспект лекцій / Н.М. Гуляєва, 
Г.М. Богославець, І.О. Чаюн, Л.Л. Стасюк. – К. : КНТЕУ, 2006.  

2. Економіка підприємства : підручник / за ред. Покропивного. – К. : 
Вища шк., 2003.  

3. Економіка підприємства : підручник / І.О. Чаюн, Г.М. Богославець, 
Л.Л. Стасюк, І.О. Бондар. – К. : КНТЕУ, 2005. 

3.12. Методи навчання. Поєднання традиційних та нетрадиційних 
методів викладання із використанням інноваційних технологій:  
– лекції (оглядова/ тематична/ лекція із заздалегідь запланованими 
помилками);  
– семінарські/практичні заняття. 
3.13. Методи оцінювання: 
– поточний/ модульний контроль (тестування, усне/ письмове опиту-
вання, комплексна контрольна робота тощо); 
– підсумковий контроль (залік). 
3.14. Мова навчання. Українська. 
 
3.1. Назва. Основи охорони праці.  
3.2. Шифр. НПП. 
3.3. Тип. Обов’язкова. 
3.4. Рік навчання. 2015–2016. 
3.5. Семестр. VI. 
3.6. Кількість кредитів ЄКТС. 1,5. 
3.7. ПІБ лектора, науковий ступінь, посада. Бровенко Т.В., к.т.н., 
доц., Паригіна Т.Б., к.т.н., доц.  
3.8. Результати навчання. Вміння створити безпечні умови праці 
для збереження здоров’я та матеріальних цінностей. Організація прак-
тичної роботи на виробництві з урахуванням вимог, що забезпечують 
виконання законодавчих положень і вимог нормативно-технічної 
документації, безпеку технологічних процесів експлуатації устатку-
вання, 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. 
Розслідування та облік нещасних випадків, професійних захворювань. 
Основи фізіології, гігієни праці та виробничої санітарії. Безпека при 
виконанні вантажно-розвантажувальних робіт та застосуванні під-
йомно-транспортної техніки. Електронебезпека. Пожежна безпека. 
Оцінка об’єктів щодо їх вибухонебезпеки. Концептуальні засади 
забезпечення пожежної безпеки об’єкта. Евакуація людей. Засоби 
гасіння та виявлення пожеж. 
3.11. Рекомендовані джерела. 
1. Івах Р.М. Основи охорони праці / Р.М. Івах, Я.І. Бедрій.– К. : 
Кондор, 2011. 

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

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

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. Політологія. 
3.2. Шифр. НГУ. 
3.3. Тип. Обов’язкова. 
3.4. Рік навчання. 2015–2016. 
3.5. Семестр. VI. 
3.6. Кількість кредитів ЄКТС. 3. 
3.7. ПІБ лектора, науковий ступінь, посада. Латигіна Н.А., д.п.н., 
проф.  
3.8. Результати навчання. Формування цілісної логічної послідовної 
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 
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види влади. Сутність, специфічні ознаки та особливості політичної 
влади. Політична еліта і політичне лідерство. Політична система 
суспільства. Політичний режим як механізм функціонування 
політичної 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. – К. : Альтерпрес, 2002. – 612 с. 

2. Політологія : навч.-метод. комплекс / Ф.М. Кирилюк, А.Е. Кон-
верський . – К. : Центр навч. л-ри, 2004. – 697 с. 

3. Політологічний енциклопедичний словник / за ред. Ю.С. Шемшу-
ченка, В.Д. Бабкіна, В.П. Горбатенка. – К. : Ґенеза, 2004. – 398 с. 

4. Політологія. Хрестоматія / авт-упоряд. В.Г. Кремень, Ю.І. Кулагін, 
Н.А. Латигіна, В.І. Полурез та ін. – К. : Альтерпрес, 2004. – 827 с. 

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

6. Основи сучасної політології / М.В. Цюрупа, В.С. Ясинська. – К. : 
Кондор, 2009. – 354 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); 
– модульний контроль (контрольна робота, комп’ютерне тестування); 
– підсумковий контроль (екзамен). 
3.14. Мова навчання. Українська. 
 
3.1. Назва. Сімейне право.  
3.2. Шифр. НПП. 
3.3. Тип. Обов’язкова. 
3.4. Рік навчання. 2014–2015. 
3.5. Семестр. VI. 
3.6. Кількість кредитів ЄКТС. 1,5. 
3.7. ПІБ лектора, науковий ступінь, посада. Корольков О.В., старш. 
викл. 
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3.8. Результати навчання. Формування системи правових знань у 
сімейному праві, поєднання вивчення теоретичних проблем з їх прак-
тичним опрацюванням. 
3.9. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Цивільне 
право». 
3.10. Зміст. Конституційне право громадян України на шлюб та 
створення сім’ї. Поняття, предмет. Принципи та джерела сімейного 
права. Суб’єкти та об’єкти сімейних правовідносин. Класифікація 
актів громадського стану. Поняття шлюбу. Умови укладання шлюбу. 
Перешкоди до укладання  шлюбу. Реєстрація шлюбу. Особисті та 
майнові правовідносини подружжя. Шлюбний контракт, порядок його 
укладення. Поняття і підстави припинення шлюбу. Підстави та 
порядок визначення шлюбу недійсним. Сім’я, особисті права і 
обов’язки батьків і дітей. Майнові правовідносини батьків і дітей та 
інших членів сім’ї та родичів. Аліменти та порядок їх стягнення. 
Усиновлення та удочеріння і порядок його здійснення. Поняття опіки 
і піклування. Патронат. Шлюбно-сімейні права іноземних громадян та 
осіб без громадянства в Україні. 
3.11. Рекомендовані джерела.  
1. Дякович М.М. Сімейне право : навч. посіб. [для студ. вищ. навч. 
закл.] / М.М. Дякович. – К. : Правова єдність, 2009. – 512 с.  

2. Борисова В.І. Сімейне право України : підручник / В.І. Борисова.– 
3-тє вид., переробл. і допов. – К. : Юрінком Інтер. 2011. – 264с.  

3. Токарєва В.І. Сімейне право : практикум / В.І. Токарєва. – К. : 
Знання, 2007. 

4. Мироненко В.П. Сімейне право України : підручник / В.П. Мироненко. – 
К. : Правова єдність, 2008. 

5. Ромовська З. Українське сімейне право : підручник / З. Ромовська. – 
К. : Правова єдність, 2009. 

6. Апопій І.В. Сімейне право України : навч. посіб. / І.В. Апопій. – К. : 
Центр навч. л-ри, 2011. 

3.12. Методи навчання. Поєднання традиційних та нетрадиційних 
методів викладання із використанням інноваційних технологій:  
– лекції (оглядова);  
– семінарські, практичні заняття (презентація/ дискусія/ комуніка-
тивний метод). 
3.13. Методи оцінювання:  
– поточний/ модульний контроль (тестування, усне/ письмове опиту-
вання, комплексна контрольна робота тощо); 
– підсумковий контроль (залік). 
3.14. Мова навчання. Українська. 
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3.1. Назва. Аграрне право. 
3.2. Шифр. НПП. 
3.3. Тип. Обов’язкова. 
3.4. Рік навчання. 2015–2016. 
3.5. Семестр. VI. 
3.6. Кількість кредитів ЄКТС. 3. 
3.7. ПІБ лектора, науковий ступінь, посада. Дроздюк Т.М., старш. 
викл. 
3.8. Результати навчання. Формування знань про основні інститути 
аграрного права, оволодіння основними нормативними актами, що 
регулюють дану галузь.  
3.9. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Конституційне 
право України», «Господарське право», «Адміністративне право 
України», «Цивільне право». 
3.10. Зміст. Поняття, предмет і система аграрного права. Джерела 
аграрного права. Аграрні правовідносини. Суб’єкти аграрного права. 
Право членства та право засновництва (участі) громадян у сільсько-
господарських підприємствах кооперативного та корпоративного 
типів. Право власності сільськогосподарського підприємства коопера-
тивного та корпоративного типів. Право колективного самовряду-
вання у колективних сільськогосподарських підприємствах і коопера-
тивах. Правовий режим майна державних сільськогосподарських під-
приємств. Організаційно-правові форми управління діяльністю дер-
жавного сільськогосподарського підприємства. Правове становище 
селянського (фермерського) господарства. Правове становище при-
ватного підсобного господарства громадян. Правове регулювання 
виробничо-господарської діяльності сільськогосподарських під-
приємств. Правове регулювання фінансової діяльності суб’єктів аг-
рарного підприємництва. Правове регулювання організації та дисцип-
ліни праці у сільськогосподарському підприємстві. Дисциплінарна і 
матеріальна відповідальність працівників аграрних підприємств. 
Дисциплінарна і матеріальна відповідальність працівників аграрних 
підприємств. Правове забезпечення соціального розвитку села. 
Аграрно-договірні зобов’язання. Державне регулювання сільського 
господарства. Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності 
сільськогосподарських підприємств. 
3.11. Рекомендовані джерела.  
1. Аграрне право України : підручник / за ред. В.З. Янчука. – К. : 
Юрінком Інтер, 1999. 

2. Запорожец А.М. Аграрное право : учеб. пособие / А.М. Запорожец. – 
Х. : Консум, 1997. 
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3. Дудченко О.С. Аграрне право України: Запитання та відповіді / 
О.С. Дудченко, І.В. Половко. – Ніжин : Вид-во НДУ ім. М. Гоголя, 
2006. 

4. Багай Н.О. Аграрне право України : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / 
Н.О. Багай, Л.О. Бондар, В.К. Гуревський ; Одеський юрид. ін-т 
Харківського нац. ун-ту внутрішніх справ / О.О. Погрібний (ред.). – 
К. : Істина, 2007. 

3.12. Методи навчання. Поєднання традиційних та нетрадиційних 
методів викладання із використанням інноваційних технологій:  
– лекції (оглядова);  
– семінарські заняття (дискусія/комунікативний метод/робота в малих 
групах/інше), самостійна робота, консультації. 
3.13. Методи оцінювання: 
– поточний/модульний контроль (тестування, усне/письмове опиту-
вання, комплексна контрольна робота тощо); 
– підсумковий контроль (екзамен письмовий). 
3.14. Мова навчання. Українська. 
 
3.1. Назва. Житлове право. 
3.2. Шифр. НПП. 
3.3. Тип. Обов’язкова. 
3.4. Рік навчання. 2015–2016. 
3.5. Семестр. VI. 
3.6. Кількість кредитів ЄКТС. 3. 
3.7. ПІБ лектора, науковий ступінь посада. Галянтич М.К., д.ю.н., 
проф., Корольков О.В., старш. викл. 
3.8. Результати навчання. Формування системи правових знань у 
житловій сфері, що поєднує вивчення теоретичних проблем з їх 
практичним опрацюванням. 
3.9. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Цивільне 
право», «Адміністративне право».  
3.10. Зміст. Право громадян України на житло. Поняття, предмет та 
джерела житлового права України. Житловий фонд України, його 
структура та призначення. Юридична класифікація жилих будинків і 
жилих приміщень. Забезпечення громадян жилими приміщеннями у 
будинках державного і колективного житлового фонду. Користування 
жилими приміщеннями у будинках державного і громадського 
житлового фонду. Користування жилими приміщеннями в будинках 
(квартирах) приватного житлового фонду та фонду житлово-буді-
вельних кооперативів. Припинення права на жиле приміщення. 
Відповідальність за порушення житлового законодавства. Порядок 
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розгляду і вирішення житлових спорів. Правове регулювання прива-
тизації державного житлового фонду. Забезпечення збереження 
житлового фонду, його експлуатація та ремонт. 
3.11. Рекомендовані джерела. 
1. Житловий кодекс України. – К. : Юрінком Інтер, 2007. 
2. Гопанчук П.М. Житлове право України : навч. посіб. / 
П.М. Гопанчук.– К., 2003.  

3. Галянтич М.К. Житлове право України : Практикум / 
М.К. Галянтич. – К. : МАУП, 2004.–116 с. 

