ПЕРЕЛІК НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН КНТЕУ
Кафедра вищої прикладної математики ................................................................................................................................................... 3
Кафедра інженерії програмного забезпечення та кібербезпеки ............................................................................................................ 5
Кафедра комп’ютерних наук та інформаційних систем ...................................................................................................................... 14
Кафедра цифрової економіки та системного аналізу ........................................................................................................................... 18
Кафедра економіки та фінансів підприємства....................................................................................................................................... 24
Кафедра економічної теорії та конкурентної політики ........................................................................................................................ 30
Кафедра менеджменту ............................................................................................................................................................................. 35
Кафедра психології................................................................................................................................................................................... 41
Кафедра публічного управління та адміністрування ........................................................................................................................... 50
Кафедра товарознавства, управління безпечністю та якістю .............................................................................................................. 56
Кафедра товарознавства та митної справи ............................................................................................................................................ 61
Кафедра маркетингу ................................................................................................................................................................................. 67
Кафедра торговельного підприємництва та логістики ......................................................................................................................... 71
Кафедра іноземної філології та перекладу ............................................................................................................................................ 77
Кафедра журналістики та реклами ......................................................................................................................................................... 82
Кафедра технології і організації ресторанного господарства.............................................................................................................. 90
Кафедра туризму та рекреації ................................................................................................................................................................. 93
Кафедра інженерно-технічних дисциплін ........................................................................................................................................... 100
Кафедра готельно-ресторанного бізнесу ............................................................................................................................................. 109
Кафедра фізичної культури ................................................................................................................................................................... 113
Кафедра банківської справи .................................................................................................................................................................. 113
Кафедра статистики та економетрії ...................................................................................................................................................... 122

Кафедра обліку та оподаткування ........................................................................................................................................................ 124
Кафедра фінансів .................................................................................................................................................................................... 129
Кафедра фінансового аналізу та аудиту............................................................................................................................................... 138
Кафедра міжнародного менеджменту .................................................................................................................................................. 146
Кафедра сучасних європейських мов (62) ........................................................................................................................................... 150
Кафедра світової економіки .................................................................................................................................................................. 154
Кафедра філософії, соціології та політології ....................................................................................................................................... 161
Кафедра міжнародного публічного права ........................................................................................................................................... 173
Кафедра міжнародного приватного, комерційного та цивільного права ......................................................................................... 180
Кафедра адміністративного, фінансового та інформаційного права ................................................................................................ 190
Кафедра загальноправових дисциплін ................................................................................................................................................. 194

№
пор.

1

2

3

4

Назва дисципліни

Коротка анотація (до 500 символів)

Науковий ступінь, вчене
звання,
ПІБ лектора

КАФЕДРА ВИЩОЇ ПРИКЛАДНОЇ МАТЕМАТИКИ
Вища та прикладна Матриці. Визначники. Системи лінійних рівнянь.. Границі Функції однієї та багатьох змінних. К. ф.-м. н., доц.
математика (1)
Диференціальне та інтегральне числення. Диференціальні рівняння. Числові та степеневі ряди. Ковальчук Т.В.
Основні теореми теорії ймовірностей. Випадкові події, величини та вектори. Числові Д. ф.- м. н., проф.
характеристики випадкових величин та векторів. Закони великих чисел, центральна гранична Щетініна О.К.
теорема. Основні поняття математичної статистики: вибіркові спостереження та вибіркові К. ф.-м. н., доц.
оцінки. Методи параметричної та непараметричної оцінки параметрів. Методи перевірки Бєлова М.О.
статистичних гіпотез.
Д. біол. н.,
К. ф. - м. н., проф.
Карташова С.С.
К. ф.-м. н., доц.
Михайленко С.В.
Вища та прикладна Матриці. Визначники. Системи лінійних рівнянь. Границі Функції однієї та багатьох змінних. К. ф.-м. н., доц.
математика (2)
Диференціальне та інтегральне числення. Диференціальні рівняння. Числові та степеневі ряди. Мащенко Л.З.
Основні теореми теорії ймовірностей. Числові характеристики випадкових величин.
Багатовимірні випадкові величини. Функції випадкових величин.
К. ф.-м. н., доц.
Методи розв’язування задач лінійного програмування: графічний, симплекс – метод. Поняття Денисенко В.І.
про двоїстий симплекс – метод. Транспортна задача. Нелінійне, цілочисельне, стохастичне,
динамічне програмування. Сітьове планування. Задачі з умов невизначеності та конфлікту К. ф. - м. н., ст. викл.
(теорія ігор). Оптимізаційні задачі управління запасами.
Ружицький І.С.
К. ф.-м. н., доц.
Котляр В.Ю.
Вища та прикладна Матриці. Визначники. Системи лінійних рівнянь.. Границі Функції однієї та багатьох змінних. К. ф.-м. н., доц.
математика (3)
Диференціальне та інтегральне числення. Диференціальні рівняння. Числові та степеневі ряди. Білоусова С.В.
Методи розв’язування задач лінійного програмування: графічний, симплекс – метод. Поняття
про двоїстий симплекс – метод. Транспортна задача. Нелінійне, цілочисельне, стохастичне, К. ф.-м. н., доц.
динамічне програмування. Сітьове планування. Задачі з умов невизначеності та конфлікту Діденко Ю.Ф.
Оптимізаційні задачі управління запасами.
Дискретна
Поняття множини, способи подання множин, операції над множинами. Відношення та функції. К. ф.-м. н., доц.
математика
Комбінаторний аналіз. Елементи загальної алгебри. Математична логіка. Теорія графів. Теорія Мащенко Л.З.
скінчених автоматів.
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Економікоматематичне
моделювання

Задачі лінійного програмування та методи їх розв’язання. Теорія двоїстості та аналіз лінійних К. ф.-м. н., доц.
моделей оптимізаційних задач. Транспортна задача. Нелінійні оптимізаційні моделі соціально- Білоусова С.В.
економічних систем. Аналіз та управління ризиком в економіці на базі концепції теорії ігор.
Кількісне оцінювання ступеня ризику. Загальні принципи побудови економетричних моделей.
Парна лінійна регресія. Множинні регресійні моделі. Динамічні регресійні моделі.
Емпіричні методи Статистичне визначення варіації. Ряди динаміки Статистичне визначення взаємозв'язків Д. ф.- м. н., проф.
програмної
Аналітична статистика. Аналіз емпіричних даних в Microsoft Excel. Статистичний пакет Щетініна О.К.
інженерії
SPSS17. Основи надійності комп’ютерних систем. Моделі надійності
ЙмовірносноПростір елементарних наслідків в задачах дослідження безпечності та якості продукції. Д. біол. н.,
статистичні методи Випадкові величини та вектори, що описують показники якості, закони їх розподілу. Вибіркові К. ф. - м. н., проф.
оцінки показників спостереження за показниками безпечності та якості продукції; їх вибіркові оцінки та методи Карташова С.С.
якості товарів.
перевірки гіпотез
Комп’ютерна
Елементи теорії множин. Операції над множинами: об’єднання, перетин, доповнення, різниця. К. ф.-м. н., доц.
дискретна
Діаграми Ейлера. Відношення та відображення на множинах. Відношення. Основні типи Котляр В.Ю.
математика
відношень. Предикати. Операція. Елементи комбінаторного аналізу. Елементи математичної
логіки. Булеві функції однієї змінної. Елементарні функції алгебри логіки. Принцип
суперпозиції. Елементи теорії графів. Алгебраїчні структури. Вирішення завдань в умовах
впливу значної кількості випадкових чинників з використанням елементів програмування в
Mathcad та SQL.
Лінійна алгебра та Матриці. Системи лінійних рівнянь. Векторні простори. Оператори у векторних просторах. К. ф. - м. н., ст. викл.
аналітична
Аналітична геометрія на площині та в просторі.
Ружицький І.С.
геометрія
Математична логіка Логіка висловлювань. Числення висловлювань. Логіка предикатів. Числення предикатів. К. ф.-м. н., доц.
і теорія алгоритмів Неформальне уявлення про алгоритм. Моделі обчислюванності. Універсальні функції та Мащенко Л.З.
нумерації.
Математичний
Обмежені множини та границі послідовності. Границя та неперервність, диференціальне К. ф.-м. н., доц.
аналіз
числення функції однієї змінної. Невизначений та визначений інтеграли. Диференціальні Бєлова М.О.
рівняння. Функції декількох змінних. Функціональні послідовності та ряди. Кратні, К. ф.-м. н., доц.
криволінійні, поверхневі інтеграли.
Михайленко С.В.
Теорія
Випадкові події: поняття, означення, формули, схема Бернуллі. Дискретні та неперервні Д. біол. н.,
ймовірностей
та випадкові величини. Вибіркові спостереження та вибіркові оцінки. Методи оцінки параметрів К. ф. - м. н., проф.
математична
та перевірки статистичних гіпотез.
Карташова С.С.
статистика
Теорія чисел
Теорія подільності. Числові функції. Системи числення. Ланцюгові дроби. Конгруенції. К. ф.-м. н., доц.
Первісні корені, індекси. Застосування теорії чисел в криптографії.
Бєлова М.О.

Фінансова
математика
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Дисконтування за простими процентами. Короткострокові боргові зобов’язання. Складні К. ф. - м. н., ст. викл.
проценти та їх застосування у фінансовій практиці. Дисконтування за складними процентами. Ружицький І.С.
Еквівалентність відсоткових ставок і фінансових зобов’язань. Врахування інфляції у
фінансових розрахунках. Фінансові ренти. Ринок цінних паперів.
К. ф.-м. н., доц.
Білоусова С.В.

К. ф.-м. н., доц.
Котляр В.Ю.
Методи оптимізації Задача лінійного програмування та методи її розв’язання. Теорія двоїстості та аналіз лінійних К. ф.-м. н., доц.
моделей економічних оптимізаційних задач. Транспортна задача. Цілочислове програмування. Михайленко С.В.
Нелінійне програмування. Метод множників Лагранжа . Елементи варіаційного числення.
Теорія ігор. Аналіз та управління ризиком в економіці на базі концепції теорії ігор. Динамічне
програмування. Методи мереженого планування і управління. Моделі управління запасами.
Моделі систем масового обслуговування.
Математичні
Поняття вимірювання в соціології. Шкали вимірювання. Поняття вибірки. Формування К. ф.-м. н., доц.
методи
обробки вибірки. Форми представлення експериментальних даних. Загальні принципи перевірки Бєлова М.О.
соціологічних
статистичних гіпотез. Етапи прийняття статистичного рішення. Потужність критеріїв.
даних
Класифікація задач та методів їх розв'язання. Непараметричні критерії, що використовуються
для оцінки відмінностей між двома, трьома та більше вибірками. Поняття зсуву. Критерії для
порівняння показників, виміряних на одній і тій самій вибірці. Критерій Колмогорова-Смірнова
для порівняння двох і більше емпіричних розподілів. Загальна характеристика
багатофункціонального критерію. Випадки застосування критерію Фішера - φ. Використання
критерію Фішера – φ у поєднанні із критерієм Колмогорова-Смірнова. Поняття кореляційного
зв’язку між досліджуваними величинами. Виявлення криволінійного кореляційного зв’язку
між двома ознаками. Побудова графіка кореляційного поля.
КАФЕДРА ІНЖЕНЕРІЇ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА КІБЕРБЕЗПЕКИ
Архітектура
Загальні принципи побудови та функціонування. комп’ю терів. Представлення даних у к.т.н., доцент
комп'ютера
комп’ютері. Елементна база ПК, сучасні технології її створення. Операційна система MS DOS. Рассамакін В.Я
Материнська плата. Чипсети. Центральний процессор (ЦП). Архітектура і принципи
функціонування ЦП. Процесори Intel, AMD. Сокети. Оперативні запам’ятовуючі пристрої.
Специфікація та характеристика чипів пам’яті. Характеристики та специфікація модулів.
Накопичувачі на жорстких магнітних дисках. Розділи жорсткого диску. Інтерфейси
передавання даних. Способи та програмні засоби тестування основних пристроїв системного
блоку.
Бази даних
Характеристика сучасних баз даних та систем управління базами даних. Реляційні бази даних к.т.н., доцент
та її об’єкти. Види та класифікація баз даних. Типи моделей даних та різновиди БД. Реляційні Рзаєва С.Л.
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алгебра і числення та їх оператори. Проектування баз даних. Функціональні та багатозначні
залежності. Нормалізація відношень. Моделі даних, задачі документування та масштабування
баз даних, типи зв’язків між сутностями. Індексування. Б-дерева. Хешування.
Основи архітектури бази даних MySQL. Графічні засоби розробки моделей даних ERWin та
MySQL Workbench. Запити мови SQL для вибірки, визначення та обробки даних. Збережені
процедури, тригери та представлення в системах управління базами даних.
Безпека
Актуальність інформаційної безпеки. Цілі і завдання інформаційної безпеки. Види можливих к.т.н., професор
інформаційних
порушень в роботі інформаційної системи. Несанкціонований доступ до системи або мережі. Пашорін В.І.
систем
Загрози інформації. Порушники інформаційної безпеки. Канали витоку інформації та
перехоплення даних. Модель безпеки: структура і компоненти. Засоби забезпечення безпеки
інформаційних систем і мереж. Правове забезпечення інформаційної безпеки. Структура
законодавства по захисту інформації. Міжнародні стандарти інформаційної безпеки.
Державний стандарт України із захисту інформації. Політика безпеки.
Безпека
Загальні принципи та положення безпеки інформаційних систем. Основні складові безпеки к.т.н., професор
інформаційних
інформаційних систем. Загрози інформаційним системам. Методи і засоби захисту інформації Пашорін В.І.
систем та мереж
Адміністративний та процедурний рівні безпеки інформаційних систем. Організаційний захист.
Базова політика безпеки. Іженерно-технічний рівень безпеки інформаційних систем. Канали
витоку інформації. Захист інформації від витоку по технічним каналам. Несанкціонований доступ
(НСД) до інформаційних систем. Програмно-апаратний рівень безпеки інформаційних систем.
Ідентифікація та аутентифікація користувачів та пристроїв інформаційної системи.
Безпека
Основи безпеки в телекомунікаційних мережах. Визначення мережевої атаки. Дев’ять видів к.т.н., професор
телекомунікаційних мережевих атак. Основні поняття програмно-технічного рівня інформаційної безпеки. Пашорін В.І.
мереж
Особливості сучасних інформаційних систем. Архітектурна безпеку, найбільш важливі
принципи архітектурної безпеки. Корпоративна інформаційна система (КІС) з традиційною
структурою, як об'єкт захисту. Моделі «хмарних» обчислень: приватні, загального
користування та гібридні. Архітектура «хмарних» сервісів. Протоколи захищених каналів.
Класифікація міжмережевих екранів.
Біометричні
Біометрія, біометричні технології: основні поняття та визначення. Правові засади застосування к.т.н., доцент
технології
біометричних технологій в захисті інформації. Біометричні системи захисту, взаємодія з Рассамакін В.Я.
автентифікації
в іншими системами. Програмні засоби біометричних технологій. Методи автентифікації
інформаційних
біометричних 57 систем. Сучасні види біометричних технологій, позитивні і негативні сторони
системах
застосування кожної з них. Області застосування біометричних систем. Застосування
біометричних технологій для захисту сучасних систем передачі даних. Основні напрямки
розвитку біометричних технологій
Економічна
Предмет та завдання курсу. Роль комп’ютерної техніки у сучасному суспільстві. Загальні к.т.н., доцент
інформатика
відомості про інформацію, інформаційні технології та системи. Форми представлення Рассамакін В.Я.,

інформації. Одиниці виміру інформації. Економічна інформація. Класифікація економічної к.т.н., доцент
інформації. Принцип організації збереження та пошуку інформації в ПК. Основні поняття Савченко Т.В.,
файлової системи, збереження інформації в пам’яті ПК. Поняття про файли та папки к.т.н., доцент
(каталоги). Імена файлів та їх розширення. Типи файлів. Шлях до файлу. Загальні відомості про Цензура М.О.,
операційну систему (ОС) MS Windows.
к.е.н., доцент
Палагута К.О.
Предметна область систем електронного документообігу. Діловодство. Документування, к.т.н., доцент
документообіг. Електронний документ, електронний документообіг. Головні завдання систем Рассамакін В.Я.
електронного документообігу. Загальна класифікація систем електронного документообігу за
різними принципами. Організація електронного офісу в системі електронного документообігу.
Інформаційна модель організації. Організація як об’єкт впровадження електронного
документообігу. Концепції та принципи побудови систем електронного документообігу.
Технології, що використовуються при розробці систем електронного документообігу. Захист
інформації в електронному документообігу.
9. Комп’ютерні
Основи побудови комп’ютерних мереж. Концепції, моделі та стандарти комп’ютерних мереж. Шестак Я.І.
мережі
Основи передачі даних в комп’ютерних мережах. Основні стандарти розгортання локальних
мереж. Апаратні засоби побудови та структуризації комп’ютерних мереж. Мережеві операційні
системи. Загальні засади та технології побудови глобальних мереж
10. Методи і засоби Основні поняття захисту інформації. Загрози безпеці інформації в комп'ютерних системах. к.т.н., професор
захисту інформації Інженерно-технічні методи і засоби захисту інформації. Програмні і програмно-апаратні Пашорін В.І.
в
комп'ютерних методи і засоби захисту інформації. Вимоги до комплексних систем захисту інформації.
системах
Основні канали витоку інформації, їх групи та характеристики. Захист інформації від витоку з
візуально-оптичного каналу. Захист інформації від витоку з акустичного каналу. Захист
інформації від витоку з електромагнітних каналів. Захист від витоку за рахунок паразитної
генерації. Захист від витоку за рахунок взаємного впливу проводів і ліній зв’язку.
11. Об'єктноОб’єктно-орієнтований підхід до програмування. Поняття та властивості об’єктно- к.т.н., доцент
орієнтоване
орієнтованого програмування (ООП). Класи C++. Інтерпретація основних понять ООП в Цюцюра М.І.
програмування
термінах C++. Синтаксис описання класу. Інкапсуляція та приховання інформації. Поняття про
захист внутрішніх даних об’єкту. Специфікатори доступу public, protected та private. Динамічне
виділення пам’яті для об’єкту. Деструктори. Відношення клас-підклас. Успадкування.
Поліморфізм. Ієрархія класів. Класи колекцій і протоколи ітерації. Обробка виняткових
ситуацій.
12. Операційні системи Поняття операційної системи. Еволюція операційних систем. Операційні системи та їх к.т.н., доцент
призначення. Класифікація ОС. Критерії оцінки ОС. Основні функції і структура ОС. Сучасні Харченко О.А.
технології проектування ОС. Розширюваність, сумісність ОС. Надійність, захист інформації і
8.

Електронний
документообіг

безпека. Тенденції у структурній побудові ОС. Апаратна підтримка роботи ОС. Типові засоби
апаратної підтримки ОС. Машинно-залежні компоненти ОС. Основні елементи комп’ютера.
Концепції процесу. Поняття процесу та ресурсу. Модель процесу. Створення та завершення
процесу. Стани процесів. Управління пристроями. Основні завдання управління пристроями
13. Організація
комп’ютерних
мереж

Основи побудови комп’ютерних мереж. Концепції, моделі та стандарти комп’ютерних мереж. к.т.н., доцент
Основи передачі даних в комп’ютерних мережах. Основні стандарти розгортання локальних Браіловський М.М.
мереж. Апаратні засоби побудови та структуризації комп’ютерних мереж. Мережеві операційні
системи. Загальні засади та технології побудови глобальних мереж.
14. Основи інженерії Інженерні основи програмного забезпечення. Базові парадигми розробки ПЗ в середовищі MS к.т.н., доцент
програмного
Excel. Моделювання предметної області засобами MS Office. Технологія розробки програмного Рзаєва С.Л.
забезпечення
забезпечення на основі СУБД MS Access. Парадигми програмування. Класичні задачі програмної
інженерії та їх розв’язки. Ідентифікація конфігурації. Проектування. Контроль конфігурації.
Програмування. Облік поточного стану. Керування процесом розробки. Оптимізаційні задачі.
Пошукові задачі. Задача про виробництво. Транспортна задача. Задача про призначення.
Конфігураційне керування. Вимоги до програмних систем. Класифікація вимог.
15. Програмування
Глобальні комп'ютерні мережі: основні поняття, принципи функціонування.
к.е.н., доцент
Інтернет
Мова розмітки HTML5. Структура гіпертекстового документа, елементи і атрибути, створення Палагута К.О.
документа. Робота з формами. Семантична структура сторінки. Основи синтаксису мови
стильового оформлення CSS. Програмування на JavaScript. Створення клієнтських обробників.
Об'єктна та подієва моделі HTML-сторінки. Мова JavaScript: призначення, принципи роботи,
основні поняття. Основні типи даних, синтаксис і вбудовані об'єкти мови. Організація
розгалужених і циклічних обчислювальних процесів. Функції. Масиви.
16. Стандартизація
метрологія
програмного
забезпечення

та Суть стандартизації програмного забезпечення та державна стандартизація в Україні. д.т.н., професор
Класифікація програмного забезпечення. Огляд стандартів, що визначають життєвий цикл Цюцюра С.В.
програмних засобів. Документація та її роль в забезпеченні якості життєвого циклу програмних
засобів. Оцінювання процесів життєвого циклу програмних засобів у відповідності до
стандарту ДСТУ ISO/IEC TR 15504. Надійність і якість програмних засобів. Оцінка процесу
розробки програмного засобу. Програмні засоби електронно-обчислювальних машин. Терміни
та визначення. Забезпечення якості. Показники і методи оцінювання якості.

17. Технологія
розробки
тестування

к.п.н., ст. викл.
та Основні етапи розв’язання задач з програмування. Постановка задачі. Опис алгоритму. Жирова Т.О.
Складання програми. Тестування та налагодження програми. Експлуатація програми.

програмного
забезпечення
18. Функціональне
логічне
програмування

Життєві цикли розробки програмного забезпечення. Моделі життєвого циклу. Модель
великого вибуху. Кодування та відладка. Водоспадна модель. V-подібна. Y-подібна.
Уніфікований процес розробки програмного забезпечення. Фази проекту. Ітерація.
та Особливості мови Лісп: єдине представлення даних та програм; списки – основна структура к.т.н., доцент
мови; функції, як основний метод маніпуляції зі списками; рекурсивний стиль написання Савченко Т.В.
багатьох функцій; зберігання даних, що не залежить від місця; автоматичне та динамічне
управління пам’яттю та інші. Система програмування мови Steel Bank Common Lisp..Базові
програми системи програмування на мові SBCL. Тестовий редактор Emacs. Лісп-система
SBCL. Пакетний менеджер Quicklisp. Уніфікований користувацький інтерфейс SLIME для
Emacs. Приклад іншої реалізації ANSI стандарту Лісп: GNU Common Lisp (GCL).

19. Web-дизайн і Web- Історія еволюції мережі Internet. Класифікації Web-сайтів. Браузери. Протоколи HTTP, FTP та к.п.н., ст. викл.
програмування
ін. Основи теорії кольору для Web: характеристика кольору, колірний круг, колірні схеми, Котенко Н.О.
сприйняття кольору і гармонія кольорів. Поєднання кольорів на Web-сторінці. Моделі
відтворення кольору. Векторна і растрова графіка. Формати опису графічних файлів для
Інтернет: растрові, векторні, метафайли. Характеристика графічних форматів JPEG, GIF, PNG.
Правила використання графічних форматів. Сучасні графічні редактори, їх класифікація і
сфера застосування. Консорціум W3C, еволюція стандартів мови HTML.
20. Алгоритми
та Загальна характеристика мови Java. Побудова та аналіз алгоритмів. Обробка даних в однорідних к.т.н., доцент
структури даних
структурах – масивах. Лінійні на двійкові алгоритми пошуку даних в масивах. Три алгоритму Цензура М.О
сортування даних в масивах: «пухирця», вибору та вставки. Стеки та черги: визначення, область
застосування та програмна реалізація. Особливості та алгоритм пріоритетної черги. Зв’язані
списки, математичне визначення, типи та програмна реалізація. Двохзв’язані списки їх відмінність
від інших типів списків та програмна реалізація їх обробки.
21. Аналіз програмного Об’єктно-орієнтована методологія проектування інформаційних систем. Значення ст. викл.
забезпечення
моделювання при розробці програмного забезпечення. Принципи моделювання (абстракція, Десятко А.М.
ієрархія тощо). Види моделювання та особливості декомпозиції у різних методологіях
проектування. Сукупність моделей як представлення складної системи. Призначення мови
UML. Загальна структура мови UML. Базові семантичні конструкції мови, їх опис за
допомогою спеціальних позначень. Особливості графічного зображення діаграм мови UML
Специфікація вимог і рекомендації з написання ефективних варіантів використання.
22. Безпека
Концептуальний підхід до захисту інформації. Політика безпеки інформації. Загроза, атака, к.т.н., доцент
операційних систем вразливість. Поняття захищеної операційної системи. Підходи до побудови захищених Харченко О.А.
операційних систем. Розроблення захищених систем «з нуля». Побудова «довірених» версій
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шляхом модернізації існуючих систем. Порівняння підходів до побудови захищених операційних
систем. Принципи створення захищених систем. Типова архітектура комплексу засобів захисту
операційних систем (КЗЗ ОС). Основні підсистеми КЗЗ ОС. Адміністративні заходи захисту.
Безпека Інтернет- Розподілені ресурси: механізми безпеки і управління. Мережева безпека: терміни та визначення. к.т.н., професор
ресурсів
Нормативні документи по безпеці в глобальних мережах. Стандарти безпеки мереж і їх компонентів. Пашорін В.І.
Класифікація мережевих загроз та атак на інтернет-ресурси. Технології виявлення віддалених атак.
Соціальна інженерія. Шляхи вирішення проблем захисту інтернет-ресурсів. Фільтрація трафіку.
Фільтрація Webзмісту (WCF). Віртуальні локальні мережі (VLAN).
Безпека
Мережа як об'єкт захисту; основні особливості розподілених обчислювальних систем. к.т.н., доцент
телекомунікаційних Визначення мережевої атаки. Огляд методів 60 захисту від мережевих атак. Особливості Цензура М.О
мереж.
сучасних інформаційних систем, суттєвих з точки зору безпеки. Особливості сучасних
інформаційних систем з точки зору безпеки. Принципи багаторівневої захисту корпоративної
системи. Безпека «хмарних» обчислень: основні проблеми безпеки «хмарної» інфраструктури;
засоби захисту в віртуальних середовищах. Протоколи захищених каналів. Класифікація
міжмережевих екранів.
Економіка
і Інформаційна сфера економіки та її структура. Класифікація видів інформаційної діяльності. к.т.н., доцент
організація
Концепція інформаційного суспільства та роль держави в його формуванні. Огляд інформаційної Рзаєва С.Л.
інформаційного
політики промислово-розвинутих країн світу. Інформаційна політика України. Інформатизація
бізнесу
стратегічних напрямів розвитку державності, безпеки та оборони.Основні елементи ринкової
економіки і її інформаційна складова. Інформаційна сфера економіки і її структура. Класифікація
видів інформаційної діяльності. Концепція інформаційного суспільства. Інформаційна культура.
Сутність інформаційного бізнесу. Інформаційні продукти і послуги.
Експертні системи Сутність, розвиток і застосування експертних систем. Роль і місце експертних систем у д.т.н., професор
загальному процесі прийняття управлінських рішень. Індивідуальні експертні оцінки. Методи Криворучко О.В.
організації колективних експертних систем. Метод «прогнозного графа». Поняття систем
представлення та пошуку знань. Технологія інженерії знань та класифікація її методів.
Асоціативні мережі та системи фреймів. Програмні засоби експертного оцінювання.
Захист
Основні поняття захисту інформації. Загрози безпеці інформації в комп'ютерних системах. к.т.н., професор
комп’ютерних
Інженерно-технічні методи і засоби захисту інформації. Програмні і програмно-апаратні методи Пашорін В.І.
систем і мереж
і засоби захисту інформації. Вимоги до комплексних систем захисту інформації. Основні канали
витоку інформації, їх групи та характеристики. Захист інформації від витоку з візуальнооптичного каналу. Захист інформації від витоку з акустичного каналу. Захист інформації від
витоку з електромагнітних каналів. Захист від витоку за рахунок паразитної генерації.
Інтернет-технології Загальні відомості, визначення, огляд процесу становлення Інтернет. Моделі ведення бізнесу в к.т.н., доцент
в бізнесі
Інтернет. Інформаційні ресурси бізнесу. Основні поняття електронного бізнесу. Проектування Рзаєва С.Л.
Інтернет-ресурсу. Поняття проекту Інтернет-ресурсу та зміст його етапів. Визначення мети
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cтворення Інтернет-ресурсу. Вимоги до інформаційного наповнення ресурсу. Принципи
організації інформаційного контента. Поняття контенту. Контент, його відмінність від
літературного тексту. Логічні коло (контент і текст). Розміщення та підтримка ресурсу в Інтернет.
Людино-машинна Класифікація людино-машинних систем (ЛМС). Склад і розподіл функцій в ЛМС. Людино- к.п.н., ст. викл.
взаємодія
машинний інтерфейс як елемент системи керування. Зміст інженерно-психологічного Жирова Т.О.
забезпечення ЛМС. Конфлікти в ЛМС та засоби їх вирішення. Загальне уявлення про людинуоператора. Етапи діяльності людини-оператора. Фізіологічні характеристики людини як ланки
ЛМС. Характеристики людини в задачах обробки інформації. Математичне моделювання
людини-оператора. Квантифікація елементів інтерфейсу. Сприйняття інтерфейсу розробником
та користувачем.
Менеджмент
Менеджмент у розробці програмних виробів. Уведення в управління проектами програмного д.т.н., професор
проектів
забезпечення. Міжнародні та на- ціональні стандарти з управління проектами. Предмети Цюцюра С.В.
програмного
стандартизації в управлінні проектами. Рамкові стандарти з УП (ICB IPMA, PM BoK тощо).
забезпечення
Класифікація й оточення проектів. Життєвий цикл проекту. Використання стандартів життєвих
циклів інформаційних систем. Основні процеси, що розглядаються в PJM: Контроль і Звіти;
Управ- ління Роботами; Управління Ресурсами; Управління Якістю; Управління
Конфігурацією. Етапи життєвого циклу в Oracle PJM: планування проекту; планування фази;
управління фазою; завершення фази; за- вершення проекту.
Методи і засоби Предмет та завдання. Основні принципи функціонування системи передачі даних. Модель, к.т.н., доцент
передачі даних
мережі передачі даних. передачі даних. Категорії мереж. Базові мережні технології. Методологія Рассамакін В.Я.
побудови мережі. Базові топології локальної мережі. Середовища передачі даних. Кодування
інформації в локальних мережах. Протоколи та архітектура протоколів. Еталонна модель OSI.
Стек протоколів TCP/IP. Організації інформаційного обміну в системах передачі даних. Методи
комутації і передачі даних. Методи забезпечення мережної безпеки. Мережеві пристрої. Типи
апаратури локальних мереж. Прикладні сервіси TCP/IP. Сучасні технології мереж передачі
даних. Системи мобільного радіозв’язку.
Методи
обробки Предмет вивчення і задачі дисципліни. Місце дисципліни в учбовому плані. Принципи к.п.н., ст. викл.
відеоінформації
формування і реєстрації зображень. Області застосування цифрової обробки зображень. Жирова Т.О.
Завдання обробки зображень. Історія появи відео на ПК. Колірні простори. Огляд основних
форматів зберігання растрових і векторних зображень, сфери їх використання. Поняття
візуальної якості зображення. Особливості системи зору людини. 52 Методи оцінки візуальної
якості зображень. Методи підвищення візуальної якості зображень. Кодування Хаффмана.
Арифметичне кодування. Статичний і динамічний варіанти кодування.
Моделі і структури Структури даних. Моделі подання даних і знань у сучасних інформаційних системах. Первинні к.т.н., доцент
даних
навички роботи з MathCad: запуск програми, інтерфейс вікна, панель виведення палітр. Цензура М.О
Виконання найпростіших математичних і логічних операцій в середовищі MathCad, порівняння
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з відповідними функціями електронних таблиць Excel. Графічні можливості MathCad.
Матричні обчислення в економічних задачах. Використання теорії функції однієї змінної в
економічних задачах. Звичайні диференціальні рівняння, їх аналітичне розв’язання у
середовищі MathCad. Застосування числового розв’язання задачі Коші при розв’язанні
економічних задач.
Моделювання
та Об’єктно-орієнтована методологія проектування інформаційних систем. Значення к.т.н., доцент
аналіз програмного моделювання при розробці програмного забезпечення. Принципи моделювання (абстракція, Рзаєва С.Л.
забезпечення
ієрархія тощо). Види моделювання та особливості декомпозиції у різних методологіях
проектування. Сукупність моделей як представлення складної системи. Призначення мови
UML. Загальна структура мови UML. Базові семантичні конструкції мови, їх опис за
допомогою спеціальних позначень. Особливості графічного зображення діаграм мови UML
Специфікація вимог і рекомендації з написання ефективних варіантів використання.
Проектування
Історія інтерактивних медіа. Основні етапи формування сучасних медіа. Технології, які к.п.н., ст. викл.
мультимедійних
використовуються для створення інтерактивних медіа. Інтерактивні медіа з використанням Жирова Т.О.
систем
технології GPS. Сфери використання інтерактивних медіа. Основні види медіа-додатків. Аналіз
існуючого та потенційного ринку інтерактивних медіа. Призначення й основні положення
пов'язані з віртуальними турами. Принципи створення віртуальних турів. Поняття віртуального
світу. Технології, які пов'язані з віртуальним світом. Створення 2-вимірних та 3Dінтерактивних медіавидань та віртуальних турів.
Проектування
та Характеристика сучасних баз даних та систем управління базами даних. Реляційні бази даних к.т.н., доцент
адміністрування баз та її об’єкти. Види та класифікація баз даних. Типи моделей даних та різновиди БД. Реляційні Рзаєва С.Л.
даних в економіці алгебра і числення та їх оператори. Проектування баз даних. Функціональні та багатозначні
залежності. Нормалізація відношень. Моделі даних, задачі документування та масштабування
баз даних, типи зв’язків між сутностями. Індексування. Б-дерева. Хешування. Основи
архітектури бази даних MySQL. Графічні засоби розробки моделей даних ERWin та MySQL
Workbench.
Програмування та Методологія розробки систем DevOps: призначення, набір інструментів, переваги, порівняння к.е.н., доцент
адміністрування
з Agile. Система керування версіями (SCM): призначення, загальні відомості, види систем Палагута К.О.
інформаційної
керування версіями, поширені SCM. SCM Git: концепція та архітектура Git, внесення змін у
системи
файли, відміна змін, ігнорування файлів, перехід по дереву комітів, 54 бранчинг, злиття
підприємства
бранчів, створення та використання віддалених репозиторіїв. Інтегроване середовище розробки
IntelliJ IDEA. Огляд можливостей, системні вимоги, порівняння з Eclipse.
Технологія
Сучасні методи і інструментальні засобами розробки та проектування програмного к.п.н., ст. викл.
створення
забезпечення для мобільних пристроїв. Інсталяція програмного забезпечення для мобільних Котенко Н.О.
мобільних додатків пристроїв. Самостійно здобувати і використовувати в практичній діяльності нові знання і
вміння в області розробки додатків для мобільних пристроїв. Використовувати сучасні
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технології програмування, для вирішення прикладних завдань мобільних пристроїв. Практично
застосовувати інструментальні засобів і методів розробки мобільних додатків.
Технологія Java
Загальна характеристика мови Java. Базові типи даних та лексеми мови Java. Середовище к.т.н., доцент
розробки Java-додатків Eclipse. Класи та їх опис. Методи класів та виклик методів. Цензура М.О
Конструктори класів. Реалізація принципів спадкування та поліморфізму. Обробка строкових
даних в програмах Java. Класи String, StringBuffer та StringBuilder. Поняття інтерфейсів та види
вбудованих класів. Поняття виключних ситуацій. Типи виключень. Обробка виключних
ситуацій. Організація операцій введення-виведення та передачі даних. Набір абстракцій для
роботи з вікнами, створення віконного інтерфейсу користувача. Використання шрифтів.
Технології
WPF- Поняття інтерфейсу. Види інтерфейсів користувача. Основні завдання при розробці к.п.н., ст. викл.
застосувань
інтерфейсів користувача. Призначення та основні 63 особливості WPF. Визначення інтерфейсу Котенко Н.О.
користувача в WPF. Мова XAML. Переваги поділу зовнішнього вигляду та поведінки.
Переваги та особливості WPF. Типи WPF-застосувань. Створення найпростішої WPFпрограми.
Порядок створення WPF-програми в Visual Studio. Визначення в застосуванні. Вибір вікон або
сторінок. Додавання елементів керування. Побудова та виконання WPF-програми. Обробка
подій. Модель подій в WPF. Обробка подій елементів керування WPF.
Технології
Особливості розробки програмних комплексів і обчислювальних програмних систем д.т.н., професор
проектування
інженерного аналізу. Детальне проектування програмного комплексу. Класичні методи Лахно В.А.
інформаційних
проектування ПЗ. Структурний підхід. Аналіз вимог. Недоліки. Основи об'єктно-орієнтованого
систем
проектування програмних комплексів. Проектування ієрархій класів (застосовні програми,
бібліотеки, каркаси). Особливості систем інженерного аналізу CAE. Розробка обчислювальних
підсистем у рамках клієнт-серверної архітектури. Створення інфраструктури для проведення
розрахунків на високопродуктивних обчислювальних системах.
Технологія
Характеристика сучасних баз даних та систем управління базами даних. Реляційні бази даних к.т.н., доцент
проектування
та та її об’єкти. Види та класифікація баз даних. Типи моделей даних та різновиди БД. Реляційні Рзаєва С.Л.
адміністрування баз алгебра і числення та їх оператори. Проектування баз даних. Функціональні та багатозначні
даних і сховищ залежності. Нормалізація відношень. Моделі даних, задачі документування та масштабування
даних
баз даних, типи зв’язків між сутностями. Індексування. Б-дерева. Хешування. Основи
архітектури бази даних MySQL. Графічні засоби розробки моделей даних ERWin та MySQL
Workbench.

43. Управління
конфігурацією
інформаційної
системи
підприємства

к.е.н., доцент
Архітектура платформи 1С: Підприємство. Платформа "1С: Підприємство" – призначення, Палагута К.О.
сфера застосування. Каталог платформи, варіанти роботи із системою. Бази даних в 1С:
Підприємство та їх узагальнена структура. Створення бази даних в 1С: Підприємство. Основні
об’єкти конфігурації.

