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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 квалі-
фікації 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. 

Магістр з товарознавства та експертизи в митній справі. 
 
2.2. Вимоги та положення до кваліфікації. 

Вимоги та положення до кваліфікації – згідно з Галузевими 
компонентами державних стандартів вищої освіти України: 

Освітньо-кваліфікаційна характеристика магістра за спеціальністю 
8.03051002 «Товарознавство та експертиза в митній справі» напряму 
підготовки 030510 «Товарознавство і торговельне підприємництво», 
затверджена наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту 
України від 27.11.2012 р. № 1324; 
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Освітньо-професійна програма підготовки магістра за спеціаль-
ністю 8.03051002 «Товарознавство та експертиза в митній справі» 
напряму підготовки 030510 «Товарознавство і торговельне підприєм-
ництво», затверджена наказом Міністерства освіти і науки України 
від 09.02.2009 р. № 80. 
 
2.3. Ключові результати навчання (освітні і професійні цілі). 

Дати ґрунтовні спеціальні вміння та знання інноваційного характеру, 
достатні для продукування нових знань і виконання професійних завдань 
на первинних посадах у сфері митного контролю, товарознавчої, 
експертної, наукової діяльності, прийнятті оперативних рішень, 
оперативному управлінні первинними підрозділами; здійснення діяль-
ності за складним алгоритмом, що містить процедуру конструювання 
рішень.  
 
2.4. Доступ до подальшого навчання. Право вступу до аспірантури. 

 
2.5. Діаграма структури програми навчання в кредитах ЄКТС. 
 

V курс 

Назва дисципліни Обсяг, 
год 

Кредити
ЄКТС 

І  
семестр 

ІІ 
семестр

НМГЕ. Ділова іноземна мова 108 3 3  
НМГЕ. Міжнародне право 108 3 3  
НМПП. Експертиза товарів (ідентифі-
кація товарів, експертиза товарів, методи 
визначення фальсифікації товарів) 

216 6 6  

НМПП Міжнародне технічне 
регулювання 

108 3 3  

НМПП. Експертиза дорогоцінних 
металів та коштовного каміння 

108 3 3  

НМПП. Експертиза наркотичних, 
отруйних та вибухонебезпечних речовин

108 3 3  

ВМПП. Митна безпека 108 3 3  
ВМПП. Митна логістика 54 1,5 1,5  
ВМПП. Товарознавство зброї 54 1,5 1,5  
ВС. Методика викладання у вищій школі 
ВС. Методологія і організація наукових 
досліджень 

54  1,5 1,5  

ВС. Ідентифікація паливно-мастильних 
матеріалів  
ВС. Експертиза алкогольних напоїв  

54 1,5 1,5  

НМГЕ. Охорона праці 54  1,5  1,5 
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Закінчення таблиці 
Назва дисципліни Обсяг, 

год 
Кредити
ЄКТС 

І  
семестр 

ІІ 
семестр

НМПП. Експертиза товарів (ідентифі-
кація товарів, експертиза товарів, методи 
визначення фальсифікації товарів) 

216 6  6 

НМПП. Митна справа 162 4,5  4,5 
НМПП. Адміністративний менеджмент 108 3  3 
НМПП. Міжнародна торгівля 108 3  3 
ВМГЕ. Трудове право 54  1,5  1,5 
ВМПП. Діловий етикет 54 1,5  1,5 
НМПП.1.1. Виробнича комплексна з фаху 
практика 

324 9  9 

Разом  60 30 30 
 

VI курс 

Назва дисципліни Обсяг, 
год 

Кредити 
ЄКТС 

ІІІ 
семестр 

НМГЕ. Інтелектуальна власність 54  1,5 1,5 
НМГЕ. Цивільний захист 54 1,5 1,5 
НМПП. Основи експертизи культурних 
цінностей 

108 3 3 

ВМПП. Експертиза в міжнародній торгівлі 108 3 3 
НМПП.1.2. Виробнича переддипломна 
практика 

108 3 3 

НМПП.1.3. Дипломне проектування 540 15 15 
Разом  27 27 
Усього  87  

 
2.6. Кінцеве екзаменування.  

Публічний захист дипломної магістерської роботи. 
 
2.7. Вимоги до екзаменування та оцінювання. 

В університеті діє «Положення про систему контролю знань 
студентів» (затверджене ректором 30 серпня 2012 р.), в якому визначено 
форми контролю знань: екзамен/залік (зазначаються у відповідному 
навчальному плані), порядок організації контролю знань тощо. 

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

 
2.8. Координатори ЄКТС від факультету. 
Осика Віктор Анатолійович – декан факультету товарознавства 
і торговельного підприємництва кандидат технічних наук, доцент.  
Адреса: 02156, м. Київ, вул. Кіото, 19, КНТЕУ (кім. А-337). 
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Тел.: +38 (044) 531-47-94, +38 (044) 513-77-63; факс: 544-74-14;  
e-mail: osyka@knteu.kiev.ua. 
Години, коли можна зв’язатися з координатором: 
щоденно, крім суботи і неділі з 9.00 до 15.00. 

 
+38 (044) 531-47-96 
e-mail: 
6119967@ukr.net 

Заступник декана 
з навчально-мето-
дичної та наукової 
роботи 

Бондаренко 
Євгенія Віталіївна 

+38 (044) 531-47-96 Заступник декана  
з навчальної роботи  

Сім’ячко 
Олена Іванівна 

+38 (044) 531-47-96 Заступник декана 
з навчально-виховної 
роботи  

Мостика 
Костянтин Вікторович

 
 
3. Опис дисциплін. 
3.1. Назва. Ділова іноземна мова. 
3.2. Шифр. НМГЕ. 
3.3. Тип. Обов’язкова. 
3.4. Рік навчання. 2013/2014. 
3.5. Семестр. І. 
3.6. Кількість кредитів ЄКТС. 3. 
3.7. ПІБ лектора, науковий ступінь, посада. 

Англ. Франц. Нім. 
Бербенець Л.І., доц., 
Зощенко Л.А., старш. 
викл., Харченко Г.Є., 
старш. викл. 
Бєлова В.В., старш. 
викл., 
Уханова Л.С., старш. 
викл. 

Образ О.Г., канд. 
філол. наук, доц. 

Коваленко Л.В., старш. 
викл., 
Галаган В.Я., старш. 
викл. 

3.8 Результати навчання. Формування необхідного рівня знань  
та набуття практичних навичок ділового спілкування, читання та перекладу 
оригінальної іноземномовної літератури з фаху, написання анотації/ 
реферату/ділового листа, роботи з комерційною документацією. 
3.9. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни: «Іноземна мова 
професійного спрямування». 
3.10. Зміст. Інтенсивне вивчення іноземномовної лексики з фаху 
та формування уміння і навичок ділового листування. Засоби зв’язку 
та комерційна документація. 
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3.11. Рекомендовані джерела. 
Англ. Франц. Нім. 

Латигіна А.Г. 
Англійська мова 
міжнародного 
бізнесу та менедж-
менту : навч. посіб. / 
А.Г. Латигіна. – К. : 
Київ. нац. торг.-
екон. ун-т, 1999.  
Зощенко Л.А. 
English of Food 
Science and 
Commercial Activity : 
навч. посіб. / 
Л.А. Зощенко. – К. : 
Київ. нац. торг.-
екон. ун-т, 2002. 

Capul J.Y. Dictionnaire 
d’économie et de 
Sciences Sociales / 
J.Y. Capul, O. Garnier. – 
Paris : GFT, 1994. 
Bremond J. Dictionnaire 
des théories et mécanismes 
économiques / J. Bremond, 
A. Gélédan. – Paris : GFT, 
1984. 
Mélikhova G. Le français 
des affaires / 
G. Mélikhova. – М. : 
Абрис Пресс, 2001. 
М. Danilo, B. Tauzin le 
français de l’entreprise 
CLE Internqtional. – 
Paris, 2007. 
Буцикіна Н.Є. 
Французька мова 
комерційної діяльності. 
Le français du commerce / 
Н.Є. Буцикіна. – К. : 
Київ. нац. торг.-екон. 
ун-т, 2009. 
Mauger G. Le français 
commercial : підручник / 
G. Mauger, J. Charon. – 
Т. 1. – Paris : GFT, 1988. 

Коваленко Л.В. 
Німецька мова діло-
вого спілкування : 
навч. посіб. / 
Л.В. Коваленко,  
В.Я. Галаган. – К. : 
Київ. нац. торг.-екон. 
ун-т, 2007. 