4. Житлове законодавство України: стан та шляхи удосконалення : 
монографія / за ред. М. К. Галянтича. – К. : КВІЦ, 2006. – 564 с. 

5. Галянтич М.К. Житлове право України : навч. посіб. / 
М.К. Галянтич. – К. : Юрінком Інтер, 2008.  

3.12. Методи навчання. Поєднання традиційних та нетрадиційних 
методів викладання із використанням інноваційних технологій: 
– лекції (оглядова); 
– семінарські, практичні заняття (презентація/дискусія/комуніка-
тивний метод). 
3.13. Методи оцінювання: 
– поточний/ модульний контроль (тестування, усне/ письмове опиту-
вання, комплексна контрольна робота тощо); 
– підсумковий контроль (залік). 
3.14. Мова навчання. Українська. 
 
3.1. Назва. Облік і аудит.  
3.2. Шифр. ВПП. 
3.3. Тип. Обов’язкова. 
3.4. Рік навчання. 2015–2016. 
3.5. Семестр. VI. 
3.6. Кількість кредитів ЄКТС. 4,5. 
3.7. ПІБ лектора, науковий ступінь, посада. Несходовський І.С., 
к.е.н., доц. 
3.8. Результати навчання. Формування теоретичних знань, прак-
тичних вмінь і навичок з питань обліково-аудиторського забезпечення 
управління торговельними підприємствами і їх структурними підроз-
ділами. Набуття знань і навичок є основою для оперативного моніто-
рингу, пошуку варіантів найбільш ефективних управлінських рішень, 
поєднання стратегії і тактики стійкого економічного зростання. 
3.9. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Економічна 
теорія», «Менеджмент», «Економіка підприємства», «Інформаційні 
системи і технології». 
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3.10. Зміст. Теоретичні основи бухгалтерського обліку. Метод бух-
галтерського обліку. Організація бухгалтерського обліку діяльності 
суб’єктів господарювання. Бухгалтерський облік основних господар-
ських процесів діяльності суб’єктів господарювання. Аудит як форма 
контролю фінансово-господарської діяльності. Організація аудиту 
фінансової звітності. Методика аудиту фінансової звітності. Інфор-
маційні ресурси обліку і аудиту в управлінні торговельним під-
приємством. 
3.11. Рекомендовані джерела. 
1. Білуха М.Т. Теорія бухгалтерського обліку : підручник / 
М.Т. Білуха. – К. : Київ. держ. торг-екон.ун-т, 2000. – 692 с. 

2. Кім Г. Бухгалтерський облік: первинні документи та порядок їх 
заповнення : навч. посіб. / Г. Кім, В.В. Сопко, Ю.Г. Кім. – вид. 2-ге, 
переробл. та допов. – К. : Центр навч. л-ри, 2006. – 480 с. 

3. Організація і методика аудиту : навч. посіб. / М.О. Никонович, 
К.О. Редько, О.А. Юр’єва ; за заг. ред. Є.В. Мниха. – К. : Київ. нац. 
торг.-екон. ун-т, 2006. – 470 с. 

3.14. Методи навчання. Поєднання традиційних та нетрадиційних 
методів викладання із використанням інноваційних технологій:  
– лекції (оглядова/ тематична / проблемна);  
– семінарські, лабораторні заняття (комунікативний метод/ робота в 
малих групах/ інше).  
3.13. Методи оцінювання:  
– поточний/модульний контроль (тестування, усне/письмове опиту-
вання); 
– підсумковий контроль (екзамен). 
3.14. Мова навчання. Українська. 
 
3.1. Назва. Криміналістика. 
3.2. Шифр. НПП. 
3.3. Тип. Обов’язкова.  
3.4. Рік навчання. 2016–2017. 
3.5. Семестр. VII. 
3.6. Кількість кредитів ЄКТС. 4,5. 
3.7. ПІБ лектора, науковий ступінь, посада. Сокиран М.Ф. к.ю.н., 
доц. 
3.8. Результати навчання. Формування уміння удосконалити іс-
нуючі та розробити нові криміналістичні засоби і методи розслі-
дування, запобігання злочинів із застосуванням закордонного досвіду. 
Вивчення тих характеристик злочинів, що сприяють їх розкриттю і 
розслідуванню. 
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3.9. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Філософія», 
«Логіка», «Психологія», «Конституційне право», «Кримінальне 
право», «Кримінальне процесуальне право», «Адміністративне право і 
процес». 
3.10. Зміст. Вступ у криміналістику (методологічна основа або 
загальна теорія). Предмет, об’єкт, система, завдання, закономірності 
криміналістики та її зв’язок з іншими науками. Криміналістична 
ідентифікація. Криміналістична техніка як розділ науки і сукупність 
технічних засобів, що використовуються в процесі розкриття розслі-
дування і попередження злочинів. Елементи криміналістичної тех-
ніки. Криміналістична тактика (загальні положення і тактика окремих 
слідчих дій) як система наукових положень і розроблених на їх основі 
рекомендацій щодо проведення окремих слідчих і судових дій. 
Організація розкриття і розслідування певних видів і груп злочинів. 
3.11. Рекомендовані джерела.  
1. Салшевський М.В. Криміналістика : підручник : у 2 ч. / 
М.В. Салшевський. – Х. : Право, 1999. 

2. Скригонюк М.І. Криміналістична термінологія : навч. посіб. / 
М.І. Скригонюк. – К. : Київ. ун-т, 2003.  

3. Бакин В.П. Особенности расследования заказных убийств : Лекция / 
В.П. Бакин. – К. : Київ. ун-т, 2001. 

4. Абрамова В.М. Криміналістика : навч. посіб. для студ. вищ. навч. 
закл. / В.М. Абрамова, А.О. Ляш / Відкритий міжнар. ун-т розвитку 
людини «Україна». – К. : Ун-т «Україна», 2007. 

3.12. Методи навчання. Поєднання традиційних та нетрадиційних 
методів викладання із використанням інноваційних технологій:  
–  лекції (оглядова);  
– семінарські заняття (презентація/ дискусія/ комунікативний метод).  
3.13. Методи оцінювання:  
− поточний/ модульний контроль (тестування, усне/ письмове 
опитування, комплексна контрольна робота тощо); 
− підсумковий контроль (екзамен письмовий). 
3.14. Мова навчання. Українська. 
 
3.1. Назва. Корпоративне право. 
3.2. Шифр. ВПП. 
3.3. Тип. Обов’язкова. 
3.4. Рік навчання. 2016–2017. 
3.5. Семестр. VII. 
3.6. Кількість кредитів ЄКТС. 3. 
3.7. ПІБ лектора, науковий ступінь, посада. Сущук З.І., к.ю.н., доц. 
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3.8. Результати навчання. Формування необхідних правових знань, 
вмінь та навичок, невід’ємно пов’язаних з професійною підготовкою, 
орієнтуючись на самостійне вивчення корпоративного права. 
3.9. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Теорія держави 
і права», «Конституційне право України», «Цивільне право» та 
«Адміністративне право і процес». 
3.10. Зміст. Поняття, структура та джерела корпоративного права. 
Поняття та види підприємницької діяльності. Легітимація підприєм-
ницької діяльності. Припинення юридичних осіб та підприємницької 
діяльності громадян. Правовий режим майна суб’єктів 
підприємницької діяльності. Загальні положення корпоративного 
права. Антимонопольне регулювання підприємницької діяльності. 
Захист від недобросовісної конкуренції. Правові основи захисту прав 
споживачів в Україні. Правові основи оподаткування підприємств 
та фінансового контролю. Правове регулювання зовнішньоеконо-
мічної діяльності підприємств. Захист прав та законних інтересів 
суб’єктів підприємницької діяльності. 
3.11. Рекомендовані джерела. 
1. Господарський Шифрекс України : наук.- практ. коментар / 
О.І. Харитонова (ред.). – Х. : Одіссей, 2007. – 831 с. 

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

3. Підприємницьке право : підручник / за ред. О.В. Старцева. – К. : 
Істина, 2007. – 864 с. 

4. Жук Л.А. Господарське право України : підручник / Л.А. Жук. – К. : 
Кондор, 2009. 

3.12. Методи навчання. Лекції, семінарські заняття з використанням 
мультимедійних засобів. 
3.13. Методи оцінювання: 
– поточний контроль (усне опитування, тестування); 
– модульний контроль (тестування, контрольна робота); 
– підсумковий контроль (екзамен). 
3.14. Мова навчання. Українська. 
 
3.1. Назва. Екологічне право. 
3.2. Шифр. НПП. 
3.3. Тип. Обов’язкова. 
3.4. Рік навчання. 2016–2017. 
3.5. Семестр. VII. 
3.6. Кількість кредитів ЄКТС. 3. 
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3.7. ПІБ лектора, науковий ступінь, посада. Орленко В.І., д.і.н., 
проф. 
3.8. Результати навчання. Оволодіння основними правовими інсти-
тутами екологічної галузі права та засвоєння змісту основних законо-
давчих актів, що регулюють відносини у цій важливій сфері. 
3.9. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Конституційне 
право», «Адміністративне право», «Цивільне право», «Земельне 
право».  
3.10. Зміст. Предмет, метод і система екологічного права. Джерела 
екологічного права. Конституційні засади охорони довкілля. Право 
власності на природні ресурси. Право природокористування. Дер-
жавне регулювання в галузі охорони довкілля. Відповідальність за 
порушення екологічного законодавства. Екологічно-правовий меха-
нізм природокористування і охорони навколишнього середовища. 
3.11. Рекомендовані джерела. 
1. Баб’як О.С. Екологічне право України : навч. посіб. / О.С. Баб’як, 
П.Д. Біленчук, О.О. Чирва. – К. : Атіка, 2000. 

2. Аграрное, земельное и экологическое право Украины / под ред. 
А.А. Погребного. – Х. : Одиссей, 2000. 

3. Екологічне право України : підручник / В.К. Попов, А.П. Гетьман 
та ін. – Х. : Право, 2001.  

4. Анисимова А.В. Экологическое право Украины : учеб. пособие / 
А.В. Анисимова, А.П. Гетьман, В.И. Гордеев ; за ред. А.П. Гетьман. – 
Х. : Одиссей, 2007. 

3.12. Методи навчання. Поєднання традиційних та нетрадиційних 
методів викладання із використанням інноваційних технологій:  
– лекції (оглядова);  
– семінарські заняття (презентація/ робота в малих групах/ інше).  
3.13. Методи оцінювання:  
– поточний/модульний контроль (тестування, усне/письмове опиту-
вання, комплексна контрольна робота тощо); 
– підсумковий контроль (екзамен письмовий). 
3.14. Мова навчання. Українська. 
 
3.1. Назва. Митне право. 
3.2. Шифр. НПП. 
3.3. Тип. Обов’язкова. 
3.4. Рік навчання. 2016–2017. 
3.5. Семестр. VII. 
3.6. Кількість кредитів ЄКТС. 3. 
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3.7. ПІБ лектора, науковий ступінь, посада. Погарченко В.А., 
старш. викл. 
3.8. Результати навчання. Формування необхідних правових знань, 
вмінь та навичок, невід’ємно пов’язаних з професійною підготовкою, 
орієнтуючись на самостійне вивчення митного права і митного 
законодавства України, СНД та зарубіжних країн. 
3.9. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Адміністра-
тивне право і процес», «Кримінальне право», «Підприємницьке 
право». 
3.10. Зміст. Правові основи митної справи України. Поняття, предмет 
і методи митного права, його місце в системі права України. Митні 
правовідносини і митно-правові норми. Організація управління 
митною справою України. Митний контроль. Митне оформлення. 
Заходи нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності 
на території України. Правове регулювання переміщення і пропуску 
через митний кордон України товарів, транспортних засобів та інших 
предметів. Митно-тарифне регулювання зовнішньоекономічної діяль-
ності та митні пільги. Порушення митних правил як вид адміністра-
тивного правопорушення. Контрабанда. Організація розгляду скарг, 
заяв та інших звернень фізичних і юридичних осіб у митні органи 
України. Міжнародно-правове співробітництво у митній діяльності 
України. 
3.11. Рекомендовані джерела. 
1. Жорін Ф.Л. Правові основи митної справи в Україні : навч. посіб. / 
Ф.Л. Жорін. – К. : КНЕУ, 2005.  