Вбудована мова програмування середовища 1С: Підприємство. Основи об’єктно-орієнтованого
програмування. Вбудована мова програмування 1С: Підприємство. Модульна будова
конфігурації. Види модулів. Структура модуля. Передача параметрів. Синтаксис написання
програм. Керуючі оператори. Процедури. Функції. Типи даних в програмі 1С: Підприємство.
44. Управління
Уведення в управління проектами. Класифікація і оточення проектів. Життєвий цикл проекту. д.т.н., професор
проектами
Використання стандартів життєвих циклів інформаційних систем. Структура проекту. Криворучко О.В.
інформатизації
Управління процесом виконання проекту інформатизації. Організація проектно-орієнтованої
діяльності. Планування УПІ. Контроль в управлінні проектами інформатизації. Управління
виконанням проектів інформатизації. Управління предметною сферою проекту інформатизації.
Управління часом у проекті інформатизації. Управління вартістю проекту інформатизації.
Управління якістю у проекті інформатизації. Інтегровані функції управління проектами
інформатизації.
45. Хмарні та GRID- Основні поняття та класифікація систем хмарних обчислень. Поняття та типи розподілених ст. викл.
технології
систем. Класифікація систем надання інформаційно-комунікаційних ресурсів за замовленням. Десятко А.М.
Поняття вебсерверу. Класифікація послуг провайдерів інформаційно-комунікаційних ресурсів.
Поняття віртуалізації комп’ютерних систем та мереж. Огляд систем віртуалізації мереж,
комп’ютерних ресурсів, додатків та сховищ даних. Основи функціонування центрів обробки
даних (ЦОД). Архітектурні рішення сучасних ЦОД. Огляд типових рішень ЦОД. Сучасні
серверні рішення на базі контейнерів. Мережі CDN. Поштові служби.
КАФЕДРА КОМП’ЮТЕРНИХ НАУК ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ
1
Імітаційне
Сучасний стан проблеми моделювання. Математичні схеми моделювання. Формалізація та Краскевич В.Є., д.т.н,
моделювання
алгоритмізація процесів функціонування систем. Статистичні методи в моделюванні. проф..
Методика вибору та оптимізації параметрів систем, що моделюються. Імітаційне моделювання
складних систем. Статичні моделі економіки. Динамічні моделі економіки. Машині економічні
моделі. Прикладні аспекти імітаційного моделювання у міжнародній торгівлі.
2
Інформаійні
Поняття інформатизації. Комп’ютеризація. Концепція інформатизації в України. Основні напрями Самойленко Г.Т., к.ф.системи і
інформатизації в Україні. Правова інформатизація. Інформаційна технологія та її розвиток. м.н., доц..
технології
Поняття та етапи розвитку інформаційних систем. Структура інформаційних систем. Класифікація
інформаційних систем. Проблеми захисту інформації в сучасних інформаційних системах. Безпека
інформації та безпека інформаційних технологій. Комп’ютерний злочин: основні види. Захист
інформації. Засоби захисту інформації. Організація захисту комп’ютерних інформаційних систем.
Діловодство. Документообіг. Електронний документ.
3
Інформаційні
Загальна характеристика бізнес-процесів. Технологія реінжинірингу бізнес-процесів. Методи Демідов П.Г., к.т.н., доц..
технології в
та засоби реінжинірингу. Об'єктно-орієнтоване моделювання бізнеспроцесів. Імітаційне
реінжинірингу моделювання бізнес-процесів. Управління бізнес-процесами на основі процесного підходу.
бізнес-процесів Проектування бізнес-процесів об’єктів управління. Оптимізація бізнеспроцесів об’єктів
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Корпоративні
інформаційні
розподілені
системи

міжнародної торгівлі. Реалізація управління бізнес-процесами. Моделювання міжнародних
логістичних операцій
Теорії та практики побудови й використання інформаційних систем, а також впровадження Самойленко Г.Т., к.ф.сучасних інформаційних технологій. Стан і перспективи розвитку інформаційних систем. м.н., доц..
Архітектура корпоративних інформаційних систем. Базисна технологія в КІРС. Реалізацію
промислової логістики в КІРС. Контролінг у КІРС. Управління матеріальними потоками
корпорації. Організація обліку і звітності в КІРС. Управління персоналом у КІРС.
Телекомунікаційні процеси в КІРС. Використання сучасних програмних комплексів в
управлінні корпоративними бізнес-процесами

Крос-платформне Платформа .Net. Середовище розробки Visual Studio. Основні поняття мови програмування C#. Зайченко М.В., асист..
програмування Типи даних у C#. Створення проектів на C# та програмування алгоритмів, функції, Windows
Forms – проекти. Основи обєктно-орієнтованого програмування у С#. Динамічні структури
даних. Програмування з використанням компонент. Елементи керування. Основи розробки і
побудови мобільних додатків. Збереження та обробка даних у мобільних додатках. Технології
сенсорного вводу. Захист інформації в мобільних системах. Характеристики мобільних
додатків.
Проектування
інформаційних
систем

Загальні особливості автоматизованих інформаційних систем. Особливості та структура Самойленко Г.Т., к.ф.інформаційного забезпечення автоматизованої інформаційної системи. Організація баз даних м.н., доц..
автоматизованої інформаційної системи. Проблематика автоматизації проектування
інформаційних систем. Технології створення ІС. Засоби створення інформаційної системи.
Специфікація функціональних вимог до ІС. Методології моделювання предметної області.
CASE-засоби автоматизації проектування. Моделювання інформаційного забезпечення. Етапи
проектування ІС із застосуванням UML. Аналіз методів моделювання логістичних процесів та
варіантів їх реалізації у міжнародній торгівлі.
Ситуаційне
Сутність поняття і складові ситуаційного моделювання. Сутність та види ризиків. Краскевич В.Є., д.т.н,
моделювання
Характеристика методів оцінювання ризику. Основні підходи до моделювання ризику. Огляд проф..
ризиків
та аналіз існуючих ситуаційних центрів (СЦ). Ситуаційне моделювання ризиків в міжнародній
логістиці та митних операціях. Приклади проведення ситуаційне моделювання ризиків за
різними галузями
Теорія алгоритмів МНР програми. Нормальні алгоритми. Комбінаторні системи. Обчислюваність функцій на N. Демідов П.Г., к.т.н., доц..
Програмовані функції. ППА. Кодування. Канторові нумерації. Елімінація примітивної рекурсії.
Нумерації ЧРФ. Універсальні функції. Рекурсивні та рекурсивно перелічні множини.
Рекурсивні та частково рекурсивні предикати. Нерозв’язність проблем зупинки та
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самозастосовності. Індексні множини. Продуктивні та креативні множини. Відносна обчислюваність. Релятивізація теорем. Складність обчислень. Арифметика. Арифметична ієрархія.
Неповнота і нерозв’язність арифметики. Оператори. Оператори переліку. Частково рекурсивні,
рекурсивні оператори. Метод НТ та семантика мов програмування.
Технології
Сучасні методи і технології проектування інформаційних систем та їх технічного і програмного Самойленко Г.Т., к.ф.комп’ютерного забезпечення. ІС та системи автоматизованого проектування. Принципи побудови ІС. Методи м.н., доц..
проектування
і процедури обробки матеріалів дослідження. Технології проектування ІС. Переваги й недоліки
існуючих технологій проектування ІС. Методи вдосконалення ІС. Методи розрахунку технікоекономічної ефективності ІС. Методи і процедури обробки матеріалів дослідження. Аналіз
основних вимог до моделей та технологій проектування ІС. Вибір і оцінювання технологій
проектування ІС
Технологія
Створення та ведення комп’ютерних БД. Практичне використання існуючих СУБД. СУБД Самойленко Г.Т., к.ф.створення
реляційного типу. Проектування та використання СУБД. Принципи будови та методи м.н., доц..
розподілених баз створення баз знань. Основні відомості про організацію БД. Моделі БД і особливості їх
даних та знань застосування. Принципи реляційного підходу і реляційної моделі даних. Мови запитів до
реляційної БД. Програмування в БД. Особливості роботи БД в мережах. Аналіз даних, зв’язки
між ними. Побудова інфологічних моделей. Застосовування мови SQL для створення об’єктів
БД і запитів. Проектування розподілених БД
Управління в
Принципи управління.Сутність управління. Задачі управління. Основні принципи управління. Краскевич В.Є., д.т.н,
інформаційних Методологія управління. Математичний опис об’єкта управління. Управління у технічних проф.
системах
системах.Якість та стійкість. Поняття стійкості системи. Фізичне трактування поняття
стійкості. Характеристика стійкості. Умови стійкості. Алгебраїчні критерії стійкості. Частотні
критерії стійкості. Керованість та спостережуваність. Системи оптимального управління.
Нечітке управління. Адаптивні системи управління . Інформаційні системи Варіаційні задачі в
управлінні. Принцип оптимальності.
Штучний інтелект Природний і штучний інтелект. Поняття кібернетичної системи. Інтелектуалізація Демідов П.Г., к.т.н., доц..
комп’ютерних технологій. Фактичний діалог – основні принципи, створення, аналіз.
Процедура тесту Тюрінга. Моделі подання знань. Знання і деякі підходи до їх подання.
Властивості знань. Семантичні мережі. Фреймові моделі. Логічні моделі. Освоєння основних
прийомів логічного програмування. Недостовірні і нечіткі знання. Модальні логіки. Логічне
виведення за недостовірних знань. Нечітке логічне виведення. Прикладне застосування методів
штучного інтелекту.
Інформаційні
Типи інформаційних систем. Типова структура інформаційних систем. Компоненти Пурський О.І., д.т.н,
системи і
інформаційних систем. Автоматизовані технології в митній справі інформаційні системи (АІС): проф.
технології в митній поняття та визначення. Технології обробки інформації. Складові елементи інформаційної
справі
технології, їх характеристика. Інформаційно-пошукові системи. Історія розвитку інформаційної

системи митних органів України. Едина автоматизована інформаційна система (ЄАІС) митних
органів України: призначення та основні принципи побудови. Структура, склад і функції ЄАІС.
Інформаційні системи управління: введення. Технології збору, передачі і обробки інформації. Демідов П.Г., к.т.н., доц..
Мережеві технології в управлінні бізнесом. Основа розвитку інформаційних систем.
Структурний аналіз і розвиток інформаційних систем. Документи управління потоками та
інтегрованих інформаційних систем. Безпека інформаційних систем. Корпоративні
інформаційні системи та портали. Електронна комерція та платіжні системи
Роль інформаційних систем та технологій у зовнішньоекономічній діяльності. Корпоративна Пурський О.І., д.т.н,
інформація та технології в управлінні ЗЕД управління базами даних підприємства в умовах проф.
зовнішньоекономічної діяльності. Інформаційні системи управління зовнішньоекономічною
діяльністю підприємства. Управління процесом розроблення і впровадження ІС управління
зовнішньоекономічною діяльністю. Мережні технології обробки інформації та захисту
інформаційних ресурсів. Інтелектуальні системи в управлінні ЗЕД.
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Інформаційні
системи і
технології в
управлінні
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Інформаційні
системи і
технології в
управлінні ЗЕД
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Інформаційні
системи і
технології у
фінансових
установах

Значення автоматизації у бюджетному процесі. Необхідність автоматизації функціонування Краскевич В.Є., д.т.н,
казначейських органів. Електронний документообіг у казначействі. Особливості програмного проф..
забезпечення казначейських операцій. Системне програмне забезпечення казначейських
операцій. Прикладне програмне забезпечення казначейських операцій. Використання технічних
засобів для автоматизації казначейства. Телекомунікаційне середовище казначейства. Захист
інформації в казначейських органах. Основні функції Державного казначейства України, на яких
ґрунтується робота автоматизованої інформаційної системи казначейства.

17

Імітаційні
технології в
міжнародних
бізнес-процесах
Інформаційні
технології в
міжнародних
фінансах

Загальна характеристика бізнес-процесів. Технологія реінжинірингу бізнес-процесів. Методи Самойленко Г.Т., к.ф.та засоби реінжинірингу. Об'єктно-орієнтоване моделювання бізнеспроцесів. Імітаційне м.н., доц..
моделювання бізнес-процесів. Управління бізнес-процесами на основі процесного підходу.
Проектування бізнес-процесів об’єктів управління. Реалізація управління бізнес-процесами
Інформаційні системи управління фінансами. Системи фінансових розрахунків. Автоматизація Краскевич В.Є., д.т.н,
обробки інформації у податковій сфері України. Автоматизація управління фінансами проф..
підприємств і комерційних структур. Інформатизація фінансового ринку. Міжнародні
фінансові інформаційні систем
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Правова
інформатика

Поняття інформатизації. Комп’ютеризація. Концепція інформатизації в України. Основні Пурський О.І., д.т.н,
напрями інформатизації в Україні. Правова інформатизація. Інформаційна технологія та її проф.
розвиток. Поняття та етапи розвитку інформаційних систем. Структура інформаційних систем.
Класифікація інформаційних систем. Правова інформація. Системи підтримки прийняття
рішень в юридичній діяльності. Експертні системи. Правові експертні системи. Проблеми
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захисту інформації в сучасних інформаційних системах. Безпека інформації та безпека
інформаційних технологій. Комп’ютерний злочин: основні види. Захист інформації.
Системи
Основи побудови комп’ютерних мереж. Концепції, моделі та стандарти комп’ютерних мереж. Самойленко Г.Т., к.ф.адміністрування Основи передачі даних в комп’ютерних мережах. Основні стандарти розгортання локальних м.н., доц..
корпоративних мереж. Апаратні засоби побудови та структуризації комп’ютерних мереж. Мережеві операційні
мереж
системи. Загальні засади та технології побудови глобальних мереж.
Технології
Визначення розподіленої системи, принципи побудови та основні положення. Основні визначення Самойленко Г.Т., к.ф.розподілених
та концепції паралельних обчислень. Класифікація мультипроцесорних операційних систем . м.н., доц..
систем та
Основні поняття багатопроцесорних операційних систем. Операційні системи мультипроцесорів.
паралельних
Синхронізація процесів. Операційні системи мультикомп’ютерів. Комунікації процесорів.
обчислень
Операційні системи мультикомп’ютерів. Управління розподіленою пам’яттю
Інформаційні
Основні поняття. Економічна інформація як об'єкт комп'ютерної обробки. Інформаційні Пурський О.І., д.т.н,
системи і
системи і технології в рітейлі. Структура та склад інформаційної системи. Концептуальна проф.
технології в рітейлі модель інформаційно-технологічної інфраструктури торговельного підприємства Програмне
забезпечення інформаційних систем управління торговельною діяльністю. Інформаційне
забезпечення інформаційних систем роздрібної торгівлі. Організаційно-методичні основи
створення та функціонування торговельних інформаційних систем. Технологія
індивідуального проектування торговельних інформаційних систем.
КАФЕДРА ЦИФРОВОЇ ЕКОНОМІКИ ТА СИСТЕМНОГО АНАЛІЗУ
Алгоритмізація та Введення в алгоритмічні мови програмування. Вступ. Мета та завдання дисципліни, її місце у к.е.н.,
програмування
навчальному процесі. Парадигма та основні ідеї, покладені у сучасні алгоритмічні мови, їх основні Кулаженко В. В.
ресурси, спільноти користувачів і розробників. Основні IDE для С++: MS VisualStudio, Eclipse,
NetBeans. Стандартні модулі і бібліотеки. Локальний простір імен. Загальноприйняті стандарти
синтаксису, семантики та присвоєнню об’єктам імен у Python та C++. Зарезервовані слова. Основні
типи змінних у алгоритмічних мовах програмування, правила їх перетворення. Основні оператори
та функції. Поняття динамічного простору імен. Оператори керування логікою.
Користувальницькі функції. Масиви та основні операції над ними у С++. Колекції та їх види.
Робота з зовнішніми файлами: відкриття та закриття файлів; список режимів доступу; запис та
зчитування файлів; розширення роботи з файлами. Форматування строкових даних. Регулярні
вирази. Принципи побудови користувацького інтерфейсу. Основні елементи інтерфейсу: віджети,
поля, кнопки, мітки та ін. Принципи взаємодії внутрішньої логіки додатку з інтерфейсом.
Економіка та
Особливості формування та функціонування інормативно-правові засади регулювання к.е.н.,
організація ринку інформаційного ринку. Специфіка створення інформаційної продукції. Способи та форми Іванова О. М.
інформаційних
реалізації об’єктів інформаційного ринку. Мережева дистриб’юція. Захист інформаційної
послуг
продукції. Віртуалізація на інформаційному ринку. Інноваційний потенціал інформаційного
ринку і розвиток start-up. Вплив ІР на розвиток економіки.

3

Інструментальні
засоби бізнесаналітики

Основні компоненти середовища R. Графічний інтерфейс RStudio. Створення набору бізнес- д.е.н., проф.
даних. Типи даних R і принципи роботи з ними. Робота з Data Frame. Імпорт даних з txt та xml- Роскладка А. А.
файлів, середовищ Excel, SPSS, SAS, Stata. Імпорт даних з Інтернету. Основи управління
даними в R. Основи алгоритмічної мови R. Регресійний аналіз в R. Дисперсійний аналіз. Аналіз
потужності даних. Кореляційний аналіз. Баустреп-аналіз. Факторний аналіз. Технології роботи
з великими та розподіленими даними. Методи роботи з пропущеними даними. Графіка та
візуалізація даних в R. Аналіз номінативних даних. Діагностика моделі. Прогнозування в R.
Машинне навчання в R. Основні підходи до розробки web-програм. Експорт результатів з R.

4

Інструментальні
Основні поняття мови програмування C. Керування виконанням програми. Функції Кузнєцов О. Ф.
засоби прикладного користувача та класи пам’яті. Вказівники та масиви, адресна арифметика. Складені типи даних:
програмування
структури, об’єднання. Організація списків та їх обробка. Стеки та черги. Деревовидні
структури. Впорядкування масивів та списків. Основні поняття та властивості об’єктноорієнтованого програмування. Класи C++
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Інтелектуальні
системи
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Інформаційні
системи і
технології в
соціології
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Інформаційні
системи і
технології в
управлінні

Концептуальні основи побудови інтелектуальних систем. Передумови виникнення систем к.т.н., доц.
розуміння природної мови. Представлення знань за допомогою логіки предикатів. Мережеві Геселева Н. В.,
моделі представлення знань: семантичні мережі, концептуальні графи, фрейми, продуційні
системи. Поняття образу. Проблема розпізнавання образів. Системи машинного зору.
Експертні системи, базові поняття. Підходи до створення експертних систем. Методи нечіткої
логіки в інтелектуальних системах. Штучні нейронні мережі. Еволюційна теорія.
Інтелектуальні інтерфейси. Основні аспекти побудови агентних систем.
Інформація і дані: визначення, відмінності, схожі риси, особливості формування. Види к.е.н.,
інформаційних систем і технологій, які використовуються в соціології. Підхід до організації Іванова О. М.
процедури соціологічного дослідження у середовищі Project Management. Побудова
WorkBreakdown Schedule (WBS) в проекті соціологічного дослідження. Побудова процесів в
соціології і етапів соціологічного дослідження. Створення і використання зведених таблиць для
організації соціологічних даних.Роль і значення CRM-системи для формування соціологічних
даних. Інформаційні технології дослідження Інтернет-аудиторій: веб-сайти і веб-додатки.
Формування бази соціологічних даних у середовищі ОСА.
Підприємство як складна організаційна система. Розподіл систем за класами. Визначення та к.е.н.,
особливості соціальних, соціально-економічних та антропогенних систем (АГС). Системний Іванова О. М.
підхід як метод дослідження складних систем. Визначення інформаційної системи (ІС).
Класифікація ІС за різними ознаками. Структура та складові ІС. Компоненти забезпечувальної
та функціональної частин. Визначення термінів «технологія», «інформаційна технологія» (ІТ)
та їх порівняння. Класифікація ІТ. Складові ІТ: технологічний процес та операція. Сучасні
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Математичне
моделювання у
наукових
дослідженнях
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Математичні
методи і моделі
складних
економічних
систем
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Математичні
моделі в
маркетингу та
менеджменті
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Методи аналізу та
комп'ютерної
обробки
соціологічної
інформації

технологічні засоби оброблення інформації: клієнт-сервер, OLAP, CASE-технології та ін.
Характеристика логічної та фізичної моделей БД. CASE-технології ERwin компанії
ComputerAssociates.
Інформаційні системи в економіці. Особливості побудови та функціонування інформаційних
систем: виробничого менеджменту (ІСВМ), маркетингу (ІСМ), фінансового аналізу та
бухгалтерського обліку. Комп’ютерні системи «Менеджер», «MarketingExpert», Project Expert
та «1С: Бухгалтерія».
Моделі життєвого циклу (ЖЦ) ІС підприємства: каскадна, поетапна та спіральна. Стадії та
етапи створення ІС за державним стандартом. Класи інтегрованих інформаційних систем (ІІС).
Досвід впровадження ІІС «Галактика», SAP/R3 (SAP AG), OracleApplications (Oracle) та ін.
Системи підтримання прийняття рішень та експертні системи. Комп’ютерні тренінгові системи
в економіці та навчанні.
Концептуальні аспекти математичного моделювання. Основи системного аналізу. Технології д.е.н., проф.
добування та аналізу даних. Оптимізаційні моделі. Математичні моделі прогнозування. Роскладка А. А.
Дослідження якості математичних моделей. Методи ранжування альтернатив. Експертні
методи моделювання. Математичне моделювання в умовах невизначеності. Математичне
моделювання ризику.
Методологія системного дослідження економічного розвитку. Трансформаційні процеси та д.ф.-м.н., проф.
особливості перехідної економіки. Стратегії макроекономічного розвитку та їх моделювання. Гамалій В. Ф
Моделювання та аналіз адаптивних і раціональних очікувань. Математичне моделювання
економічної безпеки на різних рівнях управління. Адаптивні моделі управління інвестиціями.
Математичні методи та моделі оцінювання системних характеристик підприємства:
маневреність, надійність, напруженість. Моделювання й аналіз стратегій розвитку малих
підприємств. Системний аналіз еволюції відкритої економіки. Нестійкість та не лінійність
динамічних систем.
Задачі маркетингу і менеджменту як об’єкт математичного моделювання. Оптимізаційні д.ф.-м.н., проф.
моделі в маркетингу. Моделі міжгалузевого балансу в задачах маркетингу і менеджменту. Гамалій В. Ф
Математичні моделі в системі управління виробництвом. Експертні методи у прийнятті
управлінських рішень. Математичне моделювання функціонування ринків.
Прогнозування обсягів товарів та послуг.
Роль аналітичних досліджень у соціології. Задачі аналізу соціологічних даних. Аналіз текстової д.е.н., проф.
інформації в соціології – Text Mining. Аналіз соціологічних даних мережі Інтернет – Web Роскладка А. А.
Mining. Комп’ютерна обробка соціологічної інформації в аналітичній платформі Microsoft
Power BI. Аналітична платформа Deductor Studio.
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Моделі економічної Методологічні основи моделювання економічної динаміки. Синергетичний підхід до д.ф.-м.н., проф.
динаміки
моделювання динамічних систем. Лінійні динамічні моделі. Нелінійні динамічні моделі. Гамалій В. Ф
Моделі економічних змін. Технологічна концепція моделі суспільної еволюції. Граничні цикли
і фазові переходи суспільно-економічних систем.
Моделювання
Сутність і класифікація бізнес-процесів. Підхід Американської бенч-маркетингової палати. к.е.н.,
бізнес-процесів
Ланцюжок і адаптований ланцюжок «нарощування цінності» Гарвардської школи бізнесу. Іванова О. М.
Сутність, процедури використання і класифікація CASE-технологій у моделюванні бізнеспроцесів. Багаторівнена деталізація моделі бізнес-процесу в AllFusionProcessModeler/
ERwinProcessModeler. Методологія IDEF0. Побудова контекстної діаграми.Модель бізнеспроцесів за IDEF3 в AllFusionProcessModeler/ ERwinProcessModeler. Інтеграція із ERP,
Workflow, CRM та іншими схемами моделювання. Переваги застосування методології ARIS.
Особливості нотації бізнес-процесів BPMN.
Моделювання
Нечіткі системи. Обробка нечіткої інформації. Методи оптимізації в умовах повної д.ф.-м.н., проф.
даних в умовах
невизначеності. Методи оптимізації в умовах стохастичної невизначеності. Методи оптимізації Гамалій В. Ф
невизначеності
в умовах нечіткої невизначеності . Методи оптимізації в умовах параметричної та інтервальної
невизначеності. Методи цільової оптимізації.
Моделювання
Етапи процесу моделювання. Підходи до алгоритму моделювання. Постановка задач к.е.н.,
економічних
моделювання бізнес процесу. Алгоритм моделювання за задачами класифікації або регресії. Іванова О. М.
процесів
Моделювання процесів прогнозування соціально-економічного розвитку регіону. Побудова
моделі процесу прогнозування методом ковзної середньої. Економіко-математична модель
фінансового і управлінського процесу. Застосування DataMining для створення моделей
економічних процесів підприємств у сфері торгівлі і послуг. Створення схеми імітаційного
експерименту. Етапи розробки імітаційної моделі бізнес процесу. Сутність, процедури
використання і класифікація CASE-технологій у функціонально-структурному моделюванні
економічних процесів підприємства. Постановка задачі і економіко-математичний запис
оптимізаційної моделі. Економіко-математичні моделі використання новостворених знань і
приросту інформації. Розробка економіко-математичної і імітаційної моделей інноваційних
процесів. Методика розробки і застосування економіко-математичних моделей дослідження
поведінки і рівня задоволеності споживачів.
Моделювання
управління
соціальноекономічними
системами
(науковий семінар)

Економіка як об’єкт моделювання. Функціонально-структурне моделювання у діяльності д.е.н., проф.
підприємства. Методи та моделі аналізу зовнішнього і внутрішнього середовища підприємства. Роскладка А. А.
Моделювання прогнозування і планування. Моделювання основних бізнес процесів на
підприємств. Моделі макроекономіки.
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Офісні комп’ютерні Загальні поняття дисципліни. Інформаційна система, її структура та склад. Текстовий редактор Кузнєцов О. Ф.
технології
MS WORD. Системи обробки табличних даних. Табличний процесор MS EXCEL. Електронні
презентації MS PowerPoint. MS Publisher. Системи управління базами даних (СУБД) MS Access.
Комп’ютерні мережі
Оптимізаційні
Основні етапи та принципи операційних досліджень. Класифікація математичних моделей к.т.н., доц.
методи і моделі
економічних задач. Задача лінійного програмування. Алгоритм симплексного методу. Геселева Н. В.,
Двоїстість у лінійному програмуванні. Економічна інтерпретація двоїстих задач. Цілочислове
програмування. Метод Гоморі. Транспортна задача та її модифікації. Угорський метод. Задача
комівояжера. Аналіз і оптимізація сіткового графіка. Задача знаходження максимального
потоку. Метод Форда-Фалкерсона Календарне планування. Задача про призначення. Задачі і
методи динамічного програмування. Принцип оптимальності Беллмана. Задача оптимальної
заміни обладнання. Задача розподілу фінансових ресурсів.Ігровий підхід до моделювання.
Економічний аналіз ігрових задач.
Прогнозування
Теоретичні і методологічні основи прогнозування соціально-економічних процесів. к.т.н., доц.
соціальноКласифікація прогнозів і методів прогнозування. Етапи побудови прогнозу. Інтерполяційні Геселева Н. В.,
економічних
методи прогнозування соціально-економічних процесів. Інтерполяція сплайнами. Методи
процесів
моделювання у прогнозуванні соціально-економічних процесів. Метод натягнутої нитки.
Метод сум. Метод найменших квадратів та його модифікації. Нелінійне прогнозування.
Багатофакторне прогнозування. Перевірка якості, адекватності та достовірності прогнозної
моделі. Комп’ютерні методи прогнозування
Ризикологія
Класифікація ризику. Математичні основи економічного ризику. Види оцінок ризику в д.ф.-м.н., проф.
абсолютному вираженні. Види оцінок ризику у відносному вираженні. Функція корисності. Гамалій В. Ф
Ризик управління портфелем цінних паперів. Функція ризику та матриця ризику. Моделювання
економічного ризику в складних інформаційних ситуаціях. Ігровий підхід до моделювання
задач в умовах ризику. Урахування випадкових чинників ризику в моделі. Використання
апарату нечітких множин для розв’язування задач ризикології. Методи розв’язування задач в
умовах багатокритеріальної невизначеності
Системи бізнесРоль бізнес-аналітики в логістиці. Задачі аналізу даних логістичних процесів. Система бізнес- д.е.н., проф.
аналітики в
аналітики Microsoft Power BI. Аналітична платформа Deductor Studio. Системи бізнес- Роскладка А. А.
логістиці
аналітики Rapid Miner і Quik View.
Системи бізнесРоль бізнес-аналітики в міжнародному бізнесі. Задачі аналізу даних в міжнародному бізнесі. д.е.н., проф.
аналітики в
Технології аналізу даних у продуктахMicrosoft Corporation (Power View, Power Query, Power Роскладка А. А.
міжнародному
Pivot, Power Map). Система бізнес-аналітики Microsoft Power BI. Аналітична платформа
бізнесі
Deductor Studio. Система бізнес-аналітики Weka.
Системи прийняття Критерії прийняття ризикованих рішень. Критерій очікуваного значення. Індивідуальний вибір к.т.н., доц.
рішень
в умовах невизначеності. Критерії Гурвіца, Севіджа. Груповий вибір в умовах невизначеності. Геселева Н. В.,
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Процедури групового вибору рішень на основі методів більшості голосів. Критерій Курно,
критерії Парето та Еджворта. Експертні процедури прийняття рішень в умовах невизначеності.
Етапи й зміст експертних процедур. Експертні оцінки. Коефіцієнт конкордації. Формування
узагальнених багатокритеріальних оцінок при виборі компромісних рішень. Обґрунтування
правил вибору компромісних рішень.
Системний аналіз Математичні аспекти системного аналізу економічних процесів. Формальні моделі складних д.е.н., проф.
економічних
економічних систем. Структурний аналіз економічних систем. Метод аналізу ієрархій Роскладка А. А.
процесів (науковий економічних процесів. Системи масового обслуговування в економіці.
семінар)
Стохастичні моделі Вступ до теорії випадкових процесів. Імовірнісні економічні моделі з використанням д.ф.-м.н., проф.
в економіці
однорідних ланцюгів Маркова. Постановка стохастичних задач оптимального планування. Гамалій В. Ф
Імовірнісні моделі найпростіших економічних систем. Аналітичний метод дослідження
стохастичних економічних моделей. Методи економіко-математичного аналізу прикладних
стохастичних моделей економіки.
Теорія систем і
Загальні поняття дисципліни «Теорія систем та системний аналіз». Предмет і методи теорії к.т.н., доц.
системний аналіз систем та системного аналізу. Цілі системного аналізу. Система, її властивості та класифікації. Геселева Н. В.,
Класи і підкласи систем. Формалізовані процедури й алгоритми системного аналізу.
Формування цілей аналізу, точки зору та контексту розгляду системи. Моделювання у
системному аналізі, цілі моделювання. Класифікація моделей за ціллю моделювання Засоби
побудови моделей. Класифікація моделей за матеріалом, з якого побудована модель Формальні
і змістовні моделі. Динамічні моделі. Моделі зовнішнього середовища. Формалізовані
процедури системного аналізу Застосування сучасної обчислювальної техніки при побудові
моделей системного аналізу.
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Технології аналізу Технології інтелектуальної обробки даних (DataMining). Пошук асоціативних правил д.е.н., проф.
даних
(RulesMining). Кластерний аналіз даних. Візуальний аналіз даних (VisualMining). Аналіз Роскладка А. А.
текстової інформації (TextMining). Аналіз даних мережі Інтернет (WebMining). Нейронні
мережі та генетичні алгоритми аналізу даних.
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Технології аналізу Наука про дані (Data Science). Консолідація даних. Трансформація даних. Аналіз даних у д.е.н., проф.
даних у ритейлі
реальному часі (RealTimeDataMining). Пошук асоціативних правил у стимулюванні роздрібних Роскладка А. А.
продажів (RulesMining). Сегментація клієнтів мережі роздрібної торгівлі. Скоринговий аналіз
оцінки купівельної спроможності. Кластерний аналіз даних торговельної мережі. Візуальний
аналіз даних (VisualMining). Аналіз текстової інформації (TextMining). Аналіз даних інтернетторгівлі (WebMining). Підвищення рівня лояльності клієнтів. Аналіз цільової аудиторії
магазинів. Експансія та оптимізація торговельних точок. Програмні аналітичні платформи.
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1.

2.

Технологія
Огляд сучасних мобільних пристроїв та операційних систем для них. Основи розробки і к.е.н.,
розробки мобільних побудови мобільних додатків. Створення графічного інтерфейсу мобільних додатків. Робота з Кулаженко В. В.
додатків
даними та їх зберігання у базах даних. Захист інформації в мобільних операційних системах.
Розповсюдження і публікація мобільних додатків.
Цифрові системи і Архітектура інформаційно-обчислювальних систем. Інформаційно-логічні основи побудови д.ф.-м.н., проф.
технології
обчислювальних машин. Функціонування мікропроцесорних приладів та систем. Методологічні Гамалій В. Ф
основи проектування та використання цифрових систем в економіці. Вступ в захист інформації
в автоматизованих системах. Ринок цифрових систем управління підприємствами в Україні.
Огляд цифрових технологій, які використовують у економічній діяльності.
КАФЕДРА ЕКОНОМІКИ ТА ФІНАНСІВ ПІДПРИЄМСТВА
Digital -технології в Вплив діджиталізації на трансформацію сучасного бізнесу. Cистема цифрових технологій та к.е.н., доц.
бізнесі
діджитал інструментів. Діджитал стратегії трансформації бізнесу. Діджиталізація каналів Багацька К.В.
просування товарів і послуг. Фінансові інформаційні системи і діджитал технології.
Застосування технології блокчейн в бізнесі. Основи візуалізації даних. Діджитал-технології в
бізнес-аналітиці та в моделюванні діяльності підприємства: інтелектуальний аналіз даних.
Автоматизація
Вплив автоматизації на трансформацію сучасного бізнесу. Cистема цифрових к.е.н., доц.
економічних
технологій.Інтегровані інформаційні модулі і системи в управлінні сучасним підприємством. Багацька К.В.
розрахуків
Фінансові інформаційні системи

3.

Антикризове
управління
підприємством

Кризи у розвитку соціально-економічних систем. Антикризове управління підприємством: к.е.н., доц.
сутність та методологія. Методичні засади та практичний інструментарій діагностики Лановська Г.І.
кризового стану та загрози банкрутства підприємства. Діагностика потенціалу виживання к.е.н., доц.
підприємства. Економічні та організаційно-правові засади банкрутства і санації підприємства. Матусова О.М.
Реструктуризація підприємства в системі антикризового управління.
Сутність, принципи та складові бізнес-інжинірингу; інформаційні системи та технології в к.е.н., доц.
бізнес-інжинірингу; генерування та мистецтво презентації бізнес-ідеї; бізнес-модель: сутність, Трубей О.М.
стилі та шаблони; створення (опис) бізнес-процесів в межах визначеної бізнес-моделі;
управління бізнес-процесами компанії.

4.

Бізнес-інжиніринг

5.

Бізнес-планування Сутність бізнес-планування, як процесу складання бізнес-плану, окремих особливостей цього к.е.н., доц.
процесу, з практичним використанням методичних підходів та методів. Бізнес-план охоплює Зубко Т.Л.
практично всі функціональні напрями підприємства, починаючи від опису технології бізнеспроекту і закінчуючи ґрунтовними фінансовими розрахунками ефективності господарювання.
Його розробка і контроль реалізації значно сприяє підвищенню ефективності і зниженню
ризиків у започаткуванні нових напрямів підприємницької діяльності.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

Бізнес-технології

Концептуальні засади бізнесу. Сутність бізнесу. Бізнес і підприємництво. Ознаки бізнесу. к.е.н., Пурденко О.А.
Класифікація бізнесу. Головні умови функціонування бізнесу. Технологія започаткування власної
справи. Соціальна відповідальність бізнесу. Безпека бізнесу. Сучасне трактування безпеки бізнесу.
Організація захисту від зовнішньої небезпеки. Система охорони компанії. Сутність бізнестехнології та бізнес-моделі. Аутсорсинг та інсорсинг. Краудсорсінг та краудфандінг. Історія
розвитку електронної комерції. Сучасне трактування електронної комерції. Технологія кешбек.
Лізинг як бізнес-технологія. Франчайзинг як форма бізнесу. Консалтинг та консалтингові послуги
Дослідження та
Сутність, мета та завдання дослідження та регулювання споживчого ринку. Визначення та функції ринку. к.е.н., доц. Трубей О.М.
регулювання
Формування попиту та пропозиції споживчих товарів та послуг. Місткість ринку. Кон’юнктура ринку.
споживчого ринку Інфраструктура споживчого ринку, її роль та завдання. Державне регулювання споживчого ринку.
Економіка і
Сутнісна характеристика інноваційних проектів. Теоретичні засади та сучасні тенденції інноваційного к.е.н., Пурденко О.А.
організація
розвитку економіки. Регулювання та стимулювання інноваційної діяльності. Інноваційна політика
інноваційної
підприємства. Система управління інноваційними процесами. Сучасні організаційні форми реалізації
діяльності
інновацій. Формування попиту на інновації. Фінансування інноваційної діяльності. Інноваційний
проект та комплексна оцінка результативності інноваційної діяльності фірми.
Економіка і
Базові поняття щодо господарської діяльності та змісту окремих напрямів цієї діяльності, системи к.е.н., доц. Андрєєва В.Г.
фінанси бізнесу
показників, що характеризують економічні ресурси та результати господарсько-фінансової
діяльності, оцінювання ефективності використання та розвитку ресурсного потенціалу,
формування конкурентоспроможності, фінансової стабільності та економічної безпеки.
Економіка елітної Ринок елітної нерухомості: сутність, характеристика, структура, функції. Життєвий цикл к.е.н., доц.
нерухомості
об’єкта елітної нерухомості. Вартість нерухомості та методи її оцінювання. Сутність і види Камінський С.І.
операцій з елітною нерухомістю. Фінансові результати операцій з елітної нерухомістю.
Оподаткування операцій з елітної нерухомістю.
Економіка і
Підприємство як суб‘єкт господарювання, основні напрямки його господарсько-фінансової к.е.н., доц.
фінанси
діяльності. Формування програми виробництва продукції та її реалізації, визначення Стояненко І.В.
підприємства
виробничої потужності підприємства. Трудові ресурси підприємства, майнові ресурси
(активів) підприємства, методичні підходи до аналізу та планування оборотних, необоротних
активів підприємства. Сутнісні характеристики капіталу , класифікація видів капіталу
підприємства. Економічна сутність та механізм формування витрат, доходів, прибутків.
Сутність фінансового стану підприємства, його складові, методи оцінки.
Економіка легкої
Ринкові умови функціонування легкої промисловості. Якість як основний критерій к.е.н., доц. Зубко Т.Л.
промисловості
формування споживчого попиту у легкій промисловості. Організаційно-економічні умови
функціонування підприємств різних видів діяльності легкої промисловості. Особливості
організації та нормування праці у легкій промисловості. Управління запасами легкої
промисловості та виробнича логістика. Особливості управління поточними витратами та
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Економіка
нерухомості

14.

Економіка
підприємства

15.

Економіка праці та
соціально-трудові
вілдносини

16.

Економіка торгівлі

17.

Економіка харчової
промисловості

18.

Економічна безпека
підприємства

кошторис витрат в легкій промисловості. Формування фінансових результатів та особливості
ціноутворення в легкій промисловості.
Ринок нерухомості: сутність, характеристика, структура, функції. Первинний і вторинний к.е.н., доц.
ринки нерухомості. Державне регулювання ринку нерухомості. Основні завдання і методи Камінський С.І.
державного регулювання. Життєвий цикл об’єкта нерухомості. Вартість нерухомості та методи
її оцінювання. Сутність і види операцій з нерухомістю. Фінансові результати операцій з
нерухомістю. Оподаткування операцій з нерухомістю.
Підприємство як суб‘єкт господарювання, основні напрямки його господарсько-фінансової к.е.н., доц.
діяльності. Формування програми виробництва продукції та її реалізації, визначення Стояненко І.В.
виробничої потужності підприємства. Складові ресурсного потенціалу підприємства та шляхи
його ефективного використання. Трудові ресурси підприємства, системи матеріального
стимулювання; методичні підходи до їх аналізу та планування. Оцінка ефективності
господарської діяльності та пошук шляхів її підвищення.
Трудові ресурси і трудовий потенціал суспільства. Соціально-трудові відносини зайнятості. к.е.н., доц.
Соціальна політика і соціальне партнерство. Ринок праці як соціально-економічне явище. Камінський С.І.
Моніторинг соціально-трудової сфери. Міжнародна організація праці. Організація і
нормування праці. Ефективність і продуктивність праці. Аналіз, звітність і аудит на
підприємстві. Політика доходів в оплата праці на підприємстві. Планування праці на
підприємстві.
Торгівля як сфера товарного обігу та вид економічної діяльності. Ринок товарів і послуг, роль к.е.н., Вавдійчик І.М.,
торгівлі у забезпеченні його розвитку. Економічна характеристика роздрібної торгівлі. к.е.н., Новікова Н.М.
Економічна характеристика оптової торгівлі. Економічна характеристика зовнішньої торгівлі.
Товарооборот як основний результативний показник функціонування торгівлі. Товарне
забезпечення товарообороту. Економічні ресурси торгівлі. Витрати торгівлі. Економічна
ефективність торгівлі.
Типологія суб’єктів підприємницької діяльності у харчовій промисловості. Форми та к.е.н., доц. Лановська Г.І.
особливості конкуренції в харчовій промисловості. Людський капітал підприємства харчової
промисловості. Матеріальні та нематеріальні ресурси підприємства харчової промисловості.
Витрати підприємства харчової промисловості. Ціноутворення на підприємствах харчової
промисловості. Доходи та фінансові результати діяльності підприємства харчової
промисловості.
Теоретичні основи безпеки; складові економічної безпеки підприємства; джерела небезпек та к.е.н., доц. Зубко Т.Л.
основних загроз економічній безпеці підприємства; методи та механізми забезпечення
економічної безпеки підприємства; методи оцінки чинників, які створюють загрозу
економічній безпеці підприємства; розробка управлінських рішень щодо адаптації
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підприємства з урахуванням змін навколишнього середовища функціонування підприємства;
аналіз впливу результатів діяльності підприємства на його економічну безпеку.
Економічна
Економічна діагностика:сутність, її роль у системі менеджменту підприємства, вітчизняний та к.е.н., доц. Лановська Г.І.
діагностика
зарубіжний досвід. Діагностика економічного потенціалу підприємства. Бізнес–індикатори та критерії в
підприємства
системі економічної діагностики стану підприємства. Діагностика кредитоспроможності підприємства.
Методичний інструментарій діагностування результативності інноваційної політики підприємства.
Діагностика конкурентного середовища та конкурентоспроможності підприємства. Діагностика
економічної безпеки підприємства. Діагностика кризи розвитку та загрози банкрутства підприємства.
Інвестиційний
Сутність, мета та функції інвестиційного менеджменту. Методологічні засади та методичний к.е.н., проф.
менеджмент
інструментарій інвестиційного менеджменту. Оцінка та прогнозування розвитку інвестиційного Гуляєва Н.М.,
ринку. Інвестиційна стратегія підприємства. Політика формування інвестиційних ресурсів к.е.н., доц.
підприємства. Управління реальними інвестиціями підприємства. Правила прийняття Матусова О.М.
інвестиційних рішень. Формування програми реальних інвестицій підприємства. Особливості
управління інноваційними інвестиціями підприємства. Управління фінансовими інвестиціями
підприємства. Управління портфелем фінансових інвестицій підприємства.
Конкурентоспромо Сутність та види конкуренції. Конкурентна боротьба: сутність та ознаки. Ступінь задоволення к.е.н., доц. Мельник В.В.
жність
споживача як ключовий аспект, що визначає успіх у конкурентній боротьбі. Основні чинники
підприємства
задоволення
споживача:
якість,
рівень
обслуговування,
цінність.
Дослідження
конкурентоспроможності як складова аналізу ринку конкурентів, визначення механізму його
функціонування. Технічні, економічні, соціальні, психологічні, правові, комерційні,
організаційні аспекти механізму управління конкурентоспроможністю підприємства.
Контролінг
Теоретичні основи контролінгу. Інструменти контролінгу. Організаційне забезпечення д.е.н., проф. Блакита Г.В.
контролінгу. Системи планування, бюджетного та безбюджетного управління підприємством.
Інформаційне забезпечення та автоматизація процесів контролінгу.
Корпоративні
Система забезпечення управління фінансами. Управління активами. Управління капіталом. д.е.н., проф. Ситник Г.В.
фінанси
Основи управління інвестиціями. Управління грошовими потоками. Управління фінансовими
ризиками. Основи антикризового фінансового управління.
Методика
Система вищої освіти в Україні, тенденції та перспективи розвитку. Планування та організація освітнього к.е.н., Вавдійчик І.М.
викладання у
процесу. Психологічні основи навчання та педагогічна майстерність викладача. Система методів навчання у
закладах вищої
вищій школі та їх використання у викладанні фахових дисциплін. Науково-методичне забезпечення освітнього
освіти
процесу. Традиційні та інноваційні освітянські технології. Аудиторні форми навчання у вищих навчальних
закладах: підготовка та методика проведення. Інтерактивні методи навчання і тактики їх застосування.
Методологія і
Методологія і процес наукового дослідження. Методи наукових досліджень: к.е.н., проф.
організація
поняття,характеристики, методи емпіричних досліджень та аналізу. Наукове прогнозування як Гуляєва Н.М.,
наукових
метод дослідження, планування як функція прогнозування. Інформаційне забезпечення наукового
досліджень
дослідження. Організація наукового дослідження магістрів.
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Методологія
наукових
досліджень