3.12. Методи навчання. Практичні заняття, інтерактивні методи 
та технології викладання, комп’ютерне тестування.  
3.13. Методи оцінювання:  
Контроль знань: 
поточний (опитування, тестування, контрольні роботи);  
підсумковий (залік).  
3.14. Мова навчання. Англійська, французька, німецька. 
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3.1. Назва. Міжнародне право. 
3.2. Шифр. НМГЕ. 
3.3. Тип. Обов’язкова. 
3.4. Рік навчання. 2013/2014. 
3.5. Семестр. І. 
3.6. Кількість кредитів ЄКТС. 3. 
3.7. ПІБ лектора, науковий ступінь, посада. Батрименко В.І., канд. 
іст. наук, доц. 
3.8. Результати навчання. У результаті вивчення дисципліни студенти 
повинні знати: 
− основні проблеми теорії міжнародного права;  
− розуміння загальних принципів міжнародного права та особли-

востей правового регулювання міжнародних відносин.  
вміти: 
вироблення навичок роботи з нормативним матеріалом. 
3.9. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни: «Правознавство», 
«Господарське право». 
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. Міжна-
родне повітряне право та космічне право. Міжнародне економічне право. 
Міжнародне співробітництво в боротьбі зі злочинністю. Міжнародно-
правові засоби вирішення міжнародних спорів і конфліктів. 
3.11. Рекомендовані джерела. 
1. Баймуратов М.О. Міжнародне право / М.О. Баймуратов. – Х. : 

Одіссей, 2009.  
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, 

2007.  
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. 
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3.13. Методи оцінювання:  
− поточний/ модульний контроль (тестування, усне/письмове опиту-

вання тощо);  
− підсумковий контроль (залік). 
3.14. Мова навчання. Українська. 
 
3.1. Назва. Експертиза товарів (ідентифікація товарів, експертиза 
товарів, методи визначення фальсифікації товарів). 
3.2. Шифр. НМПП. 
3.3. Тип. Обов’язкова. 
3.4. Рік навчання. 2013/2014. 
3.5. Семестр. І, ІІ. 
3.6. Кількість кредитів ЄКТС. 12. 
3.7. ПІБ лектора, науковий ступінь, посада. Коломієць Т.М., канд. 
техн. наук, доц.; Романенко Л.О., канд. техн. наук, доц.; Белінська С.О., 
канд. техн. наук, доц.; Павлюченко Ю.П., канд. техн. наук, доц.; 
Мотузка Ю.М., канд. техн. наук, доц.; Сім’ячко О.І., канд. техн. наук, доц. 
3.8. Результати навчання. Формування знань щодо особливостей 
проведення та перспектив розвитку заходів ідентифікації товарів  
в Україні та світі; опанування порядку організації, проведення та доку-
ментального оформлення результатів експертизи кількості та якості 
харчових продуктів та непродовольчих товарів; набуття навичок 
проведення та досліджень щодо виявлення фальсифікацій харчових 
продуктів та непродовольчих товарів. 
3.9. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни: «Товарознавство», 
«Комерційне право». 
3.10. Зміст.  
Модуль «Ідентифікація товарів».  
Роль та законодавчо-нормативна база ідентифікації. Види ідентифі-
кації. Засоби ідентифікації. Світовий досвід ідентифікації товарів. 
Перспективи розвитку ідентифікації товарів в Україні та світі.  
Модуль «Експертиза товарів».  
Місце та роль експертизи товарів у сучасних умовах розвитку ринку; 
основні поняття і терміни щодо експертизи; функції установ, що 
здійснюють експертизу товарів; права, обов’язки експерта; види експертиз; 
технологія проведення товарознавчої експертизи товарів; підстави для 
призначення та особливості товарознавчої експертизи; документальне 
оформлення результатів експертизи; перспективи розвитку експертної 
діяльності. 
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Модуль «Методи визначення фальсифікації товарів». 
Поняття про фальсифікацію товарів. Види, способи, ознаки та різно-
види фальсифікацій. Правові аспекти фальсифікації товарів та заходи 
щодо її попередження. Захист товарів від підробок. Особливості вияв-
лення фальсифікації харчових продуктів та непродовольчих товарів. 
3.11. Рекомендовані джерела. 
1. Коломієць Т.М. Експертиза товарів : підручник / Т.М. Коломієць, 

Н.В. Притульська, О.Л. Романенко. – К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 
2009. 

2. Павлюченко Ю.П. Методи визначення фальсифікації продовольчих 
товарів : навч. посіб. / Ю.П. Павлюченко. – К. : Київ. нац. торг.-
екон. ун-т, 2001. 

3. Притульська Н.В. Ідентифікація товарів : монографія / 
Н.В. Притульська. – К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2007.  

4. Інструкція про порядок проведення товарознавчої експертизи товарів 
(продукції) експертами Торгово-промислових палат України. – К., 
2000. 

5. Титаренко Л.Д. Ідентифікація та фальсифікація продовольчих това-
рів : навч. посіб. / Л.Д. Титаренко, В.А. Павлова, В.Д. Малигіна. – 
К. : Центр навч. л-ри, 2006. 

6. Идентификация и фальсификация непродовольственных товаров : 
учеб. пособие / под общ. ред. И.Ш. Дзахмишевой. – М. : Дашков 
и К0, 2009. 

3.12. Методи навчання. Поєднання традиційних та нетрадиційних 
методів викладання із використанням інноваційних технологій: 
− лекції (тематичні, проблемні); 
− лабораторні заняття (лабораторні дослідження, вирішення ситуаційних 

завдань). 
3.13. Методи оцінювання:  
− поточний контроль (тестування, опитування, перевірка індиві-

дуальних завдань); 
− підсумковий контроль (екзамен після 1-го та 2-го семестрів). 
3.14. Мова навчання. Українська. 
 
3.1. Назва. Міжнародне технічне регулювання. 
3.2. Шифр. НМПП. 
3.3. Тип. Обов’язкова. 
3.4. Рік навчання. 2013/2014. 
3.5. Семестр. І. 
3.6. Кількість кредитів ЄКТС. 3. 
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3.7. ПІБ лектора, науковий ступінь, посада. Мотузка Ю.М., канд. 
техн. наук, доц. 
3.8. Результати навчання. Формування системи знань щодо ролі 
системи технічного регулювання в умовах глобалізації економічних 
процесів, характеристики міжнародних угод та законодавчої і норма-
тивно-правової основи міжнародного технічного регулювання. 
3.9. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни: «Теоретичні основи 
товарознавства», «Товарознавство», «Захист прав споживачів», «Серти-
фікація товарів та послуг», «Технічне регулювання». 
3.10. Зміст. Вивчення структури, складових системи міжнародного 
технічного регулювання, законодавчого та нормативно-правового 
забезпечення її функціонування, аналіз діяльності міжнародних та 
національних організацій у цій сфері, окреслення перспектив органі-
заційних заходів щодо адаптації положень вітчизняної системи тех-
нічного регулювання відповідно до міжнародних норм та правил. 
3.11. Рекомендовані джерела. 
1. Про підтвердження відповідності : Закон України № 2406-III 

від 17.05.2001. 
2. Угода Світової організації торгівлі про технічні бар’єри в торгівлі, 

затверджена Рішенням Ради № 94/800/ЄС від 22 грудня 1994 року 
(Official Journal L 336, 23/12/1994 P. 0001-0002). 

3. Codex Alimentarius. Рекомендований міжнародний звід правил. 
Загальні принципи гігієни харчових продуктів. CAC/RCP 1-1969 
(Rev.4-2003). 

4. Чорнопищук М. Технічне регулювання як інструмент боротьби 
з тіньовою економікою // Стандартизація, сертифікація, якість. – 
К. – № 3. – 2008. – С. 67–72.  

3.12. Методи навчання. Поєднання традиційних та нетрадиційних 
методів викладання із використанням інноваційних технологій: 
− лекції (тематичні, проблемні); 
− практичні заняття (вирішення ситуаційних завдань). 
3.13. Методи оцінювання:  
− поточний контроль (тестування, опитування, перевірка індиві-

дуального завдання); 
− підсумковий контроль (екзамен). 
3.14. Мова навчання. Українська. 
 
3.1. Назва. Експертиза дорогоцінних металів та коштовного каміння. 
3.2. Шифр. НМПП. 
3.3. Тип. Обов’язкова. 
3.4. Рік навчання. 2013/2014. 
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3.5. Семестр. І. 
3.6. Кількість кредитів ЄКТС. 3. 
3.7. ПІБ лектора, науковий ступінь, посада. Індутний В.В., д-р 
геол.-мінерал. наук, проф. 
3.8. Результати навчання. Формування методологічних підходів 
до визначення природи й ідентифікації дорогоцінного каміння та дорого-
цінних металів. 
3.9. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни: «Фізика і методи 
дослідження сировини і матеріалів», «Хімія і методи дослідження 
сировини і матеріалів», «Товарознавство непродовольчих товарів», 
«Експертиза товарів». 
3.10. Зміст. Мінерали, їх властивості та структура; елементи кристало-
оптики та кристалографії; класифікація коштовного каміння; власти-
вості коштовного каміння та їх вплив на якість та цінність; синтетичне 
та штучне каміння; характеристика властивостей та діагностичні 
ознаки дорогоцінного каміння мінерального та органогенного похо-
дження; огранювання коштовного каміння; експертиза якості дорого-
цінного каміння; характеристика властивостей та діагностичні ознаки 
дорогоцінних металів; перевірка проби сплавів та визначення складу 
дорогоцінних металів. 
3.11. Рекомендовані джерела. 
1. Артюх Т.М. Експертиза дорогоцінних металів та коштовного 

каміння : навч. посіб. / Т.М. Артюх, Л.В. Черняк, Н.Б. Марчук, 
К.А Пірковіч. – К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2008.  