2. Гребельник О.П. Основи митної справи в Україні / О.П. Гре-
бельник. – К. : Центр наук. л-ри, 2003. 

3. Коментар до Митного Шифрексу України / за. ред. П.В. Пашка, 
М.М. Каленського. – К. : Юстініан, 2004.  

4. Регулювання митної справи : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / 
І.Г. Бережнюк, В.В. Булюк, А.Д. Войцещук та ін. ; за ред. 
А.Д. Войцещук. – Хмельницький : Інтрада, 2007. 

3.12. Методи навчання. Поєднання традиційних та нетрадиційних 
методів викладання із використанням інноваційних технологій:  
– лекції (оглядова);  
– семінарські заняття (презентація/ дискусія/ комунікативний метод/ 
моделювання ситуацій / «мозкова атака» та ін.). 
3.13. Методи оцінювання:  
– поточний/модульний контроль (тестування, усне/письмове опиту-
вання, перевірка підготовленого реферату/конспекту, комплексна 
контрольна робота тощо); 
− підсумковий контроль (екзамен письмовий). 
3.14. Мова навчання. Українська. 
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3.1. Назва. Господарське право.  
3.2. Шифр. НПП. 
3.3. Тип. Обов’язкова. 
3.4. Рік навчання. 2016–2017. 
3.5. Семестр. VII (для професійного спрямування «Фінансове право», 
«Правове забезпечення безпеки підприємницької діяльності»)  
VII–VIII (для професійного спрямування «Комерційне право»). 
3.6. Кількість кредитів ЄКТС. 4,5 (для професійного спрямування 
«Фінансове право», «Правове забезпечення безпеки підприємницької 
діяльності»); 9 (для професійного спрямування «Комерційне право»). 
3.7. ПІБ лектора, науковий ступінь, посада. Сущук З.І., к.ю.н., доц. 
3.8. Результати навчання. Вивчення дисципліни передбачає 
підготовку, в результаті якої студенти повинні знати: застосовувати 
чинне господарське законодавство, визначати цілі, завдання, прин-
ципи, інструментарії господарського права, складати проекти госпо-
дарських договорів, вирішувати господарські спори, складати 
висновки і надавати пропозиції щодо правомірності накладання 
цивільної та господарської відповідальності, взаємодіяти з держав-
ними органами, що здійснюють нагляд за дотриманням господар-
ського законодавства;  
повинні вміти: орієнтуватися у чинному господарському законо-
давстві, вміти правильно тлумачити чинне законодавство і 
застосовувати його  у практичній діяльності. 
3.9. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Основи права», 
«Основи конституційного права». 
3.10. Зміст. Поняття, структура та джерела господарського права. 
Поняття та види підприємницької діяльності. Суб’єкти господарської 
діяльності. Легітимація підприємницької діяльності. Припинення 
юридичних осіб та підприємницької діяльності громадян. Правовий 
режим майна суб’єктів підприємницької діяльності. Загальні поло-
ження договірного права. Договори про передачу майна у власність. 
Договори про передачу майна в користування. Договори про 
виконання робіт. Договори про надання послуг. Зобов’язання про 
сумісну діяльність. Договори про створення юридичної особи. Право 
промислової власності. Антимонопольне регулювання підприєм-
ницької діяльності. Захист від недобросовісної конкуренції. Правові 
основи захисту прав споживачів в Україні. Правові основи оподат-
кування підприємств та фінансового контролю. Правове регулювання 
зовнішньоекономічної діяльності підприємств. Захист прав та закон-
них інтересів суб’єктів підприємницької діяльності. 
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3.11. Рекомендовані джерела.  
1. Господарський Шифрекс України : наук.-практ. коментар / 
О.І. Харитонова (ред.). – Х. : Одіссей, 2007. – 831 с. 

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

3. Підприємницьке право : підручник / за ред. О.В. Старцева.– К. : 
Істина, 2007. – 864 с. 

4. Жук Л.А. Господарське право України : підручник / Л.А. Жук. – К. : 
Кондор, 2009.  

3.12. Методи навчання. Поєднання традиційних та нетрадиційних 
методів викладання із використанням інноваційних технологій:  
– лекції (оглядова);  
– семінарські заняття (презентація/дискусія/комунікативний метод/ 
моделювання ситуацій/ інше).  
3.13. Методи оцінювання:  
– поточний/ модульний контроль (тестування, усне/ письмове опиту-
вання, комплексна контрольна робота тощо); 
– підсумковий контроль (VII семестр – залік, VIII – захист курсової 
роботи, екзамен письмовий). 
3.14. Мова навчання. Українська. 
 
3.1. Назва. Фінансове право. 
3.2. Шифр. НПП. 
3.3. Тип. Обов’язкова. 
3.4. Рік навчання. 2016–2017. 
3.5. Семестр. VII (для професійного спрямування «Комерційне 
право») VII–VIII (для професійного спрямування «Фінансове право» і 
«Правове забезпечення безпеки підприємницької діяльності»). 
3.6. Кількість кредитів ЄКТС. 3 (для професійного спрямування 
«Комерційне право»); 9 (для професійного спрямування «Фінансове 
право» і «Правове забезпечення безпеки підприємницької 
діяльності»). 
3.7. ПІБ лектора, науковий ступінь, посада. Сударенко О.В., к.ю.н., 
доц., Воротіна Н.В., к.ю.н., доц. 
3.8. Результати навчання. Формування знань з питань функціонування 
фінансової системи держави. 
3.9. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Теорія держави 
і права», «Цивільне право». 
3.10. Зміст. Сутність та функції фінансів. Фінансова система України. 
Фінанси суб’єктів господарювання та неприбуткових організацій. 
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Податкова система держави. Фінанси населення. Бюджет і бюджетна 
система держави. Державні доходи. Державні видатки. Державні ви-
датки. Державний кредит. Фінансовий ринок. Фінансова політика та 
фінансовий механізм. Міжнародні фінанси. 
3.11. Рекомендовані джерела. 
1. Орлюк О.П. Фінансове право. Академічний курс : підручник / 
О.П. Орлюк. – К. : Юрінком Інтер, 2010. – 808 с. 

2. Воронова Л.К. Фінансове право України : підручник / 
Л.К. Воронова. – К. : Прецедент, Моя книга, 2006. – 448 с. 

3. Кучерявенко М.П. Податкове право України: Академічний курс : 
підручник / М.П. Кучерявенко. – К. : Всеукр. асоціація видавців 
«Правова єдність», 2008. – 701 с. 

4. Лазебник Л.Л. Міжнародне фінансове право : навч. посіб. / 
Л.Л. Лазебник. – К. : Центр навч. л-ри, 2008. – 312 с.  

5. Податкове право України: Кредитно-модульний курс : навч. посіб. 
[для студ. вищ. навч. закл.] / [Л.К. Воронова, М.П. Кучерявенко, 
Н.Ю. Пришва та ін.] ; за ред. Л.К. Воронової, М.П. Кучерявенко. – 
К. : Правова єдність, 2009. – 485 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); 
– модульний контроль (тестування); 
– підсумковий контроль (письмовий екзамен). 
3.14. Мова навчання. Українська. 
 
3.1. Назва. Господарське процесуальне право.  
3.2. Шифр. НПП. 
3.3. Тип. Обов’язкова. 
3.4. Рік навчання. 2016–2017. 
3.5. Семестр. VII–VIII. 
3.6. Кількість кредитів ЄКТС. 9. 
3.7. ПІБ лектора, науковий ступінь, посада. Лата Н.Ф., к.ю.н., доц., 
Батюк В.М., к.ю.н., доц. 
3.8. Результати навчання. Формування у студентів таких знань і 
навичок: аналіз змісту і значення відомчих нормативних актів, де ви-
світлено, як правильно застосовувати джерела права на всій території 
держави та роз’яснювати їх зміст іншим особам; правильне 
застосуваня норм права у практичних ситуаціях; користування спе-
ціальною правовою термінологією; застосування правових знань з 
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метою обґрунтованої оцінки юридичних фактів; вирішення кон-
кретних практичних питань з використанням і посиланням на джерела 
права та керівні роз’яснення пленумів Верховного Суду України; 
складання процесуальних документів з дотриманням вимог ГПК 
щодо їх форми і змісту. 
3.9. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Цивільне 
процесуальне право», «Цивільне право», «Підприємницьке право». 
3.10. Зміст. Судові органи, що здійснюють господарське судочинство 
в Україні. Поняття господарського судочинства. Господарське проце-
суальне право. Досудове врегулювання господарських спорів. Під-
відомчість і підсудність справ господарським судам. Учасники госпо-
дарського судочинства. Докази у господарському судовому процесі. 
Строки у господарському судовому процесі. Судові витрати. Пору-
шення провадження у справі. Розгляд та вирішення спору у першій 
інстанції. Порядок апеляційного оскарження рішень та ухвал госпо-
дарського суду. Касаційне оскарження рішень, ухвал та постанов 
господарського суду. Перегляд рішень, ухвал, постанов господар-
ського суду за нововиявленими обставинами. Виконання судових 
актів. Особливості провадження у справах про банкрутство. Прова-
дження у справах за участю іноземних осіб. Співробітництво гос-
подарських (арбітражних) судів різних країн. 
3.11. Рекомендовані джерела.  
1. Роїна О.М. Господарський процес : практ. посіб. / О.М. Роїна. –  

2-ге вид. – К. : КНТ, 2006. 
2. Шелухін М.Л. Господарське процесуальне право : навч. посіб. / 
М.Л. Шелухін. – К. : Центр навч. л-ри, 2006.  

3. Науково-практичний коментар Господарського процесуального 
Шифрексу України. – К. : Істина, 2006.  

4. Несинова С.В. Господарське право України / С.В. Несинова, 
В.С. Воронко, Т.С. Чебикіна.– К. : Центр навч. л-ри, 2012. – 564 с. 

5. Правове забезпечення, організація та захист господарської діяль-
ності навчальних посібників / В.Д. Полікарпов, С.М. Попова, 
Л.М. Попова, Д.В. Назаренко. – К. : Центр навч. л-ри, 2012. – 327 с. 

3.12. Методи навчання. Поєднання традиційних та нетрадиційних 
методів викладання із використанням інноваційних технологій:  
– лекції (оглядова); 
– семінарські, практичні заняття (презентація/дискусія/комунікатив-
ний метод/імітація/«мозкова атака»/робота в малих групах/інше). 
3.13. Методи оцінювання:  
– поточний/ модульний контроль (тестування, усне/ письмове опиту-
вання, комплексна контрольна робота тощо); 
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– підсумковий контроль (VII семестр – залік, VIII – екзамен 
письмовий). 
3.14. Мова навчання. Українська. 