Методологія і процес наукового дослідження. Методи наукових досліджень: к.е.н., проф.
поняття,характеристики, методи емпіричних досліджень та аналізу. Наукове прогнозування як Гуляєва Н.М.,
метод дослідження, планування як функція прогнозування. Інформаційне забезпечення наукового
дослідження. Організація наукового дослідження магістрів.
Оцінка бізнесу та Сутність вартості, необхідність та цілі визначення; види вартості; принципи оцінки; підходи та к.е.н., доцент
майна підприємства методи, що використовуються в оцінці підприємства та окремих елементів його майна; етапи оцінки Ганечко І.Г.
вартості. Специфіка оцінки землі як особливого активу підприємства. Методи оцінки будівель і
споруд. Оцінка вартості машин, транспортних засобів і обладнання. Методика та практичні підходи
до оцінки нематеріальних активів підприємства. Оцінювання вартості бізнесу (підприємства як
єдиного майнового комплексу). Міжнародний досвід в царині визначення вартості бізнесу та майна.
Оцінка майна
Правові основи оцінки майна та здійснення професійної оціночної діяльності. Основні положення к.е.н., доцент
підприємства
Національних стандартів оцінки майна. Міжнародні стандарти оцінки. Сутність та види вартості, цілі Ганечко І.Г.
її визначення. Принципи оцінки майна підприємства. Сучасні підходи, що використовуються в оцінці
окремих елементів майна. Оцінка землі як особливого активу підприємства. Оцінка будівель і споруд.
Оцінка ринкової та залишкової вартості машин, обладнання, транспортних засобів. Оцінка
нематеріальних активів. Майновий підхід оцінки об'єктів у формі цілісного майнового комплексу.
Планування
Сутність планування та особливості його здійснення на підприємстві. Систематизація та к.е.н., доцент
діяльності
характеристика методів планування діяльності підприємства. Маркетингові дослідження, Кондратюк О.І.
підприємства
планування і контроль збуту продукції підприємства. Планування виробництва продукції
підприємства. Обґрунтування виробничої потужності підприємства. Планування матеріальнотехнічного забезпечення виробництва на підприємстві. Планування чисельності персоналу та
фонду заробітної плати. Планування і контроль поточних витрат підприємства.
Планування та
Сутність планування та особливості його здійснення на підприємстві. Планування виробництва продукції к.е.н., доцент
контроль на
підприємства. Обґрунтування виробничої потужності підприємства. Планування матеріально-технічного Кондратюк О.І.
підприємстві
забезпечення виробництва на підприємстві. Планування чисельності персоналу та фонду заробітної плати.
Фінансове планування та контроль на підприємстві. Розвиток підприємства та оновлення продукції.
Проектне
Сутність, форми та схеми проектного фінансування. Життєвий цикл інвестиційного проекту; к.е.н., доц. Ганечко І. Г.
фінансування
учасники проектного фінансування та їх функції. Сучасний стан та глобальні тенденції
проектного фінансуванння; пріоритетні сфери розвитку; регіональна структура. Вплив
міжнародних фінансових інститутів на розвиток проектного фінансування. Особливості
фінансування інвестиційних концесійних проектів. Фінансове структурування проектів. Ризики
проектної діяльності та їх основні види. Управління ризиками проектної діяльності.
Проектний аналіз Проектний аналіз як методологія та навчальна дисципліна. Поняття, сутність і типологія к.е.н., Жук О. С.
проектів. Життєвий цикл проекту. Концепція управління проектами та місце проектного
аналізу в її реалізації. Концепція витрат і вигід у проектному аналізі. Поняття цінності та
вартості грошей у часі. Проектний грошовий потік. Стандартні фінансові та неформальні
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критерії прийняття рішень. Динамічний аналіз беззбитковості проекту. Оцінювання
ефективності реалізації проектів. Маркетинговий аналіз. Технічний аналіз. Інституціональний
аналіз. Екологічний аналіз. Соціальний аналіз. Аналіз ризиків проекту. Фінансовий аналіз.
Інвестиційний аналіз. Економічний аналіз.
Ринок цінних
Вибіркова (за вибором студента) професійно-орієнтована дисципліна, яка дозволяє Адаменко В.В.
паперів
забезпечити формування у студентів необхідних теоретичних знань та практичних навичок,
пов’язаних із розміщенням, обігом та погашенням цінних паперів, а також базових
компетентностей щодо діяльності на ринку цінних паперів як у контексті діючого
законодавства України та вітчизняної практики, так і сучасного досвіду країн з розвинутою
ринковою економікою.
Соціальна
Концептуальні основи соціальної економіки. Соціальна політика держави. Соціально-трудові к.е.н., доц.
економіка
відносини зайнятості. Людський капітал у соціально-орієнтованій економіці. Політика доходів Камінський С.І.
населення та заробітної плати у соціально-орієнтованій економіці. Соціальне страхування та
партнерство. Соціальне підприємництво. Економіка соціальної сфери. Соціальна безпека.
Моніторинг соціальної сфери.
Управління
Характеристика сутності вартості та цінності підприємства як об’єкта купівлі та продажу. к.е.н., доц. Ганечко І. Г.
вартістю
Система драйверів вартості підприємства. Методи оцінки вартості підприємства в рамках
підприємства
доходного підходу. Методи оцінки вартості підприємства в рамках ринкового (порівняльного,
аналогового) та витратного (майнового) підходів. Вплив дивідендної політики на зміну
вартості підприємства. Реструктуризація та реорганізація в системі формування вартості
підприємства. Недружні злиття та поглинання підприємств в системі управління формуванням
вартості підприємства.
Управління
Складові конкурентного середовища та їх характеристика. Конкурентна боротьба: сутність та к.е.н.,
конкурентоспромо ознаки. Ступінь задоволення споживача як ключовий аспект, що визначає успіх у конкурентній Мельник В.В.
жністю
боротьбі. Основні чинники задоволення споживача: якість, рівень обслуговування, цінність.
підприємства
Дослідження конкурентоспроможності як складова аналізу ринку конкурентів, визначення
механізму його функціонування.
Управління
Сутність та класифікація ризику. Концептуальні основи управління ризиками підприємства. к.е.н., доц.
ризиками
Ідентифікація ризиків підприємства. Методичний інструментарій кількісного оцінювання Кондратюк О. І.
підприємства
ризиків в діяльності підприємства. Оцінювання значимості ризиків в діяльності підприємства.
Способи впливу на ризик в діяльності підприємства. Система ризик-контролінгу на
підприємстві.
Фінансова стратегія Теоретичні передумови розробки фінансової стратегії підприємства. Дослідження стану д.е.н., проф.
підприємства
фінансової діяльності підприємства на початку стратегічного періоду. Стратегічні цілі Кондратюк О. І.
фінансової діяльності підприємства. Прийняття стратегічних фінансових рішень та управління
реалізацією фінансової стратегії підприємства.
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Фінансовий
менеджмент

Сутність, мета та задачі фінансового менеджменту. Методичні засади побудови систем забезпечення д.е.н., проф.
фінансового менеджменту. Управління активами підприємства. Управління капіталом Ситник А. В.
підприємства. Основи управління інвестиціями підприємства. Управління грошовими потоками
підприємства. Управління фінансовими ризиками. Основи антикризового фінансового управління.
Франчайзинговий Концепція франчайзингу як особливої форми організації бізнесу. Договірні відносини у сфері к.е.н., Мельник В.В.
бізнес
франчайзингу. Особливості використання франчайзингу в різних галузях підприємницької
діяльності. Механізм створення бізнесу на основі франчайзингу. Франчайзингова стратегія та
бізнес-план. Безпека франчайзингу та оцінка пов’язаних з ним ризиків. Оцінка економічної
ефективності придбання та використання франшизи.
Ціноутворення
Ціна як соціально-економічна категорія. Склад та структура ціни, особливості її формування. к.е.н., доц.
Ціноутворення як складова економічного управління. Державне регулювання цін. Методи ринкового Стояненко І.В.
ціноутворення. Цінова стратегія підприємства. Цінова політика підприємства. Цінові тактики
підприємства. Ціноутворення в сфері обігу споживчих товарів. Ціноутворення в сфері послуг.
Ціноутворення у
Склад та структура роздрібної ціни товару, особливості її формування. Система цін в ритейлі. к.е.н., доц.
ритейлі
Державна цінова політика та її вплив на процеси ціноутворення в ритейлі. Методичні засади Стояненко І.В.
ціноутворення в ритейлі. Сутність та особливості цінової політики підприємств ритейлу. Цінові
стратегії та цінові тактики підприємств ритейлу. Особливості ціноутворення в он-лайн та оф-лайн
торгівлі. Формування ціни на бренди. Формування цін на товари категорії privatе-label та продукцію
власного виробництва підприємств ритейлу. Формування цін на імпортну продукцію в ритейлі.
КАФЕДРА ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ ТА КОНКУРЕНТНОЇ ПОЛІТИКИ
Аналіз і контроль Сутність та теорія концентрації суб’єктів господарювання. Процесуальні засади контролю за д.е.н., проф.
концентрації
концентрацією суб’єктів господарювання. Аналіз рівня концентрації товарних ринків. Герасименко А.Г.
суб’єктів
Узгоджені дії як особливий механізм концентрації суб’єктів господарювання. Державна
господарювання
підтримка суспільно значущої концентрації. Контроль за концентраціє суб’єктів
господарювання у процесі приватизації. Теорія та практика рейдерства в Україні. Міжнародне
співробітництво у сфері контролю за концентрацією суб’єктів господарювання
Антимонопольне Регіональна політика та її реалізація у контексті загальної конкурентної політики. к.е.н., доц. Лебедева Л.В.
регулювання в Самоврядування територій і вдосконалення управління на основі децентралізації влади.
регіон
Сутність та основні критерії поняття «регіон», інституційні структури, що регулюють
економіку регіону. Основні напрями антимонопольної діяльності на рівні регіонів.
Процесуальні засади діяльності регіональних антимонопольних органів щодо виявлення,
попередження, припинення порушень законодавства про захист економічної конкуренції.
Антимонопольне Провали ринку як передумова запровадження економічного регулювання. Теорія економічного к.е.н., ст.викл.
регулювання
регулювання. Місце антимонопольного регулювання в структурі економічного регулювання Ясько Ю.І.
галузевих ринків
ринків. Особливості антимонопольного регулювання на ринках промислової продукції,
сільськогосподарської продукції. Антимонопольне регулювання ринків послуг: торговельних,

4.

5.

6.

7.

8.

9.

фінансових, комунальних, рекреаційних та ін. Вплив глобалізації на регуляторну політику на
вітчизняних ринках.
Державне
Антимонопольний комітет України: структура, компетенція та організація діяльності. Оцінка к.е.н., доц.
антимонопольне конкурентного середовища. Заходи щодо зниження рівня монополізму в національній Щербакова Т.А.
регулювання
економіці. Запобігання та припинення зловживань монопольним (домінуючим) становищем.
Антимонопольний контроль за дотриманням законодавства у сфері реклами. Система
антимонопольного контролю процесів економічної концентрації. Виявлення та припинення
антиконкурентних узгоджених дій
Державний
Особливості ціноутворення на різних типах ринків. Об’єктивна необхідність, сутність та к.ф.-м.н., доц.
контроль за
завдання державного регулювання процесу ціноутворення. Форми, методи та інструменти Вертелева О.В.
монопольним
державного регулювання цін. Загальна методологія та порядок проведення дослідження
ціноутворенням монопольного ціноутворення. Державне регулювання та контроль за ціноутворенням
монопольних утворень. Регулювання цін на продукцію природних монополій. Міжнародний
досвід регулювання цін у країнах з ринковою економікою.
Державний
Види порушень антимонопольного законодавства. Порядок та механізм розгляду заяв та справ д.е.н., проф. Лагутін В.Д.
контроль у сфері про порушення законодавства про захист економічної конкуренції. Дослідження і
економічної
розслідування справ з окремих видів порушень. Механізми розгляду справ конкурентними
конкуренції
відомствами зарубіжних країн. Контроль за державною допомогою. Міжнародне
співробітництво Антимонопольного комітету України. Адвокатування конкуренції як механізм
запобігання порушенням антимонопольного законодавства.
Економіка
Галузева структура економіки. Ринки продукції сільського господарства, лісового та рибного к.е.н., доц.
галузевих ринків господарств. Ринки продукції добувної промисловості, енергетики та комунальних послуг. Ожелевська Т.С.
Ринки продукції переробної промисловості. Особливості функціонування і розвитку ринків к.е.н., доц.
хімічної та фармацевтичної продукції. Україна на світових ринках продукції переробної Хрустальова В.В.
промисловості. Ринки продукції будівництва. Ринки телекомунікаційних послуг. Ринки
транспортних послуг. Ринки освітніх та медичних послуг.
Економіка
Структура державного сектору та особливості державного підприємництва. Сутність, к.е.н., доц.
державного сектору виробництво і розподіл суспільних благ. Суспільний розподіл, ефективність і добробут. ХрустальоваВ.В.
Суспільний вибір. Доходи державного сектору. Оптимальне оподаткування. Видатки
державного сектору. Оцінка ефективності державного сектору. Моделі суспільного вибору та
їх вплив на економіку державного сектору.
Економічна теорія Теорія поведінки споживача. Попит та пропозиція. Фірма та підприємництво. Витрати д.е.н.,проф.
виробництва. Чиста та монополістична конкуренція, олігополія та монополія. Державне Уманців Ю.М.;
регулювання національної економіки. Макроекономічні показники у системі національних д.е.н., проф.
рахунків. Споживання, заощадження та інвестиції. Фіскальна та монетарна політика держави. Романенко В.А.;
к.ф.-м.н., доц.
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Макроекономічна рівновага. Макроекономічна нестабільність. Циклічні коливання та Лебедева Л.В.;
економічне зростання. Макроекономічна політика у відкритій економіці.
к.е.н., доц.
Поліванов В.Є.;
к.е.н., доц.
Щербакова Т.А.;
к.е.н., доц.
Штундер І.О.;
к.е.н., доц.
Хрустальова В.В.;
к.е.н., ст.викл.
Ясько Ю.І.
Інституціональна Правила, норми та інститути економіки. Економічна теорія права власності. Трансакційні к.е.н.,доц.
економіка
витрати. Зовнішні ефекти та теорема Коуза. Економічний аналіз контрактів. Інституційні теорії Ожелевська Т.С.
фірми. Інституціональна теорія держави. Обмеження монопольної влади держави. Теорія
суспільного вибору. Лобізм. Логролінг. Теорія бюрократії. Право та економічна теорія.
Інституційні пастки. Інституціональна трансформація економіки України. Внесок лауреатів
Нобелівської премії у інституціональну економічну теорію.
Історія економіки Розвиток народного господарства країн Західної Європи, США, Японії та України у д.і.н., проф.
та економічної міжвоєнний період та після Другої світової війни. Сучасний етап реформування економіки в Ніколаєць К.М.
думки
зарубіжних країнах. Завершення класичної традиції. Історична школа та соціальний напрям у д.е.н., проф.
політичній економії. Маржиналізм. Становлення неокласичної традиції в економічній теорії. Романенко В.А.
Розвиток неокласичних ідей у XX столітті. Неолібералізм. Основні напрями та видатні к.е.н., доц.
представники вітчизняної економічної думки.
Хрустальова В.В.
к.е.н., доц. Лебедева Л.В.
Історія міжнародної Основні теоретичні підходи до визначення поняття та сутності міжнародної торгівлі. Розвиток д.і.н., проф.
торгівлі та
міжнародної торгівлі в період між двома світовими війнами. Розвиток міжнародної торгівлі в Ніколаєць К.М.
торговельноумовах біполярного світу. Вплив формування багатополярного світового порядку на розвиток
економічної думки міжнародної торгівлі. Становлення ЄС як одного з провідних центрів світової торгівлі. Вплив
міжнародної торгівлі на розвиток нових індустріальних країн Південно-Східної Азії,
Латинської Америки та Африки. Створення та діяльність СОТ. Зовнішня торгівля України в
умовах глобалізації.
Конкурентна
Конкурентна політика як напрям економічної політики держави. Взаємодія органів державної д.е.н., проф. Лагутін В.Д.
політика держави влади у формуванні і реалізації конкурентної політики. Конкурентна політика в умовах
глобалізації. Роль конкурентної політики у підвищенні конкурентоспроможності вітчизняної
економіки і забезпеченні національної безпеки країни. Оцінка конкурентного середовища
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національної економіки як результату діяльності держави. Проблеми гармонізації
конкурентної, структурної та промислової політики держави.
Ринок фінансових послуг, його місце та роль в економічній системі. Цілі та методи здійснення д.е.н., проф.
конкурентної політики держави на ринку фінансових послуг. Конкурентна політика на ринку Уманців Ю.М.
банківських послуг. Конкурентна політика на ринку страхових послуг. Вимоги законодавства
про захист економічної конкуренції на ринку послуг лізингових компаній, інвестиційних
фондів і компаній з управління активами. Конкурентна політика на ринку цінних паперів.
Економічна безпека держави: суть і механізми забезпечення. Законодавчо-нормативна база д.е.н., проф.
України з питань національної безпеки. Проблеми детінізації української економіки. Романенко В.А.
Економічна безпека діяльності підприємства. Глобалізація і формування нових критеріїв
оцінки стану економічної безпеки. Конкурентоспроможність національної економіки.
Проблеми і напрями посилення конкурентоспроможності національних виробників у контексті
економічної безпеки. Проблема реалізації конкурентних переваг.
Предмет, метод та функції макроекономіки. Макроекономічні показники в системі д.е.н., проф.Лагутін В.Д.
національних рахунків. Сукупний попит та сукупна пропозиція. Національний ринок та його д.е.н., проф.
рівновага. Моделі макроекономічної рівноваги. Фіскальна політика держави. Монетарна Уманців Ю.М.
політика. Циклічні коливання та економічне зростання. Інфляція як макроекономічне явище. к.е.н., доц. Лебедева Л.В.
Зайнятість і безробіття. Макроекономічна політика у відкритій економіці.
к.е.н., доц.
Щербакова Т.А.
Вимірювання результатів макроекономічної діяльності. Сукупний попит та сукупна к.е.н., доц.
пропозиція. Моделі макроекономічної рівноваги. Модель IS-LM як аналітичний засіб Соколовська І.П.
макроекономічної політики. Інфляція та антиінфляційна політика. Безробіття та політика
зайнятості. Фіскальна та монетарна макроекономічна політика. Антициклічний механізм
макроекономічної політики. Макроекономічна політика економічного зростання.
Макроекономічна політика у відкритій економіці. Ефективність макроекономічної політики.
Предмет та методологія макроекономічного аналізу. Система національних рахунків як д.е.н., проф.
статистична база макроекономічного аналізу. Макроекономічний аналіз споживання, Уманців Ю.М.
заощаджень та інвестицій. Макроекономічний аналіз фіскальної політики та державних
фінансів. Макроекономічний аналіз монетарної та валютно-курсової політики.
Макроекономічний аналіз зовнішньоекономічної політики й платіжного балансу.
Макроекономічний аналіз економічної динаміки.
Макроекономічний аналіз споживання, заощаджень та інвестицій. Макроекономічний аналіз д.е.н., проф.
фіскальної політики та державних фінансів. Макроекономічний аналіз монетарної та валютно- Уманців Ю.М.
курсової політики. Макроекономічний аналіз зовнішньоекономічної політики й платіжного
балансу. Визначення інтервалів можливих змін ринкової ціни з погляду прибутковості фірми;
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визначення обсягу виробництва окремої фірми та аналіз наслідків можливих відхилень від
основної стратегії. Аналіз поведінки споживача.
Міжнародна
Основні форми міжнародної конкуренції, їх вплив на розвиток конкурентного середовища в к.е.н., доц.
конкуренція
Україні. Транснаціональні корпорації (ТНК) як суб’єкти міжнародної конкуренції. Соколовська І.П.
Конкурентні переваги ТНК. Вибір конкурентної стратегії ТНК. Роль держави у забезпеченні
міжнародної конкурентоспроможності національної економіки. Світовий досвід регулювання
міжнародної конкуренції. Регулювання міжнародних конкурентних відносин у Європейському
Союзі. Норми регулювання міжнародної конкуренції у СОТ.
Мікроекономіка Предмет та метод мікроекономіки. Корисність економічного блага. Вибір споживача. Аналіз д.е.н., проф.
поведінки споживача. Попит та пропозиція. Теорія еластичності. Теорія граничних продуктів Герасименко А.Г.
та мікроекономічна модель фірми. Витрати виробництва. Досконала конкуренція. Монополія. к.ф.-м.н., доц.
Монополістична конкуренція. Олігополія. Попит на ресурси. Ринок праці. Ринок капіталу та Вертелева О.В.
ринок землі. Ринок інформації. Загальна рівновага та економічна ефективність. Зовнішні к.е.н.,доц.
ефекти. Суспільні блага. Теорія суспільного вибору.
Ожелевська Т.С.
Основи
Виробництво, його сутність та роль у житті суспільства. Форми організації суспільного к.е.н., доц. Лебедева Л.В.
економічної теорії виробництва та їх еволюція. Теорія грошей. Ринкова економіка. Підприємство та к.е.н., доц.
підприємництво. Торговельний капітал та його еволюція за сучасних умов. Банківська система. Щербакова Т.А.
Агропромислова інтеграція й агропромисловий комплекс. Формування доходів населення.
Держава як суб’єкт економічної системи. Фінансова система. Світове господарство і
міжнародні економічні відносини. Економічні аспекти глобальних проблем
Політична економія Економічні системи та відносини власності. Теорія грошей та грошовий обіг. Ринок і ринкова к.е.н., доц.
економіка. Конкуренція і монополія. Капітал як основа підприємництва. Витрати виробництва Поліванов В.Є.
і прибуток. Ціна. Інфраструктура ринку. Фінанси та бюджетна система. Доходи і заробітна
плата. Зайнятість населення. Економічні відносини в аграрному секторі. Суспільне відтворення
та економічне зростання. Держава та її економічні функції. Суть і структура світового
господарства. Глобалізація.
Регулювання
Суть та способи державного регулювання діяльності суб’єктів природних монополій. д.е.н., проф.
природних
Реформування діяльності суб’єктів природних монополій та підвищення її ефективності. Герасименко А.Г.
монополій
Ліцензування діяльності суб’єктів господарювання у сфері природних монополій. Основні
проблеми регулювання діяльності суб’єктів природних монополій у сфері транспорту та
зв’язку. Регулювання діяльності природних монополій у паливно-енергетичному комплексі.
Регулювання діяльності природних монополій у житлово-комунальних комплексах.
Сучасні економічні Генезис сучасних економічних теорій. Еволюція кейнсіанства. Кейнсіансько-неокласичний д.і.н., проф.
теорії
синтез. Посткейнсіанство. Нова кейнсіанська економічна теорія. Неокласична економічна Ніколаєць К.М.
думка. Неолібералізм. Сучасні неоконсервативні економічні теорії. Теоретико-методологічні
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засади, структура та основні теорії неоінституціоналізму. Сучасні соціально-інституційні
технократичні теорії. Поведінкова економіка.
Теорія галузевих Методологія визначення меж релевантного ринку. Ринкова концентрація. Ринкова влада. д.е.н., проф.
ринків
Бар'єри для потенційної конкуренції. Сутність та соціально-економічні наслідки монополії. Герасименко А.Г.
Цінова дискримінація. Конкуренція у виробничій вертикалі. Одноосібне та колективне к.е.н., ст.викл.
домінування на олігопольному ринку. Диференціація товарів. Інформаційна асиметрія та Ясько Ю.І.
реклама. Науково-технічний прогрес та інновації у конкурентній боротьбі. Провали
державного регулювання.
КАФЕДРА МЕНЕДЖМЕНТУ
Адміністративний Виникнення і розвиток теорії адміністрації. Сучасна концепція теорії адміністративного к.держ.упр.
менеджмент
менеджменту. Проектування та створення організації. Система адміністративного доц. Кандагура К.С.
менеджменту. Закони та принципи побудови ефективної системи адміністративного
менеджменту. Механізм адміністративного менеджменту. Апарат управління як суб’єкт
адміністративного менеджменту. Функції адміністративного менеджменту. Результативність
системи адміністративного менеджменту
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Групова динаміка
та комунікації

Психологічні феномени поведінки персоналу в соціумі. Динамічні процеси в групі та команді. к.е.н., доц.
Поведінка особистості у групі. Організаційні феномени керівництва та лідерства в груповій Миколайчук І.П.
динаміці. Технологія соціальної комунікації. Психологічні феномени комунікативної
поведінки. Комунікаційні канали та результативність комунікацій
Інновації і циклічність економічногорозвитку. Ключові поняття інноваційного розвитку. д.е.н., проф.
Сучасні організаційні форми інноваційного розвитку. Інноваційні бізнес-моделі та стратегії Федулова І.В.
інноваційного розвитку підприємства. Управління інноваційним розвитком підприємства.
Механізми та інструменти забезпечення інноваційного розвитку підприємства. Вимірювання
рівня інноваційного розвитку та чинники підвищення його ефективності
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Інноваційний
розвиток
підприємства

4.

Кадровий аудит

Теоретичні засади кадрового аудиту. Методологія аудиту персоналу. Інформаційне та к.е.н., доц. Бєляєва Н.С.
методичне забезпечення кадрового аудиту. Організаційний та соціальний аудит персоналу.
Сутність та завдання аудиту привабливості організації на ринку праці. Аудит функцій кадрової
служби. Аудит обліку та звітності з персоналу. Аудит кадрового потенціалу організації. Аудит
звільнення персоналу. Аудит умов та охорони праці персоналу. Аудит витрат на персонал.
Результативність та ефективність кадрового аудиту
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Категорійний
менеджмент

Концептуальні засади категорійного менеджменту. Категорійний менеджмент як сучасний к.е.н., доц.
підхід до управління товарним асортиментом. Сутність товарної категорії як об’єкту Білявська Ю.В.
управління. Розподіл асортименту товарів на категорії. Поняття про цикл руху товарної к.е.н., доц.
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категорії. Відмінності традиційної системи закупівель від управління асортиментом за Микитенко Н.В
товарними категоріями. Особливості категорійного менеджменту для постачальника і
споживача. Формування категорійного менеджменту на підприємстві оптової і роздрібної
торгівлі. Основні етапи переходу підприємства на систему категорійного менеджменту. Посада
категорійного менеджера: функції, обов’язки, вимоги до кваліфікації, ключові показники
роботи
Командоутворення Командоутворення як парадигма управління сучасними організаціями. Динамічні процеси в к.е.н., доц.
(Team-building)
групі та команді. Поняття управлінської команди. Життєві цикли команди: динаміка Миколайчук І.П.
внутрішньокомандних процесів. Розвиток командного потенціалу. Проблеми розвитку
командної компетентності. Комунікації в команді: процедури, техніки групового аналізу
проблем та прийняття рішень. Взаємодія команд. Методи управління командою. Моніторинг
ефективності команди.
Комерціалізація
Сутність і механізм комерціалізації результатів наукових досліджень і розробок як об’єктів д.е.н., проф.
інтелектуальної
права інтелектуальної власності. Способи комерціалізації результатів наукових досліджень і Жуковська В.М.
власності
розробок. Принципи і показники оцінки корисності результатів наукових досліджень і
розробок. Етапи та форми комерціалізації результатів наукових досліджень і розробок.
Оцінювання вартості прав на об’єкти інтелектуальної власності. Ліцензування як форма
комерціалізації результатів наукових досліджень і розробок. Принципи та методи розрахунку
ціни ліцензії. Маркетинг результатів наукових досліджень і розробок. Врегулювання
проблемних питань захисту і комерціалізації результатів наукових досліджень: вітчизняний і
зарубіжний досвід. Система управління трансфером і комерціалізацією ОПІВ на підприємстві.
Консалтинг
Інститут консультування та ринок консалтингових послуг. Технологія консультаційного к.е.н., доц.
процесу. Документальне оформлення управлінського консультування. Поведінка консультанта Присяжнюк А.Ю.
в системі «клієнт-консультант». Інструменти процесу консультування. Етапи розробки
консультаційних рекомендацій. Методи творчого пошуку альтернативних варіантів рішень.
Політика організацій, що надають консультаційні послуги. Якість та результативність
консультаційного процесу
Корпоративне
Теоретичні основи корпоративного управління. Інфраструктура корпоративного середовища. д.е.н., проф. Дєєва Н.Е.
управління
Учасники корпоративних відносин та органи корпоративного управління. Моделі та
міжнародні стандарти корпоративного управління. Організаційно-економічний механізм
корпоративного управління. Управління корпоративними витратами. Звітність та
контролювання в системі корпоративного управління. Управління державними
корпоративними правами. Ефективність та якість корпоративного управління
Корпоративне
Теоретичні основи корпоративного управління. Інфраструктура корпоративного середовища. д.е.н., проф. Дєєва Н.Е.
управління в
Учасники корпоративних відносин та органи корпоративного управління. Моделі та
міжнародних
міжнародні стандарти корпоративного управління. Організаційний механізм корпоративного

компаніях
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управління. Тактичне і стратегічне управління корпораціями. Управління корпоративними
витратами. Економічний механізм корпоративного управління. Звітність та контролювання в
системі корпоративного управління. Управління державними корпоративними правами.
Ефективність та якість корпоративного управління
Креативний
Креативний менеджмент як наука i вид управлінської діяльності. Творчий потенціал процес к.держ. упр.,
менеджмент
особистості та його оцінювання. Методи психологічної активізації мислення і розширення доц. Кандагура К.С
уяви. Методи спрямованого пошуку ідей. Критерії вибору методів генерування ідей. Методи
колективного генерування ідей та їх застосування. Управління креативною організацією.
Мотивація креативності персоналу. Підходи до креативного навчання персоналу. Керівник
організації як лідер креативного менеджменту
Кроскультурний
Культура у міжнародних ділових відносинах. Класифікація моделей культур. Проблеми д.е.н., проф. Дєєва Н.Е.,
менеджмент
міжкультурного спілкування. Культурні розбіжності в стилі управління. Культурні параметри к.держ. упр.,
організаційної поведінки. Культурні архетипи організацій. Стратегії розпізнавання культури доц.Кандагура К.С
організації. Стратегії управління культурним різноманіттям. Теорії мотивації та їх
кроскультурний аспект. Ставлення до роботи в різних культурах
Менеджмент
Менеджмент як специфічна сфера людської діяльності. Організація як об’єкт управління. к.т.н., доц. Безус А.М.
Закони, закономірності та принципи менеджменту. Функції менеджменту та процес к.е.н., доц. Бєляєва Н.С.
управління. Планування як загальна функція менеджменту. Організування як загальна функція к.е.н., доц. Сичова Н.В.
менеджменту. Мотивування як загальна функція менеджменту. Контролювання як загальна к.е.н., доц.
функція менеджменту. Регулювання як загальна функція менеджменту. Методи менеджменту. Силкіна Ю.О.
Управлінські рішення. Інформація та комунікації в менеджменті. Керівництво та лідерство. к.е.н., доц.
Організація праці менеджера. Відповідальність та етика в менеджменті. Культура організації Хмурова В.В.
та менеджменту. Результативність та ефективність менеджменту.
Менеджмент
Сутність та характеристика менеджменту підприємства. Життєвий цикл підприємства легкої к.е.н., доц.
підприємств легкої промисловості. Організація управління підприємством легкої промисловості. Організаційний Хмурова В.В.
промисловості
інжиніринг. Управління персоналом підприємств легкої промисловості. Організація
управлінської діяльності. Управління підприємством в умовах ризику та кризових ситуацій.
Ефективність менеджменту підприємств легкої промисловості.
Менеджмент
Сутність та характеристика менеджменту підприємства харчової промисловості. Життєвий д.е.н., проф.
підприємств
цикл підприємства. Організація управління підприємством харчової промисловості. Федулова І.В.
харчової
Організаційний інжиніринг. Управління персоналом підприємства. Організація управлінської
промисловості
діяльності. Управління підприємством харчової промисловості в умовах ризику та кризових
ситуацій. Ефективність менеджменту підприємства в харчовій промисловості.
Основи
Сутність, роль та методологічні основи менеджменту. Історія розвитку менеджменту. Закони, к.е.н., доц. Сичова Н.В.
менеджменту
закономірності та принципи менеджменту. Організація як соціально-економічна система.
Процес управління. Планування, організування, мотивування, контролювання та регулювання
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як загальні функції менеджменту. Методи менеджменту. Управлінські рішення, інформація і
комунікації в менеджменті. Керівництво та лідерство. Соціальна відповідальність та етика в
менеджменті. Організаційні зміни та ефективність менеджменту
Операційний
Теоретичні засади операційного менеджменту. Розроблення продукту та вибір технологічного к.е.н., доц.
менеджмент
процесу у виробничій сфері. Операційні системи. Розроблення послуг та вибір процесу Білявська Ю.В.,
обслуговування. Управління чергами. Проектування виробничих потужностей та місця к.е.н., доц.
розташування підприємства. Проектування розміщення матеріально-технічних об’єктів. Микитенко Н.В.
Планування та контроль у системі операційного менеджменту. Операційні стратегії
Організаційна
Концептуальні основи організаційної поведінки. Людина в системі організаційної поведінки. д.е.н., проф.
поведінка
Поведінка у самонавчальних організаціях. Мотивація трудової поведінки людини в організації. Жуковська В.М.
Організаційна поведінка як об’єкт менеджменту. Управління організаційними комунікаціями. к.е.н., доц.Сичова Н.В.
Поведінка лідерів в глобальних організаціях. Емоційний інтелект у поведінці людини.
Організаційна поведінка у глобальному середовищі.
Рекрутмент
Сутність та технологія рекрутменту в системі менеджменту персоналу. Маркетинг персоналу к.м.н., доц.
та планування рекрутменту. Пошук та підбір працівників у організацію. Організація роботи з Волобуєв М.І.
провайдерами у системі рекрутменту: співпраця з рекрутинговими та кадровими агентствами
та робота штатного рекрутера. Відбір персоналу в системі рекрутменту. Типи інтерв’ю в
процесі відбору персоналу. Наймання кандидатів на вакантні посади в організацію. Розвиток
технології рекрутменту в системі менеджменту персоналу
Репутаційний
Термін «репутація», його історія, особливості і складові. Кроскультурні особливості складових д.е.н., проф.Дєєва Н.Е.
менеджмент
репутації. Складові репутаційного менеджменту. Репутаційний менеджмент у контексті
життєвих циклів компанії. Зв'язок влади, капіталу і феномена репутації. Вплив репутації
органів управління компанією (топ-менеджменту, ради директорів) на загальну оцінку її
репутації. Вплив корпоративної культури на репутацію організації. Роль корпоративної
соціальної відповідальності у формуванні репутації. IPO (InitialPublicOffering) як індикатор
репутації компанії.
Ризик- менеджмент Сутнісна характеристика ризиків і їх класифікація. Процес управління ризиками. Місце ризику, д.е.н., проф.
невизначеності і ризик- менеджменту у системі наукового знання і суспільних функцій. Федулова І.В.
Основні прийоми застосування загальнонаукових підходів до розроблення стратегічних
напрямів розвитку організації в умовах невизначеності і ризику для забезпечення цілей її
розвитку. Методичні основи аналізу, ідентифікації, оцінки і обробляння ризиків. Критерії
прийняття рішень із урахуванням оцінки ризику. Якісне і кількісне оцінювання
підприємницьких ризиків. Обґрунтування управлінських впливів на ризик
Ризик- менеджмент Невизначеність, конфліктність і ризик у міжнародному бізнесі. Типізація ризиків д.е.н., проф.
в міжнародному
міжнародного бізнесу. Сутність ризик- менеджменту в міжнародній діяльності підприємства. Федулова І.В.
бізнесі
Ідентифікація ризиків у міжнародному бізнесі. Організаційні аспекти управління ризиком у

міжнародній діяльності підприємства. Методи і моделі аналізу ризиків у міжнародній
діяльності. Оцінювання ризиків у міжнародній діяльності. Ризик-апетит у міжнародному
бізнесі. Валютні і цінові ризики в міжнародній діяльності і управління ними. Ризик країни і
політичний ризик. Урахування ризику в оцінюванні міжнародних інвестиційних проектів.
Методи та прийоми обробки ризиків у міжнародному бізнесі
23.

Самоменеджмент

Теоретичні основи самоменеджменту. Наукова організація праці менеджера. Планування к.м.н., доц.
особистої роботи менеджера. Концепція тайм-менеджменту. Планування та організація Волобуєв М.І.
робочого місця менеджера. Ділове спілкування в діяльності менеджера. Самомотивація та к.е.н., доц. Сичова Н.В.
самоконтроль менеджера. Поведінка менеджера в конфліктних ситуаціях. Формування якостей
ефективного менеджера: професійних, ділових, адміністративно-організаційних, соціальнопсихологічних, моральних. Розвиток управлінського потенціалу

24.

Соціальна
відповідальність
бізнесу

25.

Соціальний
менеджмент

Соціальна відповідальність як чинник стійкого розвитку. Соціальна відповідальність людини, к.е.н., доц.
держави та суспільства. Організаційно-економічне забезпечення управління корпоративною Силкіна Ю.О.
соціальною відповідальністю. Формування відносин роботодавців із працівниками, бізнесу із
зовнішніми організаціями на засадах соціальної відповідальності. Екологічна компонента
соціальної відповідальності. Соціальне партнерство. Моніторинг корпоративної соціальної
відповідальності. Оцінювання ефективності соціальної відповідальності
Концепція формування та розвитку системи соціального менеджменту. Управління к.е.н., доц.
соціальними процесами та їх сутність. Соціальна організація в структурі соціального Миколайчук І.П.
менеджменту. Системна методологія управління соціальними процесами. Людина на ринку
праці та її соціальний захист. Управління міграційними процесами в суспільстві. Моніторинг
соціальних процесів і соціально-статистична діагностика. Ідеологія соціального партнерства в
суспільстві. Соціальні аспекти управління трудовим колективом. Соціальні аспекти
формування організаційної та управлінської культури.

26.

Стратегічне
управління

27.

Стратегічне
управління
підприємством

Концептуальні засади теорії стратегічного управління. Рівні стратегічних рішень та типологія д.е.н., проф.
стратегій організації. Стратегічне планування. Стратегічний аналіз зовнішнього середовища П’ятницька Г.Т.
організації. Стратегічний потенціал підприємства та формування його конкурентних переваг. к.е.н., доц.
Портфельні стратегії та управління стратегічною позицією організації. Генерування стратегій Підкамінний І.М.
й умови їх реалізації. Стратегічний контроль у процесі стратегічних перетворень в організації.
Види стратегічного управління
Сутність та концептуальні засади стратегічного управління підприємством. Наукові підходи до д.е.н., проф.
формування стратегій. Стратегічне планування. Стратегічна діагностика зовнішнього П’ятницька Г.Т.
середовища підприємства. Класифікація стратегій. Стратегічний потенціал підприємства.

Управління стратегічною позицією підприємства. Генерування стратегічних альтернатив
підприємства. Види стратегічного управління. Оцінювання ефективності стратегії та
стратегічні зміни на підприємстві. Стратегічний контроль
Роль і призначення стратегії в міжнародному бізнесі. Застосування стратегічного менеджменту к.е.н., доц.
на підприємствах міжнародного бізнесу. Макросередовище підприємства міжнародного Підкамінний І.М.
бізнесу. Галузеве середовище підприємства міжнародного бізнесу. Глобальне ринкове
середовище підприємства міжнародного бізнесу. Стратегічні можливості підприємства
міжнародного бізнесу. Довгострокові очікування та цілі міжнародної діяльності підприємства.
Створення стратегії на підприємстві міжнародного бізнесу. Корпоративна, міжнародна та
бізнес-стратегія підприємства міжнародного бізнесу.

28.

Стратегічний
менеджмент в
міжнародному
бізнесі

29.

Стратегія
підприємства

Становлення та розвиток теорії стратегії підприємства. Портфельні стратегії підприємства. д.е.н., проф.
Стратегії конкуренції. Стратегії розвитку підприємства. Стратегії підприємств різних галузей. П’ятницька Г.Т.
Ресурсні стратегії підприємства. Маркетингова стратегія підприємства. Стратегії наукових
досліджень та розробок на підприємстві. Виробнича стратегія підприємства. Стратегія
фінансування. Стратегії управління персоналом на підприємстві. Корпоративні стратегії.
Стратегії підприємств у міжнародному середовищі

30.

Теорія організації

Теорія організації в системі наук. Основні теорії та моделі організації. Еволюція теоретичних к.е.н., доц.
концепцій організації. Характеристика і типологія сучасних організацій. Організація як система. Білявська Ю.В.
Зовнішнє та внутрішнє середовище організації. Організація як процес. Сутність і концепції к.е.н., доц.
життєвого циклу організації. Організаційні комунікації. Структура організації як чинник Микитенко Н.В.
забезпечення її ефективності. Організаційна культура. Імідж організації як один з проявів
організаційної культури. Репутація як особливий ресурс організації.

31.

Торговельний
менеджмент

Сутність, цілі та завдання торговельного менеджменту як системи. Інфраструктура д.е.н., проф.
торговельного менеджменту. Правове, нормативне, ринкове і внутрішнє регулювання П’ятницька Г.Т.
торговельної діяльності підприємства. Функції та механізм торговельного менеджменту.
Стратегія торговельного менеджменту, її зміст та послідовність розробки. Організаційні засади
торговельного менеджменту. Вибір найбільш ефективних організаційних форм
функціонування підприємства торгівлі. Найбільш ефективні методи продажу товарів та
організації додаткових послуг покупцям. Управління торгово-технологічними процесами.

32.

Трансфер
технологій

Поняття технологій виробництва. Технологічні системи. Технологічний розвиток. Система д.е.н., проф. Бай С.І.
трансферу технологій. Поняття, об’єкти та суб’єкти, види трансферу технологій.
Організаційний механізм, напрямки і канали передачі технологій. Технологічна

33.

34.

35.

36.

37.

38.

1.

інфраструктура. Державне регулювання у сфері трансферу технологій. Ліцензування як форма
комерціалізації технологій. Система та механізми управління трансфером технологій.
Технологічний аудит та прогнозування. Оцінка ефективності трансферу технологій
Управління
Кар’єра як соціально-економічна категорія. Суб’єкти управління кар’єрними процесами. Різновиди, д.е.н., проф.
кар’єрою
типи та моделі кар’єри. Планування кар’єри та розробка кар’єрної стратегії. Управління кар’єрою в Жуковська В.М.
системі розвитку персоналу. Управлінська кар’єра: сутність та особливості реалізації. Управління к.е.н., доц.
кар'єрою менеджера. Прийняття кар’єрних рішень. Кар’єрні кризи та шляхи їх подолання. Кар’єра Миколайчук І.П.
індивіда у міжнародних компаніях. Ефективність управління кар’єрою працівників
Управління
Управління персоналом як соціальна система. Структура та функції підрозділів з управління д.е.н., проф.
персоналом/HRперсоналом. Кадрова політика та стратегія управління персоналом організації. Кадрове Жуковська В.М.
менеджмент
планування в організаціях. Організація набору та відбору кадрів. Формування колективу к.е.н., доц.
організації. Оцінювання персоналу в організації. Управління розвитком і рухом персоналу Миколайчук І.П.
організації. Управління процесами вивільнення персоналу. Соціальне партнерство в к.е.н., доц.Сичова Н.В
організації. Ефективність управління персоналом
Управління
Зміни як основа розвитку організації. Класифікація змін в організації. Моделі управління д.е.н., проф.Бай С.І.,
змінами
змінами в організації. Зміст та порівняльна характеристика категорій організаційних змін. к.е.н., доц.
Процес управління змінами в організації. Організаційна діагностика: необхідність проведення Миколайчук І.П.
і зміст. Поведінка персоналу в управлінні організаційними змінами. Технологія профілактики
опору персоналу змінам. Стратегії управління змінами в організації. Результативність та
ефективність управління змінами
Управління
Сутність понять управління інноваціями. Інноваційна діяльність як об’єкт управління к.е.н., доц.
інноваціями
інноваціями. Державна підтримка інноваційних процесів. Організаційні форми інноваційної Підкамінний І.М.
діяльності. Управління інноваціями на підприємстві. Управління інноваційним проектом.
Оцінювання ефективності інноваційної діяльності організації
Управління
Концептуальні основи формування та розвитку кадрової служби в організації. Організаційна к.м.н., доц.
кадровою службою побудова та функції кадрової служби в організації. Регламентування діяльності працівників Волобуєв М.І.
кадрової служби. Кадрове діловодство як функція кадрової служби в організації.
Документування обліку кадрів в організації. Формування звітних документів з кадрової роботи.
Інформаційні технології в роботі кадрових служб
Управління
Загальні положення щодо управління проектами в організації. Обґрунтування проекту. к.е.н., доц.
проектами
Планування проекту. Управління часом виконання проекту. Планування ресурсного Присяжнюк А.Ю.
забезпечення проекту. Контролювання виконання проекту. Управління ризиками проектів.
Управління якістю проекту. Управління проектною командою
КАФЕДРА ПСИХОЛОГІЇ
Анатомія і
Значення анатомії і фізіології центральної нервової системи для роботи практичного к.м.н., доц.
фізіологія
психолога. Методи дослідження анатомії і морфології нервової системи. Еволюція нервової Сипливий А.М.