2. Артюх Т.М. Діагностика та експертиза коштовностей : підручник / 
Т.М. Артюх. – К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2002. 

3. Андерсон Б. Определение драгоценных камней : пер. с англ. / 
Б. Андерсон. – М. : Мир камня, 1996. 

3.12. Методи навчання. Поєднання традиційних та нетрадиційних 
методів викладання із використанням інноваційних технологій: 
− лекції (тематичні, проблемні); 
− лабораторні заняття (виконання індивідуальних лабораторних 

досліджень). 
3.13. Методи оцінювання:  
− поточний контроль (тестування, усне та письмове опитування, 

перевірка виконання задач, ситуаційних завдань); 
− підсумковий контроль (екзамен). 
3.14. Мова навчання. Українська. 
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3.1. Назва. Експертиза наркотичних, отруйних та вибухонебезпечних 
речовин.  
3.2. Шифр. НМПП. 
3.3. Тип. Обов’язкова. 
3.4. Рік навчання. 2013/2014. 
3.5. Семестр. І. 
3.6. Кількість кредитів ЄКТС. 3. 
3.7. ПІБ лектора, науковий ступінь, посада. Геваза Ю.І. д-р хім. 
наук, проф.  
3.8. Результати навчання. Засвоїти будову речовин та одержати 
навики з основних методів їх дослідження.  
3.9. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни: «Хімія», «Фізико-
хімічні методи дослідження». 
3.10. Зміст. Будова наркотичних, отруйних та вибухових речовин 
та проведення їх хімічного та фізико-хімічного дослідження.  
3.11. Рекомендовані джерела. 
1. Геваза Ю.І. Експертиза наркотичних, вибухових та отруйних 

речовин / Ю.І. Геваза, В.Ю. Буряк. – К., 2011. 
2. Методичні рекомендації до лабораторних занять «Експертиза 

наркотичних, отруйних та вибухових речовин». – К., 2012. 
3.12. Методи навчання. Начитування лекцій та проведення лабора-
торних робіт. 
3.13. Методи оцінювання: Усне опитування та проведення контрольних 
робіт і тестування. 
3.14. Мова навчання. Українська. 
 
3.1. Назва. Митна безпека. 
3.2. Шифр. ВМПП. 
3.3. Тип. Обов’язкова. 
3.4. Рік навчання. 2013/2014. 
3.5. Семестр. І. 
3.6. Кількість кредитів ЄКТС. 3. 
3.7. ПІБ лектора, науковий ступінь, посада. Пашко П.В., канд. техн. 
наук, доц. 
3.8. Результати навчання. Формування системи професійних знань 
і навичок щодо критеріїв, порядку оцінювання і забезпечення митної 
безпеки. 
3.9. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни: «Основи митної 
справи», « Нормативно-правове регулювання митної справи», «Митна 
справа». 
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3.10. Зміст. Митна безпека держави та її особливості. Засади форму-
вання та функціонування механізмів забезпечення митної безпеки. 
Система управління забезпеченням митної безпеки. Основні складові 
митної безпеки, її роль та місце у розвитку економіки України. Аналіз 
ризикових ситуацій в митній справі. Управління ризиковими ситу-
аціями в митній справі. Методи визначення стану митної безпеки. 
3.11. Рекомендовані джерела. 
1. Пашко П.В. Митна безпека (теорія, методологія та практичні 
рекомендації) : монографія / П.В. Пашко. – Одеса : Пласке, 2009. 

3.12. Методи навчання. Поєднання традиційних та нетрадиційних 
методів викладання із використанням інноваційних технологій: 
− лекції (проблемні); 
− практичні заняття (дискусія, вирішення ситуаційних завдань, роз-

в’язання задач). 
3.13. Методи оцінювання:  
− поточний контроль (тестування, усне та письмове опитування, 

перевірка підготовлених індивідуальних завдань); 
− підсумковий контроль (екзамен). 
3.14. Мова навчання. Українська. 
 
3.1. Назва. Митна логістика. 
3.2. Шифр. ВМПП. 
3.3. Тип. Обов’язкова. 
3.4. Рік навчання. 2013/2014. 
3.5. Семестр. І. 
3.6. Кількість кредитів ЄКТС. 1,5. 
3.7. ПІБ лектора, науковий ступінь, посада. Караваєв Т.А., канд. 
техн. наук, доц. 
3.8. Результати навчання. Набуття теоретичних знань і практичних 
навичок застосування логістичних підходів для максимальної раціона-
лізації, спрощення і прискорення процесів митного оформлення 
і контролю товарів, які є об’єктами експортно-імпортних операцій. 
3.9. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни: «Основи митної 
справи», «Основи ЗЕД», «Товарна номенклатура ЗЕД», «Митні платежі», 
«Технічні засоби митного контролю», «Митна справа». 
3.10. Зміст. Вивчення специфіки логістичного підходу до управління 
товарними і матеріальними потоками. Логістична організація митної 
справи в Україні: сутність, основні підходи і напрями реалізації. 
Характеристика цілей митної логістики та способів їх досягнення 
в митній системі Україні. Характеристика логістичних потоків експортно-
імпортних операцій як об’єктів митного оформлення і контролю. 
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Аналіз компонентної, функціональної та регіональної структури митної 
логістики в Україні. Митні логістичні системи: принципи побудови 
та функціонування. Інформаційне забезпечення митних логістичних 
систем. Класифікація та вивчення макрологістичних і мікрологістичних 
митних систем. Характеристика метарівня, мезорівня, макрорівня, 
мікрорівня та локального рівня митної логістики в Україні. Логісти-
зація процесу митного контролю та оформлення вантажів в Україні. 
Раціоналізація й оптимізація потоків митного оформлення та пропуску 
вантажів як головний напрям логістизації митної справи. Фактори, 
що впливають на логістизацію процедур митного контролю, оформлення 
та пропуску вантажів через митний кордон України. Аналіз логістичних 
ланцюгів митного контролю та оформлення вантажів та логістичного 
потенціалу на прикладі митниці або регіону.  
3.11. Рекомендовані джерела. 
1. Парфенов А.В. Таможенная логістика : учеб. пособие / А.В. Парфенов. – 

СПб. : СПб ГУЭФ, 2000.  
2. Стаханов Д.В. Таможенная логистика / Д.В. Стаханов, В.Н. Стаханов. – 

М. : ПРИОР, 2000.  
3. Смирнов І.Г. Логістика: просторово-територіальний вимір : 

монографія / І.Г. Смирнов. – К. : Обрії, 2004.  
3.12. Методи навчання. Поєднання традиційних та нетрадиційних 
методів викладання із використанням інноваційних технологій: 
− лекції (тематичні, проблемні); 
− практичні заняття (робота у малих групах). 
3.13. Методи оцінювання:  
− поточний контроль (тестування, усне та письмове опитування, 

перевірка підготовлених індивідуальних завдань, рефератів, дайджестів); 
− підсумковий контроль (залік). 
3.14. Мова навчання. Українська. 
 
3.1. Назва. Товарознавство зброї. 
3.2. Шифр. ВМПП. 
3.3. Тип. Обов’язкова. 
3.4. Рік навчання. 2013/2014. 
3.5. Семестр. І. 
3.6. Кількість кредитів ЄКТС. 1,5. 
3.7. ПІБ лектора, науковий ступінь, посада. Михайлов С.В., асист.  
3.8. Результати навчання. Після вивчення дисципліни студенти мають 
знати: 
− принципи конструювання, виготовлення, користування та володіння 

зброєю; 
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− методологію визначення криміналістичних ознак; 
− механізми правового регулювання і державного контролю ринку 

зброї в Україні; 
вміти: 
− ідентифікувати зброю; 
− вирішувати задачі практичного характеру, що виникають під час 

митного оформлення зброї в установах державної митної служби 
України; 

− визначити правильність декларування зброї під час митного 
оформлення; 

− застосовувати затверджені методики криміналістичної експертизи 
зброї у митній справі. 