 
3.1. Назва. Кримінологія. 
3.2. Шифр. НПП. 
3.3. Тип. Обов’язкова. 
3.4. Рік навчання. 2016–2017. 
3.5. Семестр. VIII. 
3.6. Кількість кредитів ЄКТС. 3. 
3.7. ПІБ лектора, науковий ступінь, посада. Погарченко В.А., 
старш. викл. 
3.8. Результати навчання. Формування знань про злочинність як 
соціальне явище, причини злочинності, причини та умови скоєння 
конкретних злочинів, особу злочинця, кримінологічне планування та 
прогнозування, профілактику правопорушень, віктимологічні ас-
пекти, суїцидальну поведінку, вплив «фонових явищ» на стан та 
динаміку злочинності. 
3.9. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Кримінальне 
право України», «Кримінально-процесуальне право України», «Кри-
мінально-виконавче право України», «Судові та правоохоронні 
органи України», «Соціологія».  
3.10. Зміст. Поняття, предмет та система науки кримінології. Злочин-
ність як негативне соціальне явище та її основні характеристики. 
Причини та умови злочинності. Кримінологічне вчення про особис-
тість злочинця. Віктимологія та суїцидальна поведінка. Попере-
дження та профілактика злочинності. Кримінальна статистика. Кримі-
нологічне прогнозування та планування боротьби зі злочинністю. 
«Фонові явища» та їх кримінологічне значення. Кримінологічна 
характеристика рецидивної злочинності та її попередження. Кримі-
нологічна характеристика та попередження організованої та профе-
сійної злочинності. Кримінологічна характеристика та попередження 
злочинів проти власності. Кримінологічна характеристика та попере-
дження злочинності неповнолітніх та молоді. Кримінологічна 
характеристика насильницьких злочинів та їх попередження. Кри-
мінологічна характеристика злочинів у сфері економіки та їх попе-
редження. Криміналістична характеристика необережних злочинів. 
3.11. Рекомендовані джерела. 
1. Джура О.М. Кримінологія : навч. посіб. / О.М. Джура, 
Е.М. Моісеєв, В.В. Василевич. – К. : Атіка, 2001. 
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2. Курс кримінології : підручник / за заг. ред. О.М. Джури. – К. : 
Юрінком-Інтер, 2001. 

3. Криминология : учебник / под ред. Г.В. Лихолоба. – К. : НАВДУ, 
1997. 

4. Коваленко Є.Г. Кримінальний процес України : підручник / 
Є.Г. Коваленко, В.Т. Маляренко. − 2-ге вид., переробл. і допов. –
 К. : Юрінком Інтер, 2008. 

3.12. Методи навчання. Поєднання традиційних та нетрадиційних 
методів викладання із використанням інноваційних технологій: 
– лекції (оглядова/ лекція із заздалегідь запланованими помилками); 
– семінарські заняття (тренінг/ презентація/ дискусія/ робота в малих 
групах/ інше). 
3.13. Методи оцінювання: 
– поточний/модульний контроль (тестування, усне/письмове опиту-
вання, перевірка конспекту, комплексна контрольна робота тощо); 
– підсумковий контроль (залік). 
3.14. Мова навчання. Українська. 
 
3.1. Назва. Нотаріат України. 
3.2. Шифр. ВПП. 
3.3. Тип. За вибором. 
3.4. Рік навчання. 2016–2017. 
3.5. Семестр. VI. 
3.6. Кількість кредитів ЄКТС. 1,5. 
3.7. ПІБ лектора, науковий ступінь, посада. Мосенко Ю.О., к.ю.н., 
старш. викл. 
3.8. Результати навчання. Формування знань у галузі теорії та прак-
тики нотаріального права, питань, що стосуються визначення системи 
нотаріальних органів, їх правового стану, повноважень та обов’язків 
нотаріусів, нотаріального впровадження та правил вчинення окремих 
специфічних нотаріальних дій.  
3.9. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Теорія держави 
і права», «Цивільне право», «Цивільно-процесуальне право». 
3.10. Зміст. Виникнення та розвиток нотаріату. Організаційні основи 
діяльності нотаріату. Нотаріат у системі юстиції. Нотаріальний про-
цес. Принципи нотаріального процесу. Загальні правила здійснення 
нотаріальних дій. Оскарження нотаріальних дій або відмова в їх 
здійсненні. Посвідчення беззаперечних прав. Посвідчення беззапереч-
них фактів. Охоронні нотаріальні дії. Нотаріальні дії, спрямовані на 
надання документам виконавчої сили та юридичної вірогідності. 
3.11. Рекомендовані джерела. 
1. Про нотаріат : Закон України від 2 верес. 93 р. // Відомості Верхов-
ної Ради України. – 1993.– № 39. – Ст. 383. 
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2. Про затвердження Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами 
України : Наказ М-ва юстиції України від 22 лют. 2012 р. // Офі-
ційний вісник України. – 2012. – № 17. – Ст. 632. 

3. Про затвердження Порядку вчинення нотаріальних дій посадовими 
особами органів місцевого самоврядування : Наказ М-ва юстиції 
України від 11 листоп. 2011 р. // Офіційний вісник України. – 
2011. – № 91. – Ст. 331. 

4. Про затвердження Порядку видачі свідоцтва про право на зайняття 
нотаріальною діяльністю : Наказ М-ва юстиції України від 11 лип. 
2012 р. // Офіційний вісник України. – 2012.– № 54. – Ст. 2193. 

5. Про затвердження Порядку допуску до складання кваліфікаційного 
іспиту осіб, які пройшли стажування в державній нотаріальній кон-
торі або в приватного нотаріуса, та проведення кваліфікаційного 
іспиту Вищою кваліфікаційною комісією нотаріату : Наказ М-ва 
юстиції України від 28 лип. 2011 р. // Офіційний вісник України. – 
2011.– № 60.– Ст. 2421. 

6. Комаров В.В. Нотаріат в Україні : підручник / В.В. Комаров, 
В.В. Баранкова. – Х. : Право, 2011. – 384 с. 

7. Фурса С.Я. Теорія нотаріального процесу : наук.-практ. посіб. / 
С.Я. Фурса. – К. : Алерта, 2012. – 920 с. 

Методи навчання. Поєднання традиційних та нетрадиційних методів 
викладання із використанням інноваційних технологій:  
– лекції (оглядова/лекція-конференція);  
– семінарські заняття (тренінг/дискусія/комунікативний метод/ моде-
лювання ситуацій/ «мозкова атака»/ інше). 
3.13. Методи оцінювання: 
– поточний/ модульний контроль (тестування, усне/ письмове опиту-
вання, комплексна контрольна робота тощо); 
– підсумковий контроль (залік). 
3.14. Мова навчання. Українська. 
 
3.1. Назва. Адвокатура України. 
3.2. Шифр. ВПП. 
3.3. Тип. За вибором. 
3.4. Рік навчання. 2016–2017. 
3.5. Семестр. VIII. 
3.6. Кількість кредитів ЄКТС. 1,5. 
3.7. ПІБ лектора, науковий ступінь, посада. Мосенко Ю.О., к.ю.н., 
старш. викл. 
3.8. Результати навчання. Формування знань про правове поло-
ження адвоката, організацію та структуру недержавних органів 
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адвокатури, уявлення про діяльність на всіх стадіях кримінального, 
цивільного та господарського судочинства, прищеплення навичок 
складання процесуальних документів. 
3.9. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Кримінально-
процесуальне право», «Судові та правоохоронні органи України», 
«Цивільне», «Цивільно-процесуальний процес», «Господарський 
процес», «Кримінальне право», «Кримінально-виконавче право». 
3.10. Зміст. Поняття та сутність інституту адвокатури. Історичний 
шлях розвитку адвокатури в Україні. Принципи та гарантії адво-
катської діяльності. Організаційні форми діяльності адвокатури. Про-
фесійні та соціальні права адвоката, його обов’язки. Дисциплінарна 
відповідальність адвоката. Адвокат – захисник підозрюваного, обви-
нуваченого, підсудного. Адвокат – представник потерпілого, цивіль-
ного позивача і цивільного відповідача. Адвокат як правозахисник і 
представник у цивільному процесі. Процесуально-правове становище 
адвоката при веденні цивільних справ у суді першої інстанції. 
3.11. Рекомендовані джерела.  
1. Про адвокатуру та адвокатську діяльність : Закон України від 5 лип. 

2012 р. // Відомості Верховної Ради України – 2012. – № 62. – 
Ст. 2509. 

2. Про безоплатну правову допомогу : Закон України від 2 черв. 
2011 // Відомості Верховної Ради України. – 2011.– № 51.– Ст.2009. 

3. Адвокатура України : навч.-метод. посіб. / А.Л. Паскар; Чернів. 
нац. ун-т ім. Ю. Федьковича. – Чернівці : Рута, 2011. – 128 с. 

3.12. Методи навчання. Поєднання традиційних та нетрадиційних 
методів викладання із використанням інноваційних технологій: лекції 
(оглядова), семінарські заняття (презентація/ дискусія інше). 
3.13. Методи оцінювання:  
– поточний/модульний контроль (тестування, усне/письмове опиту-
вання, перевірка реферату/дайджесту/ огляду/ конспекту/ презентації 
тощо); 
– підсумковий контроль (залік). 
3.14. Мова навчання. Українська. 
 
3.1. Назва. Міжнародне приватне право. 
3.2. Шифр. НГУ. 
3.3. Тип. Обов’язкова. 
3.4. Рік навчання. 2016–2017. 
3.5. Семестр. VIII. 
3.6. Кількість кредитів ЄКТС. 3. 
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3.7. ПІБ лектора, науковий ступінь, посада. Коломацька С.П., 
к.ю.н., доц. 
3.8. Результати навчання. Студент повинен знати: правові засади 
регулювання і здійснення зовнішньоекономічної діяльності, основні 
міжнародні угоди і конвенції у сфері правового регулювання ЗЕД, 
умови та вимоги до здійснення зовнішньоекономічної діяльності, 
відповідальність за правопорушення у зовнішньоекономічній сфері. 

Студент повинен уміти: орієнтуватися у системі законодавства 
з питань правового регулювання ЗЕД, аналізувати зміст нормативних 
актів, що складають правовий фундамент регулювання і здійснення 
ЗЕД, та належним чином їх тлумачити, застосовувати норми правових 
актів у практичних ситуаціях, зокрема при укладанні зовнішньо-
економічних контрактів, використанні засобів правового захисту прав 
суб’єктів ЗЕД, користуватися спеціальною правовою термінологією, 
застосовувати правові знання для обґрунтованої оцінки юридичних 
фактів і правових наслідків, що виникають з них, вирішувати кон-
кретні практичні питання з використанням і посиланням на джерела 
правового регулювання ЗЕД та практику міжнародних комерційних 
арбітражних судів, складати документи правового характеру, за 
допомогою яких здійснюється регламентація зовнішньоекономічних 
відносин і захист прав і законних інтересів суб’єктів ЗЕД. 
3.9. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Цивільне 
право», «Підприємницьке право», «Трудове право», «Сімейне право».  
3.10. Зміст. Загальна характеристика міжнародного приватного права 
(МПП) та його джерел. Загальні питання МПП. Правовідносини у 
МПП. Особи в МПП. Право власності в МПП. Договори в МПП. 
Договір міжнародної купівлі-продажу товарів. Міжнародні переве-
зення. Деліктні зобов’язання в МПП. Спадкування у МПП. Колізійні 
норми сімейного права. Трудові відносини з іноземним елементом. 
Міжнародний цивільний процес. 
3.11. Рекомендовані джерела. 
1. Попов А.А. Международное частное право / А.А. Попов. – Х. : 
Каравелла, 2000.  

2. Звеков В.П. Международное частное право : курс лекций / 
В.П. Звеков. – М. : НОРМА-ИНФРАМ, 1999. 

3. Васильченко В.В. Науково-практичний коментар Закону України 
«Про міжнародне приватне право» / В.В. Васильченко. – К. : Істина, 
2007. 

4. Дахно І. Міжнародне приватне право : навч. посіб. / І. Дахно. – К. : 
Центр навч. л-ри, 2008. 
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5. Чубарєв В.Л. Міжнародне приватне право : навч. посіб. / 
В.Л. Чубарєв. – К. : Атіка, 2006. 

3.12. Методи навчання. Поєднання традиційних та нетрадиційних 
методів викладання із використанням інноваційних технологій:  
– лекції (оглядова);  
– семінарські, практичні заняття (презентація/дискусія/комуніка-
тивний метод). 
3.13. Методи оцінювання:  
– поточний/модульний контроль (тестування, усне/письмове опиту-
вання, комплексна контрольна робота тощо); 
– підсумковий контроль (залік). 
3.14. Мова навчання. Українська. 