центральної
нервової системи

2.

3.

4.

5.

6.

системи. Нейрон як структурна і функціональна одиниця нервової системи. Рецептори, їх
класифікація. Поняття рефлекторного кільця. Загальна характеристика та еволюція
вегетативної нервової системи. Центральний і периферичний відділи парасимпатичної
нервової системи. Сенсорні системи (шкірні, зорові, слухові, нюхові, смакові). Структурні
особливості та значення аналізаторного апарату
Діагностика та
Психологічні особливості щодо психофізіологічної, психодинамічної, когнітивної та к.психол.н., доц.
корекція
інформаційної концепцій ПТСР. Основні методи надання психокорекційної допомоги при Старик В.А.
посттравматично
ПТСР. Базові техніки та стратегії попередження можливого психологічного неблагополуччя та
го стресового
надання психологічної допомоги у кризових ситуаціях, ситуаціях життєвого вибору. Специфіка
розладу
організації та проведення психотерапії ПТСР у різних видах сеттінгу: індивідуальній та
груповій формах, дитячій психотерапії; формуванні базових навичок здійснення кризової
інтервенції, інтервізії та опануванні практичними прийомами формування навичок зі складання
програми психокорекційної допомоги при ПТСР.
Експериментальна Експеримент як метод наукового дослідження. Історія розвитку експериментальних д.психол.н.,
психологія
досліджень в академічній психології. Типи досліджень. Констатуючий та формуючий проф. Полунін О.В.
експеримент. Пілотний, пошуковий та підтверджувальний експерименти. Види гіпотез в
психологічному дослідженні та їх генерування. Структура психологічного експериментального
дослідження. Дескриптивна, кореляційна та маніпулятивна дослідницькі стратегії. Приклади
організації дослідження.
Загальна
Об'єкт, предмет, принципи, структура, методи та завдання психології. Загальна характеристика д.психол.н.,
психологія
психічних пізнавальних процесів, станів, утворень, властивостей особистості. Когнітивна проф. Корольчук М.С.
сфера особистості. Властивості нижчих і вищих психічних пізнавальних процесів. Особистість: к. психол.н.,
загальна психологічна характеристика, структура, природа та розвиток. Афективна сфера ст.викл. Мостова І.В.
особистості: емоції, почуття, воля. Діяльність і поведінка особистості. Особливості
потребнісно-мотиваційної, операціональної, інформаційної та регуляторної підсистеми в
професійній діяльності.
Організаційна
Поняття організаційної психології: об’єкт, предмет, завдання, принципи. Методи дослідження к.психол.н.,
психологія
в організаційній психології. Зв’язок організаційної психології з іншими науками. Психологічні доц. Гординя Н.Д.
особливості взаємодії працівників та організації. Організаційна культура. Психологічні
фактори професійної адаптації. Психологічні особливості організації навчання персоналу.
Психологічні засади забезпечення психічного здоров’я працівників організації. Психологічні
бар’єри комунікації в структурі організації. Спрямованість потоків інформації в організації.
Формальні та неформальні канали комунікації в організації.
Практична
Практична психологія як галузь професійної діяльності і взаємодії. Людина як предмет к.психол.н.,
психологія
пізнання в практичній психології. Характеристика психодіагностичних методів в професійній доц. Зазимко О.В.
діяльності психолога. Соціометричний метод дослідження групи. Індивідуальний профіль
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особистості. Дослідження характерологічних тенденцій, мотиваційного компоненту,
самооцінки та рівня домагань. Оцінка комунікативних та організаторських здібностей. Функції
соціально-психологічної служби в організації. Групові форми психокорекції та психотерапії.
Об'єкт, предмет, мета, завдання, принципи, етапи комплексного психологічного забезпечення к.психол.н.,
професійної діяльності фахівців (ПЗПДФ). Актуальні проблеми ПЗПДФ в торговельно- доц. Шевченко В.Є.
економічній діяльності та сфері послуг. Зміст соціально-психологічного забезпечення
професійної діяльності практичним психологом в звичайних умовах. Психологічне
забезпечення професійної підготовки, адаптації фахівця, атестації персоналу, сімейного
консультування, переговорного процесу. Особливості психодіагностики та ПЗПДФ в
екстремальних умовах та посттравматичний період.
Методологія психосоціальної допомоги та психотерапії. Теоретичні аспекти переживання к.психол.н.,
кризових подій. Процес переживання кризової ситуації людиною (в тому числі бійців АТО). доц. Вербицька Л.Ф.
Феномен «психологічне інформаційне поле кризи». Практика надання психологічної допомоги
різним категоріям постраждалим в умовах екстремальних та кризових подій. Основи
психосоціальної допомоги при переживанні втрати у родинах. Гостра психологічна травма у
дитини: засоби психокорекції та профілактики. Телефон довіри: організація, зміст та методика
надання психологічної допомоги в кризових умовах. Мас-медіа як простір психологічної
допомоги у подоланні та попередженні психологічних травм.
Об'єкт, предмет, мета, принципи, методи та завдання психологічного консультування. д.психол.н.,
Теоретико-методичні засади та наукові підходи щодо практики консультативної діяльності проф. Корольчук В.М.
психолога. Сутність психологічного консультування. Організація консультативної взаємодії.
Психологічні техніки та індивідуальний підхід в консультуванні. Особливості психологічного
консультування дітей. Психологічне консультування підлітків. Психологічне консультування
дорослих. Психологічні засади сімейного консультування.
Теоретичні і методологічні основи психології праці. Психологічні основи діяльності людини к.психол.н.,
та структура особистості працівника. Методи психології праці. Психологічне доц. Миронець С.М.
професіографування. Суб’єкт праці і його структура. Психологічні особливості трудових дій,
умінь та навичок. Психологічні основи професійного відбору і підбору кадрів. Формування
психологічної готовності особистості до праці. Інженерна психологія та ергономічне
забезпечення виробничої діяльності. Методи інженерної психології. Система «людинамашина». Діяльність оператора в системах
«людина-машина».Інженерно-психологічні основи експлуатації
систем
«людинамашина».Проектування систем «людина-машина»
Психодіагностика як наука та практична галузь знань. Методи, психометричні основи, к.психол.н.,
організація психодіагностичного обстеження. Психодіагностика в психологічній практиці та проф. Осьодло В.І.
профорієнтаційній роботі психолога. Проективні методи в психодіагностиці. Психодіагностика
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особистості. Діагностика мотивації, свідомості та самосвідомості, темпераменту, психічних
станів, емоційно-вольової сфери та міжособистісних відносин. Поняття та категорії
психоаналізу. Компоненти класичної психоаналітичної техніки. Показання і протипоказання
для психоаналітичної терапії.
Психокорекція та Теоретико-методичні засади психокорекції та реабілітації в практичній діяльності психолога.
реабілітаційна
Основні школи і напрями психокорекції: терапія, центрована на клієнті, поведінкова терапія,
психологія
когнітивна терапія, терапія нейролінгвістичним програмуванням. Психокорекційні техніки та
способи їх застосування. Реабілітаційна психологія як система медико-психологічних,
педагогічних і соціальних заходів, спрямованих на відновлення, корекцію або компенсацію
порушених психічних функцій, станів, соціально-трудового статусу особистості.
Психологія
Теоретичні основи психології управління. Психологічні структура та функції управлінської
управління
діяльності. Методи психології управління. Особистість в психології управління. Психологічна
характеристика суб’єкт-об’єктної взаємодії в психології управління. Психологічні особливості
стилів управління. Психологія ефективного ділового спілкування. Психологічні основи
прийняття управлінських рішень. Психологія управління конфліктами. Особливості
формування іміджу організації. Здоров’я та професійне довголіття керівника.
Психофізіологія
Основні поняття і категорії психофізіології. Психофізіологічна характеристика функцій психіки.
та професійний
Особливості періодів динаміки працездатності та функціональних станів особистості під час
відбір
професійної діяльності. Аналіз умов придатності до життєдіяльності фахівців. Сутність, об'єкт,
предмет, методи, види, показання, принципи професійного відбору. Організаційні засади
профвідбору. Психологічний аналіз діяльності, професіографія і професійні вимоги до
особистості. Психологічна діагностика, оцінка та прогноз професійно важливих якостей фахівця.
Психологія праці Теоретико-методологічні підходи формування психологічної характеристики діяльності в
в екстремальних екстремальних умовах. Особливості діяльності в екстремальних умовах. Негативні психічні стани
умовах
та реакції фахівців в умовах надзвичайної ситуації. Психологічна підготовка фахівців
екстремальних професій. Психологічна характеристика компонентів готовності фахівців до
діяльності в екстремальних умовах праці. Чинники розвитку синдрому професійного вигорання у
працівників ризиконебезпечних професій. Технології посттравматичної реабілітації фахівців.
Психологія
Структура й особливості мотивації. Мотивація і механізми психологічного захисту
мотивації
особистості. Ситуативна динаміка мотивації та переживання. Типологія мотивації. Особистісна
причинність і упевненість у своїх здібностях (почуття компетентності) та почуття
безпорадності. Психологічні
механізми розвитку мотивації. Стресогенні фактори у ціннісно-мотиваційній сфері особистості
Психологія
Професійне самовизначення, самореалізація, самоактуалізація, ідентичність і гармонійно
самовизначення
розвинена особа як категорії психології. Психологічні теорії самості, теорії становлення і
особистості
самореалізації особистості. Психологічна готовність до праці. Психологічні особливості праці
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в різних сферах матеріального і нематеріального виробництва, галузях і секторах економіки.
Психологічні особливості розумової праці. Ціннісні орієнтації і їх роль в професійному
самовизначенні.
Концептуально-теоретичні основи психології торгівлі. Екстринсивна та інтринсивна мотивація
в торгівлі. Сенсорні механізми у психології торгівлі. Ціннісні орієнтири в уявному
проектуванні техніко-тактичної програми торговельної діяльності. Психологічні детермінанти
прийняття рішень у виборі технологій торгівлі. Характеристика психологічних якостей фахівця
торговельної сфери. Комунікативний простір торговельної діяльності. Візуальна
психодіагностика споживачів. Професійна етика в торговельній діяльності.
Соціальна психологія як наука.Методологія соціально- психологічного дослідження.
Психологія взаємодії людей. Психологія взаємин людей. Соціально-психологічні
закономірності
спілкування.
Психологія
міжособистісного
сприйняття
і
взаєморозуміння.Соціальна психологія особистості. Психологія малої групи. Психологія
етнічних спільнот. Психологія соціальних класів. Психологія натовпу. Психологія політики.
Психологія релігій. Духовний потенціал людини. Психологічний вплив.
Соціальна психологія як наука.Методологія соціально- психологічного дослідження. Психологія
взаємодії людей. Психологія взаємин людей. Соціально-психологічні закономірності
спілкування. Психологія міжособистісного сприйняття і взаєморозуміння.Соціальна психологія
особистості. Психологія малої групи. Психологія етнічних спільнот. Психологія соціальних
класів. Психологія натовпу. Психологія політики. Психологія релігій. Духовний потенціал
людини. Психологічний вплив. Етнопсихологія як об’єкт соціально-психологічного вивчення.
Психологічні проблеми етносу та нації. Психічний склад етносу та проблема націотворення.
Динамічна складова етносу. Вплив етнопсихологічних феноменів на життя особистості.
Міжетнічні конфлікти. Роль та значення етнопсихологічних знань. Етнопсихіатрія.
Особистісний потенціал людини. Кризові стани особистості та їх класифікація. Феномен
«духовно-особистісна криза» та її фази переживання. Психологічні особливості процесу
переживання горя особистості (в тому числі бійців АТО). Засоби запобігання та психологічна
допомога при переживанні криз особистості. Корекційно-тренінгова програма духовноособистісного розвитку «Стежка до Сонця: 7 сходинок»
Предмет, завдання та структура економічної психології. Афективні фактори економічної
поведінки. Психологія фінансової поведінки. Психологія грошей та власності. Психологія
споживчої поведінки. Психологія підприємництва. Психологія ділового спілкування.
Психологічні аспекти функціонування трудового колективу.
Актуальні проблеми клінічної психології та психопатології особистості. Психопатологія
особистості, класифікація та психічні захворювання. Психологічні методи дослідження
порушень психічних процесів і станів. Клінічні аспекти суїцидології. Психологічні умови
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психічного і фізичного здоров'я. Зміст та основні принципи формування системи
психологічного забезпечення психічного здоров’я. Методи психологічного впливу в системі
психологічного забезпечення роботи практичного психолога в психоневрологічних установах.
Конфліктологія
Об’єкт, предмет, методи, завдання, функції конфліктології. Природа, типологія та діагностика д.психол.н.,
та психологія
конфліктів. Особливості проявів і регуляції внутрішньо особистісних, міжособистісних, проф. Корольчук В.М.
ділового
групових та професійних конфліктів. Діяльність психолога з управління і конструктивного к.філос.н.,
спілкування
розв’язання конфліктів в організації. Загальна характеристика ділового спілкування. Взаємодія доц. Ванюшина О.Ф.
і психологічний вплив під час ділового спілкування. Види, функції та етапи ділових бесід. к.психол.н.,
Динаміка, психологічні механізми, технології та психологічне забезпечення переговорного ст.викл. Кушніренко К.О.
процесу.
Методологія
Психологічний тренінг в сучасній теорії та практиці. Психологічний тренінг як метод к.психол.н.,
соціальнопрактичної психології. Психологічні особливості тренінгової групи. Особистість тренера. доц. Скуловатова О.В.
Загальні методи соціально-психологічного тренінгу. Основні аспекти організації та проведення
психологічного
тренінгу
соціально-психологічного тренінгу. Технології соціально-психологічного тренінгу.
Методологія
Методологія наукового дослідження як галузь знань. Наукове знання як результат наукової к.філос.н.,доц.
і організація
діяльності. Конкретні продукти наукової діяльності та комерціалізація об'єктів інтелектуальної Ванюшина О.Ф.
наукових
власності. Складові методології наукових досліджень у галузі знань з психології. Етапи та
досліджень
особливості написання випускної кваліфікаційної роботи з психології. Інформаційне
забезпечення наукових досліджень. Винахідництво і
раціоналізаторство в Україні та Європі
Методика
Методика викладання як компонент професійної підготовки психолога. Історія викладання к.філос.н., доц.
викладання
психології у вищих навчальних закладах. Система психологічної освіти в Україні та світі. Ванюшина О.Ф.
у закладах
Вимоги до науково-педагогічної кваліфікації викладачів вузів. Класифікація методів та форм
вищої освіти
навчання психології. Лекція як метод викладання психології. Підготовка та проведення
семінарських, практичних та лабораторних занять із
психології. Активізація навчальної діяльності студентів
Основи
Психологічні засади сексуального здоров’я та гармонії особистості. Сексологічні основи к.м.н., доц.
сексології та
сімейного життя. Психологічні детермінанти сексуальних розладів. Психокорекція розладів Сипливий А.М.
перинатальна
сексуальної сфери. Концепції та закономірності становлення психіки у пренатальний та
психологія
перинатальний періоди; структура, функції та онтогенез репродуктивної сфери особистості;
психологічні особливості жінки в період вагітності та післяпологовий період; особливості
психічного розвитку в ранньому дитинстві психологічна діагностика батьківської сфери
особистості.
Педагогічна та
Педагогічна та вікова психологія як практична галузь знань. Онтогенез психіки людини: к.психол.н.,
вікова психологія основні поняття. Вікова періодизація життєвого шляху людини. Психофізіологічний розвиток доц. Вербицька Л.Ф.
дитини у пренатальному періоді. Особливості розвитку новонародженого. Психічний розвиток
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немовляти (до 1 року). Психологія раннього дитинства (1–3 років). Психологія ошкільного
дитинства (3–6 років). Психологія молодшого школяра (зрілого дитинства 6-12 років.
Психологія підлітка (12–15 років). Психологія ранньої і зрілої юності (15–20 рік). Психологія
ранньої дорослості (21–40 років). Психологія середньої дорослості (40–60 років). Психологія
пізньої дорослості (понад 60 років). Геронтопсихологія.
Політична психологія як наука. Особливості та форми виявлення політичної психології.
Політична психологія та інші науки. Становлення і основні етапи розвитку політичної
психології. Політична свідомість. Психологічні аспекти політичної культури. Політична
психологія особистості. Психологія малих груп у політиці. Психологія великих груп у політиці.
Маси у політиці. Прикладні аспекти політичної психології
Теоретичні та методологічні засади психології адаптації. Види, типи, динаміка, критерії та межі
адаптивних можливостей фахівців. Біологічна адаптація. Рівні соціально-психологічної
адаптації. Захисні механізми та адаптивні стратегії особистості. Адаптація та фізичне здоров’я
особистості. Зміст професійної адаптації. Проблема адаптації фахівця до екстремальних умов
діяльності. Психологічне забезпечення оптимізації адаптивних можливостей особистості.
Особливості адаптації студентів та психологічні методи її оптимізації до умов професійноосвітньої діяльності.
Процес комунікації. Зворотний зв'язок у комунікації. Комунікація та спілкування. Види
спілкування. Функції спілкування. Спілкування як діяльність. Цілі та мотиви спілкування.
Спілкування як взаємодія. Спілкування як взаєморозуміння. Вплив при спілкуванні. Види
співбесідників. Розуміння у комунікації. Механізми розуміння. Сприймання комунікантами
один одного. Сприйняття обличчя, міміки, кінестетичних характеристик. Розпізнання емоцій
співбесідника за мімікою та жестикуляцією.
Психологія кризових періодів особистості як наукова дисципліна. Вікові кризи особистості.
Кризи особистісного розвитку. Кризи професійного становлення особистості. Алгоритм дій на
предмет виявлення переживання криз особистості. Психологічне консультування особистості
в онтогенезі життєвих криз (у тому числі посттравматичного стресу бійців АТО). Програма
тренінгових занять особистісного зростання «Стань собі другом»
Загальнотеоретичні та культурно-історичні питання психології реклами. Види реклами і
рекламної діяльності. Психологія мотивації у рекламі. Засоби психологічного впливу у рекламі.
Роль психічних процесів у формуванні рекламних образів. Методи активізації пошуку творчих
ідей. Психологічна ефективність рекламної діяльності. Соціально-культурні особливості
психології реклами.
Теоретичні і методологічні основи психології праці. Психологічні основи діяльності людини
та структура особистості працівника. Методи психології праці. Психологічне вивчення людини
як суб’єкта професійної діяльності. Суб’єкт праці і його структура. Психологічні особливості
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трудових дій, умінь та навичок. Психологічні аспекти професійної працездатності та безпеки
праці. Формування психологічної готовності особистості до праці. Соціально-психологічні
проблеми взаємовідносин в
трудовому колективі. Чинники розвитку синдрому вигорання
Поняття та категорії психологічної науки і практики. Когнітивна сфера особистості – вищі психічні
пізнавальні процеси. Психічні утворення, властивості та емоційно - вольова сфера особистості.
Психологія особистості та соціально-психологічні феномени особистості в групі. . Психологічні
умови сімейного благополуччя та психічного і фізичного здоров’я. Основні принципи психології:
детермінізму, єдності, свідомості і діяльності, розвитку, особистісного підходу, об’єктивності та
науковості. Класифікація психічних пізнавальних процесів. Психологічні теорії уваги.
Індивідуальні властивості у структурі особистості. Визначення та співвідношення ключових
понять: людина, суб’єкт, індивід, індивідуальність, особа, особистість.
Соціально-психологічна природа іміджу. Стратегії, техніки та методи формування ефективного
іміджу. Візуальний імідж ділової людини. Технології просування особистісного іміджу.
Корпоративний імідж та корпоративна культура організації. Інструментарій іміджелогії та його
використання. ефективного іміджу. Провідні вимоги до іміджу. Типи мотивації, що лежать в основі
діяльності суб’єкта по створенню особистісного іміджу. Створення вербального і кінетичного
(невербального) іміджу. Мовне спілкування як складова цінності іміджевого образу. Рівні
спілкування та взаємодіїВнутрішній і зовнішній імідж організації, їх схожість і відмінність
Психологічні аспекти індивідуальної кар’єри. Кар’єрні орієнтації. Ціннісні орієнтації, інтереси і
професійна спрямованість фахівця. Самооцінка вольових якостей, виробничих умов і
задоволеності працею. Планування і реалізація ділової кар’єри. Управлінські здібності та
обмеження. Імідж як важлива складова кар’єри. Його соціально-психологічна природа, стратегії та
техніки формування. Формування індивідуального та візуального іміджу ділової людини.
Вербальний і кінетичний (невербальний) імідж у кар’єрі сучасного фахівця. Корпоративний імідж
та кар’єра фахівця. Закони кар’єрного зростання та досягнення успіху в бізнесі
Історія та сучасний стан проблеми дослідження лідерства. Теорії лідерства. Трансформаційне,
трансакційне та харизматичне лідерство. Структура, психологічні механізми та динаміка
лідерства. Взаємовідносини лідера та групи. Вплив влади на особистість. Лідерський потенціал
особистості та гендерні проблеми лідерства. Організаторські здібності лідера. Практикуючий
психолог як формальний лідер групи. Психологічні аспекти індивідуальної кар’єри. Психологія
планування саморозвитку особистості у кар’єрі фахівця. Імідж фахівця як важлива складова
кар’єри. Практика психологічної підготовки до реалізації кар’єри.
Психологія бізнесу в контексті психологічної науки: основні поняття, міждисциплінарний
характер, історія становлення, основні проблеми, напрями досліджень. Стимули й мотиви
діяльності бізнесмена. Роль особистості в організації спільної діяльності. Лідерські та
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комунікативні якості керівника бізнесу. Психологічні аспекти прийняття рішень, моделі
прийняття рішення. Етапи вироблення управлінських рішень. Відносини керівника й підлеглих
у бізнес-організаціях. Психологічна специфіка ділових відносин.
Предмет, завдання, організація психіатричної та неврологічної допомоги. Галузеві профілі психіатрії к.м.н., доц.
на сучасному рівні. Симптом, синдром та нозологія психічного захворювання. Розлади сприйняття, Сипливий А.М.
мислення, інтелекту, мови. Розлади емоцій та ефекторно-вольової сфери. Психомоторні розлади..
Класифікація та типи перебігу психічних захворювань. Шизофренія. Психічні розлади внаслідок
перенесених катастроф. Розлади пам’яті. Патопсихологічний аналіз розладів мисленнєвої діяльності.
Особливості методів дослідження порушень психічних процесів і станів у дітей.
Основи психології сімейних стосунків. Сучасні наукові підходи до дослідження сім’ї. Родина як к.психол.н., ст.викл.
культурно-історичний феномен. Вибір партнера і фактори ризику при вступі до шлюбу. Життєвий Кушніренко К.О.
цикл сім’ї. Соціалізація особистості. Сім’я, її функції та рольова структура шлюбно-сімейних
відносин. Психологічні особливості розвитку і становлення подружніх взаємин у молодій сім’ї.
Кризи у шлюбно-сімейних стосунках. Сімейне планування, народження й виховання дітей.
Проблема насильства. Роль і місце жінки у сучасній сім’ї. Становище жінок в України. Соціальнопсихологічні аспекти національного виховання в українській сім’ї. Психологічна сумісність
сучасної сім’ї та соціально психологічні чинники виникнення стресу. Вплив проблем молодіжного
середовища на функціонування майбутньої сім’ї. Психологічне консультування родини. Актуальні
проблеми роботи практичного психолога у консультуванні сучасної сім’ї.
Зміст, завдання та принципи функціонування психологічної служби. Науково-методичне к.психол.н.,
забезпечення діяльності психологічної служби. Психологічна допомога сім'ї. Профілактика доц. Шевченко В.Є.
правопорушень і злочинності, девіантної поведінки молоді. Обов'язки практичного психолога.
Основи психологічного консультування. Індивідуальна психологічна корекція. Групові
форми психокорекції та психотерапії. Психологічна реабілітація потерпілих від катастроф.
Сфери діяльності практичного психолога.
Поняття стресу та його особливості. Диференціювання стресу і інших станів. Концепції стресу. к.психол.н.,
Класична теорія стресу Г. Сельє. Поняття фізіологічного й психологічного стресу (Р. Лазарус). доц. Хлонь О.М.
Загальні та індивідуальні прояви стресу. Поняття про стресостійкість.. Поняття загального
адаптаційного синдрому, рівні адаптації. Стадії розвитку стресових реакцій по Г.Сельє.
Подальший розвиток трьохфазної концепції стресу. Форми прояву стресового стану.
Поведінкові прояви стресу. Когнітивні наслідки стресу. Проблема дослідження
психоемоційних стресових станів. Експрес-діагностика стресового стану. Проблема подолання
стресу та корекції стресового стану. Загальна класифікація методів оптимізації станів.
Психогенетика як наукова дисципліна. Основи загальної генетики. Біометрична генетика. к.психол.н.,
Експериментальні методи психогенетики. Генотип і середовище в індивідуальному розвитку. ст.викл. Мостова І.В.
Дослідження інтелекту та темпераменту. Види, типи, динаміка, критерії та межі адаптивних

можливостей фахівців. Біоритми і динаміка адаптації у фахівців. Механізми порушення психічної
адаптації. Адаптація та фізичне здоров’я особистості. Основні поняття та сутність професійної
адаптації. Проблема Адаптація та її значення в системі соціально-психологічного забезпечення
діяльності. Особливості адаптації студентів до умов навчальної діяльності. Оптимізація
адаптивних можливостей студентів-першокурсників у системі психологічного забезпечення.
Психологія безпеки як галузь психологічної науки. Особистість і її безпека в процесі к.психол.н.,
життєдіяльності. Загальні положення теорії предметної діяльності у контексті безпеки доц. Миронець С.М.
особистості. Трудова діяльність і ризик. Психологічні основи економічної безпеки
підприємства. Психологічні особливості економічної безпеки особистості в підприємницькій
діяльності. Інформаційно-психологічна безпека особистості: стан і можливості психологічного
захисту. Психологія шахрайства та маніпуляція поведінкою особистості в суспільстві
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Теорія і практика Історико-теоретичні засади психологічної підготовки особистості. Види психологічної к.психол.н.,
психологічної
підготовки. Методи і прийоми психологічної підготовки особистості до дій в професійних доц. Шевченко В.Є.
підготовки
ситуаціях. Складна ситуація: сутність, зміст та рівні її подолання. Психологічна підготовка
практичних психологів до дій у кризових ситуаціях. Методи і прийоми психологічної
саморегуляції фахівця в системі профілактики професійного стресу. Специфіка психологічної
підготовки практичних психологів
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Юридична психологія в системі наукових знань. Соцiально-психологiчнi основи юридичної к.психол.н., доц.
діяльності. Соціально-психологічний аналіз виникнення злочинної поведінки. Психологія Скуловатова О.В.
особистості злочинця. Психотехніки в практичній діяльності юриста. Судово-психологічна
експертиза. Психологія цивільного і господарського судочинства. Пенітенціарна психологія.
Практична психологія в юридичній діяльності.
КАФЕДРА ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ
Державна політика у сфері надання адміністративних послуг. Порядок надання докт. екон. наук, доц.
адміністративних послуг. Центри надання адміністративних послуг. Організаційне Новікова Н.Л.;
забезпечення надання адміністративних послуг. Адміністративні послуги у сфері
господарської діяльності. Адміністративні послуги з питань громадянства, нерухомості та
культурної спадщини. Адміністративні послуги соціального спрямування. Адміністративні
послуги із земельних питань. Контроль за якістю надання адміністративних послуг.
Зарубіжний досвід надання адміністративних послуг.
Теоретико-методологічні основи аналізу державної політики. Державна політика як предмет канд. екон. наук
політичного аналізу. Становлення, розвиток аналізу державної політики та його специфіка в Лазебна І.В.
Україні. Взаємозв’язок державної політики та соціально-економічних умов розвитку
суспільства. Процес і технології аналізу державної політики. Типологія державної політики та
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модельний аналіз державних процесів. Моделі та технології прийняття політичних рішень.
Впровадження політичних рішень. Специфіка прийняття політичних та адміністративних
рішень. Прийняття рішень у зовнішній політиці.
Правові засади державної кадрової політики України. Система управління державною докт. екон. наук, доц.
службою. Комісія з питань вищого корпусу державної служби. Організація планування роботи Новікова Н.Л.;
з персоналом державного органу. Служба управління персоналом державного органу.
Проходження державної служби. Кадрова політика в органі виконавчої влади. Стандарти
етичної поведінки державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування.
Гендерний підхід забезпечення збалансованої участі чоловіків і жінок в управлінні справами
держави та суспільства. Стратегія реформування державного управління до 2020 року.
Державна кадрова політика в зарубіжних країнах.
Державна служба та державний службовець. Система управління державною службою. Вступ канд. екон. наук
на державну службу. Призначення на посаду державної служби. Службова кар’єра. Ільїна А.О.
Дисциплінарна та матеріальна відповідальність державних службовців. Державна служба та
громадянське суспільство. Оцінювання результатів службової діяльності державних
службовців. Етична поведінка державних службовців. Управління конфліктами в діяльності
державних службовців. Гендерні аспекти державної служби. Державна служба в країнах ЄС.
Ротація кадрів державної служби, її види та інші зміни державно-службових відносин. Форми
роботи з кадрами державної служби. Етика державних службовців та протидія корупції на
державній службі. Основні етичні принципи державної служби. Моделі державної служби:
відкрита американська та закрита європейська, їх характеристика. Ефективність державної
служби. Державна служба в Україні.
Необхідність і суть макроекономічного регулювання. Предмет і завдання дисципліни. Основи докт. екон. наук, доц.
методології державного регулювання економіки. Макроекономічне прогнозування і Новікова Н.Л.;
планування економіки. Фінансово-кредитне регулювання економіки. Особливості
національних систем управління економікою. Державне регулювання підприємництва.
Державне регулювання процесу структурної перебудови економіки та інвестиційної
діяльності. Державне регулювання та стимулювання науково-технічного прогресу й
інноваційних процесів. Державне регулювання розвитку окремих сфер господарської
діяльності. Державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності. Державне регулювання
соціальних процесів. Державне регулювання розвитку регіонів.
Вступ до науки державного управління та місцевого самоврядування. Історичний екскурс до канд. екон. наук
державного управління та місцевого самоврядування. Теоретичні засади науки державного Ільїна А.О.
управління та місцевого самоврядування. Система органів виконавчої влади. Система органів
місцевого самоврядування. Державна служба та служба в органах місцевого самоврядування.
Формування та реалізація державної політики у сферах розвитку економіки та торгівлі.
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Формування та реалізація державної політики в аграрній, транспортній, енергетичній,
екологічній сферах. Формування та реалізація державної політики в соціально-гуманітарній
сфері. Державні фінанси і бюджетний процес. Місцеві бюджети та міжбюджетні відносини.
Моніторинг, аналіз і контроль в системах державного управління та місцевого самоврядування.
Результативність та ефективність в державному управлінні та місцевому самоврядуванні.
Політичні інститути та процеси прийняття політичних рішень. Система забезпечення гарантій
безпеки держави, бізнесу та громадян. Електронне врядування та інформаційні технології в
державному управлінні та місцевому самоврядуванні.
Державний
Вивчення сутності консалтингової діяльності, дослідження особливостей консалтингу в сфері канд. екон. наук
консалтинг
публічного управління. Проблеми, які вирішує державний консалтинг. Розвиток державного Сонько Ю.А.
консалтингу в Україні та світі. Перспективні напрями застосування інструментів
консалтингової діяльності в рамках публічно-приватного партнерства.
Економіка України Розвиток навичок застосування прикладного макроекономічного інструментарію для канд. екон. наук
пояснення конкретних рішень в сфері економічної політики, вивчення особливостей Сонько Ю.А.
статистичного аналізу економічних процесів, процедур збору та статистичних даних,
виявлення особливостей функціонування галузей на макрорівні та в регіональному розрізі.
Економічна
Теоретико-методологічні засади формування і реалізації економічної політики. Еволюція ролі канд. екон. наук
політика держави держави та її економічної політики. Інституційні засади економічної політики. Бюджетно-податкова Сонько Ю.А.
політика держави та її інструменти. Важелі грошово-кредитного регулювання економіки.
Конкурентна політика як складова економічної політики держави. Національна інвестиційна та
інноваційна політика держави. Державна промислова та аграрна політика. Державна політика у
корпоративному секторі економіки. Структурна політика держави та її напрями. Регуляторна
політика держави. Ефективність та результативність економічної політики держави. Антикризова
політика держави. Зовнішньоекономічна політика держави за умов глобалізаційних викликів.
Електронне
Концептуальні засади електронного урядування. Електронна демократія та електронна канд. екон. наук
урядування
держава. Інструменти електронної участі громадян. Електронні послуги. Електронні довірчі Ільїна А.О.
послуги та електронна ідентифікація. Відкриті дані. Електронний документообіг та робота з
електронними документами. Інформаційно-телекомунікаційна інфраструктура електронного
урядування. Електронне урядування базовими галузями та підтримка пріоритетних реформ.
Оцінювання розвитку інформаційного суспільства та електронного урядування. Ефективність
управління розвитком електронного урядування.
Інформаційна
Теоретико-методологічні засади державної інформаційної політики. Теорії та концепції докт. екон. наук, доц.
політика держави інформаційної політики держави. Нормативно-правове забезпечення інформаційної політики Новікова Н.Л.;
держави. Електронний уряд: сутність, методи та принципи організації. Особливості еурядування в Україні. Аналіз та прогнозування інформаційної політики держави. Планування
та моделювання інформаційної політики держави. Моніторинг та оцінювання ефективності
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інформаційної політики держави. Оптимізація організаційно-функціональної структури.
Державна інформаційна політика у сфері ЗМІ. Державна політика інформаційної безпеки.
Інформаційне забезпечення діяльності органів місцевого самоврядування та об’єднань
громадян. Інформаційно-етнокультурна діяльність. Інтеграція України у світові інформаційні
процеси.
Методика
Система вищої освіти в Україні, тенденції та перспективи розвитку. Планування й організація докт. екон. наук, доц.
викладання у
навчального процесу. Психологічні основи навчання та педагогічна майстерність викладача. Новікова Н.Л.
закладах вищої
Система методів навчання у вищій школі та їх використання у викладанні фахових дисциплін.
освіти
Науково-методичне забезпечення навчального процесу. Аудиторні форми навчання у вищих
навчальних закладах: підготовка та методика проведення. Інтерактивні методи навчання і
тактика їх застосування. Організація самостійної роботи студентів. Контроль і діагностика
знань студентів. Організація практичної підготовки студентів.
Методологія і
Методологія і процес наукового дослідження. Діалектика як теорія та методологія наукового докт. екон. наук, доц.
організація
дослідження. Логічні основи наукового дослідження. Специфіка наукового пізнання. Основні Новікова Н.Л.
наукових
етапи наукового дослідження. Об’єкт і предмет наукового дослідження. Емпірична база
досліджень
наукового дослідження. Методи наукових досліджень: теоретичні, емпіричні, специфічні.
Інформаційне забезпечення наукового дослідження: наукова літературна інформація, аналіз і
обробка статистичної інформації. Аргументація та доказ у науковому дослідженні.
Організаційне забезпечення наукового дослідження.
Місцеві ініціативи Поняття та головні ознаки місцевих ініціатив. Основні засади місцевих ініціатив як форми канд. екон. наук
здійснення влади народом. Матеріальна та фінансова основу місцевих ініціатив, яка включає Лазебна І.В.
комунальну (муніципальну) власність, муніципальний бюджет і фінанси, позабюджетні
джерела доходів органів місцевого самоврядування тощо. Сучасні проблеми розвитку та
взаємодії державного управління та місцевого самоврядування на місцевому і регіональному
рівнях. Проблеми становлення та розвитку регіонального самоврядування в Україні. Роль
територіальної громади в системі місцевих ініціатив. Нормативно-правове забезпечення та
правові основи здійснення населенням місцевого самоврядування. Гарантії місцевих ініціатив
в Україні. Структура, формування та організація роботи органів місцевого самоврядування
України. Демократія участі та організація надання послуг населенню. Компетенція та
повноваження, види відповідальності в системі місцевих ініціатив, особливості реалізації
конституційно-правових засад місцевих ініціатив в Україні.
Моніторинг та
Принципи моніторингу та оцінювання. Внутрішнє та зовнішнє оцінювання. Орієнтована на канд. екон. наук
результат система моніторингу та оцінювання. Коротко-, середньо-, довгострокові результати. Вибір Лазебна І.В.
оцінювання
державної політики ключових показників моніторингу довгострокових результатів. Застосування теорії змін. Логічна
модель. Моніторинг та оцінювання програм і проектів. Оцінювання з орієнтацією на практичне
застосування. Оцінювання результативності та ефективності діяльності органів влади. Оцінюванні
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діяльності державних інститутів. Моніторинг та оцінювання місцевого соціально-економічного
розвитку. Методи, прийоми, технології місцевого економічного розвитку. Моніторинг та
оцінювання програм і проектів реалізації стратегії розвитку міста. Моніторинг та оцінювання
результатів соціально-економічного розвитку регіонів України. Рейтингова оцінка (ранжування)
регіонів. Моніторинг та оцінювання розвитку в сферах суспільного життя. Моніторинг та
оцінювання політики, програм і проектів розвитку в світі. Аналіз державної політики як сфера
професійної діяльності. Аналіз політики, програм та проектів у державному секторі.
Поняття та зміст загальної теорії національної безпеки. Державна політика забезпечення та канд. екон. наук
управління національною безпекою. Нормативно-правове забезпечення національної безпеки. Сонько Ю.А.
Організаційне забезпечення національної безпеки України. Воєнна безпека України. Загроза
територіальної цілісності України. Вплив геополітичних факторів на національну безпеку.
Внутрішні чинник економічної безпеки України. Зовнішні чинники економічної безпеки України.
Тероризм як глобальна загроза міжнародній і національній безпеці. Соціальний механізм
економічної безпеки. Національна безпека в інформаційній сфері. Екологічна безпека.
Теоретичні засади публічного управління та адміністрування (сутність, суб’єкти, об’єкти, принципи, докт. екон. наук, доц.
види, цілі та інструменти, форми та методи) / Сучасна (традиційна) модель публічного управління та Новікова Н.Л.;
адміністрування. Організаційна структура публічного управління та адміністрування в Україні. Публічне адміністрування як процес формування, прийняття та виконання управлінських рішень. Механізми публічного управління та адміністрування у різних сферах. Публічно-управлінські рішен-ня:
розробка, прийняття, реалізація, оцінювання ефективності та результативності. Забезпечення національної безпеки у сфері публічного управління. Публічне управління та адміністрування у сфері промисловості та розвитку підприємництва. Публічне управління та адміністрування у сфері аграрного розвитку та земельних відносин. Публічне управління у сфері енергетики. Публічне управління у сферах
наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності. Публічне управління у сфері екології та
природокористування. Публічне управління житлово-комунальною інфраструк-турою та у сфері транспорту. Антикорупційна діяльність у сфері публічного управління та адмі-ністрування. Публічна сфера та місцеве самоврядування. Реформа адміністративно-територіального устрою України як передумова децентралізації влади. Функції та публічно-управлінські рішення муніципальної влади в умовах
децентралізації влади в Україні. Публічне управління та адміністрування в економічній сфері.
Фіскальна децентралізація та надання соціальних послуг на місцевому рівні. Публічно-приватне
партнерство (ППП). Механізми взаємодії держави, бізнесу та суспільства. Результативність та
ефективність в публічному управлінні та адмініструванні.
Теоретичні засади комунікацій. Природа спілкування і комунікація. Взаємозв’язок комунікації та канд. екон. наук
демократичного управління. Моделі комунікації, типологія комунікації. Психологічні основи ділової Лазебна І.В.
комунікації. Усна і письмова комунікація. Конфліктний менеджмент. Види комунікацій і
комунікативних зв’язків у публічному управлінні. Публічна комунікація, її форми та жанри.
Інформаційне та комунікаційне забезпечення суб’єктів публічного управління. Вивчення