3.9. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни: «Фізика і методи 
дослідження сировини і матеріалів», «Товарна номенклатура ЗЕД», 
«Основи митної справи», «Товарознавство непродовольчих товарів». 
3.10. Зміст. Нормативно-правове регулювання ринку зброї в Україні. 
Асортимент і класифікація всіх видів зброї. Клинкова і метальна 
зброя. Бойова вогнепальна зброя. Мисливська вогнепальна зброя. 
Боєприпаси для вогнепальної зброї. Пневматична зброя і боєприпаси 
до неї. Експертиза властивостей мисливської, пневматичної та холодної 
зброї. 
3.11. Рекомендовані джерела. 
1. Михайлов В.І. Товарознавство зброї : навч. посіб. / В.І. Михайлов. – 

К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2007. 
2. Малов О. Охотничье холодное оружие / О. Малов. – М. : Аквариум, 

2005.  
3. Трофимов В.Н. Комбинированные охотничьи и спортивные 

гладкоствольные ружья (Справочник) / В.Н. Трофимов. – М. :  
ИД Рученькиных, 2005.  

4. Трофимов В.Н. Пули для пневматического оружия / В.Н. Трофимов. – 
М. : ИД Рученькиных, 2005.  

5. Іщенко А.В. Пістолети та револьвери, призначені для відстрілу 
патронів, споряджених метальними снарядами «несмертельної» дії, 
та набої до них : судово-балістичний довідник / А.В. Іщенко,  
О.В. Грищенко, І.В. Ігнатьєв, В.В. Назаров. – К. : ВАРТА, 2005.  

6. Руденко Ф.А. Оружие и боеприпасы / Ф.А. Руденко, В.Ю. Семашко. – 
М. : Астрель АСТ, 2003. 

3.12. Методи навчання. Поєднання традиційних та нетрадиційних 
методів викладання із використанням інноваційних технологій: 
− лекції (тематичні); 
− лабораторні заняття (презентація, ситуаційні завдання). 
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3.13. Методи оцінювання:  
− поточний контроль (тестування, усне та письмове опитування, 

перевірка вирішеного ситуаційного завдання); 
− підсумковий контроль (залік). 
3.14. Мова навчання. Українська. 
 
3.1. Назва. Методика викладання у вищій школі. 
3.2. Шифр. ВС. 
3.3. Тип. За вибором. 
3.4. Рік навчання. 2013/2014. 
3.5. Семестр. І. 
3.6. Кількість кредитів ЄКТС. 1,5. 
3.7. ПІБ лектора, науковий ступінь, посада. Глушкова Т.Г., канд. 
техн. наук, доц.  
3.8. Результати навчання. Після вивчення дисципліни студент повинен  
знати: 
− сучасну структуру вищої освіти України та чинне законодавство 

і нормативні документи; 
− організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах 

різних країн світу; 
− психолого-педагогічні та дидактичні основи навчального процесу 

у вищих навчальних закладах;  
− сучасні методики викладання дисциплін у вищій школі; 
вміти: 
− узагальнювати практичний досвід організації навчального процесу 

в Україні та провідних країн світу; 
− користуватись нормативними документами, які діють у вищій освіті, 
− мати практичні навички і вміння щодо методики викладання 

із використанням традиційних та інноваційних освітніх технологій; 
− розвивати здібності, необхідні для ефективної педагогічної діяль-

ності, формування основ педагогічної майстерності; 
− опановувати питання організації та контролю самостійної роботи, 

контролю та діагностики знань студентів. 
3.9. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни: «Психологія». 
3.10. Зміст. Система вищої освіти в Україні, тенденції та перспективи 
розвитку. Планування і організація навчального процесу. Психологічні 
основи навчання та педагогічна майстерність викладача. Система 
методів навчання у вищій школі та їх застосування у викладанні 
фахових дисциплін. Науково-методичне забезпечення навчального 
процесу. Аудиторні форми навчання у вищих навчальних закладах: 
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підготовка та методика проведення. Інтерактивні методи навчання 
і тактика їх застосування. Організація самостійної роботи студентів. 
Контроль і діагностика знань студентів. Організація практичної підго-
товки студентів. 
3.11. Рекомендовані джерела. 
1. Болюбаш Я.Я. Організація навчального процесу у вищих навчальних 

закладах освіти / Я.Я. Болюбаш. – К. : КОМПАС, 1997. 
2. Вітвицька С.С. Основи педагогіки вищої школи : метод. посіб. для 

студ. магістратури / С.С. Вітвицька. – К. : Центр навч. л-ри, 2003. 
3. Мистецтво бути викладачем : практ. посіб. – К. : Консорціум 

із удосконалення менеджмент-освіти в Україні, 2003. 
4. Освітні технології : навч.-метод. посіб. / за ред. С.У. Піхоти. – К. : 

А.С.К., 2001.  
5. Серьожникова Р.К. Основи психології і педагогіки : навч. посіб. / 

Р.К. Серьожникова. – К. : Центр навч. л-ри, 2003. 
6. Фібула М.М. Педагогіка: навч. посіб. / М.М. Фібула. – К. : 

Академія, 2000. 
3.12. Методи навчання. Поєднання традиційних та нетрадиційних 
методів викладання із використанням інноваційних технологій: 
− лекції (тематичні, проблемні); 
− практичні заняття (дискусія, презентація, робота у малих групах, 

вирішення ситуаційних завдань). 
3.13. Методи оцінювання:  
− поточний контроль (тестування, усне та письмове опитування, 

перевірка підготовленої презентації, міні-проекту); 
− підсумковий контроль (залік). 
3.14. Мова навчання. Українська. 
 
3.1. Назва. Методологія і організація наукових досліджень. 
3.2. Шифр. ВС. 
3.3. Тип. За вибором. 
3.4. Рік навчання. 2013/2014. 
3.5. Семестр. І. 
3.6. Кількість кредитів ЄКТС. 1,5. 
3.7. ПІБ лектора, науковий ступінь, посада. Пугачевський Г.Ф., д-р 
техн. наук, проф. 
3.8. Результати навчання. Формування вмінь застосовувати законо-
мірності, методи та форми наукового пізнання під час проведення 
наукових досліджень та під час аналізу явищ і процесів, пов’язаних 
з професійною діяльністю. 
3.9. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни: «Філософія». 
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3.10. Зміст. Проблеми наукового пізнання. Діалектика як теорія  
та методологія наукового дослідження. Логічні основи наукового 
дослідження. Гносеологічні засади наукового дослідження. Проблеми 
істини у науковому дослідженні. Методологічні основи наукового 
дослідження. Специфіка наукового пізнання. Основні етапи та форми 
у процесі наукового дослідження. Рівні та методи наукового дослі-
дження. Аргументація та доказ у науковому дослідженні. Структура 
і динаміка наукового дослідження. 
3.11. Рекомендовані джерела. 
1. Философия и методология науки : учеб. для вузов / под ред. 

В.И. Купцова. – М. : Высш. шк., 1996. 
2. Грани научного творчества. – М. : Гардарики, 1999. 
3.12. Методи навчання. Поєднання традиційних та нетрадиційних 
методів викладання із використанням інноваційних технологій: 
− лекції (проблемні); 
− практичні заняття (тренінг, презентація, дискусія). 
3.13. Методи оцінювання:  
− поточний контроль (усне та письмове опитування, перевірка підго-

товленого міні-проекту); 
− підсумковий контроль (залік). 
3.14. Мова навчання. Українська. 
 
3.1. Назва. Ідентифікація паливно-мастильних матеріалів. 
3.2. Шифр. ВС. 
3.3. Тип. За вибором. 
3.4. Рік навчання. 2013/2014. 
3.5. Семестр. І. 
3.6. Кількість кредитів ЄКТС. 1,5. 
3.7. ПІБ лектора, науковий ступінь, посада. Караваєв Т.А., канд. 
техн. наук, доц. 
3.8. Результати навчання. Після вивчення дисципліни студент повинен 
знати: 
− основи технології переробки нафти і напрями розвитку вироб-

ництва альтернативних видів палив; 
− основи формування якості паливно-мастильних матеріалів у техно-

логічних процесах їх виробництва; 
− властивості паливно-мастильних матеріалів та сутність методів 

визначення їх показників; 
− критерії, засоби та методи ідентифікації паливно-мастильних мате-

ріалів. 
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вміти: 
− визначати показники якості нафтопродуктів методами, передбаче-

ними нормативними документами; 
− оцінювати відповідність показників якості паливно-мастильних 

матеріалів встановленим вимогам; 
− формулювати висновки щодо відповідності властивостей нафто-

продуктів технічним параметрам транспорту і механізмів. 
3.9. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни: «Хімія та методи 
дослідження сировини і матеріалів», «Товарознавство непродовольчих 
товарів», «Експертиза товарів». 
3.10. Зміст. Види паливно-мастильних матеріалів і технічних рідин. 
Класифікація різних видів палива і мастильних матеріалів. Основи 
виробництва паливно-мастильних матеріалів. Вимоги до якості. Мето-
дологія визначення показників якості паливно-мастильних матеріалів. 
Ідентифікаційна експертиза паливно-мастильних матеріалів і технічних 
рідин. 
3.11. Рекомендовані джерела. 
1. Кириченко Н.Б. Автомобильные эксплуатационные материалы / 

Н.Б. Кириченко. – М. : Академия, 2003. 
2. Гуреев А.А. Автомобильные бензины. Свойства и применение / 

А.А. Гуреев, В.С. Азев. – М. : Химия, 1996. 
3.12. Методи навчання. Поєднання традиційних та нетрадиційних 
методів викладання із використанням інноваційних технологій: 
− лекції (тематичні, проблемні); 
− лабораторні заняття (лабораторні дослідження, ситуаційні завдання). 
3.13. Методи оцінювання:  
− поточний контроль (тестування, усне та письмове опитування, 

перевірка підготовленого реферату, ситуаційного завдання); 
− підсумковий контроль (залік). 
3.14. Мова навчання. Українська. 
 