 
 

Опис дисциплін професійного спрямування  
«Комерційне право», «Фінансове право» 

 
3.1. Назва. Юридична психологія. 
3.2. Шифр. ВПЗ. 
3.3. Тип. За вибором. 
3.4. Рік навчання. 2015–2016. 
3.5. Семестр. VI. 
3.6. Кількість кредитів ЄКТС. 1,5. 
3.7. ПІБ лектора, науковий ступінь, посада. Скуловатова О.В., 
к.п.н., старш. викл. 
3.8. Результати навчання. Сформувати знання про основні проблеми  
юридичної психології, методи експертного психологічного дослі-
дження, психологію особистості правопорушника. 
3.9. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Право-
знавство», «Загальна психологія», «Соціальна психологія». 
3.10. Зміст. Місце юридичної психології в системі наук та історія її 
розвитку. Основні напрями юридичної психології. Поняття правосві-
домості. Психологічні вимоги до працівників правоохоронних 
органів. Психологічна структура діяльності зі здійснення правосуддя. 
Психологічні особливості слідчої та судової роботи. Психологія 
допиту та показань свідків. Особливості спілкування з правопоруш-
ником. Слідчий експеримент (психологічні аспекти). Психологічні 
особливості особистості злочинця. Методи вивчення особистості 
злочинця. Соціально-психологічні фактори злочинності. Психологічні 
основи прогнозування злочинності. Судово-психологічна експертиза 
та вимоги до її проведення. Психологічні проблеми неповнолітніх 
правопорушників. Основні проблеми виправно-трудової психології. 
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3.11. Рекомендовані джерела. 
1. Мостовая И.М. Юридическая психология / И.М. Мостовая. –  

3-е изд. – К. : ВІРА. – 2000. – 120 с. 
2. Васильев В.Л. Юридическая психология / В.Л. Васильев. – 4-е изд., 
доп. и перераб. – СПб. : Питер, 2002. – 640 с. 

3. Еникеев М.И. Юридическая психология : учеб. для вузов / 
М.И. Еникеев. – М. : ПРИОР, 2001. – 416 с. 

4. Зелинский А.Ф. Криминальная психология : науч.-практ. изд. / 
А.Ф. Зелинский. – К. : Юринком Интер. – 1999. – 240 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, моделювання ситуацій, кейс-стаді). 
3.13. Методи оцінювання: 
– поточний/модульний контроль (тестування усне/письмове опиту-
вання; перевірка 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. Право соціального забезпечення (для «Комерційного 
права»). 
3.2. Шифр. ВПП. 
3.3. Тип. За вибором. 
3.4. Рік навчання. 2016–2017. 
3.5. Семестр. VIII.  
3.6. Кількість кредитів ЄКТС. 1,5. 
3.7. ПІБ лектора, науковий ступінь, посада. Корольков О.В., старш. 
викл. 
3.8. Результати навчання. Формування професійних знань та 
навичок застосування правових норм, що регулюють соціальне та 
пенсійне забезпечення. 
3.9. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Цивільне 
право», «Трудове право».  
3.10. Зміст. Поняття, предмет, метод, принципи та джерела права 
соціального забезпечення. Система права соціального забезпечення. 
Правовідносини у соціальному забезпеченні. Трудовий стаж. Пенсії за 
віком. Пенсії за вислугу років. Пенсії по інвалідності. Пенсії в разі 
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втрати годувальника. Звернення за призначенням пенсій, обчислення 
та виплата пенсій. Соціальні пенсії. Поняття та характеристика 
допомог. Пільги як форма соціального захисту громадян. Соціально-
побутове обслуговування. 
3.11. Рекомендовані джерела. 
1. Сирота І.М. Право пенсійного забезпечення в Україні : курс лекцій / 
І.М. Сирота. – К. : Юрінком Інтер, 2002. 

2. Законодавство України про соціальне забезпечення: – К.: Істина, 
2005. 

3. Болотіна Н.Б. Право соціального захисту України : навч. посіб. / 
Н.Б. Болотіна. – К., 2005. – 615 с.  

4. Право соціального забезпечення : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / 
П.Д. Пилипенко, В.Я. Бурак, С.М. Синчук та ін. / за ред. 
П.Д. Пилипенка. – 2-ге вид., переробл. і допов. – К. :  Ін Юре, 2008. – 
504 с. 

5. Сташків Б.І. Право соціального обслуговування : навч. посіб. / 
Б.І. Сташків. – К., 2007. – 567 с. 

6. Бойко М.Д. Право пенсійного забезпечення в Україні : навч. посіб. / 
М.Д. Бойко. – К. : Атіка, 2006.  

7. Законодавство України про пенсійне забезпечення : зб. офіційних 
нормат. актів. – К. : КНТ, 2005.  

3.12. Методи навчання. Поєднання традиційних та нетрадиційних 
методів викладання із використанням інноваційних технологій: 
– лекції (оглядова/ проблемна);  
– семінарські заняття (презентація/ дискусія/ комунікативний метод/ 
інше). 
3.13. Методи оцінювання:  
– поточний/модульний контроль (тестування, усне/письмове опиту-
вання, перевірка підготовленого есе/ комплексна контрольна робота 
тощо); 
– підсумковий контроль (залік). 
3.14. Мова навчання. Українська. 
 
3.1. Назва. Інформаційні системи та технології. 
3.2. Шифр. ВПЗ. 
3.3. Тип. Обов’язкова. 
3.4. Рік навчання. 2016–2017. 
3.5. Семестр. VII. 
3.6. Кількість кредитів ЄКТС. 3. 
3.7. ПІБ лектора, науковий ступінь, посада. Демідов П.Г., к.т.н., 
доц. 
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3.8. Результати навчання. Набуття теоретичних і практичних знань 
з основ створення та функціонування інформаційних систем і тех-
нологій, їх використання в управлінні соціально-економічними сис-
темами. 
3.9. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Інформатика», 
«Інформатика та комп’ютерна техніка». 
3.10. Зміст. Підприємство як складна організаційна система. Поняття 
управління та системи. Ізоморфізм та емерджентність систем. Роз-
поділ систем за класами. Визначення та особливості соціальних, со-
ціально-економічних та антропогенних систем (АГС). Системний 
підхід як метод дослідження складних систем. Визначення інформа-
ційної системи (ІС). Роль і місце ІС в управлінні економікою. Класи-
фікація ІС за різними ознаками. Характеристика ІС різних рівнів 
діяльності: державних, територіальних, галузевих, виробничих об’єд-
нань та окремих підприємств. Структура та складові ІС. Компоненти 
забезпечувальної та функціональної частин. Поняття інформації. 
Економічна інформація (ЕІ), її властивості та види. Логічна та фізична 
структура даних. Форми подання ЕІ. Аспекти оцінки ЕІ. Засоби 
формалізованого описання ЕІ: класифікація та шифрування. Визна-
чення термінів «технологія», «інформаційна технологія» (ІТ) та їх 
порівняння. Класифікація ІТ. Складові ІТ: технологічний процес та 
операція. Сучасні технологічні засоби оброблення інформації: 
«клієнт-сервер», OLAP, CASE-технології та ін. Поняття: «інформа-
ційна база» (ІБ), «позамашинна ІБ», «машинна ІБ» та їх місце в 
інформаційному забезпеченні ІС. Способи організації машинної ІБ та 
переваги концепції баз даних (БД). Характеристика логічної та 
фізичної моделей БД. Теорія нормалізованих відношень. CASE-тех-
нології ERwin компанії Computer Associates. 
3.11. Рекомендовані джерела.  
1. Основи інформаційних систем : навч. посіб. / за ред. В.Ф. Ситника. – К. : 
КНЕУ, 2001. 

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

3. Демідов П.Г. Комп’ютерні тренінгові системи в економіці : навч.-
метод. посіб. / П.Г. Демідов. – К. : КНТЕУ, 2005. – 240 c. 

4. Демідов П.Г. Розв’язання економічних задач у системі Project 
Expert. Методичні вказівки для проведення лабораторних занять з 
дисципліни «Інформаційні технології та системи» / П.Г. Демідов.– 
К. : КНТЕУ, 2005. – 55 с. 
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5. Інформаційні технології та системи: Методичні рекомендації до 
лабораторних занять / укл. Г.Ф. Іванченко, Є.В. Губіцький. – К. : 
КНЕУ, 2008. 

3.12. Методи навчання. Лекції, практичні заняття, самостійна 
робота. 
3.13. Методи оцінювання:  
– поточний/модульний контроль (тестування, усне/письмове опиту-
вання, перевірка розрахунково-графічної роботи/проекту/вправи/ 
задачі/ ситуаційного завдання тощо); 
– підсумковий контроль (залік). 
3.14. Мова навчання. Українська. 
 
3.1. Назва. Інформаційне право. 
3.2. Шифр. ВПП. 
3.3. Тип. Обов’язкова. 
3.4. Рік навчання. 2016–2017. 
3.5. Семестр. VII. 
3.6. Кількість кредитів ЄКТС. 3. 
3.7. ПІБ лектора, науковий ступінь, посада. Костецька Т.А., к.ю.н., 
доц. 
3.8. Результати навчання. Ознайомлення з місцем і роллю інфор-
маційного законодавства як самостійної комплексної галузі в націо-
нальній правовій системі України, у регулюванні інформаційних 
відносин, забезпеченні конституційного права на інформацію. 
3.9. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Теорія держави 
і права», «Цивільне право», «Адміністративне право», «Кримінальне 
право». 
3.10. Зміст. Передумови формування та місце інформаційного зако-
нодавства в національній правовій системі України: галузь права чи 
галузь законодавства. Методологічні проблеми систематизації та 
Шифрифікації інформаційного законодавства України як перспек-
тивні напрями розвитку національного інформаційного законо-
давства. Інформація як об’єкт права: питання законодавчого закріп-
лення окремих видів інформації (офіційно документованої, масової, 
інформації про особу та ін.). Система інформаційних прав та свобод 
людини та громадянина в Україні: проблеми забезпечення доступу до 
інформації (гарантії правова охорона). Правовий статус конфіден-
ційної інформації. Комерційна таємниця. Банківська таємниця. 
Професійна та службова таємниця. 
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3.11. Рекомендовані джерела. 
1. Костецька Т.А. Право на інформацію в Україні / Т.А. Костецька; 
НАН України; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького.– Вища 
шк. права. − К., 1998.  

2. Актуальні проблеми систематизації інформаційного законодавства 
України // Правова держава : Щоріч. наук. пр. – 2003. – Вип. 14. 

3. Костецька Т.А. Інформаційне право України : навч. посіб. / 
Т.А. Костецька. – К. : КНТЕУ, 2009. 

3.12. Методи навчання: поєднання традиційних та нетрадиційних 
методів викладання із використанням інноваційних технологій: 
– лекції (оглядова);  
– семінарські, практичні заняття (тренінг/ презентація/ дискусія/ 
інше). 
3.13. Методи оцінювання.  
– поточний/модульний контроль (тестування, усне/письмове опиту-
вання, перевірка підготовленого реферату/комплексна контрольна 
робота тощо); 
– підсумковий контроль (залік). 
3.14. Мова навчання. Українська. 
 
3.1. Назва. Страхове право. 
3.2. Шифр. ВПП. 
3.3. Тип. За вибором. 
3.4. Рік навчання. 2016–2017. 
3.5. Семестр. VIII. 
3.6. Кількість кредитів ЄКТС. 3. 
3.7. ПІБ лектора, науковий ступінь, посада. Севастьяненко О.В., 
старш. викл. 
3.8. Результати навчання. Формування правових знань, пов’язаних 
зі знаннями основних положень, теорії, практики страхування юри-
дичних і фізичних осіб, економічні відносини, що виникають у про-
цесі захисту майнових інтересів громадян і юридичних осіб у випадку 
настання страхових подій, визначених договором страхування або 
чинним законодавством за рахунок грошових фондів, що створю-
ються сплатою страхових внесків. Студенти повинні вміти: з’ясову-
вати об’єктивну необхідність, сутність і роль страхування в умовах 
ринкової економіки; висвітлювати організацію і шляхи розвитку 
страхового ринку та державного регулювання страхової діяльності; 
розглядати умови особистого страхування, страхування майна, стра-
хування відповідальності, перестрахування з позицій вітчизняного та 
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зарубіжного досвіду; вивчати особливості фінансової діяльності 
страховиків. 
3.9. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Фінансове 
право», «Цивільне право». 
3.10. Зміст. Поняття, система і джерела страхового права. Місце стра-
хового права в правовій системі України. Державне регулювання 
страхової діяльності в Україні. Правовий статус суб’єктів 
страхування. Ліцензування страхової діяльності. Правове регулю-
вання особистого страхування. Правове регулювання майнового та 
страхування відповідальності. Договір страхування як підстава виник-
нення страхових правовідносин. Правове регулювання перестра-
хування та співстрахування. Правові підстави для відмови у страховій 
виплаті. 
3.11. Рекомендовані джерела. 
1. Заіка Ю.О. Страхове право : навч. посіб. / Ю.О. Заіка. – К. : Істина, 

2004. 
2. Ткаченко Н.В. Страхування. Практикум : навч. посіб. / 
Н.В. Ткаченко. – К. : Ліра–К, 2007 р. 