19

Регіональна
політика держави

20

Стратегічне
планування

21

Стратегія
публічного
управління

громадської думки в процесі прийняття управлінських рішень. Стратегічне планування PRдіяльності органу публічної влади. Внутрішньоорганізаційна комунікація в публічному управлінні.
Основи кризових комунікацій. Зв’язки з громадськістю в публічній адміністрації. Технології
управління комунікаціями в публічній адміністрації. Комунікативні кампанії, інструменти та
технології. Сучасна мовна комунікація в публічному управлінні. Ділова мова в публічному
управлінні. Ораторське мистецтво в публічному управлінні. Основні канали комунікації. Поняття
публічного виступу: цілі, мета та специфіка. Типи публічних промов. Виступ на діловій нараді.
Виступ на зборах. Виступ на мітингу. Створення іміджу (imagemaking) організації та керівника.
Значення та співвідношення понять “текст” і “дискурс”. Аргументаційність публічного мовлення.
Евалюативність публічного мовлення. Нова стилістична норма політичної мови. Основні жанрові
форми втілення сучасного публічного мовлення. Державна інформаційна політика України та її роль
в управлінні комунікаціями в публічному адмініструванні.
Теоретико-методологічні засади державної регіональної політики. Стан і проблеми державного докт. екон. наук, доц.
регулювання регіонального розвитку в Україні. Співвідношення централізації та децентралізації в Новікова Н.Л.;
управлінні територіальним розвитком. Економічний розвиток регіонів. Соціальне вирівнювання
регіонів. Регіональна компонента регулювання ділової активності. Спеціальні економічні зони й
території пріоритетного розвитку з пільговим режимом інвестиційної діяльності як каталізатор
соціально-економічного розвитку. Організаційні форми сприяння інноваційної діяльності :науковотехнічні агломерації, технопарки й технополіси. Кластери в умовах глобальної конкуренції.
Регіональне співробітництво в умовах європеїзації регіонального розвитку. Регіональна науковотехнічна політика та міжнародний трансфер технологій.
Теоретичні основи стратегічного планування. Нормативно-правове забезпечення стратегічного докт. екон. наук, доц.
планування в Україні. Технологія стратегічного планування. Стратегічне бачення, місія, зовнішнє та Новікова Н.Л.;
внутрішнє середовище. Система прогнозних і програмних документів з питань соціальноекономічного розвитку України. Особливості стратегічного планування на національному рівні в
Україні. Визначення місії, стратегічних цілей та завдань (оперативних цілей). Розроблення плану дій.
Моніторинг та оцінювання Стратегій для центральних органів виконавчої влади. Система
планування розвитку територій. Методологічні засади розроблення стратегій регіонального
розвитку. Реалізація стратегій регіонального розвитку. Моніторинг та оцінювання якості
стратегічного планування регіонального розвитку. Розроблення стратегії розвитку територіальної
громади: передумови впровадження; сутність, переваги та відмінності від існуючого планування;
етапи планування; ініціація; аналіз ресурсного потенціалу, SWOT-аналіз та PEST-аналіз визначення
стратегічного бачення, пріоритетних напрямів розвитку, співпраці з громадськістю, рекламна
діяльність, моніторинг.
Публічне управління: цивілізаційний тренд та наукова теорія. Роль політико-управлінської докт. екон. наук, доц.
еліти в публічному управлінні. Компетенції службовців органів публічної влади. Інформаційні Новікова Н.Л.;
ресурси в системі публічного управління. Управління змінами в системі державного
управління в Україні. Стратегія реформування муніципальної публічної влади в Україні.
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Стратегія розвитку інститутів громадянського суспільства. Ефективність публічного
управління в умовах пошуку нової геополітичної ідентичності України.
Сутність управління проектами у публічній сфері. Система управління проектами: цілі, функції, докт. екон. наук, доц.
Управління
структура, елементи. Методики проектування й управління. Нормативно-правове регулювання Новікова Н.Л.;
державними
проектної діяльності в публічній сфері. Організація управління проектами. Зовнішні організаційні
програмами та
структури проекту. Планування змісту державного проекту. Структуризація проекту. Контроль
проектами
виконання державного проекту. Управління ризиками в державних проектах. Управління якістю
державних проектів. Контроль якості проекту. Предмет і методологія економічного аналізу
державних програм. Організація розробки державних цільових програм. Класифікація та виконання
державних цільових програм. Економічний аналіз державних програм в системі стратегічного
планування соціально-економічного розвитку. Економічний аналіз державних програм науковотехнічного розвитку. Економічний аналіз державних програм соціального розвитку. Економічний
аналіз державних програм національно-культурного розвитку. Економічний аналіз державних
програм з охорони довкілля. Міжнародне співробітництво та європейська інтеграція.
Теоретико-методологічні засади здійснення публічних закупівель. Державна політика у сфері канд. екон. наук, доц.
Управління
здійснення публічних закупівель. Організаційні засади здійснення публічних закупівель. Міняйло О.І.
публічними
Визначення конкурентоспроможності продукції учасників тендерних торгів. Процедури
закупівлями
здійснення публічних закупівель. Документальне забезпечення процедур публічних
закупівель. Сучасний стан, тенденції та розвиток системи публічних закупівель в Україні.
Інформаційні технології у сфері публічних закупівель. Міжнародний досвід здійснення
публічних закупівель. Державний контроль та координація у сфері публічних закупівель.
КАФЕДРА ТОВАРОЗНАВСТВА, УПРАВЛІННЯ БЕЗПЕЧНІСТЮ ТА ЯКІСТЮ
Codex Alimentarius Основна мета та завдання діяльності Комісії Кодекс Аліментаріус. Статут та регламент Комісії. Д.т.н., проф.
Мета створення та сфера застосування стандартів Кодексу Аліментаріус. Повна процедура Притульська Н.В.
розробки стандартів Кодексу Аліментаріус та обставини, за яких застосовується
пришвидшений порядок розробки стандартів. Порядок перегляду та зміни стандартів та
споріднених текстів Кодексу. Критерії для встановлення пріоритетів роботи Комітетів Кодексу
в сфері розробки стандартів та споріднених текстів
Термінологія та категоріальний апарат у сфері управління безпечністю харчових продуктів. Д.т.н., проф.
GMP, HACCP та
Розроблення та застосування НАССР. Інтегрований підхід до безпечності харчових продуктів Белінська С.О.
контроль
безпечності товарів в рамках життєвого циклу товару. Класифікація небезпечних чинників харчових продуктів і
продовольчої сировини. Роль і місце систем управління безпечністю у практиці підприємств
виробничої і торговельної галузі в Україні. Порядок аудиту систем управління безпечністю
харчових продуктів на відповідність сучасним критеріям
Безпечність товарів Поняття безпечності. Класифікація небезпечних речовин. Шляхи надходження небезпечних К.т.н. Бабій О.В.
речовин до організму людини. Контамінація харчових продуктів, джерела та шляхи
забруднення. Класифікація та загальна характеристика видів безпечності непродовольчих
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товарів. Безпечність товарів як показник їх якості. Поняття, показники безпечності
непродовольчих товарів: електрична, механічна, акустична, вібраційна, термічна, хімічна,
біологічна, пожежна, радіаційна. Система органів контролю за безпечністю товарів в Україні
Нормативно-правове регулювання виробництва та обігу алкогольних напоїв. Класифікації Д.т.н., проф.
алкогольних напоїв в Україні та світі. Особливості експертизи кількості алкогольних напоїв Белінська С.О.
при транспортуванні їх у транспортній та споживчій тарі. Експертиза якості спирту,
дистильованих алкогольних напоїв, вин та алкогольних напоїв спиртового бродіння.
Дегустація алкогольних напоїв як різновид експертизи якості. Критерії натуральності,
походження, виду, алкогольних напоїв. Документальне оформлення результатів експертизи
Нормативно-правове регулювання виробництва та обігу алкогольних напоїв і тютюнових виробів. Д.т.н., проф.
Класифікації алкогольних напоїв в Україні та світі. Особливості експертизи кількості алкогольних Белінська С.О.
напоїв при транспортуванні їх у транспортній та споживчій тарі. Експертиза якості спирту,
дистильованих алкогольних напоїв, у т.ч. спиртового бродіння, вин, тютюнових виробів вітчизняного
та зарубіжного виробництва. Дегустація алкогольних напоїв як різновид експертизи якості. Критерії
натуральності, походження, виду. Документальне оформлення результатів експертизи.
Міжнародна і національна системи контролю за наркотичними засобами, психотропними К.х.н., доц.
речовинами, їх аналогами та прекурсорами. Експертиза наркотичних засобів із листя коки та Пасальський Б.К.
інших наркотичних речовин природного походження. Напівсинтетичні наркотичні засоби, їх
характеристика та експертиза. Синтетичні наркотичні засоби: психостимулятори та
депресанти, їх характеристика та експертиза. Аналгетики опіатоподібної дії, їх характеристика
та експертиза. Прекурсори наркотичних та психотропних речовин, їх характеристика та
експертиза. Вибухові речовини та їх експертиза
Мета, завдання та підстави для призначення експертизи товарів. Права та обов’язки експерта. Д.т.н., проф.
Види експертизи товарів: товарознавча, судова, митна, санітарно-епідеміологічна, ветеринарно- Белінська С.О.
санітарна, фітосанітарна. Експертиза маркування, кількості та якості товарів. Документальна і
комплексна експертизи. Організація та процедура їх проведення. Засоби експертизи товарів.
Загальні та специфічні методи експертизи товарів. Особливості проведення первинної, повторної,
контрольної, комплексної експертизи товарів та документальне оформлення результатів
Системи захисту прав споживачів у світі та в Україні. Аналіз діяльності державних та недержавних Д.т.н., проф.
організацій у справах захисту прав споживачів. Основні засади захисту прав споживачів на вибір, Притульська Н.В.
безпеку та якість товарів та послуг, здорове навколишнє середовище, компенсацію збитків від
придбання неякісних, небезпечних товарів, послуг, судового та позасудового захисту прав
споживачів. Визначення проблем та пріоритетних напрямків розвитку консумеризму.
Теоретичні засади ідентифікації та виявлення фальсифікації товарів. Міжнародні нормативно- Д.т.н., доц.
правові акти у сфері ідентифікації товарів. Вимоги нормативних актів ЄС та України та шляхи Мотузка Ю.М.
їх гармонізації. Показники, критерії, засоби та методи ідентифікації товарів. Особливості
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ідентифікації харчових продуктів та непродовольчих товарів. Критерії, методи, засоби
виявлення фальсифікації товарів та вимоги до них.Методи виявлення та засоби запобігання
фальсифікації харчових продуктів та непродовольчих товарів
Інструментальні
Теоретичні основи, класифікація інструментальних методів. Аналітичний сигнал, як прояв К.х.н., доц.
методи
хімічних та фізичних властивостей. Інтенсивні та екстенсивні властивості речовин. Гончарова І.В.
дослідження
Фотометричні
(рефрактометричний,
фотоколориметричний,
нефелометричний,
турбідиметричний,
поляриметричний),
електрохімічні
(кондуктометричний,
потенціометричний, кулонометричний, полярографічний), хроматографічні методи (газова,
рідинна, паперова, осадова, розподільча хроматографія), спектральні (УФ-, ІЧ- спектроскопія,
атомна спектроскопія, люмінесцентний, рентгеноструктурний) методи аналізу
Категорії та
Вивчення принципів і методів наукової класифікації товарів, споживних властивостей товарів як К.т.н. Бабій О.В.
систематика
фактора їх систематики, класифікаторів ДКПП, ЄЗС та УКТЗЕД, класифікації товарів за регламентами
товарів у ритейлі
Європейського парламенту і Ради ЄС, принципів формування товарних категорій у ритейлі,
асортименту товарів та його складників
Кваліметрія
Сутність та значення кваліметрії, її роль у забезпеченні якості діяльності торговельної Д.т.н., проф.
організації. Вивчення концептуальних положень сучасної кваліметрії, методології Сидоренко О.В.
кваліметричних досліджень та прогнозування якості товарів. Прикладне застосування
кваліметричних підходів. Визначення конкурентних переваг новітніх товарів на основі
кількісної оцінки їх споживних властивостей та якості. Експертна кваліметрія
Методологія і
Сутність і значення наукових досліджен і науки. Нормативна база проведення наукових Д.т.н., проф.
організація
досліджень і наукової діяльності. Категорії, принципи, теорії, парадигми і методологія Притульська Н.В.
наукових
наукового дослідження. Інформаційне забезпечення наукового дослідження. Методика
досліджень
теоретичних та наукових досліджень у товарознавстві. Повторюваність і точність наукових
досліджень. Експериментальні та профіільні дослідження
Мікробіологія
Морфологія та фізіологія мікроорганізмів; екологія мікроорганізмів; мікробіологічні процеси Д.с.-г.н., проф.
у технології та зберіганні споживних товарів; мікробіологічна безпечність, харчові інфекції та Рудавська Г.Б.
отруєння; умови запобігання виникненню дефектів або небезпек мікробіологічного
походження у споживних товарах
Оцінювання
Сутність та значення оцінювання ризиків в контролі та управлінні безпечністю харчових Д.т.н., доц.
ризиків безпечності продуктів. Законодавчо-нормативне регулювання даного виду діяльності. Якісне та кількісне Мотузка Ю.М.
харчових продуктів вимірювання ризиків небезпечних чинників харчових продуктів і ймовірності їх виникнення
Порівняльні
Сутність, роль і значення проведення порівняльних тестувань товарів і послуг. Законодавчо- Д.т.н., доц.
тестування товарів нормативна база. Роль і права державних і громадських організацій у сфері проведення Мотузка Ю.М.
та послуг
порівняльних тестувань товарів і послуг. Міжнародні та вітчизняні організації у сфері
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проведення порівняльних тестувань товарів і послуг. Умови організації та проведення порівняльних тестувань товарів і послуг як засобу набуття інформації для споживачів. Загальний
алгоритм проведення порівняльних тестувань
Прогнозування
Сутність та значення прогнозування якості товарів, роль у забезпеченні якості діяльності Д.т.н., проф.
якості товарів
торговельної організації. Вивчення концептуальних положень прогнозування якості товарів, Сидоренко О.В.
методології кваліметричних досліджень та прогнозування якості товарів. Прикладне
застосування кваліметричних підходів до кількісної оцінки споживних властивостей та якості
Сенсорний аналіз Роль і значення сенсорних відчуттів людини у сприйнятті оточуючого світу та дослідженні Д.т.н., проф.
органолептичних властивостей продукції. Психофізіологічні основи сенсорного аналізу. Основні Сидоренко О.В.
види відчуттів людини та фактори, що впливають на їхню вразливість. Характеристика відчуттів.
Формування сенсорної пам’яті студентів. Перевірка чутливості студентів щодо сприйняття різних
відчуттів і визначення факторів її підвищення. Систематика методів сенсорного аналізу
Стандартизація,
Терміни та визначення у сфері стандартизації, метрології та управління якості товарів. Роль і К.т.н. Антюшко Д.П.
метрологія та
значення стандартизації у розвитку економіки. Методи, форми, об’єкти та суб’єкти
управління якістю стандартизації. Різновиди стандартів. Метрологія як наука. Різновиди та засоби
вимірювань.Кількісна та якісна характеристика вимірюваних величин. Засоби вимірювальної
техніки. Основні принципи управління якістю. Стандарти ІSО серії 9000 та їх застосування
організаціями для удосконалення діяльності. Політика в галузі якості
Теоретичні основи Теоретичні основи формування потреб у товарах. Основні категорії і поняття товарознавства як науки: к.т.н., доц.
товарознавства
якість, показники якості, споживні властивості, асортимент тощо. Методи дослідження властивостей Романенко О.В.
та оцінки якості товарів. Системи товаропросування: основи зберігання, транспортування та реалізації,
основи консервування харчових продуктів, класифікація і кодування товарів.
Товарознавство
Споживні властивості харчових продуктів. Чинники формування безпечності та якості харчових К.т.н. Дончевська Р.С.
продуктів та непродовольчих товарів, класифікація та асортимент. Вимоги до безпечності та
якості харчових продуктів та непродовольчих товарів, що використовуються в закладах
ресторанного господарства, методи оцінки їх якості, нормативно-правове регулювання
безпечності та якості. Чинники, що впливають на збереженість якості харчових продуктів.
Дефекти: причини їх виникнення та заходи попередження
Товарознавство.
Анатомічні, морфологічні ознаки квітів і декоративної зелені, визначення чинників, які К.т.н. Бабій О.В.
Квіти
впливають на споживні властивості готової продукції – живих зрізаних квітів, горщикової
продукції, букетів і композицій з сухого рослинного матеріалу. Товарознавча оцінка квітів, їх
пакування і зберігання. Визначення потреб ринку конкретного населеного пункту у
флористичних товарах
Товарознавство.
Роль та значення окремих груп послуг у забезпеченні повноцінної життєдіяльності людини, їх К.т.н., доц.
Послуги
характеристика. Послуги як специфічний товар. Склад і структура сфери послуг. Класифікація Романенко О.В.
властивостей послуг, чинники формування і збереження їх властивостей та цінності
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Товарознавство.
Продукти
спеціального
призначення

Роль та значення окремих груп харчових продуктів у харчуванні людини, їх характеристика. Д.с.-г.н., проф.
Класифікація властивостей харчових продуктів, чинники формування і збереження їх Рудавська Г.Б.
властивостей та цінності товарів; хімічний склад і фізичні властивості харчових продуктів.
Здатність харчових продуктів до зберігання товарів; класифікація і сутність методів
дослідження властивостей та оцінки рівня якості харчових продуктів
Товарознавство.
Асортимент харчових добавок. Категоріальний апарат і нові підходи до класифікації харчових К.т.н. Вежлівцева С.П.
Харчові добавки
добавок. Суть, принципи та технології виробництва харчових добавок. Основні напрямки та
перспективи застосування харчових добавок, законодавчо-нормативна база їх використання.
Основні критерії безпечності та якості при використанні харчових добавок
Товарознавство.
Харчові продукти, їх інгредієнтний і хімічний склад, харчова, енергетична та біологічна цінність. Д.т.н., доц. Осика В.А.
Харчові продукти Класифікація властивостей харчових продуктів, чинники формування і збереження їх к.т.н. Вєжлівцева С.П.,
властивостей та цінності товарів; хімічний склад і фізичні властивості харчових продуктів. к.т.н. Божко Т.В.
Здатність харчових продуктів до зберігання товарів; класифікація і сутність методів
дослідження властивостей та оцінки рівня якості
Управління
Роль і сутність державного ринкового нагляду в системі ринкових відносин. Система критеріїв Д.т.н., доц.
безпечністю товарів безпечності споживних товарів на різних етапах виробництва та товароруху в системі технічного Мотузка Ю.М.
регулювання, розробка критеріїв безпечності продукції на основі аналізу ризиків, нормативне
управління та регулювання контролю безпечності, моніторинг та підтвердження безпечності
Харчова
Морфологія та фізіологія мікроорганізмів; мікробіологічні процеси у технології та зберіганні Д.с.-г.н., проф.
мікробіологія
харчових продуктів; мікробіологічна безпечність, харчові інфекції та отруєння; умови запобігання Рудавська Г.Б.
виникненню дефектів або небезпек мікробіологічного походження у харчових продуктах
Харчова хімія
Продукти харчової хімії. Характеристика білків, вуглеводів, жирів харчової сировини, їх К.х.н., доц.
функціональні властивості. Перетворення нктрієнтів при виробництві, зберіганні. Функції Пасальський Б.К.
глікозидів, їх роль в організмі. Мінеральні речовини, біологічне значення s-, p-, d- елементів,
як складників поживних речовин, їх роль в метаболізмі. Харчові продукти як дисперсні
системи. Сутність хімічних, фізико-хімічних методів дослідження властивостей і оцінки якості.
Екологічні проблеми використання полімерних матеріалів
Хімія
Поняття та закони хімії. Періодичний закон та система Д.І. Менделєєва. Будова атома, типи хімічного К.х.н., доц.
зв’язку. Класи неорганічних сполук, комплексні сполуки. Молекулярно-йонна рівновага в розчинах. Гончарова І.В.
Окисно-відновні реакції. Особливості, будова, класифікація органічних сполук. Вуглеводні (насичені,
ненасичені, ароматичні). Оксигеновмісні сполуки (спирти, феноли, альдегіди, кетони, карбонові
кислоті, етери, естери). Енергетика хімічних реакцій. Фазові рівноваги, екстракція. Кондуктометрія.
Поверхневі явища та адсорбція. Дисперсні системи. Колоїдні розчини, їх одержання
Цільові системи
Роль і значення цільових систем управління в розвитку економіки, торгівлі. Застосування К.т.н. Антюшко Д.П.
управління в
міжнародних систем управління як фактору забезпечення конкурентоздатності та стабільного
ритейлі
розвитку організацій в умовах глобалізації ринків. Перспективи використання добровільних
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5.

стандартів у ритейлі. Впровадження та використання цільових систем управління й стандартів
на них найбільш успішними торговельними мережами ЄС та світу. Загальна характеристика
Європейського кодексу передового досвіду в торгівлі (GTP)
КАФЕДРА ТОВАРОЗНАВСТВА ТА МИТНОЇ СПРАВИ
Адміністрування
Управління митною системою. Міжнародні стандарти управління митною системою. к.т.н., доц. Галько С.В.
діяльності митних Функції управління в митних органах України. Інформаційне забезпечення управління в
органів
митних органах. Кадрове забезпечення управління в митних органах України. Документ і
документаційне забезпечення управління в митних органах. Організаційно-розпорядча
(управлінська) документація в митних органах. Документообіг в митному органі. Правові та
соціальні гарантії захисту життя, здоров’я і майна посадових осіб митних органів України.
Медичне обслуговування, державне соціальне страхування працівників митних органів.
Організація роботи митних органів з бізнесом. Економічна ефективність діяльності митних
органів.
Безпека товарів та Екологічні аспекти виробництва товарів. Законодавчо- нормативне регулювання безпеки д.т.н., проф.
довкілля
товарів і довкілля. Система органів контролю за безпечністю товарів. Показники безпечності Мокроусова О.Р.
харчових продуктів і непродовольчих товарів і чинники, які на них впливають. Проблеми
безпеки виробництва, споживання та утилізації товарів. Безпечність харчових продуктів.
Безпечність непродовольчих товарів
Біржова торгівля
Економіко-організаційні основи біржової торгівлі. Законодавчо-правове регулювання д.т.н., проф.
біржової торгівлі, управління діяльністю товарними біржами. Біржа як складова ринкової Мережко Н.В.
інфраструктури, її роль та місце в економіці, основні тенденції розвитку на сучасному етапі.
Електронний трейдинг – сучасна технологія біржової торгівлі. Організація і проведення
біржових торгів. Види біржових угод та операцій. Система розрахунків за біржовими угодами.
Особливості функціонування ф’ючерсного ринку та ринку опціонів. Формування та
котирування цін на товарній біржі. Біржові товари, номенклатура і вимоги. Організація
посередницької діяльності на біржовому ринку. Оцінювання ефективності посередницької
діяльності на біржовому ринку
Експертиза в
Теоретичні та методологічні засади експертизи в міжнародній торгівлі. Товар як об’єкт д.т.н., проф.
міжнародній
експертизи в міжнародній торгівлі. Сюрвеєрська експертиза. Автовантажна експертиза. Караваєв Т.А.
торгівлі
Порядок та особливості проведення митної експертизи. Основні види митних експертиз.
Експертиза основних об’єктів у міжнародній торгівлі та митній справі. Експертиза сировини
і матеріалів у митній справі та міжнародній торгівлі. Експертиза відходів, неякісних і
вживаних товарів у митних цілях. Експертиза походження товарів
Експертиза
Загальні термінологічні визначення та законодавча база у сфері експертизи коштовностей та док.геол.-мінер.наук.,
коштовностей та
антикваріату. Взаємодія експерта та споживача експертних послуг. Класифікація проф. Індутний В.В.
антикваріату
коштовностей та антикваріату. Порядок роботи експерта. Аналіз ринків коштовностей та

антикваріату. Порівняльний аналіз в практиці експертної діяльності. Автентичність та оцінка
коштовностей та антикваріату. Експертиза та оцінка коштовних каменів. Експертиза
декоративно-ужиткових та історичних пам’яток, творів образотворчого мистецтва,
інформаційних та природничих пам’яток.
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Елітні товари
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Естетика товарів
та дизайн

Загальні поняття про культурні цінності. Ідентифікація, атрибуція, облік, паспортизація, док.геол.-мінер.наук.,
нормативно-правове забезпечення експертизи та оцінки культурних цінностей. Загальна проф. Індутний В.В.
класифікація і товарознавчі аспекти оцінювання культурних цінностей. Теоретикометодологічні засади ідентифікаційної експертизи та експертизи автентичності культурних
цінностей. Загальні відомості про шкали для оцінки якості. Експертиза видових пам’яток
культури. Основи прогнозування вартості і технологія оцінки культурних цінностей
Експертиза рідкого, твердого та газоподібного палива, а також речовин, які д.т.н., проф.
використовуються для змащування і охолодження деталей машин та механізмів, що Коптюх Л.А.
призводить до зменшення сили тертя і вилучення зношених частинок (мастильних
матеріалів). Ідентифікація нафтопродуктів. Критерії, показники та методи ідентифікації
твердого палива, бензинів та дизельного палива. Критерії, показники та методи ідентифікації
моторних олив. Оформлення результатів експертизи паливно-мастильних матеріалів
Сучасні тенденції спрощення та гармонізації митних процедур. Міжнародні багато к.х.н., доц. Калуга Н.В.,
функціональні комплекснісистеми «е-Customs». Нормативно-правові засади створення к.т.н., доц. Комаха В.О.
системи «Електронна митниця» та впровадження інформаційних технологій в митній справі.
Єдина автоматизована інформаційна система Державної фіскальної служби України (ЄАІС).
Організаційно-правові засади електронного документообігу і використання електронних
документів. Електронне декларування товарів. Впровадження принципу «єдиного вікна» при
митному оформленні товарів. Використання інформаційних технологій при здійсненні
попереднього документального контролю у пунктах пропуску
Загальні поняття про елітні товари. Властивості та якісні характеристики елітних товарів. к.т.н., доц. Осієвька В.В.,
Класифікація та чинники формування асортименту ексклюзивних ювелірних виробів; к.т.н., доц.
елітних годинників; елітного одягу; постільної та столової білизни класу Luxe; взуття та Андрієвська В.В.
елітних галантерейних виробів; елітної парфумерії та косметики; елітного столового посуду к.т.н., доц.
та художньо-декоративних виробів; електронних товарів та музичних інструментів; елітних Золотарьова О.Г.
товарів для спорту; транспортних засобів; будівельних товарів преміум класу та ін.
Продовольчі товари сегменту Luxury.
Основи естетики: поняття, становлення та розвиток, категорії естетики, художні стилі
світової культури та мода. Система художнього конструювання товарів (дизайн), його роль в
утворенні промислових виробів та предметного середовища. Поняття про форму товару як

д.т.н., проф.
Мережко Н.В.
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про об’єкт дизайну; характе- ристика первинних елементів форми виробів. Композиція
товарів: властивості, якості та засоби композиції. Естетичні властивості товарів: комплексні
та одиничні показники; види та методи оцінювання естетичних властивостей
Матеріалознавство Поняття, предмет і завдання матеріалознавства та технології. Склад, будова, структура і
та основи
властивості матеріалів, їх зміна залежно від технологій і процесів виробництва, оброблення,
технології
зовнішніх факторів. Створення оптимального складу нових матеріалів і спеціалізованого
виробництва
обладнання із заданим і прогнозованим комплексом споживних, експлуатаційних,
товарів
специфічних і екологічно-безпечних властивостей та ефективності використання
Методологія і
Сутність, функції та значення науки. Методологія: методи, принципи, підходи. Рівні
організація
науково-методологічних знань: філософський, загальнонауковий, міждисциплінарний,
наукових
спеціально-науковий. Роль методології у науково-пізнавальній діяльності. Поняття
досліджень
інформації. Властивості інформації та її класифікація. Міжнародні наукометричні бази
даних. Охоплюваність журналами галузей знань, що видаються в усіх регіонах світу.
Теоретичні та експериментальні дослідження в товарознавстві. Аналіз та узагальнення даних
наукових досліджень. Моніторинг та аналіз комерційного потенціалу результатів науководослідної діяльності для своєчасного виявлення патентоспроможних винаходів, корисних
моделей, промислових зразків.
Митна безпека
Основи забезпечення національних інтересів та безпеки держави. Поняття, умови та чинники
забезпечення митної безпеки. Базові стратегії забезпечення митної безпеки. Принципи
визначення стану забезпечення митної безпеки. Джерела митної небезпеки, митні загрози та
виклики. Система
управління ризиками при митному контролі. Профілювання митних
ризиків як інструмент запобігання порушень митних правил. Попереднє інформування як
інструмент забезпечення митної безпеки. Аналіз ризиків при митному контролі пасажирських
переміщень через авіаційні пункти пропуску. Використання ризикоорієнтованих інструментів
при здійсненні аналізу зовнішньоекономічної діяльності суб’єктів господарювання.
Митна логістика
Концептуальні засади митної логістики. Структура митної логістики в Україні.
Характеристика рівнів митної логістики в Україні. Оцінка факторів логістизації митної
справи. Митні логістичні системи: принципи побудови та функціонування. Логістична
діяльність митних складів. Логістизація митної справи в Україні. Логістичні схеми
здiйснення митного контролю транспортних засобiв перевiзникiв i товарiв, що
перемiщуються ними. Логістичні ланцюги митного оформлення товарів і транспортних
засобів комерційного призначення (на прикладі митниці). Оптимізація митних процедур на
засадах концепцій логістики. Інформаційні технології в митній логістиці.
Митна справа
Державна політика у сфері державної митної справи. Терміни та визначення у сфері державної
митної справи. Поняття та сутність тарифного регулювання ЗЕД. Види мита. Митний тариф
України: структура, ставки мита. Нетарифне регулювання ЗЕД. Заходи офіційного контролю.
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Механізм «єдиного вікна». Пропуск та оподаткування товарів громадян. Визначення країни
походження товару. Митна вартість товарів та порядок її визначення. Порядок нарахування
митних платежів: ввізного мита, ПДВ, акцизного податку. Види та застосування митних
режимів. Організація та здійснення митного контролю. Порядок митного оформлення товарів.
Декларування товарів. Митні формальності при переміщенні товарів різними видами
транспорту. Запобігання і протидія контрабанді та порушенням митних правил
Фіскальна функція митних органів. Поняття митних платежів. Економічна сутність мита. к.х.н., доц. Калуга Н.В.
Види мита. Митний тариф України: структура, ставки мита. Генеральна угода про тарифи і
торгівлю (ГАТТ). Сутність тарифних пільг: звільнення від оподаткування ввізним митом,
зниження ставок ввізного мита, встановлення тарифних квот. Митна вартість товарів та
порядок її визначення. Порядок нарахування митних платежів: ввізного мита, ПДВ,
акцизного податку. Фінансові гарантії як спосіб забезпечення сплати митних платежів.
Форми фінансової гарантії. Декларування відомостей про митні платежі. Оподаткування
товарів громадян. Застосування системи управління ризиками із використанням
інформаційних технологій при здійсненні оподаткування товарів. Гармонізація процедури
митного пост-аудиту з міжнародними нормами.
Особливості митного контролю і митного оформлення окремих видів товарів: лікарських д.т.н., проф.
засобів; удіовізуальних, радіоелектронних, високочастотних пристроїв та вимірювальних Караваєв Т.А.
приладів; зброї, вибухових, сильнодіючих отруйних речовин; комплектних об’єктів, товарів,
що містять об’єкти права інтелектуальної власності; транспортних засобів особистого
користування, номерних вузлів та агрегатів, що належать громадянам; товарів, що
переміщуються трубопровідним транспортом, тощо. Особливості митного оформлення товарів,
які переміщуються окремими підприємствами. Особливості розміщення товарів у окремі митні
режими: переробка на митній території, безмитна торгівля, митний склад. 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 об’єктів флори і фауни
Правові підстави діяльності митних посередників в Україні. Види митно-посередницьких к.х.н., доц. Калуга Н.В.
послуг. Партнерство «митниця – бізнес» та сучасні міжнародні тенденції запровадження
інституту уповноваженого економічного оператора. Порядок здійснення митної брокерської
діяльності. Порядок функціонування магазину безмитної торгівлі. Експлуатація та
функціонування митних складів та складів тимчасового зберігання. Вільні митні зони
комерційного та сервісного типу. Питання функціонування вантажних митних комплексів
Концепція розвитку системи технічного регулювання в Україні. Реформування системи д.т.н., проф.
технічного регулювання України відповідно до вимог ЄС. Роль та значення системи Мережко Н.В.
міжнародного технічного регулювання в умовах глобалізації економічних процесів.
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Товарознавство

Міжнародні організації та угоди у сфері міжнародного технічного регулювання. Складові
міжнародного технічного регулювання: стандартизація, оцінка відповідності, акредитації,
метрологія. Особливості та види ринкового нагляду. Системи безпечності та якості товарів
Управління митною системою. Функції управління в митних органах ДФСУ. Кадрове к.т.н., доц. Галько С.В.
забезпечення управління в митних органах ДФСУ. Документ і документаційне забезпечення
управління в митних органах. Документообіг в митному органі. Правові та соціальні гарантії
захисту життя, здоров’я і майна посадових осіб ДФСУ. Медичне обслуговування,
державне соціальне страхування працівників митних органів. Організація роботи митних
органів з бізнесом. Економічна ефективність діяльності митних органів
Сутність та зміст оцінки відповідності в системі технічного регулювання. Законодавчо- д.т.н., проф.
нормативна база та організаційно-методичні принципи оцінки відповідності. Предметна Мережко Н.В.
сфера оцінки відповідності. Завдання та функції учасників процедури оцінки відповідності, к.т.н., доц. Шульга О.С.
їх правова взаємодія. Організаційно-методичні принципи та правові аспекти підтвердження
відповідності. Способи інформування про відповідність. Методи оцінки відповідності:
випробування, інспектування, декларування та добровільна сертифікація. Порядок
проведення робіт з оцінки відповідності. Акредитація в системі оцінки відповідності.
Суть та мета сертифікації. Правові засади оцінки відповідності та сертифікації в Україні. д.т.н., проф.
Порядок сертифікації продукції в Україні. Особливості оцінки відповідності різних груп Мережко Н.В.
продукції. Сертифікація товарів, що імпортуються. Сертифікація у зарубіжних країнах. к.т.н., доц. Сім’ячко О.І.
Міжнародні та регіональні організації у галузі оцінки відповідності. Конкурентоспроможність
товарів. Чинники, критерії та показники конкурентоспроможності товарів. Оцінювання
конкурентоспроможності товарів. Шляхи підвищення конкурентоспроможності товарів.
Загальні основи технологій виробництв легкої промисловості: структура та складові д.т.н., проф.
технологічних процесів, параметри формування структури та властивостей готової Мокроусова О.Р.
продукції. Особливості сировинної бази виробництв товарів легкої промисловості. Технології
швейного виробництва: плечові, поясні та корсетні вироби. Технології виготовлення виробів з
текстильних волокон та пряжі. Технології виробництва натуральної шкіри різного цільового
призначення. Технологія виготовлення взуття та галантерейних виробів. Технології
виготовлення головних уборів. Технології вичинювання хутра та виробництва хутряних виробів
Значення класифікації товарів у регулюванні ЗЕД. Міжнародна конвенція про Гармонізовану к.х.н., доц. Калуга Н.В.,
систему опису та кодування товарів. Основні правила інтерпретації класифікації товарів. к.т.н., доц.
Загальні принципи класифікації товарів в УКТЗЕД. Класифікація силікатних товарів, Золотарьова О.Г.
дорогоцінного каміння, металів та виробів з них. Особливості класифікація машин та
механізмів, електричного обладнання, транспортних засобів та їх частин. Організація роботи
з класифікації товарів у Державній фіскальній службі України
Основні категорії товарознавства. Принципи класифікації товарів. Асортимент і споживчі к.т.н., доц.
властивості різних груп непродовольчих товарів, чинники, які їх формують. Класифікація та Михайлова Г.М.
характеристика асортименту товарів, вимоги до їх якості, пакування, маркування та умов к.т.н., доц.
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зберігання. Методи оцінки якості товарів. Чинники, що впливають на збереження якості Осієвська В.В.
товарів під час їх зберігання, транспортування та реалізації
к.т.н., доц.
Марчук Н.Б.
к.т.н., доц.
Пірковіч К.А.
к.т.н., доц.
Сім’ячко О.І.
Асортимент антикварних товарів, основні визначення та напрями використання, історико- док.геол.-мінер.наук.,
культурні традиції на ринку антикваріату та джерела інформації про його якість та вартість. проф.Індутний В.В.
.Товарознавчі характеристики антикварних предметів. Критерії якості, принципи
прогнозування вартості, класифікація. Особливості проведення торгівельних операцій і
система аудиту щодо верифікації висновків експертів та незалежних фахівців. Експертна
діяльність.
Поняття про культурні цінності, напрями їх використання в різних сферах – освітня , наукова, док.геол.-мінер.наук.,
торгівельна. Класифікація та видова специфіка культурних цінностей, принципи оцінки проф.Індутний В.В.
якості та соціокультурної цінності. Облік культурних цінностей в музейних практиках,
формування спеціалізованих фондів. Законодавчі обмеження на операцій з культурними
цінностями. Оціночна діяльність. Види оцінки та регламенти.
Тенденції розвитку ринку непродовольчих товарів в Україні та світі. Категорії, визначення і
класифікації, що стосуються конкретних груп непродовольчих товарів. Основні чинники
формування асортименту, споживних властивостей та якості непродовольчих товарів.
Методи оцінювання якості непродовольчих товарів, вимоги національних та міжнародних
законодавчо-правових актів щодо безпечності та якості товарів. Характеристика сучасного
групового і видового асортименту непродовольчих товарів. Особливості їх маркування,
кодування, упакування, умови та терміни зберігання

к.т.н., доц.
Михайлова Г.М.
к.т.н., доц.
Коломієць Т.М.
к.т.н., доц.
Сім’ячко О.І.
к.т.н., доц.
Михайлова Г.М.
д.т.н., проф.
Мокроусова О.Р.
к.т.н., доц.
Андрієвська Л.В.
д.т.н., доц.
Глушкова Т.Г.
Загальні відомості про паливно-мастильні матеріали. Експлуатаційні властивості та якість д.т.н., проф.
автомобільних бензинів та дизельного пального. Газоподібне паливо. Альтернативні види Коптюх Л.А.
палива. Характеристика мастильних матеріалів. Технічні рідини спеціального призначення.
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Класифікація і типологія транспортних засобів. Загальна характеристика та класифікація д.т.н., проф.
автотранспортних засобів. Європейська система класифікації легкових автомобілів за класами, Коптюх Л.А.
об’ємом двигуна тощо. Типологія легкових автомобілів за типом кузова. Будова автотранспортних
засобів, товарознавча характеристика основних систем, вузлів та агрегатів, їх вплив на безпечність
і технічний стан. Товарознавча характеристика асортименту автомобілів, що реалізуються на ринку
України. Безпечність і технічний стан автотранспортних засобів. Системи активної та пасивної
безпечності. Показники екологічної безпечності автомобілів. Особливості ідентифікації
автотранспортних засобів. Загальна характеристика і класифікація залізничного транспорту.
Класифікація та характеристика асортименту водних і повітряних транспортних засобів
Стан ринку цивільної зброї в Україні та законодавчо-правове регулювання її обігу. д.т.н., проф.
Класифікація, стандартизація та сертифікація цивільної зброї та боєприпасів до неї. Мережко Н.В.
Державний збройовий кадастр України. Вимоги до якості та безпечності цивільної зброї та
боєприпасів до неї. Класифікаційні ознаки, відмітні особливості цивільної зброї, асортимент
мисливської зброї, вогнепальної спортивної, холодної метальної та клинкової зброї.
Особливості та різновиди колекційної, антикварної та деактивованої зброї
Основні поняття і категорії у сфері управління якістю. Вітчизняний та міжнародний досвід з к.т.н., доц.
управління якістю. Методологічні засади управління якістю: загальні підходи та методи Осієвська В.В.
роботи щодо управління якістю, планування та контроль якості продукції, інструменти та
методи управління якістю. Розроблення та впровадження систем управління якістю. Аудит
систем управління та премії з якості. Витрати на якість.
КАФЕДРА МАРКЕТИНГУ
Event-маркетинг: поняття та місце в системі маркетингових комунікацій. Комунікативні
д.н. держ.упр. проф.
характеристики еvent-маркетингу. Основні засоби еvent-маркетингу. Особливості
Ромат Є.В.
використання еvent-маркетингу в різних сферах. Event -маркетинг у комунікативних
стратегіях підприємства. Роль і місце еvent-маркетингу в бренд-комунікаціях. Система
управління еvent-маркетингу на підприємстві
Комплекс інструментів web-аналітики. Принципи, функції та методи web-аналітики
к.е.н., доц. Чуніхіна Т.С.
маркетингу. Трекер Google Analytics. Основні метрики в web- аналітиці. Види інтерпретації
статистики сайту, підходи до вивантаження внутрішної статистики за допомогою SQL. Збір
даних на сайтах. Сервіси візуалізації даних. Формування об’єму вхідних даних. Алгоритми та
методи стискування даних, їх фільтрація безпосередньо в локальному обчислюваному
ресурсі. Створення інформаційної системи з власним набором даних.
Комунікаційна політика в системі корпоративного бренд-менеджменту. Характеристика
д.н. держ.упр. проф.
основних елементів комплексу бренд-комунікацій підприємства. Планування і використання Ромат Є.В.
засобів комунікації. Управління бренд-комунікаціями підприємства. Характеристика інших
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елементів бренд-комунікацій підприємства. Інтегровані маркетингові комунікації бренду.
Позиціонування бренду. Репозиціонування бренду та ребрендинг
Основні типи бренд-менеджменту. Зовнішній та внутрішній бренд-менеджмент. Цілі бренд- д.е.н., проф. Корж М.В.
менеджменту на різних етапах формування й існування бренда. Поняття архітектури бренда
та етапи її формування. Підходи до формування архітектури брендів. Портфель брендів: цілі
створення та принципи управління. Ієрархія та ролі брендів у марочному портфелі. Програма
внутрішніх комунікацій та мова корпоративного брендингу. Система бренд-орієнтованих
інтегрованих маркетингових комунікацій
Сутність бренд-менеджменту у некомерційній сфері Соціальний бренд-менеджмент, Кармазінова В.Д.
політичний бренд-менеджмент, територіальний бренд-менеджменту, публічний брендменеджменту органів державної та муніципальної влади, особистісний бренд-менеджмент: їх
роль, значення, особливості. Підвищення ролі особистості в сучасному суспільстві як чинник
формування соціальних, публічних та особистісних брендів. Вплив глобалізації та
диджиталізації на розвиток бренд-менеджменту в некомерційній сфері.
Бренд підприємства торгівлі: сутність, функції, ціль, завдання бренд-менеджменту підприємства. д.н. держ.упр. проф.
Суб’єкти бренд-менеджменту у торгівлі. Бренд як об’єкт управління підприємства торгівлі. Ромат Є.В.
Система управління розвитком бренду у торгівлі. Планування, інформаційне забезпечення
бренд-менеджменту, формування та розвиток портфелю брендів підприємства торгівлі.
Інноваційні маркетингові рішення бренд-менеджменту у торгівлі. Зовнішній та корпоративний
бренд-менеджмент підприємства торгівлі. Іміджу організації у торгівлі.
Сутність, функції та класифікація брендів. Правовий захист брендів. Марочний капітал та
д.н. держ.упр. проф.
його активи. Сутність, класифікація та етапи розробки бренд-стратегії. Стратегічний аналіз
Ромат Є.В.
бренду. Позиціонування бренду. Асортимент, цінова сегментація, канали збуту та географія
продажів. Інтегровані маркетингові комунікації бренду. Організація виконання, контроль та
оцінка ефективності бренд-стратегії. Портфельні бренд-стратегії на основі матриці
архітектури брендів та матриці Є. Таубера. Стратегії розвитку бренду в часі. Репозиціювання
бренду та ребрендинг
Базові поняття інтернет-маркетингу. Інтернет-інструменти в маркетинговій діяльності.
Янковець Т.М.,
Основи Еmail-маркетингу. Основні інструменти інтернет-розсилки. Сутність SEO та
к.е.н., доц.
структура сайта. Основні інструменти SEO-маркетингу. Аналіз сайту комунікатора на
відповідність вимогам пошукових систем. Маркетинг у соціальних мережах (Social Media
Marketing, SMM). Особливості маркетингу в різних соціальних мережах. Маркетинг впливу
(Influence marketing). Партнерський маркетинг. Оцінка ефективності інтернет-маркетингу.
Сутність та зміст маркетингу як управлінської концепції та сфери діяльності. Маркетингове к.е.н., доц.
середовище. Маркетингове поняття ринку та його основні характеристики. Товар у системі
Даниленко Н.А.
маркетингу. Ціна в системі маркетингу. Маркетингова збутова діяльність. Система

маркетингових комунікацій. Управління маркетинговою діяльністю: маркетингові
інформаційні системи; маркетингові дослідження; планування, організація та контроль
маркетингової діяльності
10. Маркетинг
інновацій

11. Маркетинг
менеджмент

12. Маркетинг послуг

13. Маркетинг у
публічному
управлінні
14. Маркетингова
товарна та цінова
політика

15. Маркетинговий
аналіз

Концепції маркетингу інновацій. Специфічні особливості маркетингових досліджень,
таргетування, стратегічного й операційного маркетингу інновацій. Хайтек-маркетинг як
спосіб підвищення конкурентоспроможності підприємств. Ефективні інтегровані
маркетингові комунікації на ринку інновацій. Економічні та репутаційні ризики підприємств
від впровадження та відсутності маркетингу інновацій.
Процес маркетингового менеджменту. Інформаційне забезпечення процесу прийняття рішень
у маркетинговому менеджменті. Організація маркетингового менеджменту на підприємстві.
Управління процесом створення цінності, задоволення та лояльності покупців. Планування
елементів маркетингової діяльності в управлінні діяльністю підприємства. Розробка
маркетингових програм. Контроль, аналіз та аудит маркетингової діяльності підприємства.
Оцінка ефективності маркетингового управління

к.е.н., проф.
Ортинська В.В.

к.т.н., проф.
Яцишина Л.К.