3.1. Назва. Експертиза алкогольних напоїв. 
3.2. Шифр. ВС. 
3.3. Тип. За вибором. 
3.4. Рік навчання. 2013/2014. 
3.5. Семестр. І. 
3.6. Кількість кредитів ЄКТС. 1,5. 
3.7. ПІБ лектора, науковий ступінь, посада. Белінська С.О., д-р 
техн. наук, проф. 
3.8. Результати навчання. Формування системи знань та умінь щодо 
організації та особливостей порядку проведення експертизи кількості 
та якості алкогольних напоїв вітчизняного та зарубіжного виробництва. 
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3.9. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни: «Сенсорний 
аналіз», «Товарознавство (Харчові продукти)», «Експертиза товарів». 
3.10. Зміст. Класифікації алкогольних напоїв. Основи дегустації алко-
гольних напоїв. Особливості експертизи кількості та якості спирту, 
горілки, лікеро-горілчаних напоїв, віскі, рому, джину, коньяку, бренді. 
Експертиза тихих та ігристих вин. 
3.11. Рекомендовані джерела. 
1. Романенко О.Л. Товарознавство смакових товарів. / О.Л. Романенко. – 

К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2012. 
2. Коломієць Т.М. Експертиза товарів / Т.М. Коломієць, Н.В. Притульська, 

О.Л. Романенко. – К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2009. 
3. Дубосарова Т.Ю. Сенсорный анализ пищевых продуктов. Дегуста-

ция вин. – М. : Маркетинг, 2001. 
4. Позняковский В.М. Экспертиза напитков / В.М. Позняковский. – 

Новосибирск : Изд-во Новосиб. ун-та, 2000. 
3.12. Методи навчання. Поєднання традиційних та нетрадиційних 
методів викладання із використанням інноваційних технологій: 
− лекції (тематичні, проблемні); 
− лабораторні заняття (лабораторні дослідження, робота у малих групах). 
3.13. Методи оцінювання:  
− поточний контроль (тестування, усне/письмове опитування, пере-

вірка підготовленого реферату, презентації); 
− підсумковий контроль (екзамен). 
3.14. Мова навчання. Українська. 
 
3.1. Назва. Охорона праці. 
3.2. Шифр. НМГЕ. 
3.3. Тип. Обов’язкова. 
3.4. Рік навчання. 2013/2014. 
3.5. Семестр. ІІ. 
3.6. Кількість кредитів ЄКТС. 1,5. 
3.7. ПІБ лектора, науковий ступінь, посада. Бровенко Т.В., канд. 
техн. наук, доц. 
3.8. Результати навчання. Формування вмінь створення безпечних 
умов праці для збереження здоров’я та матеріальних цінностей. 
Організація практичної роботи на виробництві з урахуванням вимог, 
що забезпечують виконання законодавчих положень і вимог нормативно-
технічної документації, забезпечення умов виробничого середовища. 
3.9. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни: «Основи охорони 
праці», «Основи екології та безпеки». 
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3.10. Зміст. Міжнародні норми і законодавство України в галузі 
охорони праці. Система управління охороною праці. Травматизм  
та професійні захворювання. Розслідування нещасних випадків. 
Соціальне страхування від нещасного випадку та професійного захво-
рювання на виробництві. Основні заходи пожежної профілактики. 
Протипожежне водопостачання. Безпечна евакуація персоналу. 
Безпека праці під час експлуатації електронно-обчислювальних машин. 
Аналіз умов праці за показниками шкідливості та небезпечності чин-
ників виробничого середовища, важливості та напруженості трудового 
процесу. 
3.11. Рекомендовані джерела. 
1. Гогіташвілі Г.Г. Управління охороною праці та ризиком за між-

народними стандартами : навч. посіб. / Г.Г. Гогіташвілі. – К. : 
Знання, 2007. 

2. Зеркалов Д.В. Охорона праці в галузі: загальні вимоги : навч. посіб. / 
Д.В. Гогіташвілі. – К. : Основа, 2011. 

3. Зовнішньоекономічні операції і контракти : навч. посіб. / В.В. Козик, 
Л.А. Панкова, Я.С. Корп’як та ін. – 2-ге вид., переробл. і допов. – 
К. : Центр навч. л-ри, 2004. 

4. Гогіташвілі Г.Г. Системи управління охороною праці : навч. посіб. / 
Г.Г. Гогіташвілі. – Л. : Афіша, 2002. 

5. Ярошевська В.М. Охорона праці в галузі : навч. посіб. / 
В.М. Ярошевська, В.Й. Чабан. – К. : Професіонал, 2004. 

3.12. Методи навчання. Лекції, практичні заняття. 
3.13. Методи оцінювання:  
– поточний (тести, опитування); 
– підсумковий (письмовий екзамен). 
3.14. Мова навчання. Українська. 
 
3.1. Назва. Митна справа. 
3.2. Шифр. НМПП. 
3.3. Тип. Обов’язкова. 
3.4. Рік навчання. 2013/2014. 
3.5. Семестр. ІІ. 
3.6. Кількість кредитів ЄКТС. 4,5. 
3.7. ПІБ лектора, науковий ступінь, посада. Караваєв Т.А., канд. 
техн. наук, доц. 
3.8. Результати навчання. Після вивчення дисципліни студенти мають  
знати: 
− порядок здійснення митного контролю і митного оформлення 

товарів та транспортних засобів фізичних, юридичних осіб при 
переміщенні їх через митний кордон України; 
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− особливості митного контролю та митного оформлення при пере-
міщенні окремих видів товарів та особливості розміщення товарів 
і транспортних засобів у певні митні режими; 

вміти: 
− на практиці застосовувати нормативно-правову базу з питань 

митного контролю та митного оформлення товарів; 
− здійснювати митний контроль і митне оформлення товарів та 

транспортних засобів фізичних, юридичних осіб та громадян 
у пунктах пропуску на митному кордоні України; 

− самостійно використовувати технічні та спеціальні засоби митного 
контролю; 

− самостійно використовувати програмне забезпечення, що запро-
ваджено в митних органах при здійсненні митного контролю 
та митного оформлення. 

3.9. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни: «Історія митної 
діяльності», «Нормативно-правове регулювання митної справи», «Основи 
митної справи», «Митні платежі», «Товарна номенклатура ЗЕД». 
3.10. Зміст. Технологічні схеми митного контролю і митного оформлення 
транспортних засобів, вантажів і пасажирів. Особливості митного 
контролю і митного оформлення окремих видів товарів. Особливості 
митного оформлення товарів, які переміщуються окремими підпри-
ємствами. Особливості розміщення товарів у окремі митні режими. 
Особливості митного контролю та митного оформлення товарів у митних 
режимах, що передбачають вивезення за митну територію України. 
Митний контроль та митне оформлення предметів, транспортних 
засобів, що належать організаціям та особам, які користуються на 
території України митними пільгами. Порядок здійснення митного 
контролю за переміщенням через митний кордон України тварин.  
3.11. Рекомендовані джерела. 
1. Пашко П.В. Митне оформлення енергоносіїв : навч.-метод. посіб. / 

за заг. ред. П.В. Пашка та О.І. Конєва. – Академія митної служби 
України. – Одеса : Пласке, 2009.  

2. Бережнюк І.Г. Митне регулювання України: національні та міжна-
родні аспекти : монографія / І.Г. Бережнюк. – Дніпропетровськ : 
Академія митної служби України, 2009.  

3. Таможенный контроль: на пути к международным стандартам : 
монография / А.В. Полыщук, П.В. Пашко, Е.Б. Самсонов и др. – 
Одесса : ПЛАСКЕ, 2009.  