3. Страхування: теорія і практика : навч.-метод. посіб. / за ред. 
Н.В. Внукової. – Х., 2004. 

4. Пацурія Н.Б. Страхове право України : навч. посіб. –  К. : Юринком 
Інтер, 2006. 

5. Безугла В.О. Страхування : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / 
В.О. Безугла, І.І. Постіл, Л.П. Шаповал. – К. : Центр навч. л-ри, 
2008. 

3.12. Методи навчання. Поєднання традиційних та нетрадиційних 
методів викладання із використанням інноваційних технологій:  
– лекції (оглядова/ тематична);  
– семінарські заняття (тренінг/ презентація/ дискусія/ робота в малих 
групах/ інше). 
3.13. Методи оцінювання:  
– поточний/ модульний контроль (тестування, усне/ письмове 
опитування, перевірка дайджесту/ комплексна контрольна робота 
тощо); 
– підсумковий контроль (залік). 
3.14. Мова навчання. Українська. 
 
3.1. Назва. Банківське право. 
3.2. Шифр. НПП. 
3.3. Тип. Обов’язкова. 
3.4. Рік навчання. 2015–2016. 
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3.5. Семестр. VII. 
3.6. Кількість кредитів ЄКТС. 3. 
3.7. ПІБ лектора, науковий ступінь, посада. Регурецька О.В., к.ю.н., 
доц. 
3.8. Результати навчання. Результатом вивчення дисципліни «Бан-
ківське право» є набуття студентами таких знань та навичок: орієнту-
ватися у нормах банківського права; аналізувати зміст нормативних 
актів; застосовувати норми банківського законодавства; правильно 
користуватися правовою термінологією, а також спеціальною тер-
мінологією, яка є у банківському законодавстві та вироблена у бан-
ківській практиці.За наслідками вивчення дисципліни студенти 
повинні оволодіти теоретичними питаннями та категоріями банків-
ського права, а також вміти застосовувати банківське законодавство 
при вирішенні практичних ситуацій щодо банківських та інших 
фінансових операцій, що здійснюють банки. 
3.9. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Цивільне 
право», «Фінансове право». 
3.10. Зміст. Банківське право – галузь права України. Банківська 
система України. Національний банк України – центральний банк 
держави. Організація та функціонування банків другого рівня та 
інших фінансово-кредитних установ. Правове регулювання безготів-
кових розрахунків. Правове регулювання готівкових розрахунків. 
Правове регулювання кредитних операцій комерційних банків. Пра-
вовий режим банківських вкладів. Правове регулювання операцій з 
цінними паперами. Правове регулювання валютних операцій банків. 
Міжнародні валютно-кредитні операції банків. Інвестиційна діяль-
ність банків. Система банківського нагляду в Україні. 
3.11. Рекомендовані джерела. 
1. Безклубий І.А. Правочини в банківській діяльності : навч. посіб. / 
І.А. Безклубий. – Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – К., 2007. – 
420 с. 

2. Банківське право України : навч. посіб. / Ю.М. Бисага, М.В. Сідак, 
Е.Й. Гайніш, С.В. Сідак. – Ужгород : Ліра, 2007. – 420 с. 

3. Гетманцев Д.О. Банківське право України / Д.О. Гетманцев, 
Н.Г. Шукліна. – К. : Центр навч. л-ри, 2007. – 344 с. 

4. Костюченко О.А. Банківське право України. Банківська система. 
Національний банк. Комерційні банки. Розрахунки і кредитування. 
Ринок цінних паперів. Національне валютне законодавство. 
Банківські системи зарубіжних країн. Ін-т банківської таємниці : 
підручник / О.А. Костюченко. – 4-те вид. – К. : А.С.К., 2006. – 
624 с. 
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5. Орлюк О.П. Банківське право : навч. посіб. / О.П. Орлюк. – К. : 
Юрінком Інтер, 2004. – 374 с. 

6. Регурецька О.В. Банківське право : навч. посіб. / О.В. Регурецька. – 
К. : КНТЕУ, 2010. 

3.12. Методи навчання. Поєднання традиційних та нетрадиційних 
методів викладання із використанням інноваційних технологій:  
– лекції (оглядова/ тематична);  
– семінарські заняття (презентація/дискусія/комунікативний метод/ 
«мозкова атака»/ робота в малих групах/ інше).  
3.13. Методи оцінювання:  
– поточний/ модульний контроль (тестування, усне/ письмове 
опитування, перевірка підготовленого реферату, комплексна 
контрольна робота тощо); 
– підсумковий контроль (залік). 
3.14. Мова навчання. Українська. 
 
3.1. Назва. Судово-бухгалтерська експертиза (для «Фінансового 
права»). 
3.2. Шифр. ВПП. 
3.3. Тип. Обов’язкова. 
3.4. Рік навчання. 2016–2017. 
3.5. Семестр. VIII. 
3.6. Кількість кредитів ЄКТС. 1,5. 
3.7. ПІБ лектора, науковий ступінь, посада. Бардаш С.В., д.е.н., 
проф. 
3.8. Результати навчання. Опанування правових та організаційних 
аспектів провадження справ у системі правоохоронних органів, спе-
ціальних методик та прийомів експертного дослідження фінансово-
господарської діяльності суб’єктів господарювання та застосовування 
здобутих знань у майбутній професійній діяльності. 
3.9 Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Облік і аудит».  
3.10. Зміст. Теоретичні засади судово-експертної діяльності України. 
Методологія судово-бухгалтерської експертизи. Інформаційні сис-
теми і технології в судово-бухгалтерському експертному дослідженні. 
Організаційно-правове забезпечення судово-експертної діяльності в 
Україні. Організація судово-бухгалтерської експертизи в процесі су-
дового та досудового слідства. Експертне дослідження втрат та фі-
нансових порушень в установах і організаціях бюджетної сфери. 
Узагальнення та реалізація результатів судово-бухгалтерської експер-
тизи на завершальній стадії її процесу. 
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3.11. Рекомендовані джерела. 
Білуха М.Т. Судово-бухгалтерська експертиза : підручник / 
М.Т. Білуха. – К. : Вища шк., 2004. 
3.12. Методи навчання. Поєднання традиційних та нетрадиційних 
методів викладання із використанням інноваційних технологій:  
– лекції (тематична / проблемна);  
– семінарські / практичні заняття (традиційні, з моделюванням 
ситуацій). 
3.13. Методи оцінювання: 
– поточний/модульний контроль (тестування, усне/письмове опиту-
вання); 
– підсумковий контроль (залік). 
3.14. Мова навчання. Українська. 
 
 

Опис дисциплін професійного спрямування  
«Правове забезпечення безпеки підприємницької діяльності» 

 
3.1. Назва. Договірне право.  
3.2. Шифр. ВС. 
3.3. Тип. За вибором. 
3.4. Рік навчання. 2015–2016. 
3.5. Семестр. VI. 
3.6. Кількість кредитів ЄКТС. 
3.7. ПІБ лектора, науковий ступінь, посада. Сущук З.І., к.ю.н., доц. 
3.8. Результати навчання. У результаті вивчення дисципліни 
студенти повинні знати: основні поняття та категорії договірного 
права, джерела договірного права, правовий статус суб’єктів 
господарських зобов’язань, у тому числі договорів, правову природу 
господарсько-правових зобов’язань та їх види, основні засади 
регулювання господарських договірних відносин, особливості 
господарсько-правової відповідальності. 
вміти визначати: умови участі суб’єктів господарювання в 
договірних правовідносинах, види договорів за законодавством 
України, можливість фізичних осіб-підприємців та юридичних осіб 
бути учасником договірних відносин, визначати умови притягнення 
суб’єктів господарювання до господарсько-правової відповідальності, 
класифікувати за певними ознаками господарсько-правові 
зобов’язання, в тому числі договори, визначати істотні, звичайні та  
випадкові умови господарських договорів різних видів.  
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3.9. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Теорія держави 
і права», «Цивільне право», «Адміністративне право і процес», 
«Господарське право». 
3.10. Зміст. Предмет, метод та система договірного права. Основні 
принципи договірного права. Джерела договірного права. Суб’єкти 
договірного права. Зобов’язання та договір у господарському 
договірному праві. Види господарських договорів за законодавством 
України. Договори передачі майна у власність, у тимчасове 
користування, щодо виконання робіт та надання послуг.  
3.11. Рекомендовані джерела. 
1. Беляневич О.А. Господарське договірне право України (теоретичні 
аспекти) : монографія / О.А. Беляневич. – К. : Юрінком Інтер, 2006. 
– 592 с.  

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

3. Кузнєцова Н.С. Договірне право України. Загальна частина : навч. 
посіб. / Н.С. Кузнєцова, О.А. Беляневич, С. Бервено та ін. ; за ред. 
О.В. Дзера. – К. : Юрінком Інтер, 2008. – 891 с.  

4. Старцев О.В. Цивільне право України : підручник / О.В. Старцев, 
Є.О. Харитонов. – К. : Істина, 2007. 

3.12. Методи навчання. Поєднання традиційних та нетрадиційних 
методів викладання із використанням інноваційних технологій: лекції 
(оглядова/ тематична / проблемна/ лекція-консультація/ лекція-
конференція/ бінарна/ дуальна/ лекція із заздалегідь запланованими 
помилками), семінарські/практичні/ лабораторні заняття (тренінг/ 
презентація/ дискусія/ комунікативний метод/ імітація/ симуляція/ 
модерація/ моделювання ситуацій/, мозкова атака /тренажерні 
завдання/ метод кейс-стаді/ робота в малих групах/ інше). 
3.13. Методи оцінювання: 
– поточний/ модульний контроль (тестування; усне/ письмове опиту-
вання, перевірка підготовленого есе/ реферату/ дайджесту/ огляду/ 
звіту/ конспекту/ презентації/ курсової/ розрахунково-графічної 
роботи/ проекту/ вправи/ задачі/ ситуаційного завдання тощо);  
– підсумковий контроль (екзамен письмовий). 
3.14. Мова навчання. Українська. 
 
3.1. Назва. Організація безпеки підприємницької діяльності. 
3.2. Шифр. ВПП. 
3.3. Тип. Обов’язкова. 
3.4. Рік навчання. 2016–2017. 
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3.5. Семестр. VII. 
3.6. Кількість кредитів ЄКТС. 4,5. 
3.7. ПІБ лектора, науковий ступінь, посада. Крегул Ю.І., к.ю.н., 
проф. 
3.8. Результати навчання. Формування знань з основ безпеки 
підприємницької діяльності та організації роботи із забезпечення 
безпеки діяльності суб’єктів господарювання на внутрішньому та 
зовнішньому економічних ринках. 
3.9. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни.  
«Економіка підприємств», «Конституційне право України», «Основи 
менеджменту», «Трудове право».  
3.10. Зміст. Національна безпека держави. Безпека підприємницької 
діяльності. Загрози підприємницькій діяльності. Досвід забезпечення 
безпеки бізнесу в іноземних країнах. Основи забезпечення безпеки 
діяльності комерційних підприємств та банків. Основи процесу 
організації безпеки підприємницької діяльності. Діагностика небезпек 
і загроз у діяльності суб’єктів підприємництва. Планування забез-
печення безпеки діяльності підприємства, банку. Координація і 
взаємодія в системі безпеки. Забезпечення ефективного функціону-
вання системи безпеки підприємства, банку, організація роботи щодо 
виконання заходів безпеки на підприємстві, в банку. Керівництво 
діяльністю сил безпеки підприємства, банку. Службове діловодство і 
службові документи в системі безпеки підприємства, банку. 
3.11. Рекомендовані джерела. 
1. Драга А. Обеспечение безопасности предпринимательской деятель-
ности / А. Драга. – М. : МГТУ, 1998. 