Характеристики та класифікація послуг. Асортиментна, цінова політика у сфері послуг.
к.е.н., доц. Данілова Л.Л.
Політика просування, надання та розподілу послуг. Позиціювання послуг на ринку.
Управління попитом на послуги для усунення його коливань за допомогою цінових та
нецінових методів. Аналіз та контроль рівня виконання послуги. Види споживчих ризиків на
ринку послуг та шляхи їх зменшення
Державний маркетинг: специфічні особливості. Органи державного управління як суб’єкти
д.н. держ.упр. проф.
маркетингу. Функції державного маркетингу. Комплекс державного маркетингу. Система
Ромат Є.В.
послуг, що надаються органами державної влади (в маркетинговому аспекті). Маркетингові
комунікації органів державного управління. Зв’язки із громадськістю в системі
маркетингових комунікацій. Державна реклама в системі маркетингових комунікацій
Сутність товарної та цінової політики підприємства. Місце товарів та послуг в маркетингу. К.е.н., доц.
Конкурентоспроможність товару. Формування асортименту. товарів. Товарна інноваційна
Данилова Л.Л.
політика. Товарна марка, упаковка, сервіс. Цінові стратегії. Формування цін на різних типах
ринків, на етапах .ЖЦТ., з урахуванням еластичності попиту., конкуренції.. Фактори, що
визначають чутливість покупців до рівня цін. Модифікація цін для стимулювання збуту.
Цінова дискримінація, її форми . Тактика ціноутворення.
Фактори мікросередовища та макросередовища діяльності підприємства, що підлягають к.е.н., ст.викл.
маркетинговому аналізу. Характеристика програмного забезпечення маркетингового аналізу Коноплянникова М.А.
на підприємствах. Методологія маркетингового аналізу. Статистичні, економетричні методи
аналізу в маркетингу підприємства. Альтернативні програмні продукти в маркетинговому
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аналізі на підприємствах та їх характеристика. Розробка форми звітності для особи, що приймає
маркетингові рішення
Маркетингові
Види маркетингових досліджень. Кількісні маркетингові дослідження. Дослідження якісного к.е.н., проф.
дослідження
характеру. Неперервні маркетингові дослідження. Маркетингові дослідження товарів, ринків. Ортинська В.В.
Маркетингові дослідження у сфері маркетингових комунікацій. Маркетингові інтернетдослідження в умовах розвитку та різноманітності соціальних мереж. Аналіз та інтерпретація
результатів маркетингових досліджень. Організація та планування маркетингових досліджень.
Мобільний
Мобільний маркетинг: суть та елементи. Мультиканальні маркетингові комунікації. Концепція д.н. держ.упр. проф.
маркетинг
3(4) screen. Мобільні технології. Особливості операційних систем, додатків, мобільних версій Ромат Є.В.
сайтів. Мобільний пошук та реклама. Мобільні сервіси, SMM, відео. AR та VR. QR та інші
коди. UTM-мітки. Чат-боти. Директ-маркетингові інструменти. Інструменти аналітики систем
мобільних метрик. M-commerce. Налаштування мобільного ремаркетингу. UX для мобільних
версій сайтів. Таргетинг мобільних сервісів.
Маркетингові
Функції інформаційних систем для вирішення маркетингових завдань підприємств. Джерела к.е.н., ст.викл.
інформаційні
інформації, особливості надходження та формалізації. Структурна перебудова інформації, її Суслова Т.О.
системи
упорядкування, зважаючи на впровадження комп’ютеризації та зростання інформаційних
масивів. Використання комп’ютерних технологій у процесі маркетингових досліджень.
Програмні продукти призначені для планування та оцінки рекламних заходів в мережі
Інтернет, он-лайн дослідженнях цільової аудиторії рекламних заходів
Поведінка
Поняття споживання в економіці, маркетингу, культурі та персональному житті, детермінанти к.психол.н., доц.
споживачів
споживчої поведінки, процеси ухвалення рішення про купівлю, засоби впливу на поведінку Федоришина І.Л.
споживачів, тенденції розвитку у сфері споживання, сегментація
Поведінка VIP
Генеза поняття споживання в економіці, маркетингу, культурі та персональному житті. Споживча к.психол.н., доц.
споживачів
поведінка: види, елементи, процес. Показове споживання. Методи дослідження проявів поведінки Федоришина І.Л.
споживачів, сегментація на основі вигоди, соціальної стратифікації, поведінкових моделей. Роль
лідерів думок, ікон стилю, тренд сетерів у формуванні стереотипів споживання. Мода та моделі
персонального впливу на процес споживання. Особливості маркетингу роскоші.
Промисловий
Стратегії промислового маркетингу. Ринки промислових товарів та особливості маркетингової д.н. держ.упр. проф.
маркетинг
діяльності. Сегментація ринку та дослідження попиту на промислові товари. Маркетинг у галузі Ромат Є.В.
закупівлі промислових товарів. Товарна політика та управління асортиментом продукції. Цінова
політика промислового підприємства. Управління розподілом і збутом готової продукції.
Планування і регулювання збутових запасів. Комунікаційна політика промислового підприємства
Прямий маркетинг Сутність, завдання та місце прямого маркетингу в маркетинговій комунікаційній діяльності д.н. держ.упр. проф.
підприємства. Послідовність розробки та реалізації директ-маркетингового проекту на Ромат Є.В.
підприємстві. Правила формування та ведення ефективних баз даних. Персональний продаж та
мережевий маркетинг як особлива форма прямого маркетингу. Сутність та складові ефективної
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маркетинг

25. Технології
цифрового
маркетингу

прямої поштової розсилки. Продаж за каталогами. Сучасні інтерактивні форми прямого
маркетингу з використанням електронних технологій
Сутність ризиків у маркетингу. Управління маркетинговими ризиками. Методи кількісної д.е.н., проф.
оцінки ризиків. Прийняття маркетингових рішень в умовах неповної інформації. Аналіз та Лабурцева О.І.
способи зниження основних маркетингових ризиків. Ефективність маркетингових заходів з
урахуванням ставлення до ризику
Стратегічний аналіз зовнішнього маркетингового середовища. Аналіз привабливості ринку. к.т.н., проф.
Стратегічний аналіз внутрішнього маркетингового середовища. Аналіз маркетингової Яцишина Л.К.
конкурентоспроможності товарів та послуг. Маркетингові стратегії сегментування, вибору
цільового ринку, диференціації та позиціювання. Формування маркетингових стратегій
конкуренції. Маркетингові стратегії зростання та портфельні стратегії. Стратегічне
маркетингове планування. Впровадження стратегій маркетингу
Поняття, сутність, цілі, принципи та функції цифрового маркетингу. Інструменти цифрових Янковець Т.М.,
технологій. Цифрові технології в товарній та ціновій політиці. Цифрові технології в системі к.е.н., доц.
розподілу. Концепція омніканальності у збуті продукції. Цифрові технології в маркетингових
комунікаціях. Цифрові технології в маркетингових дослідженнях. Цифрові технології
маркетингового аналізу. Аналіз ефективності цифрового маркетингу за показниками
комунікативної діяльності. Ключові показники ефективності цифрового маркетингу.

Поняття «торговельний маркетинг». Сутність, цілі та завдання торговельного маркетингу. д.е.н., проф.
Сегментація і позиціювання в роздрібній торгівлі. Поведінка організацій споживачів та Лабурцева О.І.
кінцевих споживачів. Конкуренція в роздрібній торгівлі. Комплекс маркетингу в роздрібній
торгівлі. Продукт у торговельному маркетингу. Маркетингове ціноутворення в торгівлі.
Розподіл у торговельному маркетингу. Продаж та його значення в діяльності підприємства
торгівлі. Просування в торговому маркетингу. Робота з персоналом.
Сутність понять «лояльність споживачів», «задоволеність» та «прихильність». Типи лояльності д.н. держ.упр. проф.
27. Управління
споживачів. Принципи та інструменти управління лояльністю споживачів. Цілі та етапи Ромат Є.В.
лояльністю
формування лояльності споживачів. Сутність та види програм лояльності. Методи
споживачів
автоматизації програм лояльності. Види CRM-систем. Методи оцінювання результативності
формування лояльності споживачів. Гейміфікація програм лояльності. Маркетингові
комунікаційні стратегії управління лояльністю споживачів
КАФЕДРА ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА ТА ЛОГІСТИКИ
1. Управління бізнес- Сутність, основні види та особливості бізнес-процесів в торгівлі. Напрямки гармонізації та д.е.н., доц.
інтеграції бізнес-процесів в торгівлі. Методологічні принципи, цілі та завдання аналізу бізнес- Ільченко Н.Б.
процесами в
процесів в торгівлі. Інформаційне забезпечення аналізу бізнес-процесів в торгівлі. Оцінка та
торгівлі
прогнозування економічної ефективності комерційних угод із закупівлі товарів торговельним
підприємством. Методи аналізу товарного асортименту торговельного підприємства. Сучасні
26. Торговельний
маркетинг

2.

3.

4.

5.

напрями та методологічні основи розвитку співробітництва торговельних підприємств та
споживачів товарів. Аналіз та удосконалення практики дослідження економічної ефективності
бізнес-процесів в торгівлі. Оптимізація бізнес-процесів в торгівлі.
Комерційна логістика як фактор підвищення конкурентоспроможності. Організація логістики на к.е.н., доц.
Комерційна
підприємстві. Види логістичних стратегій. Досвід зарубіжних країн у застосуванні комерційної Зіміна А.І.
логістика
логістики. Логістичні рішення в обслуговуванні споживачів. Характеристика витрат логістичного к.е.н., доц.. Харсун Л.Г.
обслуговування споживача. Сучасні провайдери логістичних послуг. Основні логістичні системи
управління запасами. Основні показники стану запасів на підприємстві. Документальне
супроводження вантажоперевезень торговельних підприємств. Маршрутизація перевезень та
розробка графіка доставки товарів. Логістичні рішення щодо зберігання товарів на складах.
Принципи та технології організації складування товарів. Логістика дистрибуції товарів.
Знання, його сутність і структура. Пізнання і його зміст. Засоби здобуття знань. Методологія як професор, д.е.н., ректор
Методологія і
інструментарій пізнання та здобуття знань. Пізнавальна діяльність людини. Особливості пізнання Мазаракі А.А.,;
організація
духовної, соціокультурної, природної та господарської сфер. Концепції пізнання світу. Наука як
наукових
знання, особливий вид і результат пізнавальної діяльності. Критерії науковості пізнання. Процес к.е.н.., доц.
досліджень
наукового дослідження проблем організації оптової та роздрібної торгівлі. Вибір теми, порядок Торопков В.М.
виконання, рецензування та захисту дипломної магістерської роботи. Теоретичні результати
досліджень. Наукова новизна досліджень. Апробація наукових досліджень організації оптової та
роздрібної торгівлі. Оприлюднення результатів досліджень. Форми втілення результатів наукових
досліджень. Практична цінність результатів наукових досліджень.
Торговельні мережі Сутність та класифікація підприємницьких мереж у торгівлі. Основні етапи формування к.е.н., доц.
підприємницьких мереж у торгівлі країн світу. Передумови розвитку підприємницьких об'єднань Кавун-Мошковська О.О.
в Українi. Фактори, що здійснюють вплив на формування підприємницьких об'єднань в економіці
України. Класифікація торговельних мереж. Конкурентні переваги торговельних мереж.
Методичні підходи до розробки стратегії формування торговельних мереж. Органiзацiйнi форми
функцiонування торговельних мереж. Управління товаропостачанням торговельної мережі.
Франчайзинговi торговельнi мережi. Управлiння взаємовiдносинами мiж суб’єктами у
франчайзинговiй торговельнiй мережi. Торговельні центри та їх мережі. Види добровільних
об’єднань у роздрібній торгівлі та принципи їх формування.
Логістичний
менеджмент

Концептуальні та методологічні засади логістичного менеджменту. Сутність та задачі к.е.н., доц.
логістичного менеджменту. Потоковий процес як об’єкт логістичного управління. Наукові Кочубей Д.В.
принципи логістичного управління. Стратегія логістичного менеджменту. Організаційна
структура управління логістикою. Логістичні технології управління ланцюгами постачань.
Контролінг логістичних бізнес – процесів. Адміністрування логістичної системи. Логістичне
управління логістичними потоками. Управління постачанням, розподілом, складуванням,
запасами в логістичних системах.

6.

7.

8.

9.

Оптовопосередницька
діяльність
Управління
ланцюгами
постачання

Здобуття студентом знань з питань оптово-посередницької діяльності, творче оволодіння к.е.н., доц.
ними та набуття навичок їх практичного використання на підприємствах торгівлі. Уміння Кулік А.В.
обрати оптимального посередника на певному етапі діяльності підприємства оптової торгівлі.
Ланцюг поставок - новий етап еволюції логістичного управління. Понятійний апарат ланцюга к.е.н., доц.
поставок та управління ним. Управління бізнес-процесами у ланцюгах поставок. Проектування Кочубей Д.В.
ланцюгів поставок. Основні рішення в управлінні ланцюгами поставок. Прийняття рішення в
управлінні ланцюгами поставок в умовах невизначеності. Стратегії ланцюгів поставок.
Інтеграція і співпраця у ланцюгах поставок. Інформаційні технології управління ланцюгом
поставок. Економічні аспекти управління ланцюгами поставок. Управління глобальним
ланцюгом поставок.
ТранспортноСутність і призначення транспортно-експедиторської діяльності. Послуги транспортно- к.е.н., доц.
експедиторська
експедиторського обслуговування вантажопотоків Учасники ринку транспортно- Харсун Л.Г.
діяльність
експедиторських
послуг.
Технології
організації
транспортно-експедиторського
обслуговування вантажоперевезень на різних видах транспорту. Ціноутворення транспортноекспедиторської діяльності. Документальне забезпечення транспортно-експедиторської
діяльності. Особливості транспортно-експедиторського обслуговування перевезень масових і
генеральних вантажів. Особливості транспортно-експедиторського обслуговування
перевезення особливо режимних вантажів. Технології збереження вантажів в транспортноекспедиторській діяльності. Управління транспортно-експедиторською діяльністю
Управління бізнес- Сутність, основні види та особливості бізнес-процесів в логістиці. Напрямки гармонізації та д.е.н., доц.
процесами в
інтеграції бізнес-процесів в логістиці. Методологічні принципи, цілі та завдання аналізу бізнес- Ільченко Н.Б.
логістиці
процесів в логістиці. Інформаційне забезпечення аналізу бізнес-процесів в то логістиці. Оцінка
та прогнозування економічної ефективності комерційних угод із закупівлі товарів
торговельним підприємством. Методи аналізу товарного асортименту торговельного
підприємства. Аналіз асортиментної політики торговельного підприємства та методичних
підходів до її розробки. Аналіз та удосконалення практики дослідження економічної
ефективності бізнес-процесів в логістиці. Оптимізація бізнес-процесів в логістиці.

10. Проектування
Методологічні основи аналізу та синтезу логістичних систем. Життєвий цикл та середовище к.е.н., доц.
логістичних систем функціонування логістичної системи. Визначення та гармонізація потужностей логістичних Кочубей Д.В..
систем. Логістична інфраструктура підприємства. Принципи та технології проектування
логістичних систем. Розміщення логістичного об’єкта на логістичному полігоні. Проектування
інтегрованих транспортно-складських логістичних систем. Система та методичні підходи до
управління проектами. Планування та організація проекту логістичної системи. Управління
витратами, ризиками та оцінка ефективності проектів логістичних систем.

11. Оптимізація
Методи та моделі прийняття логістичних рішень. Прийняття та оптимізація логістичних рішень к.е.н., доц.
логістичних рішень із застосуванням експертних оцінок. Методи прогнозування для прийняття рішень в Кочубей Д.В.
логістичних системах. Стохастичні методи прийняття та оптимізації логістичних рішень.
Прийняття та оптимізація логістичних рішень в умовах невизначеності. Управління ризиками
в процесі прийняття та оптимізації логістичних рішень. Прийняття та оптимізація логістичних
рішень на основі теорії масового обслуговування. Оптимізаційні методи прийняття рішень в
логістичних системах. Теорія бінарних відношень та теорія ігор як інструменти прийняття
оптимальних логістичних рішень. Методи оцінювання ефективності та результативності
прийняття логістичного рішення.
12. Організація
Поняття «мультимодальні системи транспортування» та «інтермодальні транспортні к.е.н., доц.
мультимодальних технології». Передумови розвитку мультимодальних перевезень. Цілі застосування Харсун Л.Г
перевезень
мультимодальних систем доставки вантажів. Ознаки мультимодальних перевезень. Стратегії
розвитку мультимодальних систем транспортування вантажів.
Елементи мультимодальних систем доставки вантажів. Види транспорту і транспортна
інфраструктура. Роль різних видів транспорту у мультимодальних системах доставки вантажів.
Сутність і призначення мультимодального транспортного вузла. (МТВ) Оператор
мультимодальних перевезень (ОМП). Страхове супроводження вантажів. Особливості
(специфічні риси) мультимодальних систем. Сутність правового аспекту мультимодальних
перевезень. Міжнародні організації в системі регулювання мультимодальних перевезень.
Нормативно-правові документи з організації мультимодальних перевезень. Особливості
транспортно-експедиторської діяльності в мультимодальних перевезеннях.
13. Логістика
Поняття і сутність логістики. Передумови, фактори та етапи розвитку логістики. Цілі та к.е.н.., доц.
завдання логістики. Об'єкти логістичного управління та логістична діяльність. Закупівельна Зіміна А.І.,
логістика. Вибір постачальників товарів.
Організація дистрибуції готової продукції. к.е.н., доц..
Логістичні канали та логістичні ланцюги. Склад як інтегрована складова частина в Торопков В.М.;
логістичному ланцюгу. Логістичний процес на складі. Логістичні рішення при оптимізації к.е.н.., доц.
складської підсистеми. Сучасні системи перевезення товарів. Основні логістичні рішення при Харсун Л.Г.
транспортуванні різних товарів. Формування підсистеми логістичного сервісу. Моделювання
та оптимізація рівня логістичного сервісу.
14. Організація оптової Організаційні основи діяльності підприємств оптової торгівлі. Роль оптових підприємств у к.е.н., доц.
торгівлі
доведенні товарів від виробників до споживачів на внутрішньому і зовнішніх ринках. Григоренко Т.М.
Організація оптових закупівель і продажу товарів та їх документальне оформлення.
Організація і технологія товаропостачання роздрібної торгової мережі підприємствами оптової
торгівлі. Організація перевезень торговельних вантажів і транспортно-експедиторське
обслуговування. Організація і технологія тарних операцій у торгівлі.

15. Організація торгівлі Сутність, цілі та завдання організації торгівлі. Об’єкти та суб’єкти торгівлі. Методичні підходи к.е.н., доц.
щодо визначення потреби у торгових об’єктах та їх розміщення. Організація процесу продажу Кавун-Мошковська О.О.
товарів і обслуговування покупців у магазинах. Місце та значення роздрібної торгівлі. Особливості
функцій оптової торгівлі. Основні форми організації торгівлі. Функціональні характеристики видів
посередників в організації торгівлі. Матеріально-технічне забезпечення торгівлі. Організація
технологічних процесів підприємства оптової торгівлі. Організація технологічних процесів
підприємства роздрібної торгівлі. Оцінка результатів організації торгівлі
16. Організація
Сутність, функції роздрібної торгівлі і завдання з її організації. Соціально-економічне значення к.е.н., доц.
роздрібної торгівлі роздрібної торговельної мережі. Основні види об'єктів роздрібної торговельної мережі. Формування Кавун-Мошковська О.О.
товарного асортименту і управління ним cуб'єктом роздрібної торгівлі. Організація торговельнотехнологічного процесу у магазині. Норми і правила торговельного обслуговування покупців.
Організація праці
торговельно-оперативного персоналу підприємства роздрібної торгівлі.
Роздрібний продаж товарів через торговельні автомати. Організація надання послуг споживачам.
Організація взаємодії суб'єктів роздрібної торгівлі з постачальниками товарів та послуг.
17. Електронна
Електронна торгівля як складова електронної комерції. Сутність, ключові переваги, недоліки к.е.н., доц.
торгівля
електронної торгівлі. Інфраструктура системи електронної торгівлі. Основні бізнес-моделі Кавун-Мошковська О.О.
роздрібної електронної торгівлі: Інтернет-торгівля, мобільна електронна торгівля. Основнi пiдходи к.е.н., ст. викл
до створення сайту Інтернет-магазину, їх переваги та недоліки. Мобільна електронна торгівля: Котова М.В.
сутність і відмінні риси. Характеристика основних бізнес-процесів мобільної електронної торгівлі.
Сутність та функції електронних платіжних систем. Класифікація електронних платіжних систем,
що функціонують в Інтернет, їх переваги і недоліки, процедура вибору.
18. Управління
Сутність поняття «управління продажем». Фактори, що впливають на вибір системи продажу. д.е.н., доц.
продажем та
Визначення цільових клієнтів при формуванні системи продажу. Оперативне управління системою Ільченко Н.Б.
мерчандайзинг
продажу. Управління бізнес–процесами через CRM-рішення. CRM як основа якісних
взаємовідносин з клієнтами. Контроль за виконанням основних показників продажу. Основні
моделі управління системою продажу. Моделі продажу: клієнтоорієнтовані; товарноорієнтовані;
орієнтовані на продавця. Моделі продажу: транзакційна; консультативна; підприємницька. Модель
Т.О.Т.Е. – тест-операція-тест-вихід. «Воронка продажу». Модель Волкової. Модель організації
управління продажем товарів підприємствами оптової торгівлі в умовах конкурентного
середовища. Інструментарій мерчандайзингу, що стимулює попит в місцях продажу.
19. Проектування
Сутність поняття «проект», «проектування». Торговельні об’єкти, їх значення та місце в д.е.н., доц.
торговельних
матеріально-технічній базі торгівлі. Роль проектування для розвитку торговельного Ільченко Н.Б.
об’єктів
підприємництва у сучасних умовах. Ефективне проектування як важлива складова
конкурентоспроможності торговельного об’єкту.
Основні
етапи
здійснення
передпроектних досліджень. Обґрунтування необхідності створення парковки. Визначення
розміру (площі) та проектування парковки. Вихідні данні при складанні завдання на
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проектування для проектування торговельних об’єктів. Тенденції розвитку ринку торговельних
центрів України. Особливості проектування хлібопекарень на торговельних об’єктах.
Особливості проектування торговельних об’єктів при АЗС. Критерії ефективності діяльності
торговельних центрів. Зонування площі торговельного центру.
Комерційна
Сутність, суб’єкти, об’єкти та функції комерційної діяльності. Поняття комерційної діяльності к.т.н., доц.
діяльність
підприємства. Роль комерції у розвитку економічних процесів та суспільстві. Фактори, що Пархаєва Н.В.
впливають на формування товарного асортименту підприємства торгівлі. Завдання вивчення
попиту на товари. Основні етапи та принципи формування товарного асортименту. Показники,
що характеризують товарний асортимент торговельного підприємства. Методи оптимізації
товарного асортименту. Показники оцінки ефективності управління товарним асортиментом.
Складові комерційного успіху товару на ринку. Система комерційних зв’язків оптових
покупців з товаровиробниками та виробниками сільськогосподарської продукції. Закупівля
товарів на ярмарках і виставках. Сутність, види та оцінка комерційних зв’язків із закупівлі
товарів.
Основи
Місце підприємництва в суспільстві. Підприємницька ідея: механізм генерування та к.е.н., доц.
підприємництва
впровадження.
Види
підприємництва.
Організаційно-правові
форми
здійснення Кулік А.В.
підприємницької діяльності. Зовнішнє середовище функціонування суб’єкта підприємницької
діяльності. Процес створення суб’єкта підприємницької діяльності та його основні етапи.
Етична та соціальна відповідальність підприємництва
Економіка
Підприємство транспорту як суб‘єкт господарювання, основні напрямки його господарсько- д.е.н., доц.
підприємств
фінансової діяльності. Методологічні та методичні засади планування діяльності підприємства Ільченко Н.Б.
транспорту
транспорту. Формування програми виробництва транспортних послуг, визначення виробничої
потужності підприємства транспорту. Складові ресурсного потенціалу підприємства
транспорту та шляхи його ефективного використання. Трудові ресурси підприємства
транспорту, системи матеріального стимулювання; методичні підходи до їх аналізу та
планування. Майнові ресурси (активів) підприємства транспорту, методичні підходи до аналізу
та планування оборотних, необоротних активів підприємства транспорту. Оцінка ефективності
господарської діяльності та пошук шляхів її підвищення. Конкурентоспроможність
підприємства транспорту та механізм її визначення.
Електронна
Електронна торгівля як складова електронної комерції. Основні бізнес-моделі роздрібної к.е.н., доц.
торгівля і fulfilment електронної торгівлі: Інтернет-торгівля, мобільна електронна торгівля. Класифікація систем Кавун-Мошковська О.О.
електронної торгівлі. Стан законодавчого регулювання відносин у галузі електронної торгівлі.
Поняття Інтернет-магазину і особливості його функціонування. Основнi пiдходи до створення
сайту Інтернет-магазину. Послуги фулфілмент. Управління товарними запасами в Інтернетмагазині. Мобільна електронна торгівля: сутність і відмінні риси. Характеристика основних бізнеспроцесів мобільної електронної торгівлі. Організація оптової електронної торгівлі. Інтернет-

24. Інформаційні
системи та
технології в
логістиці
25. Управління
комерційною
діяльністю

1.

Вступ до
перекладознавства

2.

Ділова іноземна
мова (перша)

3.

Друга іноземна
мова

представництва бізнес-структур. Віртуальні торговельні представництва товаровиробників та
організація їх функціонування. Сутність та функції електронних платіжних систем.
Інформаційні потоки підприємства та інформаційна система логістики. Функціональна к.е.н., доц.
характеристика та структура інформаційних систем в логістиці. Корпоративні інформаційні Кочубей Д.В.
системи в управлінні логістичною діяльністю підприємства. Інтернет-технології в управлінні
логістичною діяльністю підприємства. Методи вибору та оцінки ефективності функціонування
інформаційних систем в логістиці. Управління проектом впровадження інформаційних систем
в логістиці. Проблеми інформаційної безпеки у логістичних системах.
Сутність, категорії та функції управління комерційною діяльністю. Класифікація суб’єктів та к.т.н., доцент
об’єктів управління комерційною діяльністю. Формування попиту та пропозиції в управлінні Пархаєва Н.В.
комерційною діяльністю. Товарні аспекти управління комерційною діяльністю. Ціноутворення
в управлінні комерційною діяльністю. Формування комерційних зв’язків та взаємодія суб’єктів
господарювання. Система комерційних зв’язків оптових покупців з товаровиробниками та
виробниками сільськогосподарської продукції. Оцінювання ефективності взаємодії суб’єктів
господарювання на товарному ринку.
КАФЕДРА ІНОЗЕМНОЇ ФІЛОЛОГІЇ ТА ПЕРЕКЛАДУ
Об’єкт, предмет дисципліни, міждисциплінарні зв’язки. Поняття «переклад». Переклад як вид к.психол.н.,
фахової діяльності. Стадії перекладу. Концепції перекладацького процесу та його етапи. Теорія доц. Дроздова Ю.В.
трансформацій. Денотативна теорія перекладу. Комунікативна теорія перекладу. Переклад як к.ф.н., доц. Дячук Л.С.
складова міжкультурної комунікації. Поняття еквівалентності в перекладі. Типи еквівалентності.
Письмовий переклад та його види. Проблема неперекладності. Поняття перекладацької
відповідності. Неминучість втрат при перекладі. Поняття перекладацької трансформації
Ділова кореспонденція: типові зразки листів-реклам, листів-замовлень, листів-нагадувань, ст. викл. Буленок С.М.
листів-рекламацій, а також правила щодо оформлення і стиля відповідних документів, ст. викл. Дубініна О.В.
інформація про правила ділового спілкування за допомогою Інтернету.
Презентації: сутність, класифікація, цілі презентацій; робота з аудиторією; визначення цільової
аудиторії; структура презентації; мовна підготовка презентації; структура інформативної мови;
структура переконливої мови; послідовність промови; режими донесення промови до слухачів;
використання наочних засобів.
Рівень А1.
Німецька:
Знайомство, відомості про особу. Час доби, дні тижня, місяці. Сім’я і родинні стосунки. к.ф.н., доц.
Вільний час. Професії. Розпорядок дня. Продукти харчування, їжа. Квартира. Місто, Гребінник Л.В.
орієнтування в місті, визначні місця і пам’ятки. Здоров’я і хвороби. Транспорт. Погода і пори ст.викл. Коваленко Л.В.
року. Одяг. Свята і подарунки.
ст.викл. Строкань Н.О.
Рівень А2.
ст.викл. Галаган В.Я.
д.ф.н., проф.

4.

Іноземна мова

5.

Іноземна мова за
професійним
спрямуванням

6.

Іноземна мова за
професійним
спрямуванням

7.

Іноземна мова за
професійним
спрямуванням
(для економічних
спеціальностей):
перша мова

Сучасні засоби комунікації. Проблеми і їх рішення. Зовнішній вигляд і одяг, мода. Офіс і офісна Циганок О.М.
техніка. Тварини, рослини, ландшафти. Клімат. Школа, університет, система освіти. Стосунки
між людьми. Відвідання установ та виконання формальностей. Подорожі, готелі. Культурні Французька:
к.ф.н., доц. Дячук Л.С.
заходи й інтереси. Техніка. Спорт в житті людини, види спорту.
викл. Гуминська Н.В.
Рівень В1.
Видатні особистості, зміни в житті особистості. Кіномистецтво, фільми. Реклама, покупки, ст.викл. Клименко Т.І.
шопінг, скарги. Інформація, статистика, графіки, діаграми. Батьківщина, природа, ландшафти, Польська:
подорожі. Модні тренди. Стосунки. Мова тіла. Комп’ютер у сучасному світі, технічні викл. Боровик К.Ю.
винаходи. Законність, кримінал, покарання. Мистецтво і культура. Сфера обслуговування, банк
і клієнт. Політичні системи. Транспорт. У пошуках роботи, резюме, співбесіда. Освіта і Новогрецька:
професії
ст.викл. Нікіфорова В.Г.
ст.викл. Розум А.П.
Особливості роботи з аутентичними текстами наукового стилю. Жанри наукових робіт: стаття, аспірантура
підручник, навчальний посібник, монографія. Особливості мови анотацій та рефератів. доц. Латигіна А.Г.
Особливості користування словником і довідковою літературою. Тенденції розвитку бізнесу. доц. Бербенець Л.І.
Управління бізнесом. Управління персоналом. Роль менеджменту у бізнесі. Бізнес і фінанси.
1. Письмова наукова та професійна комунікація. Правила оформлення наукового дослідження аспірантура
у Європі та Україні. Термінологічний глосарій за фахом. Правила оформлення анотації. доц. Латигіна А.Г.
Написання наукових праць, документів для отримання грантів.
доц. Бербенець Л.І.
2. Усна наукова та професійна комунікація. Конференція як основна форма наукової
професійної комунікації. Правила підготовки доповіді на конференцію. Наукові дискусії як
рушій науки. Лекції.
Формування мовленнєвої, мовної, лінгвосоціокультурної та прагматичної компетентностей, Науково-педагогічні
необхідних для успішної професійно орієнтованої комунікації іноземною мовою. Оволодіння працівники кафедри
термінологією сфери економіки та бізнесу в межах наступних тем:
відповідно до
Бізнес та комерційні організації. Організація та персонал. Продукт, ринок та ринкові відносини. спеціальності
Фінанси. Облік і аудит. Банки і банківська діяльність. Міжнародний бізнес. Засоби ділового
спілкування.
Формування мовленнєвої, мовної, лінгвосоціокультурної та прагматичної компетентностей, к.пед.н., доц.
необхідних для успішної професійно орієнтованої комунікації іноземною мовою. Оволодіння Довженко І.В.
термінологією сфери економіки та бізнесу в межах наступних тем:
ст. викл. Буленок С.М.
Бізнес та комерційні організації; організація та персонал; продукт, ринок та ринкові відносини; ст. викл. Дубініна О.В.
фінанси; облік і аудит; банки і банківська діяльність; міжнародний бізнес; засоби ділового ст. викл. Нікіфорова В.Г.
спілкування; міжнародний бізнес як сфера практичної реалізації, міжнародні фінансові ринки
та установи, експортно-імпортні операції та бар'єри у міжнародній торгівлі; методи платежів у
зовнішній торгівлі, платіжний баланс; транснаціональні корпорації; міжнародне
оподаткування; міжнародні торговельні організації; міжнародний менеджмент та маркетинг
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9.

10.

11.

12.

13.

Формування
професійної іншомовної комунікативної компетентності,
необхідної для Науково-педагогічні
ефективного функціонування у навчальному та професійному середовищах. Формування працівники кафедри
мовленнєвих компетентностей, які зумовлюють здатність студентів розуміти усне (діалогічне та відповідно до
монологічне) мовлення у межах професійної тематики; брати участь в обговоренні тем, пов’язаних спеціальності
зі спеціальністю; робити повідомлення на професійні теми, у тому числі з використанням
мультимедійних технологій; розуміти автентичні професійні тексти, кореспонденцію, інші
матеріали; писати зрозумілі, деталізовані тексти різного спрямування, пов’язані з професійною
сферою, готувати ділову кореспонденцію. Оволодіння термінологією спеціальності. Знання
граматичних ресурсів мови. Формування соціокультурної та прагматичної компетентностей.
Ключові історичні події давньоанглійського, середньоанглійського та новоанглійського к.ф.н., доц. Прима В.В.
Історія першої
періодів. Діалекти давньоанглійської мови. Давньогерманські писемні пам’ятки. Морфологія
іноземної мови
давньоанглійського періоду. Діалекти середньоанглійського періоду. Розвиток лондонського
діалекту. Граматична будова мови середньоанглійського періоду. Розвиток часової системи
англійської мови. Синтаксис середньоанглійського періоду. Історичне підґрунтя до
стандартизації англійської мови. Система голосних новоанглійського періоду. Словниковий
склад мови новоанглійського періоду
Значення латинської мови для юристів і філологів. Латинський алфавіт, буквосполучення, д.ф.н., проф.
Латинська мова
наголос. Іменник, його граматичні категорії, відмінювання. Терміноелементи латинського Циганок О.М.
походження у правовій лексиці та в сучасних європейських мовах. Прикметник, його
відмінювання. Граматичні категорії дієслова, часи. Вживання в юридичній термінології і в
латинській мові загалом прийменників, прислівників, займенників і числівників. Синтаксис
дієслова та складного речення. Римські юристи та культурні діячі, які писали латиною,
переклад фрагментів їхніх творів
Географічне положення, державний устрій, соціо-економічний розвиток англомовних країн, к.ф.н., доц. Прима В.В.
Лінгвокраїноаспекти життя британської громади. Цінності та переконання британської лінгвокультурної
знавство країн
першої іноземної спільноти. Соціокультурне функціонування англійської мови у фонетичному, лексичному та
граматичному аспектах. Регіональні особливості англійської мови у світі. Компоненти
мови
культури мовленнєвого спілкування мови, що вивчається. Стиль та доречність висловлювання.
Культурні стереотипи. Поняття мовного співтовариства. Мовна ситуація. Явище інтерференції.
Міжнародний
Значення етикету для міжнародного співробітництва. Види етикету. Роль і значення етикету в доц. Латигіна А.Г.
протокол та
міжнародних відносинах. Дипломатичний протокол. Віденська конвенція про дипломатичні
етикет
відносини. Співробітництво з іноземними партнерами. Етикет під час міжнародних зустрічей.
Міжнародні переговори. Ділові прийоми. Етикет під час офіційного ефіру. Етикет подарунків
у міжнародному протоколі. Діловий етикет перекладача. Національні особливості спілкування
із іноземними партнерами
Основи теорії
Спілкування і комунікація. Функції спілкування. Типи, основні закони й особливості д. політ. н., проф.
мовної комунікації спілкування. Моделі комунікації. Елементарні компоненти і засоби комунікації. Канали Латигіна Н.А.
Іноземна мова
спеціальності

14.

15.

16.

17.

комунікації. Комунікативний шум. Вербальні і невербальні компоненти спілкування. Форми
мовного спілкування. Структура й основні параметри мовленнєвих актів. Мовленнєві жанри й
дискурси. Комунікативні інтенції. Стратегії мовленнєвого спілкування. Мовна й комунікативна
компетенції мовців. Культура мовної комунікації.
Комунікативні девіації (невдачі). Міжкультурна комунікація.
Переклад іноземної Працюючи над різними текстами, студенти опановують англійську мову комерційної к.ф.н., доц.
комерційної
документації та набувають навичок роботи з оригінальною документацією.
Новохатська Н.В.
документації
Теми: Commercial Paper. Kinds of Commercial Paper, parties. Types of Indorsements. Commercial ст. викл. Кривенко О.В.
Documents. Insurance Documents. Bill of Lading. Sea Waybill, Air Way Bill. Financial Documents.
Shipping Terms and Incoterms. Collections. Documentary Credit. Supplementary Documents
Порівняльна
Основні поняття порівняльної типології. Місце граматики в типологічній характеристиці к.ф.н., доц. Прима В.В.
типологія першої англійської та української мов. Морфологічний рівень у системі типологічних досліджень.
іноземної та
Типологічна класифікація мов за морфологічною ознакою. Практичні цілі вивчення
української мов
дисципліни. Морфема як основна значуща одиниця морфологічного рівня. Класифікація
морфем за структурою та семантикою. Афікси: суфікси, префікси. Типологічні константи.
Граматичний зв’язок на морфологічному рівні. Проблема частин мови в англійській мові.
Типологічна характеристика повнозначних частин мови. Типологічна характеристика
службових частин мови. Поняття синтаксичного рівня мови. Словосполучення, їх
класифікація. Синтаксичний зв’язок між компонентами словосполучень. Речення. Основні
ознаки речення. Типологія простого речення порівнюваних мов. Складне речення як
поліпредикативна одиниця синтаксичного рівня. Класифікація складних речень. Типи зв’язку
в складних реченнях. Різні принципи класифікації: структурний, семантичний,
контекстуальний, комплексний.
Практика
Визначення, зміст поняття перекладу. Способи, види та типи перекладу. Способи передачі к.ф.н., доц. Білоус Н.П.
перекладу
власних назв. Інтернаціональна та псевдоінтернаціональна лексика. Фальшиві друзі перекладача. к.ф.н., доц.
з першої
Способи перекладу інтернаціоналізмів. Безеквівалентна лексика та способи її перекладу. Новохатська Н.В.
іноземної мови
Переклад усталених та ідіоматичних словосполучень і речень. Типи перекладацьких ст. викл. Кривенко О.В.
трансформацій. Лексичні трансформації. Граматичні перекладацькі трансформації.
Практичний курс Вступний фонетичний курс. Привітання. Презентація особи, сім’я. Навчання. Наш університет. ст.викл.
другої іноземної
Робота. Професії. Робочий день. Мої уподобання. Мої плани. Житло. Орієнтація в місті. Клименко Т.І.
мови (іспанська
Календар. Музика, театр, кіно. Готель. Мистецтво. Живопис. Музеї. Канікули. Їжа. Іспанська
мова)
та українська кухня. За покупками. Країни: Іспанія та Україна. Автобіографія. Столиці: Мадрид
та Київ. Іспанські традиції. Іспанські свята. Освіта в Іспанії та Україні. Здоров’я. Спорт.
Подорожі. Туризм. Подорожі іспаномовними країнами. Молодь. Моя майбутня професія.
Іноземні мови, їх роль у сучасному світі
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Практичний курс
другої іноземної
мови
(німецька мова)
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Практичний курс
першої іноземної
мови (англійська
мова)

20.

Професійна
комунікація
іноземною
мовою

21.

Стилістика
першої іноземної
мови

22.

Теорія і практика
перекладу

Мета дисципліни – навчити студентів іншомовному міжкультурному спілкуванню у типових к.ф.н., доц.
комунікативних сферах та ситуаціях.
Гребінник Л.В.
Тематика спілкування охоплює наступні теми:
ст.викл. Коваленко Л.В.
Знайомство. Сім’я. Їжа (німецька кухня, українська кухня). Квартира. Подорож, готель. Погода. ст.викл. Строкань Н.О.
Канікули та відпустка. Свята. Одяг. Освіта. Здоров’я.
ст.викл. Галаган В.Я.
Досягнення цієї мети забезпечується шляхом виконання завдань з розвитку:
- мовної компетентності;
- мовленнєвої компетентності;
- лінгвосоціокультурної компетентності;
- комунікативно-професійної компетентності
Формування іншомовної комунікативної компетентності, необхідної для ефективного к. психол. н., доц.
функціонування у навчальному та професійному середовищах.
Дроздова Ю.В.
Тематика спілкування охоплює наступні теми:
к.пед.н., доц.
«Людина», «Сучасне життя», «Суспільство», «Професійна діяльність», «Економіка і бізнес». Довженко І.В.
New Things. Issues. Stories. Downtime. Ideas. Age. Media. Behaviour. Trouble. Culture. Origins. к.ф.н., доц. Кушмар Л.В.
Opinion. Places. Justice. Secrets. Trends. Freedom. Time. Inspiration. Horizons. Communication with к.ф.н., доц. Сошко О.Г.
the World at Large. Business Relationships. Management Issues. Business Issues. Being International. к.пед.н., доц. Зайцева І.В.
Business
ст. викл. Колот Л.А.
Trends. Successful Strategies
ст. викл. Буленок С.М.
ст. викл. Дубініна О.В.
Розвиток загальних та професійних компетентностей в межах зазначених тематичних модулів: магістратура
1. Культурне розмаїття та комунікація: розвиток крос-культурних бізнес відносин; бізнес, к.пед.н., доц. Гуща Г.В.
культура та оточуюче середовище.
викл. Пасик Н.О.
2. Телефонні розмови: телефонні розмови та крос-культурне спілкування.
3. Презентації: використання презентації для впливу на аудиторію; різноманітні техніки
підготовки презентацій.
4. Збори як варіант ділової взаємодії: порядок проведення ефективних зборів.
5. Особливості ведення ділових переговорів.
Мета та завдання дисципліни «Стилістика англійської мови». Поняття «стиль», «стилістика». к.ф.н., доц.
Стилістика у системі наук. Текст. Контекст. Рівні аналізу. Фонетичні засоби стилістики. Богатирьова К.В.
Лексична стилістика. Стилістичний аналіз на рівні морфології. Функціональна стилістика.
Стилістичний аналіз графіки. Синтаксична стилістика.
Визначення, зміст поняття «переклад». Способи перекладу антропонімів, назв організацій і к.ф.н., доц. Білоус Н.П.
громадських об’єднань, топонімів. Способи перекладу інтернаціоналізмів. Способи перекладу к.ф.н., доц.
специфічної національної лексики. Способи перекладу фразеологічних зворотів. Граматичні Новохатська Н.В.
проблеми перекладу. Граматичні i лексико-семантичні трансформації. Особливості

23.