3.12. Методи навчання. Поєднання традиційних та нетрадиційних 
методів викладання із використанням інноваційних технологій: 
− лекції (тематичні, проблемні); 
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− практичні заняття (дискусія, робота у малих групах, вирішення 
ситуаційних завдань). 

3.13. Методи оцінювання:  
− поточний контроль (тестування, письмове опитування, перевірка 

ситуаційного завдання, підготовленого дайджесту, індивідуального 
завдання); 

− підсумковий контроль (екзамен). 
3.14. Мова навчання. Українська. 
 
3.1. Назва. Адміністративний менеджмент. 
3.2. Шифр. НМПП. 
3.3. Тип. Обов’язкова. 
3.4. Рік навчання. 2013/2014. 
3.5. Семестр. ІІ. 
3.6. Кількість кредитів ЄКТС. 3. 
3.7. ПІБ лектора, науковий ступінь, посада. Тимцуник В.І., д-р наук 
держ. упр., проф. 
3.8. Результати навчання. Опанування практичними навичками 
прийняття управлінських рішень у системі влади та органів держав-
ного управління. 
3.9. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни: «Правознавство», 
«Менеджмент», «Трудове право». 
3.10. Зміст. Феномен управління: природа та сутність. Управління 
як соціальне явище. Теорії управління. Властивості державного управ-
ління. Влада та управління. Багатогранність державного управління 
та різні концепції його трактування. Сутність сучасної держави. Основні 
риси держави. Функції та управління державою в умовах ринкової 
економіки. Тенденції розвитку держави як суб’єкта управління. 
Державне управління та виконавча влада: їх співвідношення в умовах 
розподілу влади. Місце і роль державного апарату в Україні. Консти-
туційне регулювання державного управління. Забезпечення розподілу 
влад у процесі державного управління. Правове регулювання держав-
ного управління. Законність у державному управлінні. Громадянин  
у державному управлінні. Свобода і відповідальність у державному 
управлінні. Бюрократія і бюрократизм у державному управлінні. Інститут 
Президента України та державне управління. Кабінет Міністрів (Уряд) 
України як вищий орган виконавчої влади. Місцеві державні адміні-
страції в Україні: структури та компетенції. Принципи, організація 
і функціонування державної служби. Теоретико-прикладні засади дер-
жавної служби. Державна посада. Державний службовець: поняття, 
статус, компетенція. Проходження державної служби. Контроль та 
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запобігання проявам корупції в системі державної служби. Державна 
служба та групи тиску. Поняття лобізму та лобі. Державна кадрова 
політика і механізми її реалізації. 
3.11. Рекомендовані джерела. 
1. Конституція України. – Х. : Фоліо, 2007.  
2. Малиновський В.Я. Державне управління : навч. посіб. / 

В.Я. Малиновський. – Луцьк : Весна, 2000. – 558 с.  
3. Про державну службу : Закон України. – К., 1996. – Т. 6. – С. 231–245.  
4. Про боротьбу з корупцією : Закон України // Голос України. – 

1995. – 16 листоп. – С. 12–13. 
3.12. Методи навчання. Проблемні лекції, практичні заняття, які 
передбачають розв’язання ситуаційних задач, аналіз конкретних 
ситуацій, вирішення реальних управлінських практичних завдань. 
3.13. Методи оцінювання:  
− поточний контроль (усне та письмове опитування, тестування, 

захист творчих робіт); 
− модульний контроль (захист індивідуальних проектів, тестування); 
− підсумковий контроль (екзамен письмовий).  
3.14. Мова навчання. Українська. 
 
3.1. Назва. Міжнародна торгівля. 
3.2. Шифр. НМПП. 
3.3. Тип. Обов’язкова. 
3.4. Рік навчання. 2013/2014. 
3.5. Семестр. ІІ. 
3.6. Кількість кредитів ЄКТС. 3. 
3.7. ПІБ лектора, науковий ступінь, посада. Олейніков Ю.О., канд. 
екон. наук, доц., Кам’янецька О. В., канд. екон. наук, доц. 
3.8. Результати навчання. Формування у студентів умінь і навичок 
щодо ефективного використання набутих знань для самостійного 
аналізу процесів та явищ міжнародної торгівлі; розуміння концеп-
туальних засад дослідження міжнародного товарообміну в інтерпре-
тації провідних теорій та моделей міжнародної торгівлі; засвоєння 
методичних підходів до оцінки стану та тенденцій розвитку світової 
торгівлі, що дозволяє використовувати емпіричний та статистичний 
аналіз зовнішнього міжнародного середовища для обґрунтування 
стратегій зовнішньоекономічної діяльності на макро- та мегарівні  
в перебігу залучення підприємств – суб’єктів ЗЕД у міжнародний 
торговельний обмін; розуміння студентами основних закономірностей 
розвитку процесів міжнародної торгівлі та обґрунтування ними 
перспектив інтеграції вітчизняних суб’єктів ЗЕД на різні сегменти 
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світового ринку товарів та послуг; формування комплексного підходу 
до розуміння механізмів включення України в міжнародний поділ 
праці та кооперацію через механізм міжнародної торгівлі. 
3.9. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни: «ЗЕД підприємства», 
«Міжнародні економічні відносини», «Економічна теорія», «Мікро-
економіка», «Макроекономіка». 
3.10. Зміст. Міжнародна торгівля: стан, проблеми, перспективи. Моделі 
міжнародної торгівлі. Інструменти зовнішньоторговельної політики. 
Економічні наслідки протекціонізму. Міжнародна економічна інтеграція 
та зовнішня торгівля. Торговельна політика. Міжнародна торгівля 
на ринку з досконалою та недосконалою конкуренцією.  
3.11. Рекомендовані джерела. 
1. Козак Ю.Г. Міжнародна торгівля : підруч. для студ. вищ. навч. 

закл. / Ю. Г. Козак. – К. : Центр. навч. л-ри, 2011. 
2. Крилова Н.В. Міжнародна торгівля : навч. посіб. для студ. вузів / 

Н.В. Крилова. – К. : Знання, 2008. – 365 с. 
3. Савельєв Є.В. Міжнародна економіка : підручник / Є.В. Савельєв. – 

3-тє вид., переробл. і допов. – К. : Знання, 2008. – 622 с. 
4. Дахно І.І. Міжнародна торгівля : навч. посіб. для студ. вищ. навч. 

закл. / І.І. Дахно. – 2-ге вид., допов. – К. : Центр навч. л-ри, 2007. – 
292 с. 

5. Заблоцька Р.О. Система інституційного регулювання світової торгівлі 
послугами : монографія / Р.О. Заблоцька. – К. : Київ. ун-т, 2008. – 
368 с.  

3.12. Методи навчання. Лекції, семінарські заняття. 
3.13. Методи оцінювання:  
– поточний контроль (опитування, колоквіуми, тестування); 
– підсумковий контроль (екзамен письмовий, залік). 
3.14. Мова навчання. Українська. 
 
3.1. Назва. Трудове право. 
3.2. Шифр. ВМГЕ. 
3.3. Тип. Обов’язкова. 
3.4. Рік навчання. 2013/2014. 
3.5. Семестр. ІІ. 
3.6. Кількість кредитів ЄКТС. 1,5. 
3.7. ПІБ лектора, науковий ступінь, посада. Андріїв В.В., канд. 
юрид. наук, старш. викл. 
3.8. Результати навчання. Після вивчення дисципліни студент повинен  
знати: 
− чинне трудове законодавство; 
− цілі, завдання, принципи, інструментарії трудового права. 
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вміти: 
− орієнтуватися у чинному трудовому законодавстві; 
− вміти правильно тлумачити чинне законодавство і застосовувати 

його на практиці; 
− складати проекти трудових договорів, колективних договорів; 
− вирішувати колективні та індивідуальні трудові спори; 
− складати висновки і надавати пропозиції щодо правомірності 

накладання матеріальної та дисциплінарної відповідальності;  
− взаємодіяти з державними органами, що здійснюють нагляд 

за дотриманням законодавства про працю. 
3.9. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни: «Правознавство». 
3.10. Зміст. Предмет, метод, принципи та система трудового права. 
Джерела трудового права. Колективні договори та угоди. Трудовий 
договір. Робочий час та час відпочинку. Оплата праці. Дисципліна 
праці та дисциплінарна відповідальність. Матеріальна відповідальність 
сторін трудових правовідносин. Охорона праці. Трудові спори.  
3.11. Рекомендовані джерела. 
1. Беззубко Л.В. Коллективные договора и трудовые конфликты : 

конфликтологический практикум / Л.В. Беззубко, А.Д. Шемяков // 
Донбасская национальная академия строительства и архитектуры ; 
Донецкая областная организация Профсоюза работников радио-
электроники и машиностроения Украины. – Донецк, 2006. – 130 с.  

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

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

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

5. 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. 