2. Зубок М. Безпека банківської діяльності / М. Зубок. – К. : КНЕУ, 
2002. 

3. Зубок М. Безпека банків / М. Зубок. – К. : КНТЕУ, 2002. 
3.12. Методи навчання. Поєднання традиційних та нетрадиційних 
методів викладання із використанням інноваційних технологій:  
– лекції (оглядова/ проблемна/ лекція-консультація); 
– семінарські, практичні заняття (тренінг/ дискусія/ комунікативний 
метод/ «мозкова атака»/ робота в малих групах/ інше).  
3.13. Методи оцінювання.  
− поточний/модульний контроль (тестування, усне/письмове опиту-
вання, перевірка підготовленого дайджесту/ комплексна контрольна 
робота тощо); 
− підсумковий контроль (залік). 
3.14. Мова навчання. Українська. 
 
3.1. Назва. Правове регулювання безпеки підприємницької 
діяльності. 
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3.2. Шифр. ВПП. 
3.3. Тип. Обов’язкова. 
3.4. Рік навчання. 2016–2017. 
3.5. Семестр. VII. 
3.6. Кількість кредитів ЄКТС. 2. 
3.7. ПІБ лектора, науковий ступінь, посада. Крегул Ю.І., к.ю.н., 
проф. 
3.8. Результати навчання. Набуття професійних знань з правових 
основ забезпечення безпеки підприємницької діяльності. 
3.9. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Кримінальне 
право», «Адміністративне право».  
3.10. Зміст. Основи правового захисту підприємницької діяльності в 
Україні. Правове регулювання охоронної діяльності. Правове регулю-
вання захисту інформації та інформаційних відносин у діяльності 
комерційних підприємств, банків. Правове регулювання інфор-
маційно-аналітичної роботи комерційних підприємств, банків. Норма-
тивна база підприємств, банків з питань безпеки їх діяльності. Право-
вий статус працівника приватних правоохоронних організацій. Між-
народні норми права щодо забезпечення безпеки підприємницької 
діяльності на зовнішньоекономічному ринку.  
3.11. Рекомендовані джерела. 
1. Зубок М. Безпека підприємницької діяльності / М. Зубок, Р. Зубок. – 
К. : Істина, 2004. 

2. Зубок Н. Безопасность бизнеса в Украине, или как ходить по 
минному полю / Н. Зубок, В. Сацюк. – К. : ИББУ, 1998. 

3.12. Методи навчання. Поєднання традиційних та нетрадиційних 
методів викладання із використанням інноваційних технологій:  
лекції (оглядова/ тематична); 
– семінарські заняття (презентація/ дискусія/ комунікативний метод/ 
робота в малих групах/ інше).  
3.13. Методи оцінювання:  
– поточний/ модульний контроль (тестування, усне/ письмове опиту-
вання, перевірка підготовленого реферату/ комплексна контрольна 
робота тощо); 
– підсумковий контроль (екзамен письмовий) курсова робота. 
3.14. Мова навчання. Українська. 
 
3.1. Назва. Правове забезпечення інформаційної безпеки. 
3.2. Шифр. ВС. 
3.3. Тип. За вибором. 
3.4. Рік навчання. 2016–2017. 
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3.5. Семестр. VII. 
3.6. Кількість кредитів ЄКТС. 4,5. 
3.7. ПІБ лектора, науковий ступінь, посада. Мосенко Ю.О., к.ю.н., 
старш. викл. 
3.8. Результати навчання. Набуття професійних знань з правових 
основ інформаційної безпеки. 
3.9. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Інформаційне 
право», «Адміністративне право», «Інформаційна безпека», «Інфор-
маційно-аналітичне забезпечення підприємницької діяльності». 
3.10. Зміст. Основні поняття та категорії національної безпеки. Інсти-
туціональний механізм інформаційної безпеки. Основні напрями 
захисту інформаційної безпеки людини, суспільства. Права і свободи 
людини в інформаційній сфері. Організаційно-правові основи захисту 
та обмеження обігу інформації в цілях інформаційної безпеки. Пра-
вові засади безпеки інформаційної інфраструктури. Основні види 
загроз інформаційній безпеці підприємств, установ, організацій. Орга-
нізація роботи з персоналом підприємства, який володіє інформацією 
з обмеженим доступом. Зміст інформаційно-аналітичної роботи під-
приємства, установи, організації. 
3.11. Рекомендовні джерела.  
1. Зубок М.І. Інформаційно-аналітичне забезпечення підприємницької 
діяльності : навч.-метод. посіб. / М.І. Зубок. – К. : Київ. нац. торг.-
екон. ун-т, 2007. –156 с. 

2. Зубок М.І. Інформаційна безпека : навч. посіб. / М.І. Зубок. – К. : 
Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2005. – 133 с.  

3.12. Методи навчання. Поєднання традиційних та нетрадиційних 
методів викладання із використанням інноваційних технологій:  
– лекції, семінарські заняття (тренінги / дискусія / робота в малих 
групах тощо). 
3.13. Методи оцінювання: 
– поточний/модульний контроль (тестування, усне/ письмове опиту-
вання, комплексна контрольна робота тощо); 
– підсумковий контроль (залік). 
3.14. Мова навчання. Українська. 
 
3.1. Назва. Правові засади економічної та фінансової безпеки.  
3.2. Шифр. ВПП. 
3.3. Тип. Обов’язкова. 
3.4. Рік навчання. 2016–2017. 
3.5. Семестр. VIII. 
3.6. Кількість кредитів ЄКТС. 3. 
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3.7. ПІБ лектора, науковий ступінь, посада. Радзивіл К.С., асист. 
3.8. Результати навчання. Формування системи знань щодо ство-
рення на підприємствах, в банках умов, які б забезпечували підтри-
мання на необхідному рівні їх економічної незалежності. 
3.9. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Економіка під-
приємств», «Основи бухгалтерського обліку», «Фінансове право», 
«Цивільне право», «Основи безпеки комерційної діяльності 
підприємств, банків».  
3.10. Зміст. Основи економічної безпеки. Загрози економічній без-
пеці. Захист матеріальних цінностей, обладнання та технічних засобів 
підприємства і банку. Захист комерційних операцій і угод на під-
приємстві. Проблеми кредиторської та дебіторської заборгованості і 
шляхи їх вирішення. Особливості забезпечення економічної безпеки 
банків. Фінансова безпека підприємства, банку. Управління господар-
ськими ризиками у забезпеченні економічної безпеки підприємства, 
банку. Соціальна політика і економічна безпека. Економічна безпека 
особистості. Особливості забезпечення економічної безпеки суб’єктів 
зовнішньоекономічної діяльності. 
3.11. Рекомендовані джерела. 
1. Грунин О. Экономическая безопасность организации / О. Грунин, 
С. Грунин. – СПб. : Юпитер, 2002.  

2. Зубок М. Безпека банківської діяльності / М. Зубок. – К. : КНЕУ, 
2002. 

3. Казакевич А. Экономическая безопасность предприятия: сущность и 
механизм обеспечения / А. Казакевич, В. Пономарев, А. Ляшенко. – 
К. : Либра, 2003. 

3.12. Методи навчання. Поєднання традиційних та нетрадиційних 
методів викладання із використанням інноваційних технологій: 
– лекції (оглядова/ лекція із заздалегідь запланованими помилками); 
– семінарські заняття (тренінг/презентація/дискусія/комунікативний/ 
робота в малих групах/ інше). 
3.13. Методи оцінювання: 
− поточний/модульний контроль (тестування, усне/письмове опиту-
вання, перевірка підготовленого реферату/комплексна контрольна 
робота тощо); 
– підсумковий контроль (екзамен письмовий). 
3.14. Мова навчання. Українська. 
 
3.1. Назва. Судово-бухгалтерська експертиза.  
3.2. Шифр. ВПП. 
3.3. Тип. Обов’язкова. 
3.4. Рік навчання. 2016–2017. 
3.5. Семестр. VIII. 
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3.6. Кількість кредитів ЄКТС. 1,5. 
3.7. ПІБ лектора, науковий ступінь, посада. Бардаш С.В., д.е.н., 
проф. 
3.8. Результати навчання. Опанування правових та організаційних 
аспектів провадження справ у системі правоохоронних органів, 
спеціальних методик та прийомів експертного дослідження 
фінансово-господарської діяльності суб’єктів господарювання та 
застосовування здобутих знань у майбутній професійній діяльності. 
3.9. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Облік і аудит».  
3.10. Зміст. Теоретичні засади судово-експертної діяльності України. 
Методологія судово-бухгалтерської експертизи. Інформаційні сис-
теми і технології в судово-бухгалтерському експертному дослідженні. 
Організаційно-правове забезпечення судово-експертної діяльності в 
Україні. Організація судово-бухгалтерської експертизи в процесі 
судового та досудового слідства. Експертне дослідження втрат і 
фінансових порушень в установах і організаціях бюджетної сфери. 
Узагальнення та реалізація результатів судово-бухгалтерської 
експертизи на завершальній стадії її процесу. 
3.11. Рекомендовані джерела. 
Білуха М.Т. Судово-бухгалтерська експертиза : підручник / 
М.Т. Білуха. – К. : Вища шк., 2004. 
3.12. Методи навчання. Поєднання традиційних та нетрадиційних 
методів викладання із використанням інноваційних технологій:  
– лекції (тематична / проблемна);  
– семінарські/практичні заняття (традиційні, з моделюванням 
ситуацій). 
3.13. Методи оцінювання:  
– поточний/ модульний контроль (тестування, усне / письмове 
опитування); 
– підсумковий контроль (залік). 
3.14. Мова навчання. Українська. 
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Практика 
Навчальна практика 

 
Вступ до фаху 
Термін проходження та форма контролю. 
Семестр – I, тривалість 1 тиждень. Залік. 
 
Виробнича практика 
Комплексна практика. 
Термін проходження та форма контролю. 
Семестр – VIII, тривалість 4 тижні. Залік. 
 
4. Загальна інформація для студентів. 
 
4.1. Вартість проживання у гуртожитку становить 116,00–212,00 грн 
за місяць (залежно від кількості осіб, які проживають у кімнаті). 
 
4.2. Житло. 

На території студентського містечка є три студентські гуртожитки, 
розташовані за 5 хв ходи від головного навчального корпусу та за 
15 хв ходи від станцій метро «Лісова» та «Чернігівська». До центру 
міста (вул. Хрещатик) можна доїхати за 30 хв. Поблизу університету 
розташовано лісопаркову зону та Парк Кіото. 

У гуртожитках є дво- та тримісні кімнати із санвузлом, кухнями 
на кожному поверсі та пральнею. 

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 
проживання студента у гуртожитку, де встановлені права та обов’язки, 
а також відповідальність сторін за їх дотримання і виконання. 

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

№ 2 – вул. Д. Мілютенка, 6, м. Київ, 02156; тел. (044) 531-48-91,  
519-37-41, 513-11-82; 
№ 3 – вул. М. Матеюка, 2, м. Київ, 02156; тел. (044) 531-49-28,  
513-13-32; 
№ 4 – вул. М. Матеюка, 2-а, м. Київ, 02156; тел. (044) 531-47-62,  
531-47-99. 
 
4.3. Харчування. 

В університеті працює дві їдальні (у головному корпусі та 
корпусі Д), магазин (у корпусі Б), кафе та буфети (в усіх навчальних 
корпусах).  
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Вартість харчування у студентській їдальні:  
сніданок – 10–16 грн; 
обід – 15–30 грн; 
вечеря – 15–20 грн. 