Усний переклад
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Audio & video
production
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Галузева
журналістика
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Галузеві зв’язки з
громадськістю
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Дизайн в рекламі

відтворення абревіатур та акронімів. Виражальні та зображувальні засоби мови. Переклад
ділових паперів та юридичних документів. Переклад митної та фінансової документації.
Переклад як засіб міжмовної та міжкультурної комунікації. Семантичні аспекти інтерпретації. к.ф.н., доц. Білоус Н.П.
Семантична надмірність усних повідомлень. Основи перекладацького скоропису. Лексичні к.ф.н., доц.
аспекти усного перекладу. «Лакуни» у сприйнятті усного тексту та «заповнення їх» при Новохатська Н.В.
перекладі. Базові поняття та принципи синхронного перекладу. Функціональна система
синхронного перекладу. Антиципація в усному синхронному перекладі. Компресія та
розширення в усному перекладі. Граматичні труднощі при перекладі усних текстів.
КАФЕДРА ЖУРНАЛІСТИКИ ТА РЕКЛАМИ
Основні складові виробництва аудіо-та відео продукту. Драматургічні жанри та драматургічна Кияниця Є. О., канд. наук
структура. Сценарна майстерність. Основні засади створення сценарію. Створення форм та із соц. комунік., доц.
образів. Типологія екранного продукту. Принципи обрання світла, звуку, анімації
(мультиплікації). Основи монтажу. Правила та принципи монтажу. Монтаж спецефектів та
звуку. Основи логістики аудіо та відео продукту. Основні засади розміщення аудіо та відео
продукту
Етичні норми та стандарти в журналістиці. Геополітика в журналістських матеріалах різних Кияниця Є. О., канд. наук
країн світу. Міжнародна журналістика, її місце у формуванні іміджу країн у світової спільноти. із соц. комунік., доц.
Економічна журналістика та її вплив на суспільні процеси розвитку країни. Роль мистецької
журналістики у формуванні державотворчих засад для різних кіл громадськості. Журналістика
сфери дозвілля. Спортивна журналістика та можливості її впливу на оздоровлення нації.
Військова журналістика. Можливості проведення інформаційних спец-операцій
Моделювання PR-процесів для підприємств, що функціонують в різних сферах суспільного Дубовик Т.В., докт. екон.
життя. Media relations та його використання підприємствами різних форм власності. Здійснення
наук, проф.
PR-діяльності в медіаіндустрії. Формування портфелю PR-інструментів для B to B сектору.
Зв’язки з громадськістю в торговельній сфері. Зв’язки з громадськістю в сфері надання
фінансових послуг. PR органів державної влади та місцевого самоврядування. Зв’язки з
громадськістю в соціокультурній сфері. PR в сфері шоу-бізнесу. PR-інструментарій для
громадських організацій та благодійних фондів. Особливості політичного PR
Рекламний дизайн як процес проектно-художньої діяльності. Прийоми побудови рекламного Алданькова Г.В., канд.
звернення та принципи вибору візуальних образів. Художні стилі та стильові течії у
екон. наук, доц.
рекламному дизайні. Сутність та види рекламної композиції. Закони та засоби композиційної
організації реклами. Формоутворення односторінкової реклами. Образотворчі засоби в
рекламній композиції. Шрифтові композиції у візуальній організації рекламного звернення.
Колір як художній засіб реклами. Сутність, основні елементи, функції фірмового стилю
підприємства. Формотворення графічних знаково-символьних об’єктів фірмового стилю.
Критерії оцінювання програми фірмового стилю
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Журналістська
творчість

Формування теоретичних основ організації та проведення ділових переговорів, оволодіння
прийомами та умовами їх використання для отримання переваг у реалізації стратегій та вирішення
спірних проблем у переговірному процесі; правилами професійної поведінки спеціаліста під час
ділових переговорів; знання специфіки переговірного процесу у торговельній сфері та сфері
послуг. На основі сформованої бази теоретичних знань набути практичні навички щодо: розробки
програми проведення ділових переговорів; формування власної позицію на переговорах,
використовуючи особистий стиль мислення; підбором інформаційного, програмного, технічного
оснащення для забезпечення ведення ділових переговорів; надання оцінки проведених ділових
переговорів; застосовування набутих знань в сфері професійної діяльності і особистісного
самовдосконалення; дотримання морально-етичних норм в процесі фахової діяльності.
Напрями висвітлення економічної проблематики в ЗМІ. Правові основи та етичні засади подачі
інформаційних матеріалів економічного спрямування. Інформаційні ресурси для підготовки
журналістських матеріалів економічної тематики. Організація роботи економічної редакції
ЗМІ. Жанри подання економічної інформації в різних типах ЗМІ. Управління журналістським
розслідуванням економічного спрямування. Специфіка підготовки повідомлення з економічної
проблематики. Особливості економічної інтернет-журналістики.
Поняття журналістики. Журналістика як галузь масової інформаційної діяльності. Історія
журналістики. Функції журналістики. Принципи журналістики. Свобода ЗМІ та журналістської
діяльності. Журналістика як система ЗМІ. Правові засади журналістської діяльності.
Професійні стандарти та морально-етичні норми журналістики. Система методів
журналістської діяльності. Робота з джерелами інформації. Робота над журналістським твором.
Факти та аргументація в журналістиці. Система жанрів журналістики. Виробництво новин.
Організація роботи і структура редакції ЗМІ. Ефективність і дієвість журналістики.
Сутність і зміст цифрових медіа. Організація роботи редакції цифрових медіа. Особливості
діяльності інформаційної служби телевізійних новин. Журналістські професії в цифрових
медіа. Особливості журналістської творчості для цифрових медіа. Інформаційні, аналітичнопубліцистичні та розважальні формати на телебаченні. Жанри цифрового радіомовлення.
Інтернет-журналістика: специфіка та жанри. Оцінювання якості контенту для цифрових медіа.
Журналістський твір і фактори впливу на процес його створення. Поняття журналістського
твору. Творчість спілкування. Факт, новина, подія у дійсності та журналістському творі. Жанри
у практичній журналістиці. Жанроутворювальні ознаки. Правила складання питань. Форми та
зміст журналістського твору. Прийоми побудови змісту. Сюжет і композиція як елементи
форми. Літературні, образні та авторські компоненти журналістського твору. Автор – читач:
проблеми взаємодії. Функції авторського «я». Написання журналістського твору як робочий
процес. Загальні правила роботи над журналістським твором. Характер колективної творчості.

Бучацька І.О., канд.
екон. наук, доц.

Лісун Я.В., канд. екон.
наук., доц.

Маренич В.М., канд. юр.
наук., доц.

Яцюк Д.В., канд. екон.
наук, доц. .

Голік О.В., канд. наук із
соц. комунік., доц.
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Журналістське
розслідування

Суспільно-політичні передумови журналістських розслідувань в американській та Голік О.В., канд. наук із
європейській журналістиці. Легалізація й утвердження жанру журналістського розслідування
соц. комунік., доц.
в незалежній Україні. Журналістське розслідування в демократичному суспільстві. Специфіка
журналістських розслідувань в сучасних електронних ЗМІ. Теоретичні основи журналістського
розслідування. Технологія журналістського розслідування Правові гарантії в роботі
журналіста-розслідувача, етичні принципи
Інтегровані
Інтегровані маркетингові комунікації: наукові підходи до сутності поняття. Проблеми Дубовик Т.В., докт. екон.
маркетингові
інтеграції інтернет-маркетингових комунікацій у процесі управління маркетингом
наук, проф.,
комунікації
підприємства.
Інформаційно-аналітичне
забезпечення
управління
інтегрованими
(науковий семінар) маркетинговими комунікаціями. Механізм взаємодії підприємств торгівлі щодо управління
маркетинговими комунікаціями з різними суб’єктами впливу. Домінанти формування програм
маркетингових комунікацій. Новітні технології в маркетингових комунікаціям. Методологічні
підходи до управління інтегрованими маркетинговими комунікаціями. Синергетичність
інтегрованих маркетингових комунікацій. Інтегровані маркетингові комунікації в системі
соціально-етичного маркетингу.
Інфографіка
Інфографіка (інформаційний дизайн). Види інфографіки. Порядок створення інфографіки. Брюханова Г.В., канд.
Правила і прийоми ефективної розробки інфографіки. Психологія сприйняття. Візуальна
пед. наук, доц.
комунікація: слова, цифри, образи. Аналіз інформації. Організація даних. Інструменти
візуалізації даних. Композиція в інфографіці. Колір як засіб виділення. Колірна навігація в
інфографіці. Типографіка і інформаційній графіці. Робота зі шрифтами. Засоби впливу в
інфографіці. Закони сприйняття інформації. Феномен кліпової свідомості. Сучасна шрифтова
культура. Використання загальноприйнятої візуальної мови. Аналіз символів та їхній уплив на
аудиторію. Етапи створення інформаційної графіки. Формулювання мети інфографіки.
Збирання даних за темою. Аналітика та обробка інформації. Систематизація, групування
символів, візуалізація інтерактивних потоків. Композиційні рішення та вибір кольорової схеми
зображення. Технології та прийоми в інфографіці. Динамічна інфографіка.
Програмне забезпечення для створення інфографіки. Робота з векторними ілюстраціями і
тривимірними об’єктами. Створення власного портфоліо та резюме.
Інформаційні війни Інформаційний суверенітет та інформаційна безпека України. Інформаційні війни у сучасному Гамова І.В., канд. екон.
світі. Інформаційні війни в політичних кампаніях. Інформаційна асиметрія та формування інфорнаук, доц.
маційного простору. Інструменти впливу в інформаційному просторі. Методи боротьби в
інформаційному просторі. Інструменти протидії в інформаційному просторі. Методи
реструктуризації інформаційного простору. Спіндоктор. Засоби інформаційного впливу на
людину. Образ ворога в інформаційній війні.
Інформаційні
Вивчення теоретичних основ створення, застосування та впровадження інформаційних систем Юсупова О.В., канд.
системи в рекламі у розв’язання рекламних задач, а саме: використання нових інформаційних технологій в умовах екон. наук, старш. викл..
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розвитку споживчого ринку України; комп’ютеризація діяльності рекламних служб; розробка,
створення інформаційних систем у рекламі; інформаційні технології прийняття маркетингових
рішень; інформаційні технології розв’язання маркетингових задач.
Історія реклами та Періодизація історії реклами та зв’язків з громадськістю. Світова реклама та зв’язки з
зв’язків з
громадськістю у Стародавньому світі, Середньовіччі, Новому часі. Історія вітчизняної реклами
громадськістю
та зв’язків з громадськістю до 1917р., за радянських часів. Реклама та зв’язки з громадськістю
незалежної України. Основні тенденції розвитку світової та української реклами та зв’язків з
громадськістю.
Комп’ютерна
Генерування ідеї рекламного звернення та шляхи її втілення за допомогою комп’ютерних
графіка в рекламі технологій. Сутність та роль комп’ютерної графіки як інструменту візуалізації рекламної ідеї.
Конструювання рекламних матеріалів за допомогою спеціалізованих програмних засобів.
Формування рекламної композиції та засоби її гармонізації. Шрифтові елементи рекламного
звернення.
Копірайтинг
Процес створення рекламного звернення. Структура й функції рекламного тексту. Елементи
рекламного тексту. Літературна норма й мовна практика реклами. Використання художнього
прийому в рекламному тексті. Методика написання слоганів. Жанри друкованої реклами:
рекламне оголошення, життєва історія, консультація фахівця. Специфіка та елементи тексту
радіореклами. Жанри радіореклами. Текст як елемент зовнішньої реклами, його особливості й
специфіка. Мовні особливості тексту реклами на телебаченні та у кінорекламі. Реклама на
місцях продажів – POS-матеріали: вивіска, вітрина. Специфіка рекламного тексту для різних
ЗМІ: преси, радіо, телебачення, Інтернету. Контрольовані організацією PR-матеріали для
зовнішньої аудиторії. Лист у редакцію, прес-реліз, пост-реліз, бекграундер, біографічна
довідка, факт-лист, стаття, заява для ЗМІ, прес-кіт. Написання промов (спічрайтинг). Основні
види спічрайтерського тексту. Методика та етапи написання спічрайтерського тексту.
Корпоративні
Зовнішні та внутрішні зв’язки з громадськістю. Засоби корпоративної репутаційної розбудови.
зв’язки з
Корпоративна соціальна відповідальність. Стратегічний та тактичний горизонти у корпоративних
громадськістю
зв’язках з громадськістю. Основні документи та методичне забезпечення діяльності ПРмена в
корпоративному сегменті.
Корпоративні медіа Сутність, види та завдання корпоративних медіа. Використання основних елементів та
принципів корпоративної культури та корпоративних медіа в діяльності підприємств і
організацій. Застосування інструментів медіа для впровадження корпоративної культури на
підприємствах і організаціях. Особливості формування корпоративної культури засобами
телебачення та радіо.
Кризові комунікації Сутність та значення кризових комунікацій. Місце та роль фахівців з кризових комунікацій:
менеджера паблік рилейшнз, спічрайтера, іміджмейкера, прес-секретаря, спіндоктора,
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виборчого технолога. Механізми та інструментарій створення і подолання кризових
комунікацій.
Макетування в
Макетування у рекламі як елемент проектно-художньої діяльності: технології створення,
рекламі
історія розвитку, сучасні тенденції макетування у рекламі. Прийоми побудови макета
рекламного видання: ескізування, вибір формату, поля, модульна сітка. Робота з текстом та
ілюстраціями: загальні правила набору, робота з заголовками, таблиці, обробка сканованих
зображень, формати графічних файлів. Режисура та дизайн багатостарінкового ілюстрованого
видання. Режисура та архітектоніка поліграфічного видання. Композиційні принципи видання.
Типологічна і графічна концепція багатосторінкового видання. Композиція текстового
документу. Етапи розробки і технологія друку багатосторінкового видання.
Маркетингові
Cистема маркетингових досліджень. Методи маркетингових досліджень. Інформаційне
дослідження в
забезпечення маркетингового дослідження. Методи збирання первинної маркетингової інформації.
рекламі та зв’язках Організація процесу збирання первинної інформації. Якісні методи маркетингових досліджень.
з громадськістю
Аналіз маркетингових даних та інтерпретація результатів маркетингових досліджень. Маркетингові
дослідження в сфері реклами. Маркетингові дослідження в сфері зв’язків з громадськістю.
Маркетингові
Сутність, цілі та характеристика складових комплексу маркетингових комунікацій
комунікації
підприємства. Модель процесу комунікації та характеристика основних її елементів. Прийоми
створення комунікаційного звернення. Реклама, зв’язки з громадськістю, прямий маркетинг в
системі маркетингових комунікацій підприємства. Форми та методи стимулювання продажу
товарів, послуг. Синтетичні засоби маркетингових комунікацій підприємства. Управління
маркетинговими комунікаціями підприємства.
Масові комунікації Загальна характеристика й наукові концепції масових комунікацій. Види і форми мас, масова
свідомість і громадська думка. Поняття аудиторії та масової аудиторії, соціальний портрет
сучасної аудиторії мас-медіа. Комунікатори в системі масового спілкування. Сутність та види
масового комунікаційного впливу. Поняття комунікативного бар’єру як перешкоди
ефективному спілкуванню. Види технологій масового комунікаційного впливу. Сутність
інформації. Масова інформація як інструмент комунікаційного впливу Ефективність і дієвість
у масовій комунікації. Визначення й формули ефективності в масовій комунікації.
Інформаційне суспільство як новий етап цивілізаційного розвитку.
Медіадизайн
Сутність та значення медіадизайну як процесу створення сучасного комунікаційного
середовища. Медіаграфіка як інструмент формування візуального простору. Айдентика та
корпоративний дизайн у медіапросторі. Кольоровий простір та місце кольору в ієрархіїї
приоритетів медіадизайну інтерфейсів. Шрифт як компонент сучасної медіакультури.
Типографіка в медіадизайні. Медіадизайн в інтерактивному середовищі. Використання
мультимедійних логридів при створенні медіаплатформи. Сторітейлінг як інструмент
візуалізації ідеї у медіадизайні. Види скетчингу. Медіаграфіка як актуальний формат

Брюханова Г.В., канд.
пед. наук, доц.

Мельникович О.М.,
доктр. екон. наук, проф.

Бучацька І.О., канд.
екон. наук, доц.

Гамова І.В., канд. екон.
наук, доц.

Файвішенко Д.С., канд.
екон. наук., доц.

26

Медіапланування
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Науковий текст
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візуалізації медіапродукту. Створення власного медіапродукту з використанням
медіаграфічних елементів. Орнаментальна графіка в медіапросторі. Стильові практики та їх
відображення в сучасному медіадизайні. Аудитория нових медіа: особливості візуального
залучення.
Сутність, завдання та етапи медіапланування. Зміст та структура медіаплану. Основні Юсупова О.В., канд.
показники медіапланування. Фактори, що впливають на розмір ефективної частоти контакту. екон. наук, старш. викл.
Підходи до розрахунку ефективної частоти контактів. Основні концепції медіапланування.
Сутність медіадосліджень та їх роль у медіаплануванні. Особливості вивчення аудиторії ЗМІ.
Форми подачі рекламної інформації на різних медіаканалах. Типи розміщення реклами в
різних видах медіа. Зміст планування рекламної кампанії з різною комбінацією медіаканалів.

Науковий стиль, його ознаки та функції. Науковий текст його структура та правила складання. Кияниця Є.О., канд. наук
Класифікація наукових текстів та їх заголовків. Сутність та види редагування наукового тексту. із соц. комунік., доцент
Основи коректури наукового тексту. Правила оформлення посилань в різних видах наукового
тексту. Міжнародна та українська система стандартизації складання бібліографічних описів, її
використання в різних видах наукових текстів.
Некомерційна
Поняття некомерційної реклами та її концептуальні засади. Основні типи некомерційної Лісун Я.В., доц., канд.
реклама
реклами. Соціальна реклама, її роль та комунікаційні характеристики. Політична реклама, її
екон. наук., доц.
роль та комунікаційні характеристики. Територіальна реклама, її роль та комунікаційні
характеристики. Державна реклама, її роль та комунікаційні характеристики. Особистісна
реклама, її роль та комунікаційні характеристики
Організація зв’язків Сутність, принципи та стратегії PR. Зв’язки з громадськістю в системі маркетингових Файвішенко Д.С., канд.
з громадськістю
комунікацій. Громадськість і громадська думка в сфері PR. Планування PR-діяльності. Сучасні
екон. наук., доц.
PR-структури та функціональні обов’язки їх працівників. Побудова PR-кампанії. Підготовка
PR-матеріалів для ЗМІ. Застосування медіа технік у PR. Створення прес-пакета. Організація
прес-турів. Організація та проведення прес-конференцій і брифінгів. Родієва комунікація в
системі зв’язків з громадськістю. Використання PR у лобістських цілях. Організація
лобістської кампанії. Морально-етичні засади зв’язків із громадськістю.
Організація роботи Сутність, роль та завдання рекламного бізнесу у сучасній економіці. Рекламні та PR-агентства Мельникович О.М.,
рекламного та рr
як суб’єкти рекламного бізнесу. Класифікація підприємств рекламної галузі за різними доктр. екон. наук, проф.
агентства
ознаками. Зовнішнє середовище підприємств рекламної галузі. Об’єкти та суб’єкти рекламної
діяльності. Характеристика суб’єктів рекламної діяльності. Організаційні структури
управління різноманітних підприємств рекламної галузі. Процес розробки концепції нового
підприємства рекламної галузі. Підготовка внутрішніх документів, які регламентують
діяльність агентства. Формування асортименту рекламних продуктів для агентств різного типу.
Ціноутворення на рекламні продукти. Управління стосунками підприємств рекламної галузі з
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рекламодавцями. Участь в рекламних та PR-тендерах. Маркетингові комунікації підприємств
рекламної галузі.
Основи редагування Сутність і зміст редагування. Редакційно-видавничий процес. Етапи редагування та їх Голік О. В., канд. наук
особливості. Редакторський аналіз. Змістова культура видання. Коректурні знаки. Техніки
соц. комунік., доц.
коректури. Редакторська підготовка складових тексту: заголовки, цитати. Редакторська підготовка
бібліографії видання. Редагування навчальних, художніх, інформаційних, газетно-журнальних,
рекламних, довідкових, наукових, науково-популярних, навчальних видань. Редакторська
підготовка перевидань та перекладних видань.
Реклама
Сутність реклами та основні підходи до її розуміння. Основні історичні етапи розвитку реклами Лісун Я.В., канд. екон.
в Україні. Типи реклами та їх основні характеристики. Рекламне звернення як елемент
наук., доц.
рекламної комунікації. Засоби передачі рекламного звернення. Система управління рекламою.
Реклама як засіб реалізації різних концепцій управління економічною діяльністю. Реклама в
реалізації концепції маркетингу та системі засобів маркетингових комунікацій. Місце та
значення реклами в реалізації маркетингової технології позиціювання. Реклама як інструмент
маркетингової технології брендингу. Реклама в реалізації маркетингової технології
торговельного-маркетингу. Реклама в реалізації маркетингу подарунків.
Основні інструменти інтернет-реклами. Види інтернет-реклами. Інформаційне забезпечення
інтернет-реклами. Характеристика веб-сaйту як основного засобу реклами в мережі інтернет.
Управління інтернет-рекламою. Ефективність інтернет-реклами.
Реклама в інтернеті Інтернет-реклама в цифровому маркетингу: основні поняття та тренди. Сайтобудівництво: Яцюк Д.В., канд. екон.
типи CMS-платформ та технології створення сайтів. Веб-аналітика та ключові показники
наук., доц.
ефективності сайту. Search Engine Marketing: технології просування сайту та генерації трафіку.
Search Engine Marketing: просування сайту засобами контекстної та медійної реклами. Email
Marketing: організація систем електронних рекламних розсилок. Social Media Marketing:
адміністрування та просування бізнесу в соціальних мережах і месенджерах. Управління
інтернет-рекламою: аналіз середовища, формування стратегії і тактики, медіапланування,
оцінка ефективності рекламної кампанії.
Реклама в торгівлі Теоретичні засади рекламної діяльності. Особливості управління рекламною діяльністю в Савчук А.М., канд. екон.
торгівлі. Основні види торгової реклами. Інформаційно-аналітичне забезпечення рекламної
наук., доц.
діяльності підприємств торгівлі. Планування торгової реклами підприємств торгівлі.
Психологічні основи сприйняття торгової реклами. Технологічні аспекти рекламного процесу
в торгівлі. Координація діяльності суб’єктів рекламного ринку. Розробка рекламної кампанії та
її інтеграція з маркетинговими комунікаціями підприємства торгівлі. Соціально-етичні аспекти
торгової реклами. Контроль та оцінка результативності рекламної діяльності підприємства
торгівлі.
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Рекламний бізнес

Генеза та еволюція розвитку рекламного та ПР-бізнесу. Типи рекламних та ПР-агенцій. Мельникович О.М.,
Організаційна структура управління рекламною та ПР-агенцією. Суб’єкти та об’єкти рекламної проф., докт. наук, проф.
та ПР-діяльності. Рекламні та ПР-продукти агенцій. Формування ціни на рекламні та ПРпродукти. Організація стосунків рекламної і ПР-агенції та підприємства - замовника послуг.
Рекламні та ПР-тендери. Позиціювання рекламних та ПР-агенцій. Маркетингові комунікації
рекламних та ПР-агенцій.
Рекламний креатив Сутність та завдання рекламного креативу. Дотичні до креативу поняття: творчі прийоми та Кияниця Є.О., канд. наук
методики. Основні функції та функції рекламного креативу. Міфи та REM-провідники: їх із соц. комунік., доц..
сутність та значення для створення креативної реклами. Евристичні прийоми створення
рекламних ідей. Використання конвергентного та дивергентного мислення в креативному
процесі. Латеральне мислення та відповідні до нього методики. Асоціативні технології
створення креативу для різних форм комунікацій.
Рекламні технології Засоби медіареклами та їх основні характеристики. Технологія виготовлення друкованої, Яцюк Д.В., канд. екон.
банерної реклами. Засоби створення і розміщення реклами в соціальних мережах, месенжерах,
наук., доц.
електронних поштових розсилках. Landing page. Chat-bot. Аналітика та оцінка ефективності
реклами.
СоціальноДослідження соціального простору (О. Конт, Є. Дюркгейм, Г. Зіммель, П. Сорокін, П. Бурдьє), Файвішенко Д.С., канд.
комунікаційні
інформаційного простору (А.Д. Урсул, Ю.О. Шрейдер). Бар’єри усної комунікації та штучної
екон. наук., доц.
технології
мови. Документаційна комунікація. Гібридні канали комунікації. Ліберально-демократичні
принципи соціально-комунікаційних інститутів. Ефекти впливу. Комунікативна поведінка.
Роль аудиторії в масових комунікаціях. Моделі PR-комунікації. Стратегія і тактика рекламної
кампанії. Вплив реклами. Зовнішні ПР-комунікації. Бюджет ПР-кампанії.
Соціологія реклами Сутність соціології реклами та основні підходи до її розуміння. Ролі та функції реклами в Мельніченко О.І., канд.
сучасному суспільстві, їх різновиди та еволюція. Реклама як комунікаційний процес. психол. наук, старш.
Соціологічні підходи до копірайтингу реклами. Засоби поширення реклами у суспільстві.
викл.
Система управління рекламою. Поведінка споживачів як предмет соціологічного аналізу.
Соціологічні дослідження у сфері реклами.
Зв’язки із громадськістю: основні підходи, цілі та завдання. Систематизація та типологія
Теорія зв’язків з
Савчук А.М.,
зв’язків з громадськістю. Система управління зв’язками з громадськістю. Принципи діяльності канд. екон. наук., доц.
громадськістю
прес-служб. Функції та завдання прес-служб. Форми роботи прес-служб, їх структура.
Організація зв’язків із засобами масової інформації. Прес-конференція як основний метод
співпраці зі ЗМІ. Брифінг та прес-конференція: спільне і відмінне. Презентація, проведення
презентації. Прес-тур. Ділові зустрічі, круглі столи, прийоми, дні відкритих дверей, екскурсії
по своїй території, звані обіди й вечері, ювілеї тощо. Організація зв’язків з різноманітними
колами громадськості. Зв’язки з громадськістю в умовах виникнення криз. Організація
діяльності підприємства щодо встановлення зв’язків з громадськістю із власними
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співробітниками. Організація та контроль діяльності підприємства щодо встановлення зв’язків
з громадськістю. Зв’язки з громадськістю в контексті соціально відповідального бізнесу.
Фотожурналістика Історія фотографії від дагеротипії до цифрового формата. Фотожурналістика в сучасних ЗМІ. Брюханова Г.В., канд.
Більд-редагування у дизайні ЗМІ. Жанри фотожурналістики: типологічні ознаки, особливості
та фотографіка
пед. наук, доц.
образотворчих і виразних засобів. Фотографічні жанри і їх використання у фотожурналістиці.
Виразні засоби фотографії та принципи фотокомпозиції. Види зйомки. Технічна база сучасної
цифрової фотографії. Фотографування предметів з близької відстані, макрозйомка. Студійна
зйомка. Репортажна зйомка. Технічне оснащення для швидкісної зйомки репортажного фото.
Особливості зйомки жанрових сцен. Тварини у природному середовищі. Виставкова
фотографія. Рекламна фотозйомка. Створення рекламного фотоплакату.
Цифрові технології Цифровий контент. Використання можливостей інтернету, мобільних і цифрових технологій для Яцюк Д.В., канд. екон.
підтримкі іміджу бренда, виведення нового продукту на ринок, підвищення впізнаваності,
в рекламі
наук., доц.
стимулювання продажів. AR/VR реклама, 3D-video mapping та гейміфікація. Створення цифрового
візуального контенту засобами Adobe After Effects. Аналітика та оцінка ефективності реклами.
КАФЕДРА ТЕХНОЛОГІЇ І ОРГАНІЗАЦІЇ РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА
Формування системи знань про: сучасні концепції закладів ресторанного господарства різних Д-р техн. наук, проф.
Концепції і
типів і форматів, особливості формування їх складових елементів, створення нової або
ресторанний
Юдіна Т.І.
rebranding концепції закладу, підходи до формування атмосфери та стимулювання
креатив
спрямованого чуттєвого сприйняття концепції закладу, інноваційні технології сервісу і
ексклюзивні додаткові послуги у концептуальних закладах ресторанного господарства.
Оволодіння професійними знаннями, навичками та вміннями щодо розроблення і
впровадження ексклюзивних технологій ресторанної продукції.
Вивчення світового досвіду видатних шкіл кондитерського і пекарського мистецтва La Cuisine Канд. техн. наук, доц.
Кондитерське та
de Paris, Le Cordon Bleu, Ecole de cuisine от Алена Дюкасса, Ferrandi, International Culinary
пекарське
Медведєва А.О.
School (Париж), Culinary Institute of America (CIA), San Diego Culinary Institute, New England
мистецтво
Culinary Institute (NECI), The French Culinary Institute (FCI) та інші; основні напрями їх
діяльності. Кондитерський теруар. Шоколадне мистецтво. Арт-техніки: карамельні фігури,
квіти з мастики. Кондитерський дизайн. Декорування тортів та тістечок. Пекарське мистецтво.
Ресторанний фудперінг. Смакова комбінаторика багатокомпонентних харчових систем. Д-р техн. наук, проф.
Інжиніринг
Визначення смакових співвідношень харчових продуктів. Основні ароматичні комбінації
харчових
Кравченко М.Ф.,
харчових продуктів. Наукові підходи до моделюванню складу харчових продуктів із заданим канд. техн. наук, доц.
технологій
хімічним складом. Вакуумні ресторанні технології: технологія Souse-vide, Cookvac, Vacum&MAP.
Васильєва О.О.
Кріодисперсні ресто-ранні технології: технологія Crycook, PacoJet. Низькотемпературні ресторанні технології: технологія Cook&Chill, Cook&freez, CapCold. Молекулярні технології. Технології
реструктурованої, гранульованої, капсульованої харчової продукції.
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Поняття інновацій. Класифікація інновацій у ресторанному господарстві. Технологічні,
Технології
соціальні, продуктові, ресурсні, організаційні інновації. Асортимент інноваційної кулінарної
інноваційних
харчових продуктів продукції, перспективи його розвитку. Сучасні складові технологічного процесу виробництва
і реалізації кулінарної та кондитерської продукції власного виробництва. Інноваційні
технології виробництва кулінарної, кондитерської продукції, напоїв. Сучасні формати закладів
ресторанного господарства. Інноваційні послуги в ресторанному господарстві.
Ресторанне господарство як галузь економіки. Концепція закладів ресторанного господарства.
Організація
Типи закладів ресторанного господарства, класифікація їх послуг. Меню закладів ресторанного
ресторанного
господарства. Організаційно-технологічні основи діяльності суб’єктів ресторанного
господарства
господарства. Організація виробництва і реалізації продукції в закладах ресторанного
господарства. Організація обслуговування споживачів у закладах ресторанного господарства.
Організація обслуговування бенкетів і спеціальних прийомів. Організація обслуговування
різних контингентів споживачів у закладах ресторанного господарства.
Ресторанна справа Ресторанне господарство як галузь економіки. Концепції закладів ресторанного господарства.
Типи закладів ресторанного господарства, класифікація їх послуг. Меню закладів ресторанного
господарства. Організаційно-технологічні основи діяльності суб’єктів ресторанного
господарства. Організація виробництва і реалізації продукції в закладах ресторанного
господарства. Організація обслуговування споживачів у закладах ресторанного господарства.
Організація обслуговування бенкетів і спеціальних прийомів. Організація обслуговування
різних контингентів споживачів у закладах ресторанного господарства.
Загальна характеристика видів харчування як передумова для формування меню закладів
ресторанного бізнесу. Технологія напівфабрикатів із сировини рослинного та тваринного
походження, смако-ароматичні інгредієнти. Технологія ресторанної продукції за групами.
Терміни та визначення. Критерії якості продукції ресторанного господарства. Технологія
Технології
напівфабрикатів із сировини рослинного та тваринного походження Допоміжні напівресторанної
фабрикати, смако-ароматичні інгредієнти. Технологія супів, соусів, страв з овочів, плодів,
продукції
грибів, страв з крупів, бобових, макаронних виробів; борошняних страв і гарнірів, борошняних
кулінарних виробів; страв з кисломолочних продуктів та яєць. Технологія кулінарної продукції
з м’яса, субпродуктів і дичини, птиці, кролів. Технологія страв із гідро-біонтів. Технологія
холодних страв і закусок, напоїв, солодких страв, десертів. Технологія оздоблювальних
напівфабрикатів, борошняних конди-терських і хлібобулочних виробів.
Технології
Поняття «крафтові виробництва». Асортимент крафтової харчової продукції, перспективи його
крафтових
розвитку. Характеристика технологічних властивостей основної і додаткової сировини,
виробництв
особливості та складові технологічного процесу виробництва і реалізації крафтової харчової
продукції: м’ясних делікатесів і крафтових ковбас, рибних делікатесів, крафтових сирів,
морозива, хлібобулочних та макаронних виробів, цукрових та шоколадних виробів, крафтових
спиртних напоїв, пива, крафтових напоїв бродіння, безалкогольних ферментованих напоїв
(квас, комбуча, рисовий гриб), тощо.

Д-р техн. наук, проф.
Кравченко М.Ф.

Канд. техн. наук, доц.
Антонюк І.Ю.

Д-р техн. наук, проф.
Юдіна Т.І.,
канд. техн. наук, доц.
Васильєва О.О.

Д-р техн. наук, проф.
Гніцевич В.А.,
канд. техн. наук, доц.
Кочерга В.І.

Д-р техн. наук, проф.
Юдіна Т.І.
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Технологія
Сучасний стан, нормативна база, проблеми і перспективи створення спеціальних харчових
спеціальних
продуктів. Біологічно активні компоненти і технологія їх використання у виробництві
харчових продуктів спеціальних харчових продуктів. Методологічні принципи проектування спеціальних харчових
продуктів із заданим комплексом показників якості. Технології харчових продуктів для осіб із
ферментопатіями, із порушеним вуглеводно-ліпідним обміном, мікроелементозами,
вітамінодефіцитним станом. Технології харчових продуктів для спортсменів; продуктів із
антиоксидантними властивостями.
Технології
Теоретичні основи технологічних процесів виробництва харчових продуктів. Особливості
харчових
технології виробництва: цукру-піску та цукру-рафінаду; крохмалю та крохмалепродуктів;
виробництв
борошна й крупів, хліба, хлібобулочних, кондитерських і макаронних виробів; молока, молочних
та кисломолочних продуктів; харчових жирів та олій; м’яса, м’ясопродуктів, ковбасних
виробів; плодоовочевих консервів, продуктів бродіння, алкогольних та безалкогольних напоїв.
Технологічні стадії, параметри технологічних режимів та апаратурно-технологічні схеми
виробництв харчових продуктів. Теоретичне обґрунтування шляхів оптимізації технологічних
процесів виробництва харчових продуктів.
Технології високої Haute cuisine (висока кухня). Міжнародні кулінарні рейтинги. Ексклюзивна сировина для страв
кухні
високої кухні. Кулінарна смакова комбінаторика страв високої кухні. Фудпейрінг. Особливості
технології страв високої (ф’южн) кухні. Авторська кулінарія. Використання арт-елементів
«showpiece» в сучасному кулінарному мистецтві. Особливості сервісу високої кухні. Історія
становлення і розвитку світового та вітчизняного Luxury Service. Сервісна система з високим
ступенем контакту зі споживачем послуг. Поняття Luxury Service і його складові. Формування
стандартів Luxury Service в ресторанному бізнесі.
Енологія
Основні поняття, визначення, терміни енології та еногастрономії. Загальна характеристика
виноробної продукції. Особливості технології вин, які впливають на якісні та смакові
властивості. Надбання світової цивілізації у питаннях виноробства і вина. Традиційні та
нетрадиційні поєднання вин із стравами. Особливості еногастрономічних традицій країн світу.
Правила еногастрономічних поєднань та їх перспектива у сучасних умовах розвитку
ресторанного бізнесу.
Етнічна кулінарія Загальна характеристика національних особливостей харчування народів різних країн та
регіонів світу. Основні чинники, які формували національні кухні. Вплив природних умов,
релігійних традицій, етнографічних особливостей на розвиток технологій страв та напоїв.
Використання прянощів та приправ у різних кухнях світу. Технологія виробництва і правила
подавання національних страв та напоїв. Рекомендації щодо складання меню та особливостей
харчування туристів.

Д-р техн. наук, проф.
Кравченко М.Ф.

Д-р техн. наук, проф.
Левандовський Л.В.

Д-р техн. наук, проф.
Кравченко М.Ф.

Канд. техн. наук, доц.
Ткаченко Л.В.

Канд. техн. наук, доц.
Марцин Т.О.
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Методи контролю Основні поняття, терміни та визначення, нормативне забезпечення у сфері контролю якості Канд. техн. наук, доц.
продукції ресторан- продукції ресторанного господарства. Вимірювальні методи контролю харчової продукції,
Вітряк О.П.
ного господарства загальні та спеціальні методи дослідження хімічного складу харчових продуктів. Експресметоди контролю якості продовольчої сировини, напівфабрикатів та готової продукції
ресторанного господарства. Органолеп-тична та сенсорна оцінка якості харчових продуктів.
Контроль якості кулінарної продукції в закладах ресторанного господарства на основі
міжнародних стандартів ISO, HACCP.
НАССР у закладах Національне та міжнародне законодавство у сфері управління безпечністю харчової продукції; Кканд. техн. наук, доц.
ресторанного
основні принципи НАССР; види документації і порядок впровадження НАССР у закладах
Вітряк О.П.
господарства
ресторанного господарства; систематизація резуль-татів оцінки безпечності харчової
продукції, опис продукції за призначенням, визначення потенційних небезпек і критичних
точок контролю, встановлення критичних меж і розроблення системи моніторингу для кожної
критичної точки контролю, процедури коригувальних дій і контрольних запобіжних заходів,
розроблення документації з впровадження системи НАССР при виробництві харчової
продукції.
Оздоровче
Еволюція теорій харчування людини та нетрадиційні види харчування. Загальні принципи
Д-р техн. наук, доц.
харчування
розроблення індивідуальних раціонів харчування та реакції організму на їжу. Основні
Федорова Д.В.
принципи оздоровчого харчування окремих груп населення. Харчування людей при
підвищених психоемоційних наван-таженнях та гіподинамії. Харчування спортсменів і осіб з
підвищеними фізичними навантаженнями. Особ-ливості харчування людей з хронічними
захворюваннями органів травлення, серцево-судинної системи, нирок, порушенні обміну
речовин та алергічних станах. Досвід організації харчування в ряді країн світу.
Гігієна та санітарія Основи гігієни і санітарії та державний санітарно-епідеміологічний нагляд. Санітарно-гігіє- Д-р мед наук, проф.
нічні вимоги до розміщення та об’ємно-планувальних рішень закладів ресторанного
Карпенко П.О.
господарства. Санітарно-гігієнічні вимоги до утримання закладів ресторанного господарства
та особистої гігієни персоналу. Санітарно-гігієнічна, ветеринарно-санітарна оцінка якості
харчових продуктів та сировини. Санітарно-гігієнічні вимоги до технологічного процесу у
закладах ресторанного господарства. Основи профілактики харчових захворювань мікробної і
немікробної природи у закладах ресторанного господарства.
КАФЕДРА ТУРИЗМУ ТА РЕКРЕАЦІЇ
Event комунікації Комунікаційний mix івенту. Комунікаційні завдання та інструменти на стадії PRE–EVENT, к.е.н., доц. Забалдіна
упродовж події, на стадії PОST–EVENT. Створення та підсилення обізнаності щодо події. Ю.Б.
Формування позитивного іміджу події. Посилення потреби у події. Конвертація попиту у
продажі під час івенту. EVENT брендінг. Медіа комунікації у просуванні та популяризації
івента. Використання традиційних рекламоносіїв. Подієвий і селебритис-маркетинг івенту.