6. Гармонізація трудового законодавства України із законодавством 
Європейського Союзу : монографія / Н.М. Хуторян, Ю.В. Баранюк, 
С.В. Дріжчана, Л.П. Гаращенко. – К. : Юрид. думка, 2008. – 304 с.  

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/ 
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презентація/ дискусія/ комунікативний метод/ імітація/ симуляція/ 
модерація/ моделювання ситуацій/ «мозкова атака» / робота в малих 
групах/ інше) заняття, самостійна робота, консультації. 
3.13. Методи оцінювання:  
− поточний/ модульний контроль (тестування, усне/ письмове опиту-

вання; перевірка підготовленого есе/ реферату/ конспекту/ презентації/ 
вправи/ задачі); 

− підсумковий контроль (залік). 
3.14. Мова навчання. Українська. 
 
3.1. Назва. Діловий етикет. 
3.2. Шифр. ВМПП. 
3.3. Тип. Обов’язкова. 
3.4. Рік навчання. 2013/2014. 
3.5. Семестр. ІІ. 
3.6. Кількість кредитів ЄКТС. 1,5. 
3.7. ПІБ лектора, науковий ступінь, посада. Радченко С.Г., доц.  
3.8. Результати навчання. У результаті вивчення дисципліни у сту-
дентів формуються соціально-особистісні міжкультурні компетенції. 
3.9. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни: «Філософія», 
«Історія української культури», «Психологія». 
3.10. Зміст. Етикет як феномен культури і основа соціальної поведінки. 
Діловий етикет як засіб організації професійної поведінки. Правила 
поведінки у громадських місцях. Етикет гостинності. Зовнішній вигляд 
ділової людини. Етикет мовного спілкування. Особливості дотримання 
ділового етикету із закордонними партнерами. 
3.11. Рекомендовані джерела. 
1. Палеха Ю.І. Етика ділових відносин : навч. посіб. / Ю.І. Палеха. – 

К. : Кондор, 2008. – 356 с. 
2. Радченко С.Г. Етика бізнесу. Практикум : навч. посіб. / С. Г. Радченко. – 

К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2006. – 232 с. 
3. Монахов Г.А. Искусство быть преуспевающим / Г.А. Монахов. – 

К. : Фенікс, 2007. – 565 с.  
3.12. Методи навчання. Лекції, семінарські, практичні заняття з вико-
ристанням кейсів, інформаційних технологій. 
3.13. Методи оцінювання:  
– поточний контроль (опитування, тестування, захист індивідуальних 

проектів);  
– підсумковий контроль (залік). 
3.14. Мова навчання. Українська. 
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3.1. Назва. Інтелектуальна власність. 
3.2. Шифр. НМГЕ. 
3.3. Тип. Обов’язкова. 
3.4. Рік навчання. 2014/2015. 
3.5. Семестр. ІІІ. 
3.6. Кількість кредитів ЄКТС. 1,5. 
3.7. ПІБ лектора, науковий ступінь, посада. Рудник Т.В., канд. 
юрид. наук, доц. 
3.8. Результати навчання. Формування комплексу теоретичних 
знань з питань інтелектуальної власності як визначальної економіко-
правової категорії інформаційного суспільства. 
3.9. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни: «Правознавство», 
«Комерційне право». 
3.10. Зміст. Поняття права інтелектуальної власності. Правова охорона 
об’єктів та суб’єктів інтелектуальної власності. Державне управління 
в сфері інтелектуальної власності. Міжнародне регулювання відносин 
в сфері інтелектуальної власності. Поняття і зміст інституту автор-
ського права. Поняття і зміст інституту суміжних прав. Поняття і зміст 
правовідносин у сфері патентного права. Правова охорона засобів 
індивідуалізації. Правова охорона нетрадиційних об’єктів інтелекту-
альної власності. Ліцензійні договори: поняття, зміст, умови укладання. 
Захист інтелектуальних прав. 
3.11. Рекомендовані джерела. 
1. Бошицький Ю.Л. Право інтелектуальної власності : навч. посіб. 

для студ. вищ. навч. закл. / Ю.Л. Бошицький ; Київський ун-т права 
НАН України. – К. : Логос, 2007.  

2. Орлюк О.П. Право інтелектуальної власності / О.П. Орлюк, 
Г.О. Андрощук. – К. : Видавничий дім «Ін Юре», 2007. 

3. Цивільний кодекс України : Науково-практичний коментар (пояснення, 
тлумачення, рекомендації з використанням позицій вищих судових 
інстанцій, Міністерства юстиції, науковців, фахівців) / за ред. 
І.В. Спасибо-Фатєєвої. – Х. : Лисяк Л.С., 2011. – Т.6 : Право інте-
лектуальної власності. – 592 с. (серія «Коментарі та аналітика»). 

4. Інтелектуальна власність : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / 
Г.М. Остапович, О.М. Стороженко, Г.В. Уманців, О.В. Фоміна. – 
К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2012. – 455 с.  

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). 
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3.13. Методи оцінювання:  
− поточний / модульний (тестування, усне/ письмове опитування, 

комплексна контрольна робота тощо); 
− підсумковий (залік). 
3.14. Мова навчання. Українська. 
 
3.1. Назва. Цивільний захист. 
3.2. Шифр. НМГЕ. 
3.3. Тип. Обов’язкова. 
3.4. Рік навчання. 2014/2015. 
3.5. Семестр. ІІІ. 
3.6. Кількість кредитів ЄКТС. 1,5. 
3.7. ПІБ лектора, науковий ступінь, посада. Пострелко В.М., проф., 
д-р мед. наук, Романенко Р.П., доц., канд. техн. наук. 
3.8. Результати навчання. Набуття студентами знань з організаційної 
структури цивільного захисту України, основ стабільної роботи об’єктів 
господарювання в надзвичайних ситуаціях, способів і засобів захисту 
населення і територій від уражаючих факторів, порядку дій в умовах 
надзвичайних ситуацій, вмінь прогнозування можливості виникнення 
надзвичайних ситуацій, практичного здійснення заходів щодо захисту 
населення від наслідків надзвичайних ситуацій тощо. 
3.9. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни: «Основи екології», 
«Безпека життєдіяльності», «Основи охорони праці». 
3.10. Зміст. Цивільний захист України – основа безпеки у надзви-
чайних ситуаціях. Сили цивільного захисту. Організаційна структура 
цивільного захисту об’єкта господарювання. Надзвичайні ситуації 
та ліквідація їх наслідків. Класифікації надзвичайних ситуацій. Типові 
моделі небезпечних ситуацій. Захист населення і територій від над-
звичайних ситуацій. Основні заходи і засоби захисту населення і тери-
торій у разі аварій, катастроф, стихійних лих і застосування засобів 
ураження. Визначення необхідності залучення служб (структур) зов-
нішнього захисту відповідно до потреб населення і державних вимог. 
Планування заходів цивільного захисту. Планування заходів захисту 
об’єкта з урахуванням захисту персоналу та їхніх сімей, матеріальних 
цінностей та довкілля від уражаючих факторів та дії джерел небезпеки 
при виникненні НС. 
3.11. Рекомендовані джерела. 
1. Бикова О.В. Основи цивільного захисту : навч. посіб. / О.В. Бикова ; 

за ред. М.В. Болотських ; МНС України, Ун-т цивільного захисту 
України, Ін-тут держ. упр. у сфері цивільного захисту, 2008. – 
223 с. 
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2. Кучма М.М. Цивільна оборона (цивільний захист) : навч. посіб. / 
М.М. Кучма. – Л. : Магнолія, 2007. – 360 с.  

3. Михайлюк В.О. Цивільна безпека : навч. посіб. / В.О. Михайлик, 
Б.Д. Халмурадов. – К. : Центр навч. л-ри, 2008. – 158 с. 

4. Стеблюк М.І. Цивільна оборона та цивільний захист : підручник / 
М.І. Стеблюк. – К. : Знання-Прес, 2007. – 487 с. 

5. Хромченко В.Г. Цивільна оборона : навч. посіб. / В.Г. Хромченко. – 
К. : Кондор, 2008. – 264 с. 

6. Зосімов В.П. Управління та організація діяльності у сфері цивільного 
захисту : практ. посіб. / В.П. Зосімов, І.П. Садковий, Л.В. Ушаков. – 
Х., 2006. – 370 с. 

7. Пострелко В.М. Цивільний захист : курс лекцій / В.М. Пострелко. – 
Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2012. – 66 с.  

3.12. Методи навчання. Лекції з використанням інформаційних 
технологій, практичні заняття. 
3.13. Методи оцінювання:  
– поточний контроль (комп’ютерне тестування, опитування); 
– модульний контроль (комп’ютерне тестування, контрольна робота); 
– підсумковий контроль (залік диференційований). 
3.14. Мова навчання. Українська. 
 