 
4.4. Медичне забезпечення. 

На території студентського містечка функціонує медичний пункт, 
де працюють дільничний терапевт та 2 фельдшери, які здійснюють 
прийом студентів, профілактичні щеплення, маніпуляційні процедури, 
проводять санітарно-просвітницьку роботу; працює стоматологічна клініка. 

Медичне обслуговування іноземних громадян, які тимчасово 
перебувають на території України, здійснюється у державних та комуналь-
них 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 університету, гуртожитків: 
− навчальний корпус А обладнаний підйомною платформою та ліфтом 
для осіб з обмеженими фізичними можливостями; 

− навчальний корпус Д, актова зала (корпус В), гуртожитки № 2, № 4 
обладнано пандусами для заїзду візків та поручнями; 

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

− у навчальному корпусі А сходові майданчики обладнані поручнями; 
− матеріальна база університету має ліфти, світлові вимикачі на рівні 
доступу сидячої людини. 

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

Для окремих категорій студентів на підставі нормативно-
правових актів на отримання державних пільг і гарантій нарахову-
ються соціальні стипендії. Вони призначаються: 
− студентам з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 
піклування, а також студентам, які у період навчання у віці від 
18 до 23 років залишились без батьків; 
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− студентам з числа осіб, яким згідно із Законом України «Про статус 
і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорно-
бильської катастрофи», гарантуються пільги при призначенні стипендії; 

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

− студентам, які є дітьми-інвалідами й інвалідами І–ІІІ групи; 
− студентам, які 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 громадянства 
відповідно до вимог, установлених законодавством України. 

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

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

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

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

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

Розміри академічних стипендій встановлюються Кабінетом 
Міністрів України. Всі студенти першого року навчання у першому 
семестрі отримують академічну стипендію у мінімальному розмірі. 

Студентам пільгових категорій (сиротам, інвалідам, студентам, 
які мають дітей, студентам з малозабезпечених сімей, постраждалим 
від аварії на ЧАЕС) призначаються соціальні стипендії, розміри яких 
встановлюються Кабінетом Міністрів України. 

За особливі успіхи у навчанні, участь у науковій та громадській 
роботі студентам університету можуть призначатися персональні 



 99

академічні стипендії КНТЕУ та іменні академічні стипендії Президента 
України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, Київ-
ського міського голови. 

Також за успіхи у навчанні, участь у науковій, громадській та 
спортивній роботі студенти можуть заохочуватись цінними подарунками 
та грошовими преміями. 

З метою підвищення життєвого рівня студентам із малозахище-
них 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 і актів Кабінету Міністрів України. 

Студентам, які навчаються згідно з угодами, укладеними між 
університетом та фізичними або юридичними особами, стипендії можуть 
виплачуватися за рахунок коштів цих осіб, якщо це передбачено 
умовами угод. 

 
4.8. Відділ студентських справ. 

У студентському столі відділу кадрів університету зберігаються 
особові справи, документи про освіту, трудові книжки студентів, які 
навчаються в університеті. Основними завданнями працівників студент-
ського столу є: 

своєчасне внесення поточних змін в особові справи; 
зберігання документів у належному стані; 
надання інформації за письмовими запитами будь-яких 
інстанцій; 
надання студентам інформації, роз’яснення щодо Кодексу 
законів про працю України. 

 
4.9. Умови для навчання. 

Ректорат університету сприяє заходам щодо розширення інформа-
ційних ресурсів у бібліотеці, створення доступності та зручності 
у користуванні книжковим фондом. Протягом 2012 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 
становить понад 1,4 млн друкованих видань з різних галузей знань – 
підручники, навчальні посібники, наукова та довідкова література. 
Щорічне поповнення фонду документів бібліотеки становить близько 
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20 000 примірників. Придбання періодичних видань України та 
зарубіжних країн становить понад 300 назв. 

Бібліотека має сучасну матеріально-технічну базу. Встановлено 
понад 100 комп’ютерів та 3 потужні сервери, створено необхідні 
умови для ефективного обслуговування користувачів, організації 
фондів документів, електронних каталогів, виставок документів. 
Працює вільний Wi-Fi доступ до освітніх ресурсів мережі Інтернет. 

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

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

До послуг користувачів – доступ (за допомогою мережі Internet) 
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 (видавництва «Держзовнішінформ). 

• Енциклопедії та словники з різних галузей знань, географічні карти. 
• Матеріали для вивчення іноземних мов (англійська, німецька, грецька, 
французька, іспанська, італійська, японська). 

Електронна колекція мультимедійної бібліотеки налічує понад 
1700 назв видань на електронних носіях: 
• Видання КНТЕУ: «Вісник КНТЕУ», «Товари та ринки». 
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• 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. 

Важливе місце на сайті бібліотеки займають власні електронні 
ресурси. Бібліографічні бази даних створені на основі електронного 
каталогу бібліотеки, серед них база даних «Нові надходження 
літератури», яка відновлюється щоквартально. 

Для студентів перших курсів організовуються заняття з основ 
бібліотечно-бібліографічних знань у вигляді лекцій, практичної 
роботи та екскурсій по бібліотеці. Велика увага приділяється вмінню 
користуватися пошуковою системою бібліотеки, яка надає інформацію 
про фонд документів бібліотеки. 

Впровадження нових технологій дає змогу бібліотеці значно 
розширити інформаційне забезпечення користувачів, що впливає на 
якість навчального 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 1440 ПК, функціонують: 41 комп’ютерний клас, 10 інтерактивних 
комплексів, 40 мультимедійних проекторів. У 2012 р. парк комп’ютерної 
техніки оновлено 34 переносними мультимедійними комплектами 
ПК, встановлено Wi-Fi у корпусах А, Б, В. 

 
4.10. Міжнародні програми. 

Університет бере участь у розробленні та реалізації міжна-
родних проектів і програм для студентів, основними з яких є такі: 
− паралельне навчання у Французько-Українському інституті управ-
ління, створеному спільно з Університетом Овернь-Клермон 1, 
випускники якого, крім диплома КНТЕУ, одержують диплом держав-
ного зразка Франції; 

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

− програма обміну студентами з Познанським економічним універ-
ситетом (Польща), яка включає навчання за бакалаврськими або 
магістерськими програмами протягом семестру та короткотермінове 
стажування;  

− програма відбору кандидатів на навчання за магістерськими програ-
мами (франко-, англо- та іспаномовними) в Європейській школі 
менеджменту (European School of Management ESCP-EAP) у Парижі, 
Берліні, Турині, Лондоні та Мадриді; 

− проект Erasmus Mundus (напрям «Партнерство») для Білорусі, України, 
Молдови (EMP-AIM «Erasmus Mundus Partnership for Belarus, Ukraine 
and Moldova» № 204521-1-2011-1- LT-ERA MUNDUS-EMA 21), який 
впроваджується спільно з 20 університетами-партнерами Литви, 
Латвії, Великобританії, Австрії, Угорщини, Італії, Іспанії, Словаччини. 
Проект передбачає забезпечення мобільності з університетами-
партнерами з таких напрямів, як право, державне управління, бізнес, 
менеджмент, економіка. Програма також передбачає стажування 
аспірантів та викладачів. 

 
4.11. Практична інформація для мобільних студентів. 

Університет, що приєднався до Великої хартії університетів, 
успішно співпрацює більш ніж з 70-ма вищими навчальними закладами, 
міжнародними освітніми і науковими центрами та установами бага-
тьох країн світу, у т.ч. Азербайджану, Білорусі, Великобританії, 
Греції, Китаю, Молдови, Польщі, Німеччини, Португалії, Росії, 
Румунії, США, Угорщини, Франції, Японії та інших країн. 

Кращі студенти за знанням іноземних мов та рейтингом КНТЕУ 
згідно з програмою міжнародного співробітництва мають змогу здобувати 
освіту за кордоном: у Польщі – Краківський економічний університет, 
Познанський економічний університет; у Франції – Університет 
Овернь 1 м. Клермон-Ферран, Європейська школа менеджменту (м. Париж, 
Берлін, Турин, Лондон, Мадрид); в Угорщині – Будапештський 
економічний інститут та ін. 

Принцип мобільності студентів відповідно до положень 
Болонської декларації в університеті реалізується шляхом: 
− паралельного навчання у Французько-Українському інституті управ-
ління (ФУІУ), який діє на базі КНТЕУ з 2000 р.; 
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− участі в обміні студентами з метою навчання протягом семестру 
у закордонних ВНЗ – партнерах КНТЕУ; 

− участі у міжнародних конференціях, симпозіумах, семінарах та інших 
науково-практичних заходах; 

− здобуття грантів-стипендій урядів закордонних держав, міжнародних 
організацій, у т.ч. Європейської Комісії та ВНЗ окремих країн на 
право навчання, вдосконалення знань іноземної мови тощо; 

− проходження практики у провідних закладах готельно-ресторанного 
бізнесу Греції, Угорщини та інших європейських країн відповідно 
до угод про співробітництво з іноземними ВНЗ; 

− поглиблення та вдосконалення знань іноземних мов під час стажу-
вання та проходження практики тощо. 

 
4.12. Мовні курси. 

Курси іноземних мов здійснюють підготовку 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 
спілкування, навчальні матеріали, тип завдань та види діяльності. 

Модулі курсів зосереджені на характерних для 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 
у КНТЕУ. 

2. Вивчення базової граматики іноземної мови. 
3. Підготовка до складання державного екзамену з іноземної мови. 
4. Підготовка до складання вступного випробування у магістеріум. 
5. Підготовка до складання вступного випробування з англійської 
мови до Центру іноземної ділової мови. 

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

Навчання на курсах іноземних мов при Центрі іноземної ділової 
мови – платне.  

Контингент слухачів формується відповідно до наповнення груп 
протягом навчального року. 

Тривалість навчального курсу – 3, 2 місяці; 10 днів (експрес-
підготовка до державного екзамену). 
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За додатковою інформацією та для запису на курси іноземних 
мов звертатись до кім. А–214, тел. +38 (044) 531-48-79; кім. Г-511, 
тел. +38 (044) 531-47-43. 
 
4.13. Умови для занять спортом. 

В університеті створено належні умови для заняття фізичною 
культурою і спортом. Спортивно-масова та оздоровча робота про-
водиться на спортивній базі університету, до якої входять літній 
спортивний комплекс (футбольне поле, бігові доріжки, міні-футбольний, 
волейбольний та баскетбольний майданчики), ігрові манежі, зали 
тренажерний, 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, атлетична 
гімнастика, дзюдо, самбо, плавання, боді-фітнес, загальна фізична 
підготовка, фізична реабілітація. 

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

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

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

Створено всі умови для занять фізкультурою та спортом: 
обладнано сучасний стадіон зі штучним покриттям, дві ігрові зали, 
тренажерний зал, зал боротьби. Працюють спортивні секції з футболу, 
волейболу, баскетболу, бадмінтону, настільного тенісу, плавання, 
пауерліфтингу, атлетичної гімнастики, спортивної аеробіки, фітнесу, 
дзюдо-самбо. 
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4.15. Студентські організації. 
Громадське життя в університеті насичене, багатогранне 

та різноманітне. В університеті на громадських засадах діють: 
• рада студентського самоврядування університету, 5 рад студентського 
самоврядування на факультетах і 3 ради студентського самоврядування 
у гуртожитках; 

• наукове товариство студентів, аспірантів та молодих вчених КНТЕУ; 
• студентські дискусійні клуби та клуби за інтересами – «Правничий», 

«Підприємець», «Менеджер», «Луки Пачоллі», «Ревізор», «English 
club», «Експерт», «Товарознавець», «Туристичний», «Фінансист», 
спортивний клуб «Меркурій». 

Інформація щодо навчання студентів, дозвілля, занять спортом 
розміщується у газеті «Університет і час» та на сторінці сайта 
університету «Студентське життя» (http://www.knteu.kiev.ua), офіційній 
сторінці КНТЕУ у соціальній мережі ВКонтакте. 
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