3.1. Назва. Основи експертизи культурних цінностей. 
3.2. Шифр. НМПП. 
3.3. Тип. Обов’язкова. 
3.4. Рік навчання. 2014/2015. 
3.5. Семестр. ІІІ. 
3.6. Кількість кредитів ЄКТС. 3. 
3.7. ПІБ лектора, науковий ступінь, посада. Індутний В.В., д-р 
геол.-мінерал. наук, проф. 
3.8. Результати навчання. Опанування методологічних основ това-
рознавчої експертизи культурних цінностей та визначення їх ринкової 
вартості.  
3.9. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни: «Культурні цінності», 
«Естетика товарів та дизайн», «Експертиза товарів». 
3.10. Зміст. Повноваження із забезпечення проведення відповідних 
експертиз та оцінки культурних цінностей. Законодавчі та нормативно-
правові документи з експертизи та оцінки культурних цінностей. 
Теоретико-методологічні засади ідентифікаційної експертизи та експер-
тизи автентичності культурних цінностей. Загальні відомості про 
шкали для оцінки якості культурних цінностей. Експертиза видових 
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пам’яток культури. Мета оцінювання та види вартості культурних 
цінностей. Формування базової вартості. Розрахунок соціокультурної 
цінності пам’яток культури. Розрахунок вартості культурних цін-
ностей. Оформлення супровідної документації щодо оцінювання 
культурних цінностей, висновку експерта, звіту з оцінки. 
3.11. Рекомендовані джерела.  
1. Калашникова О.Л. Основи мистецтвознавчої експертизи та вартісної 

оцінки культурних цінностей : підручник / О.Л. Калашникова. – 
К. : Знання, 2006. 

2. Індутний В.В. Оцінка культурний цінностей : монографія / 
В.В. Індутний. – К., 2007.  

3.12. Методи навчання. Поєднання традиційних та нетрадиційних 
методів викладання із використанням інноваційних технологій: 
– лекції (тематичні, проблемні); 
– лабораторні заняття (вирішення ситуаційних завдань). 
3.13. Методи оцінювання:  
− поточний контроль (тестування, усне та письмове опитування, пере-
вірка вирішених ситуаційних та індивідуальних завдань); 

− підсумковий контроль (екзамен). 
3.14. Мова навчання. Українська. 
 
3.1. Назва. Експертиза в міжнародній торгівлі. 
3.2. Шифр. ВМПП. 
3.3. Тип. Обов’язкова. 
3.4. Рік навчання. 2014/2015. 
3.5. Семестр. ІІІ. 
3.6. Кількість кредитів ЄКТС. 3. 
3.7. ПІБ лектора, науковий ступінь, посада. Караваєв Т.А., канд. 
техн. наук, доц. 
3.8. Результати навчання. Формування теоретичних знань і практичних 
навичок щодо проведення експертиз основних споживчих товарів, 
сировини, матеріалів, робіт, послуг і документального оформлення 
їх результатів при здійсненні міжнародної торгівлі та застосуванні 
при митному оформленні товарів.  
3.9. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни: «Основи стан-
дартизації, метрології та управління якістю», «Товарознавство непро-
довольчих товарів», «Товарознавство продовольчих товарів», «Товарна 
номенклатура ЗЕД», «Сертифікація товарів», «Митна справа», «Експертиза 
товарів». 
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3.10. Зміст. Характеристика й аналіз випадків, в яких призначається 
і проводиться експертиза в міжнародній торгівлі; рекламації як спосіб 
вирішення суперечок у міжнародній торгівлі; аналіз складових 
рекламаційного провадження; характеристика експертиз, які прово-
дяться сюрвеєрами у міжнародній торгівлі; обладнання, послуги, 
інтелектуальна власність як об’єкти спеціальних видів експертиз  
у міжнародній торгівлі; мета, завдання, об’єкти та предмет митної 
експертизи; організація експертної діяльності в системі митних органів 
України; функції, завдання, напрями діяльності та структура централь-
ного митного управління лабораторних досліджень та експертної 
роботи; організація, етапи та документальне оформлення результатів 
митної експертизи; характеристика основних видів експертиз у системі 
митного контролю; порядок проведення експертизи з метою визна-
чення митної вартості та коду за УКТЗЕД товарів, які переміщуються 
через митний кордон України; критерії та експертиза походження 
товарів. 
3.11. Рекомендовані джерела. 
1. Коломієць Т.М. Експертиза товарів : підручник / Т.М. Коломієць, 

Н.В. Притульська, О.Л. Романенко. – К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 
2007. 

2. Додонкин Ю.В. Таможенная экспертиза товаров учеб. для  
студ. высш. учеб. заведений / Ю.В. Додонкин, И.А. Жебелева, 
В.И. Криштафович. – М. : Академия, 2003.  

3. Жиряева Е.В. Экспертиза в таможенном деле и международной 
торговле / Е.В. Жиряева. – СПб. : Питер, 2003.  

4. Додін Є.В. Експерт та спеціаліст у митній справі України : навч. 
посіб. / Є.В. Додін. – Одеса, 2004.  

5. Lloyd’s Survey Hand Book. – 6th ed. / Ed. by Bryan J. Lower-hill. L. ; 
N. Y. ; Hong Kong: FIAA, 1996. 

3.12. Методи навчання. Поєднання традиційних та нетрадиційних 
методів викладання із використанням інноваційних технологій: 
− лекції (тематичні, проблемні); 
− лабораторні заняття (робота у малих групах, виконання експери-

ментальних досліджень). 
3.13. Методи оцінювання:  
− поточний контроль (тестування, усне та письмове опитування); 
− підсумковий контроль (екзамен). 
3.14. Мова навчання. Українська. 
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ПРАКТИКА 
 

Виробнича комплексна з фаху  
Термін та тривалість. Форма контролю. 
Семестр – ІІ, тривалість – 6 тижнів. Залік диференційований. 

 
Виробнича переддипломна  

Термін та тривалість. Форма контролю. 
Семестр – ІІІ, тривалість – 2 тижні. Залік диференційований. 
 
 
 
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 
матеріальну 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 батьків-
ського 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 Чорнобильської 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. 
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За особливі успіхи у навчанні, участь у науковій та громадській 
роботі студентам університету можуть призначатися персональні 
академічні стипендії КНТЕУ та іменні академічні стипендії Президента 
України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, Київ-
ського міського голови. 

Також за успіхи у навчанні, участь у науковій, громадській та 
спортивній 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: 
1) своєчасне внесення поточних змін в особові справи; 
2) зберігання документів у належному стані; 
3) надання інформації за письмовими запитами будь-яких інстанцій; 
4) надання студентам інформації, роз’яснення щодо Кодексу законів 
про працю України. 

 
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. 
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Щорічне поповнення фонду документів бібліотеки становить близько 
20 000 примірників. Придбання періодичних видань України та зару-
біжних 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» – повно-
текстові статті з питань маркетингу, менеджменту, фінансів та персоналу. 

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

• Законодавча електронна база «Нормативні акти України». 
• Відкриті архіви України (oai.org.ua) – депозитарій наукових 

статей, монографій з різних питань. 
• Країни світу (Українське національне інформагентство 

«Укрінформ»). 
• «Товарний монітор» – аналітичний тижневик огляду товарних 

ринків України та світу (видавництва «Держзовнішінформ). 
• Енциклопедії та словники з різних галузей знань, географічні карти. 
• Матеріали для вивчення іноземних мов (англійська, німецька, 

грецька, французька, іспанська, італійська, японська). 
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Електронна колекція мультимедійної бібліотеки налічує понад 
1700 назв видань на електронних носіях: 

• Видання КНТЕУ: «Вісник КНТЕУ», «Товари та ринки». 
• Фонд аудіо-, відео-, фотоматеріалів КНТЕУ. 
• Комплекти навчально-методичного забезпечення КНТЕУ, роз-

роблені викладачами університету для студентів усіх факультетів. 
• Підручники за тематикою: маркетинг, менеджмент, реклама, 

управління 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 
управління, створеному спільно з Університетом Овернь-Клермон 1, 



 47

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; 

− програма обміну студентами з Краківським економічним 
університетом (Польща), яка включає навчання за бакалаврськими 
програмами протягом семестру; 

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

− програма відбору кандидатів на навчання за магістерськими 
програмами (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 
багатьох 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. 
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Принцип мобільності студентів відповідно до положень 
Болонської декларації в університеті реалізується шляхом: 

− паралельного навчання у Французько-Українському інституті 
управління (ФУІУ), який діє на базі КНТЕУ з 2000 р.; 

− 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 
стажування 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. 
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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). 

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». 
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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. 
 
4.15. Студентські організації. 

Громадське життя в університеті насичене, багатогранне 
та різноманітне. В університеті на громадських засадах діють: 

• рада студентського самоврядування університету, 5 рад студент-
ського 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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