2

3

4

5

6

Цифрові канали комунікації івенту. Нативний і вірусний маркетинг у просуванні івентів.
Медіаплан івенту, його структура.
Event креатив
Основні техніки та прийоми в креативі. Забезпечення емоційного фону івенту. Креативне к.е.н., доц. Забалдіна
оформлення. Звукове оформлення події. Етапи роботи над сценарієм івенту. Сценарний план і Ю.Б.
його схема. Режисерська театралізація. Монтаж як метод сучасної режисури івенту.
Майстерність актора, її складові. Музика в режисерському рішенні події. Поняття «декораційне
мистецтво», «сценографія». Сценографія як синонім декораційного мистецтва. Значення
сценічної графіки в структурі події. Значимість сценографії при проведенні події. Поняття
композиції як методу побудови художньої форми.
Event менеджмент Сутність event менеджменту та підходи до його визначення. Класифікація івентів. Особливості к.е.н., доц. Дупляк Т.П.
івентів в туризмі. Стан та перспективи розвитку івент-ринку. Специфіка та організація роботи
івент-компаній. Функції та задачі івент-менеджера. Підрядники івент-компаній. Планування
івентів. Концепція івенту. Вибір локації для проведення івенту. Таймінг та програма івенту.
Логістика івентів. Контроль в event менеджменті. Управління персоналом в event менеджменті.
Розробка бюджету івенту. Безпека івентів. Ефективність в event менеджменті.
Event технології в Івент як складова туристичної діяльності. Історичні передумови розвитку івент технологій к.г.н, доц.
туризмі
Анімаційна діяльність як частина івентивної сфери. Технологія організації анімаційної діяльності Мазурець Р.Р.
як частини івентивної сфери туризму. Соціально-економічні та соціально-психологічні
особливості надання анімаційних послуг. Технологія створення та реалізації програм різних форм
івентивної діяльності в туризмі. Документальний супровід організації та проведення івентивних
заходів. Основні види івентивної діяльності в туризмі та технології їх організації (свято, спортивні,
ігрові, музичні та танцювальні заходи, шоу й технологія їх організації
Event
Види туроператорів та турагентів, їх основні обов’язки. Технологія організації подорожей д.е.н., проф.
туроперейтинг
туроператором. Major international tour operators та їх місце у формування івент-турпродукту. Михайліченко Г.І
OTA’s та On-line booking: основні форми, види та способи бронювання туристичних послуг.
Туристичний сервіс: організація обслуговування івент-заходів. Функціональне забезпечення
програм івент-заходів. Формування господарських зв’язків та договірні відносини в івенттуризмі. Організація надання туристичних, екскурсійних, анімаційних та інших послуг.
Документальне забезпечення виконання туристичних формальностей: паспортні, візові,
валютні та медико-санітарні туристичні формальності.
Health туризм
Cутність та особливості розвитку туризму здоров’я, особливості просторової структури д.г.н., проф.
туризму здоров’я, різні напрямки, медичні інститути та соціальні структури, придатні для Гладкий О.В.
туризму здоров’я, особливості туризму здоров’я в різних країнах, регіонах, континентах,
теоретичні основи туризму здоров’я, галузева та просторова структури офтальмологічного,
бариатричного та судиннохірургічного туризму, ревматології та ортопедичного туризму,
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лікування раку, кардіологічного туризму, косметичної хірургії та дерматології, естетичного
туризму, туризму стоматологічної допомоги, сімейної і спортивної медицини.
Економіка туризму Роль туризму в національній та світовій економіці. Ринок туристичних послуг: попит, д.е.н., проф.
пропозиція, конкуренція,
конкурентоспроможність. Ресурсний потенціал суб’єктів Ткаченко Т.І.
туристичної діяльності, матеріальні та нематеріальні, трудові та фінансові ресурси. Оплата д.е.н., проф. Роскладка
праці персоналу в туризмі. Виробничо-продуктова програма. Доходи, поточні витрати, Н.О.
прибуток і рентабельність суб’єктів туристичної діяльності. Ціноутворення, оподаткування,
інвестиційна діяльність, підприємницькі ризики в туризмі.
Екскурсійна справа Теоретико-методичні засади краєзнавства. Туристично-краєзнавчий потенціал туристичних к.пед.н., доц.
районів України. Екскурсія та її сутність. Класифікація екскурсій. Методика підготовки Клімова А.М.
екскурсії. Методика та техніка проведення екскурсії. Професійна майстерність екскурсовода.
Диференційований підхід до екскурсійного обслуговування.
Інновінг в туризмі Інноваційний проект як основа інновінгу. Креативні технології проактивного управління д.е.н., проф.
інноваційними проектами в туризмі. Інноваційний туристичний продукт. Інноваційний Михайліченко Г.І
туристичний потенціал. Технологічні інновації в процесах туристичного обслуговування.
Івент-маркетинг та маркетингові інновації в туризмі. Провайдинг інновацій в туризмі. Методи
та моделі управління інноваційним розвитком туристичного підприємства. Фінансове та
інвестиційне забезпечення інновінгу в туризмі.
Інформаційні
Організація управління інформаційними ресурсами туристичного підприємства. Захист к.е.н., доц. Хлопяк С.В.
системи і
інформації та інформаційна безпека. Інформаційно-технічне забезпечення туристичного офісу.
технології в
Автоматизовані системи управління туристичними, готельними та ресторанними
туризмі
підприємствами. Глобальні (GDS) та альтернативні (ADS) системи бронювання туристичних
послуг. Використання інтернет-технологій в туризмі. Інтернет-сайти туристичних
підприємств. Мультимедійні та мобільні технології в сфері туризму. Геоінформаційні системи
(ГІС) в туризмі.
Комунікаційний
Комунікативна компетентність персоналу – ключовий фактор конкурентоспроможності в к.е.н., доц. Білик В.В.
менеджмент
туристичному бізнесі. Теоретичні засади комунікативного менеджменту. Психодіагностика у
сфері туризму. Вербальне спілкування в комунікативній практиці менеджера туризму.
Невербальне спілкування в комунікативній практиці менеджера туризму. Міжкультурна
комунікація в туристичному бізнесі. Технології комунікативного менеджменту. Комунікативна
культура та професійний етикет менеджера туризму.
Культурнопізнавал Культурно-пізнавальний туризм як масовий вид сучасного світового туризму. к.е.н., доц. Білик В.В.
ьний
Психомотиваційні засади культурнопізнавального туризму. Культурна спадщина як ресурсний
туризм
потенціал культурно-пізнавального туризму. Культурні ландшафти, сучасна культура та
мистецтво як джерело туристського інтересу. Культурно-історичний туризм. Замковий туризм.
Археологічний туризм. Етнокультурний туризм. Гастрономічний туризм. Винний туризм.
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Курортна справа
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Курортний
туроперейтинг
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Маркетинг в
туризмі

16

Менеджмент

Промисловий туризм. Особливості організації та перспективи розвитку культурнопізнавального туризму.
Курортна справа, суть та її задачі. Предмет курортології, визначення основних її термінів. д.г.н., проф.
Санаторно-курортне обслуговування. Клімат та його роль в оздоровчому процесі. Гладкий О.В.
Ландшафтотерапія. Відомі кліматичні курорти Європи. Лікувальні мінеральні води. Лікувальні
фізичні чинники термічної та водної природи. Відомі курорти Азії , Америки, Африки,
Австралії
та
Океанії.
Грязелікування
(пилоїдотерапія),
озокеритолікування,
парафінолікування, глинолікування, лікування піском (псамотерапія). Лікувальні чинники
механічної природи. Фітотерапія, ароматерапія та фаунотерапія в санаторно-курортному
оздоровленні.
Створення та організація роботи курортного туроператора. Правова регламентація діяльності з д.е.н., проф.
організації й надання курортних послуг. Види курортного продукту та його програмного Михайліченко Г.І
забезпечення. Склад та якість комплексних послуг в курортному обслуговуванні. Концепції
курортного обслуговування: зміст, мета, форми, принципи, механізми, тактика, технології.
Ресурсний потенціал, зміст і насичення програм курорного обслуговування: медичний туризм,
фізична реабілітація, санаторно-курортне лікування; програми краси та здоров’я, програми
регенерації, релаксації, відновлення та ін. Логістика курортів: методи закупівлі, сервісна
логістика. Віртуальний туроперейтинг/ агентування суб’єкта підприємництва.
Сутність та еволюція концепції маркетингу, особливості та перспективи розвитку маркетингу к.е.н., доц.
в туризмі, маркетингове середовище суб’єктів туристичного ринку, туристичний ринок як Забалдіна Ю.Б.
об’єкт маркетингу, споживча поведінка туристів, сегментація ринку туристичних послуг,
методичні засади маркетингових досліджень, прикладні напрями маркетингових досліджень у
туризмі, маркетингова продуктова політика туристичного підприємства та дестинації,
маркетингова цінова політика туристичного підприємства, маркетингова політика збуту
туристичного продукту, комунікаційна політика туристичних підприємств і дестинацій,
концепція холістичного маркетингу в туризмі, маркетинг туристичних операторів і агентів,
маркетинг туристських дестинацій, маркетинг підприємств суміжних секторів ринку,
некомерційний маркетинг у туризмі, технології е-маркетингу в туризмі, роль маркетингу в
стратегічному плануванні туристичного підприємства та дестинації, маркетингове планування,
організація та контроль маркетингової діяльності в туризмі.
Сутність, функції менеджменту та історія його розвитку. Прийняття управлінських рішень. кан.наук з держ.упр.,
Методи та особливості управління підприємствами сфери туризму. Організаційноправові доц. Кравцов С.С.
аспекти та форми управління туристичним, готельним та ресторанним бізнесом. Проектування
роботи та проектування структури управління підприємством сфери туризму. Технології
кадрового менеджменту та основи організаційної поведінки. Оперативне управління

17

Методологія і
організація
наукових
досліджень

18

Міжнародний
МІСЕ туризм

19

Міжнародний
туризм

20

Організація
туризму

підприємством сфери туризму. Управління туристичним комплексом. Офісний менеджмент.
Самоменеджмент. Ефективність менеджменту.
Методологія наукового дослідження як філософська дисципліна: проблеми наукового пізнання д.е.н., проф.
в історії філософії, діалектика як теорія та методологія наукового дослідження, логічні та Ткаченко Т.І.
гносеологічні засади наукового дослідження. Методологія й організація наукових досліджень
у туризмі, у т.ч. здобувачів вищої освіти. Основні етапи та форми, рівні й методи наукового
дослідження в туризмі. Інформаційне забезпечення наукових досліджень у туризмі.
Науковометрична база даних. Апробація результатів наукового дослідження. Вимоги до
написання та публікації наукових матеріалів.
Сутність та складові MICE туризму. Еволюція розвитку MICE туризму. Класифікація MICE к.е.н., доц. Дупляк Т.П.
туризму. Міжнародні організації з MICE туризму. Міжнародна статистика MICE туризм. Стан
та тенденції розвитку ринку MICE туризму в Україні. Особливості обслуговування MICE
туристів. Інфраструктура MICE туризму. Сутність та особливості організації інсентив-турів.
Організація проведення виставкових заходів. Планування участі у виставкових заходах.
Характеристика ділових заходів. Види розсадження учасників ділових заходів. Номенклатура
устаткування та інвентарю для проведення ділових заходів.
Теоретичні основи розвитку міжнародного туризму. Соціально-економічне значення та д.г.н., проф.
індикатори розвитку міжнародного туризму. Міжнародні туристичні організації. Гладкий О.В.
Транснаціоналізація туристичного бізнесу: передумови та еволюція розвитку. Туристичні к.е.н., доц. Дупляк Т.П.
транснаціональні корпорації: сутність та типи. Моделі управління туристичними
транснаціональними корпораціями. Міжнародні готельні мережі як форма транснаціональних
корпорацій в туризмі. Організаційні структури управління транснаціональних корпорацій в
туризмі. Ефективність діяльності туристичних транснаціональних корпорацій.
Модуль 1. «Основи туризмознавства»: Функції туризму, умови та фактори його розвитку. д.е.н., проф.
Організація ринку туристичних послуг. Види туризму, маршрутів і турів. Туристична система Михайліченко Г.І.
і її складові. Туристична політика України на сучасному етапі. Нормативні вимоги щодо к.пед.н., доц.
організації й забезпечення туристичної діяльності.
Клімова А.М.
Модуль 2. «Організація туристичних подорожей»: Умови та принципи створення і
функціонування туристичних підприємств в Україні. Технологія створення туристичного
продукту та формування продуктового асортименту турорганізаторів. Принципи формування
програм перебування туристів.
Система транспортного забезпечення туристів. Туристичні перевезення авіа- та залізничним
транспортом. Морські та річкові перевезення і круїзи. Автотранспортне обслуговування
туристів та організація автотурів. Туристичні формальності. Паспортно-візові формальності.
Митні, валютні та медико-санітарні формальності. Технологія організації та умови здійснення
туристичних подорожей. Страхування в туризмі. Туристичні документи та правила їх
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оформлення. Бронювання туристичного обслуговування. Претензійна робота в туризмі.
Безпека туристичних подорожей.
Модуль 3. «Туроперейтинг»: Туроперейтинг та агентський бізнес в туризмі. Проектування
туристичного продукту. Формування асортименту послуг туристичного оператора. Каталог
туристичних пропозицій. Схеми роботи туроператора з контрагентами та постачальниками.
Система збуту послуг туроператорів: методи, канали та мережа збуту турпослуг. Сайт
туристичного оператора. Прикладний туроперейтинг. Програмний туризм як основа сучасного
туроперейтингу. Рецептивний туроперейтинг. Ініціативний туроперейтинг. Консолідований
туроперейтинг.
Теоретичні основи рекреалогії. Поняття «рекреаційна система». Рекреаційна діяльність як к.е.н., доц. Жученко В.Г.
специфічна діяльність суспільства щодо організації умов для задоволення потреб населення у
відпочинку. Курорт як комплексне поняття, його складові. Типологія курортів за спеціалізацією.
Класифікація та загальна характеристика курортно-рекреаційних технологій. Рекреаційне
природокористування. Інструменти охорони природи в системі природокористування. Платне
природокористування в системі рекреаційного природокористування.
Діловий туризм: бізнес-подорожі, конгресно-виставковий туризм, інсентив-туризм. Релігійні к.е.н., доц. Хлопяк С.В.
подорожі у християнстві, ісламі, буддизмі. Організація міжнародних круїзних маршрутів.
Фестивальний та карнавальний туризм. Спортивні івент-тури. Підготовка та проведення
туристичних походів. Підбір та експлуатація туристичного спорядження. Сільський зелений та
екологічний туризм. Лікувально-оздоровчі подорожі. Нові види спеціалізованого туризму:
гастрономічний, винний, пригодницький, екстремальний туризм.
Сутність стартапінгу в туристичному бізнесі. Організаційноправові засади стартапінгу. кан.наук з держ.упр.,
Процедура створення та стадії розвитку стартапу. Бізнес-моделі стартапу. Стейкхолдери доц. Кравцов С.С.
стартапу. Формування команди стартапу та управління її розвитком. Організація робочого
простору стартапу. Управління часом в стартапі. Технології стартап менеджменту. Презентація
стартапу. Digital технології стартапінгу в туристичному бізнесі.
Конкурентні переваги суб’єктів туристичного бізнесу завдяки застосуванню інструментарію к.е.н., доц. Білик В.В.
стратегічного маркетингу в умовах невизначеності зовнішнього середовища. Маркетингове
стратегічне планування. Маркетинговий стратегічний аналіз у сфері туризму. Стратегії STPмаркетингу суб’єктів туристичного бізнесу. Маркетингові конкурентні стратегії суб’єктів
туристичного бізнесу. Маркетингові стратегії розвитку суб’єктів туристичного бізнесу.
Інженерні основи туристичній картографії (туристична картографія – галузь науки, техніки, д.г.н., проф.
виробництва та торгівлі; вимірювальні прилади та устаткування в туристичній картографії; Гладкий О.В.
карта як модель фізичної та віртуальної реальності; математичні основи туристичній
картографії; картографічні умовні позначення. Картосеміотика). Прикладне застосування
туристичній картографії (геоінформаційні системи та технології. Інфраструктура
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геопросторових банків даних; картографічні ресурси та сервіси Інтернету. Геопортали;
глобальні навігаційні супутникові системи). Технологія виробництва туристичної
картографічної продукції та застосування в сфері обслуговування.
Туристичні
Формування механізмів створення та розвитку туристських дестинацій різних типів. д.е.н., проф.
дестинації
Особливості менеджменту туристських дестинацій. Маркетингова політики туристських Ткаченко Т.І.
дестинацій. Методологія забезпечення конкурентоспроможності туристських дестинацій. к.е.н., доц.
Політики державно-приватного партнерства та кластерна політика на рівні сучасних Забалдіна Ю.Б
туристських дестинацій. Туристська дестинація у контексті сталого розвитку.
ТуристичноТуристично-рекреаційне країнознавство як наукова дисципліна. Методологія та методика д.г.н., проф.
рекреаційне
країнознавчих досліджень в туризмі. Туристичні ресурси як основа розвитку туризму. Гладкий О.В.
країнознавство
Туристичне регіонознавство. Види туризму з рекреаційною метою. Активні види туризму. к.е.н., доц. Жученко В.Г.
Культурно-пізнавальний, релігійний та подієвий туризм. Діловий туризм. Міський, сільський та
екологічний туризм. Характеристика країн Європейського, Американського, Близькосхiдного,
Пiвденно-Азiатського, Азiатсько-Тихоокеанського, Африканського туристичних мaкpopeгіонів.
Управління
Сутність системи корпоративного управління, місце корпоративного управління у загальній кан.наук з держ.упр.,
корпораціями в
системі управління підприємством. Зовнішні та внутрішні чинники, що впливають на систему доц. Кравцов С.С.
туризмі
корпоративного управління. Принципи формування та функціонування корпорацій у сфері
послуг і у сфері туризму. Моделі корпоративного управління в сучасних умовах. Основні
елементи та принципи корпоративного контролю. Методи оцінювання економічної
ефективності корпоративного управління.
Управління
Теоретичні засади управління проектами в туризмі. Обґрунтування доцільності та д.е.н., проф.
проектами в
ефективності проекту в туризмі. Планування проекту в туризмі. Управління часом при Роскладка Н.О.
туризмі
реалізації проекту в туризмі. Управління ресурсним забезпеченням проекту в туризмі.
Управління проектною командою в туризмі. Управління комунікаціями проекту в туризмі.
Управління проектними ризиками в туризмі. Управління якістю проекту в туризмі. Контроль
реалізації проекту в туризмі. Автоматизовані системи управління проектами.
Управління якістю Наукові основи управління якістю в туризмі. Управління якістю надання готельних та д.е.н., проф.
в туризмі
гастрономічних послуг. Управління якістю надання туристичних послуг. Управління якістю Роскладка Н.О.
надання послуг з транспортного обслуговування. Управління якістю персоналу в туризмі.
Методи оцінювання та контролю якості в туризмі.
Luxury туризм
Еволюція концепції розкоші в туризмі. Європейська, американська моделі споживання люкса і д.е.н., проф.
нова філософія споживання розкоші. Особливості та специфічні вимоги організації послуг Михайліченко Г.І.
luxury туризму. Драйвери споживчої поведінки: специфічні вимоги, формування
психологічного портрету потенційних споживачів послуг сегменту luxury туризму. Технологія
організації програм індивідуальних подорожей cегменту luxury туризм. Планування подорожей
VIP-туристів. Транспортне забезпечення індивідуальних програм luxury туризм. Luxury

туристичні дестинації. Круїзний та яхтовий туризм. Гральний туризм. Клубний туризм. Spa &
Wellness туризм. Інтеграція концепцій розкоші та сталості в туризмі.
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КАФЕДРА ІНЖЕНЕРНО-ТЕХНІЧНИХ ДИСЦИПЛІН
Архітектор розробляє об’ємно-планувальну структуру, на її основі створює дизайн проекту – Доцент, к.арх.
візуалізує і доносить до замовника (виконавця) свої ідеї за допомогою програмного Мазур Л.М.
забезпечення Autodesk 3ds Max після чого безпосередньо втілює їх у життя. Дизайн середовища
– поняття складне, багатопланове, має значний естетичний та психофізіологічний вплив на
людину. Сприятливі умови для відвідувачів готелів забезпечуються завдяки створенню
комфорту як у будівлі готелю, так і на прилеглій до неї території. Загальний комфорт
внутрішнього простору готелів є комплексним показником, що визначається екологічним,
функціональним і естетичним комфортом середовища кожного окремого приміщення готелю.
Загальні поняття проектування. Нормативна документація, яка використовується в
проектуванні. Креативна візуалізація засобами Corel DRAW.Програма тривимірної візуалізації
Autodesk 3ds Max. Рендеринг засобами програми Autodesk 3ds Max.


2.

Безпека життя

Знання для безпечного життя і комфортної праці
Доцент, к.т.н.,
Результати навчання. Теоретичні знання про пільги і компенсації передбачені працівникам у Гахович С.В.
зв’язку з тимчасовою втратою працездатності, при догляді за хворою дитиною, при
травмуванні. Відповідальність керівника за порушення законодавства з охорони праці.
Практичні навички щодо забезпечення виконання комплексу робіт на об’єкті з попередження
виникнення надзвичайних ситуацій, ліквідації їхніх наслідків. Вміння створювати безпечні
умови праці для збереження здоров’я та працездатності під час трудової діяльності. Знання
шкідливих і небезпечних факторів виробничої діяльності та заходів і засобів захисту від їх
впливу на працівників. Організація практичної роботи на виробництві з урахуванням вимог,
що забезпечують виконання законодавчих положень і вимог нормативної документації,
безпеку технологічних процесів, безпеку експлуатації устаткування, пожежну профілактику.

3.

Дизайн

Дизайн створює культуру. Культура формує цінності. Цінності визначають майбутне. Доцент, к.арх.
Роберт.Л.Петерс. Естетична організація середовища, досягнення краси інтер’єру обумовлюють Мазур Л.М.
безліч різноманітних завдань. Головні з них – це композиція простору, колірне рішення та
оздоблення поверхонь, дизайнерська форма обладнання й меблів, рішення декоративних
деталей, освітлення, озеленення тощо. Дисципліна формує у здобувачів вищої освіти базові
дизайнерські компетентності – досвід сприйняття, осмислення і критичного засвоєння
дизайнерської інформації з періодичних і спеціальних видань, надає теоретичні знання та

практичні навички з проектування і оформлення внутрішнього простору готельних і
ресторанних комплексів. Загальні поняття проектування. Нормативна документація, яка
використовується в проектуванні. Креативна візуалізація засобами Corel DRAW. Програма
тривимірної візуалізації Autodesk 3ds Max. Рендеринг засобами програми Autodesk 3ds Max.
4.

Електротехніка

Дисципліна «електротехніка» має прикладний характер, студенти працюють виключно з Доцент, к.т.н.,
сучасним обладнанням та елементами електричних кіл. Студенти ознайомлюються принципами Романенко Р.П.
передачі електроенергії; сучасними протоколами живлення електронних пристроїв (USB Power
Delivery та Qualcomm Quick Charge); видами роз’єднувачів та стандартами напруги в блоці
живлення ПК. Обговорюватимуться системи енергозбереження як підприємства так і
електронних пристроїв. Лабораторні роботи проходять в сучасній лабораторії електротехніки,
яка оснащена інвентарем та технічними пристроями для роботи з електричними колами
поверхневого та наскрізного монтажу. Студенти отримають практичні навички роботи із
ватметрами, цифровими тестерами. На лабораторних будуть вивчатися схеми включення
компонентів електричних схем у ланцюги, схеми захисту електрообладнання від перепадів
напруги. На окремій лабораторній роботі студенти підключають ПК до мережі Ethernet через
FTP-кабель, вивчаються схеми обтискання (RG45) та протокол передачі живлення РоЕ.

5.

Засоби
вимірювання

6.

Інженерна та
комп’ютерна
графіка

Після вивчення дисципліни «Засоби вимірювання» студенти отримають знання щодо видів Доцент, к.т.н.,
вимірювальних приладів, експлуатаційно-технічних характеристик вимірювальної техніки, Романенко Р.П.
будови, принципів роботи, правил експлуатації та техніки безпеки під час використання окремих
приладів, методів калібрування, технічного обслуговування та повірки вимірювальних приладів.
На лекціях розглядаються методики та прилади, що використовуються у лабораторіях харчових
виробництв, для вимірювання температури, тиску, рН, прозорості, кількості продукту, інші. На
практичних заняттях пройде ознайомлення із існуючими методиками вимірювання параметрів і
визначатиметься найбільш достовірна із них. Студенти навчаться градуювати, калібрувати
датчики та складати алгоритми вимірювання та оброки результатів.
Сучасний розвиток науки, техніки, технологій і комунікацій на сьогодні є одним з Доцент, к.т.н.,
найпривабливіших напрямів інвестування завдяки її направленості на розв’язання Григоренко О.М.
різноманітних інженерних задач: 3D моделювання, вивчення правил технічного
документування, набуття вмінь розв’язувати інженерні задачі графічними засобами, розвитку
навичок виконання й читання креслень. Необхідність вивчення систем комп’ютерної графіки
зумовлена інтенсифікацією інформаційного обміну, вимогами підвищення рівня творчості та
продуктивності праці та звільнення від рутинної роботи. Довіряють такі завдання
кваліфікованим фахівцям, значна частка з них – випускники КНТЕУ, які опанували дисципліну
«Інженерна та комп’ютерна графіка». Метою дисципліни є виховання у здобувачів вищої
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освіти вміння сприймати, осмислювати, критично оцінювати та редагувати інженерну
інформацію, формування практичних навичок роботи з нормативною документацією,
оволодіти принципами розробки і прийомами створення елементів комп’ютерної графіки за
допомогою систем автоматизованого проектування (САПР) та вміти на практиці їх
використовувати при розробці і впровадження новітніх технологій.
Інженерне та
Будь-яка будівля – це комплекс інженерних систем та обладнання, які, взаємодіючи, Старший викладач, к.т.н.,
технологічне
забезпечують сприятливі умови побуту, трудової діяльності, виконання технологічних Криворучко М.Ю.
обладнання
операцій, а також є запорукою тривалої експлуатації будівлі та захисту навколишнього
середовища.
Метою дисципліни «Інженерне та технологічне обладнання» є формування у студентів знань
та навичок щодо інженерного та технологічного обладнання будівель і споруд, його
раціональної експлуатації, обслуговування, реконструкції.
Системи опалення, їх характеристика та обладнання. Системи вентиляції. Системи
кондиціювання повітря. Системи водопостачання і каналізації. Системи електрозабезпечення.
Системи зв’язку, телекомунікацій, охоронної та пожежної сигналізації. Вертикальний
транспорт будівель. Проектування і експлуатація інженерних систем будівлі.
Інжиніринг
На сучасному рівні особливостями науково-технічного прогресу є стрімке зростання та Доцент, к.т.н.,
будівель
оновлення науково-технічної інформації і швидке впровадження наукових розробок в усі сфери Палієнко О.О.
життя людини і зокрема у будівництво. Професійна діяльність технологів і менеджерів у сфері
готельно-ресторанного бізнесу нерозривно пов’язана з постійним розвитком матеріальнотехнічної бази. Інжинірингова діяльність у сфері будівництва. Основні будівельні матеріали.
Громадські будівлі. Ґрунти. Основи та фундаменти. Конструктивні елементи громадських
будівель. Землевідведення та землекористування. Основи будівельного проектування.
Договірні відносини у будівництві. Авторський та технічний нагляд за будівництвом.
Технічна експлуатація будівель і споруд. Нетрадиційні та відновлювальні джерела енергії.
Зелене будівництво. Енергозбереження в будівництві.
Легка промисловість - це підприємства, які виробляють предмети масового споживання з Доцент, к.т.н.,
Обладнання
підприємств легкої різних видів сировини. Головна відмінність даної галузі в швидкій окупності вкладених коштів. Палієнко О.О.
До основних сфер легкої промисловості відноситься швейна, галантерейна, текстильна,
промисловості
шкіряна, взуттєва та інші галузі. Виробниче обладнання легкої промисловості –
високотехнологічне, продуктивне, але не дешеве. Сьогодні у всьому світі серед виробників
актуально прагнення до створення продукції високої якості, тому сучасне обладнання
оснащено комп'ютерними технологіями, що дозволяють використовувати останні інноваційні
розробки і матеріали. Загальна класифікація підприємств легкої промисловості. Основні
технологічні процеси та їх характеристика. Характеристика і класифікація обладнання за
видом технологічного процесу. Вимоги до технологічних машин і обладнання. Показники
якості технологічних машин і обладнання. Теоретичні основи роботи машин і апаратів,
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Обладнання
підприємств
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Проектування
готелів
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Проектування
готелів і курортів

застосовуваних у виробництві. Правила експлуатації обладнання та його обслуговування.
Обладнання з вбудованою мікропроцесорної системою управління. Правила розміщення та
умови безпечної експлуатації обладнання в виробничих приміщеннях.
Харчова промисловість – складова агропромислового комплексу, яка, з огляду на один із Доцент, к.т.н.,
найбільших агропромислових потенціалів України, є однією з перспективніших галузей Палієнко О.О.
виробництва нашої країни. Виробники переробної промисловості пропонують достатньо
широкий асортимент високоякісної продукції як для внутрішнього ринку, так і для експорту в
зарубіжні країни. Їхня продукція не тільки якісна, але і вельми конкурентоспроможна на
світовому ринку харчової промисловості. Використання сучасного обладнання є запорукою і
необхідною передумовою виробництва конкурентоспроможної продукції високої якості.
Класифікація сировини. Класифікація технологічних процесів харчових виробництв.
Класифікація обладнання. Особливості роботи технологічного обладнання харчових
підприємств. Структурні елементи машин, апаратів та потокових ліній. Параметри роботи
технологічного обладнання, основні правила експлуатації обладнання.
В останні роки Україна стає перспективним туристичним напрямком і для внутрішніх туристів, Доцент, к.т.н.,
і для зарубіжних мандрівників, яких приваблює недорогий відпочинок. У цій ситуації в Україні Григоренко О.М.
зростає необхідність будівництва та проектування готелів різних типів. Сучасний готель
повинен відповідати міжнародним стандартам якості. Дисципліна «Проектування готелів»
вивчає особливості проектування усіх типів сучасних готелів: апартамент-готелів бізнес-,
конгрес- і конференц-готелів, туристичних готелів, курортних готелів, а також невеликих
кемпінгів і мотелів. Після визначення основних параметрів майбутнього готелю, узгодження
змісту технічного завдання, розробляється комплекс проектної документації (ескізний проект,
робочий проект з архітектурно-будівельним та інженерним розділами, кошторис будівництва,
3D-візуалізація й інша документація). Дисципліна «Проектування готелів» викладається з
використанням найсучасніших інтерактивних методик (проекційна апаратура, інтерактивні
дошки, найсучасніше програмне забезпечення систем автоматизованого проектування (САПР),
наочні матеріали аналогового та цифрового формату, ознайомлення з реальними проектами).
В останні роки курорти і міста України набувають усе більшої туристичної привабливості і Доцент, к.т.н.,
стають перспективним напрямом для внутрішніх туристів, і для зарубіжних мандрівників, яких Григоренко О.М.
приваблює недорогий відпочинок. У цій ситуації в Україні зростає необхідність будівництва та
проектування готелів різних типів. Сучасний готель повинен не тільки відповідати чинним
українським нормам проектування, але і відповідати міжнародним стандартам якості.
Дисципліна «Проектування готелів і курортів» вивчає особливості проектування усіх типів
сучасних готелів: транзитних готелів, розрахованих на будівництво в ділових центрах великих
міст зі зручним розташуванням неподалік від вокзалів або аеропортів, адміністративних
будівель або культурних пам'яток; бізнес, конгрес- і конференц-готелів, які розраховані в
першу чергу на організацію корпоративних і міжнародних конференцій, ділових зустрічей та
переговорів; туристичних готелів, розрахованих на організацію активного відпочинку у
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найпопулярніших туристичних дестинаціях (гірськолижний спорт, пішохідний, водний і
велосипедний туризм і т.д.).
З огляду на популярність закладів ресторанного господарства, послуги із проектування кафе, Доцент, к.т.н.,
Проектування
барів, ресторанів, закладів клубного типу користуються значним попитом. Довіряють такі Григоренко О.М.
закладів
завдання кваліфікованим фахівцям, підготовку яких, протягом понад 40 років здійснює
ресторанного
КНТЕУ, зокрема, і під час вивчення дисципліни «Проектування закладів ресторанного
господарства
господарства». У проекті закладу харчування слід врахувати безліч нюансів. Це і розташування
на ділянці з урахуванням інфраструктури та розміщення сусідніх будівель, і норми техніки
безпеки та санітарні норми, економічні фактори. Також враховують передбачувану кількість і
контингент відвідувачів, особливості розміщення і підключення устаткування, дизайн та інші
деталі. Проектування закладів харчування вимагає глибокого розуміння специфіки
ресторанного господарства, знання основних принципів ведення ресторанного бізнесу.
Крафтові продукти відрізняються від промислових якістю, смаком і характером, адже крафтове Доцент, к.т.н.,
Проектування
виробництво, пропонує не масовий товар створений на конвейєрі, а одиничну, індивідуального Григоренко О.М.
крафтових
виробництва продукцію. На сьогодні попит на крафтові харчові продукти зростає в усьому
виробництв
світі, і тому існує великий попит на фахівців з проектування крафтових міні-виробництв. Такі
спеціалісти визначають політику підприємства з цілого комплексу організаційно-технічних
питань, зокрема щодо проектування відповідних цехів, технологічних ліній, нагляду за їх
монтажем, обґрунтування раціональних режимів роботи устаткування та впровадження
сучасних наукоємних технологій приділена основна увага в дисципліні «Проектування
крафтових виробництв». Загальні поняття проектування. Нормативна документація, яка
використовується в проектуванні. Оволодіння сучасними методами проектування.
Характеристика і принципи роботи крафтових виробництв з випуску різних видів харчових
продуктів. Організація виготовлення якісної, безпечної, конкурентоспроможної харчової
продукції на крафтових виробництвах. Визначення потужності та підбір технологічного
устаткування для різних крафтових виробництв. Системи автоматизованого проектування.
Проектування
Проектування підприємств легкої промисловості враховує у своїй діяльності багато факторів: Доцент, к.т.н.,
підприємств легкої тип виробництва, підбір і поєднання технологічного устаткування, формування технологічних Григоренко О.М.
промисловості
ліній, останні досягнення науки і техніки, прив'язка до навколишнього містобудівного та
інфраструктурного середовища з урахуванням норм техніки безпеки, санітарних вимог,
економічних факторів. Проектування вимагає глибокого розуміння специфіки легкої
промисловості, знання основних принципів організації виробництв: слід врахувати особливості
устаткування і технологій, що плануються до впровадження, особливостей підключення до
комунікацій. І – на завершальному етапі – проектування самого підприємства з використанням
сучасних систем автоматизованого проектування. Мета дисципліни - формування системи
теоретичних знань та практичних навичок щодо проектування підприємств легкої
промисловості різних типів на основі діючої нормативної бази та Законодавства України.

16.
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Проектування
підприємств
харчової
промисловості

Проект підприємства харчової галузі має врахувати багато факторів: нормативні вимоги, Доцент, к.т.н.,
специфіку виробництва, особливості роботи та порядок поєднання елементів технологічного Григоренко О.М.
устаткування у виробничі лінії, рівень розвитку технологій виробництва та зберігання
сировини заготовок і готової продукції, особливості ділянки розміщення з урахуванням
інфраструктури та містобудівного оточення, норми техніки безпеки, санітарні вимоги,
економічні чинники.
Проектування вимагає глибокого розуміння специфіки харчової галузі, знання основних
принципів організації виробництва – особливостей устаткування і технологій, специфіку їх
освоєння персоналом, порядок підключення до комунікацій, порядок здачі в експлуатацію. І,
на завершальному етапі – створення проекту самого підприємства з використанням сучасних
систем автоматизованого проектування.
Процеси і апарати Під час вивчення дисципліни студенти опанують основні методи дослідження й аналізу Доцент, к.т.н.,
харчових
процесів (аналітичний, експериментальний, синтетичний). Здобудуть навички фізичного та Форостяна Н.П.
виробництв
математичного моделювання цих процесів. Отримають знання основ теорії подібності, та
навички їх застосування для дослідження технологічних процесів і розрахунку апаратів для їх
реалізації. Отримають поняття про насосні установки їхню будову та принципи дії, навички
розрахунку основних параметрів насосів різних типів у харчових виробництвах. Отримають
знання класифікації, характеристики і методи дослідження дисперсних систем. Закономірності
процесів перемішування, диспергування, псевдорозрідження, осадження та інших механічних
процесів. Засвоять основи теплотехніки і закономірності протікання теплових процесів на
виробництві. Знання сутності і теоретичних основ процесів пастеризації, стерилізації,
випарювання, варіння, смаження. Знання принципів дії теплових машин і устаткування.
Ознайомляться із основами електротехніки у закладах ресторанного господарства.
Діяльність підприємства сфери обслуговування починається зі створення привабливого для Доцент, к.т.н.,
Системи
автоматизованого відвідувачів, зручного для персоналу, а головне неповторного інтер’єру та екстер’єру.
Расулов Р.А.
Потужними засобами створення проектів і тривимірної візуалізації приміщень і будівель за цими
проектування
проектами є системи автоматизованого проектування.
Тому основною метою дисципліни «Системи автоматизованого проектування» є виховання у
здобувачів вищої освіти вміння сприймати, осмислювати, критично оцінювати та редагувати
проектну інформацію, формування практичних навичок роботи з системами автоматизованого
проектування незамінних при виконанні функцій замовника. Загальні поняття проектування.
Нормативна документація, яка використовується в проектуванні. Системи автоматизованого
проектування. Побудова креслень планів у середовищі ArchiCAD. Побудова тривимірних моделей
в ArchiCAD. Креативна візуалізація засобами ArchiCAD. Програма тривимірної візуалізації
Autodesk 3ds Max. Рендеринг засобами програми Autodesk 3ds Max.
Технічні
засоби Під час вивчення дисципліни студенти отримують достатні знання про основні види і типи Доцент, к.т.н.,
митного контролю обладнання, що використовується у митному контролі.
Романенко Р.П.

20.

21.

На заняттях студенти отримують інформацію щодо особливостей роботи засобів ендоскопії,
рентгенівського обладнання, металодетекторів, тощо. Вивчаються можливості найновіших
зразків обладнання від основних виробників товарів з безпеки.
Зміст дисципліни: Рентгенівські апарати для контролю багажу, ручної поклажі та поштових
відправлень. Металошукачі. Технічні засоби виявлення небезпечних предметів: зброї,
вибухових пристроїв, їх елементів. Детектори дорогоцінних металів, коштовних каменів.
Каратоміри. Детектори валют, експертиза купюр та елементи захисту світових валют.
Детектори наркотичних речовин. Засоби радіозв’язку. Системи автоматичного обшуку
пасажирів. Автоматизовані ваговимірювальні комплекси.
Всі практичні заняття проводяться на реальному обладнанні та зразках. Будуть аналізуватися
фальшиві грошові купюри; методи підробки печаток; використання спец-маркерів для таємних
позначок; ідентифікація виробів з дорогоцінних металів, пошук вогнепальної та холодної зброї.
Організація торгового процесу просто не може бути здійснена без сучасного автоматизованого, Доцент, к.т.н.,
Торговельне
комп’ютеризованого, і часто – дуже специфічного торговельного обладнання.
обладнання
Тарасенко І.І.
Метою дисципліни “Торговельне обладнання” є формування у студентів комплексу знань та
навичок щодо технічного забезпечення торговельно-технологічних процесів обслуговування
покупців, вибору, розміщення, експлуатації, технічного обслуговування торговельного
обладнання закладів сфери роздрібної і оптової торгівлі.
Досягнення мети забезпечується формуванням у здобувачів ряду компетентностей: знання
номенклатури, функціонального призначення і сфери використання торговельного обладнання;
розуміння технічних характеристик обладнання, конструкції та принципу дії; опанування навичок
експлуатації обладнання, які необхідні в подальшій професійній діяльності; засвоєння принципів
безпечного використання обладнання в умовах діючих торговельних об’єктів; вміння здійснювати
підбір обладнання при проектуванні торговельних об’єктів.
Устаткування
Запорукою ефективності сучасних закладів готельно-ресторанного господарства є використання Доцент, к.т.н.,
закладів готельно- сучасного, економічного, ергономічного, але різноманітного за принципом дії і конструкцією Тарасенко І.І.
ресторанного
устаткування.
господарства
Метою дисципліни “Устаткування закладів готельно-ресторанного господарства” є опанування
студентами принципів функціонування і набуття умінь роботи із різними видами устаткування, що
забезпечує роботу закладів готельно-ресторанного господарства, навичок раціональної
експлуатації, обслуговування та реконструкції устаткування, основ енергозбереження.
Досягнення мети забезпечується формуванням у здобувачів ряду компетентностей: знання видів,
функціонального призначення і сфери використання устаткування закладів готельно-ресторанного
господарства; розуміння будови, принцип дії, технічних характеристик устаткування; вміння
аналізувати основні фактори, що впливають на ефективність функціонування устаткування;
знання правил безпеки праці при використанні різних видів устаткування. кваліфіковано підбирати
устаткування для закладів готельно-ресторанного господарства.
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Одним з визначальних факторів високоефективної і якісної роботи закладів ресторанного Доцент, к.т.н.,
господарства є впровадження і використання сучасного торгово-технологічного устаткування. Тарасенко І.І.
Метою дисципліни “Устаткування закладів ресторанного господарства” є формування у
студентів комплексу знань та навиків щодо автоматизації технологічних процесів у
ресторанному господарстві, їх удосконалення, вибору, розміщення, експлуатації і технічного
обслуговування механічного, теплового, холодильного і торговельного устаткування закладів
ресторанного господарства, теоретичних основ процесів теплової, механічної та холодильної
обробки продуктів ресторанного господарства.
Досягнення мети забезпечується формуванням у здобувачів ряду компетентностей: знання
технічних характеристик устаткування, конструкції та принципу дії, особливостей його
експлуатації; опанування навиками роботи на устаткуванні, які необхідні в подальшій
професійній діяльності; знання технічних вимог безпеки при роботі з устаткуванням; здатність
розраховувати продуктивність і коефіцієнт використання машин і апаратів; вміння
здійснювати підбір устаткування виробничих, торговельних, допоміжних і складських
приміщень закладів ресторанного господарства.
Одним із визначальних факторів, що обумовлює комфорт перебування людини в туристично- Старший викладач, к.т.н.,
рекреаційному комплексі, є надійна і безвідмовна робота його устаткування, що створює передумови Криворучко М.Ю.
для повноцінного відпочинку і відновлення організму.
Метою дисципліни «Устаткування закладів туристично-рекреаційного комплексу» є опанування
студентами принципів функціонування інженерних систем будівель, основ енергозбереження,
набуття умінь роботи із устаткуванням, що забезпечує роботу закладів туристично-рекреаційного
комплексу та надання ними послуг, навичок раціональної експлуатації, та сервісного
обслуговування елементів устаткування.
Устаткування житлової частини та клінінгу. Устаткування для пралень хімчисток, перукарень.
Устаткування адміністративних приміщень. Устаткування виробничих приміщень ресторану.
Торговельне устаткування. Устаткування для послуг оздоровлення. Пляжне устаткування.
Устаткування для конференц- та бізнес-центрів. Устаткування для організації дозвілля.
Устаткування туристичних маршрутів та екологічних стежок. Устаткування для благоустрою
території. Устаткування систем опалення. Устаткування систем вентиляції і кондиціювання повітря.
Устатуквання систем водопостачання і каналізації. Устаткування системи енергозабезпечення,
зв'язку, охоронної та протипожежної сигналізації. Устаткування вертикального транспорту будівель.
Розуміння фізичних законів, що обумовлюють протікання процесів виробництва і функціонування Доцент, к.п.н.,
181 обладнання, оволодіння знаннями новітніх досягнень фізичної науки; навичками проведення Форостяна Н.П.
експериментальних досліджень та аналізу отриманих результатів, навичками виявлення
закономірностей, побудови або удосконалення технологій на їхній основі, що є незамінною
кваліфікаційною характеристикою фахівця спеціалізації технології в ресторанному господарстві.

25.

26.

27.

Завданням дисципліни є – набуття студентами знань, формування комплексного розуміння
світобудови; озброєння теоретичними та експериментальними методами дослідження; набуття
досвіду лабораторних досліджень; формування елементів фізично-наукової інтуїції; набуття
навичок виконання завдання та аналізу отриманих результатів; навичок роботи з науководослідним обладнанням.
Розуміння фізичних законів що обумовлюють протікання процесів виробництва і Доцент, к.п.н.,
Фізика
Спеціальність 121 функціонування обладнання, оволодіння знаннями новітніх досягнень фізичної науки; Форостяна Н.П.
навичками проведення експериментальних досліджень та аналізу отриманих результатів,
«Інженерія
навичками виявлення закономірностей, побудови або удосконалення технологій на їхній
програмного
основі, що є незамінною кваліфікаційною характеристикою фахівця.
забезпечення»
Завданням дисципліни є – набуття студентами знань, формування комплексного розумінння
світобудови; озброєння теоретичними та експериментальними методами дослідження; набуття
досвіду лабораторних досліджень; формування елементів фізично-наукової інтуїції; набуття
навичок виконання завдання та аналізу отриманих результатів; навичок роботи з науководослідним обладнанням. Короткий зміст дисципліни
Розуміння фізичних законів що обумовлюють протікання процесів виробництва і функціонування Доцент, к.п.н.,
Фізика
Спеціальність 122 обладнання, оволодіння знаннями новітніх досягнень фізичної науки; навичками проведення Форостяна Н.П.
експериментальних досліджень та аналізу отриманих результатів, навичками виявлення
«Комп’ютерні
закономірностей, побудови або удосконалення технологій на їхній основі, що є незамінною
науки та
кваліфікаційною характеристикою фахівця.
інформаційні
Завданням дисципліни є – набуття студентами знань, формування комплексного розуміння
технології»
світобудови; озброєння теоретичними та експериментальними методами дослідження; набуття
досвіду лабораторних досліджень; формування елементів фізично-наукової інтуїції; набуття
навичок виконання завдання та аналізу отриманих результатів; навичок роботи з науководослідним обладнанням.
Фізичні методи
Розуміння фізичних законів що обумовлюють протікання процесів виробництва і Доцент, к.п.н.,
дослідження
функціонування обладнання, оволодіння знаннями новітніх досягнень фізичної науки; Форостяна Н.П.
Спеціальність 076 навичками проведення експериментальних досліджень та аналізу отриманих результатів,
«Підприємництво, навичками виявлення закономірностей, побудови або удосконалення технологій на їхній
торгівля та біржова основі, що є незамінною кваліфікаційною характеристикою фахівця.
діяльність»
Завданням дисципліни є – набуття студентами знань, формування комплексного розуміння
світобудови; озброєння теоретичними та експериментальними методами дослідження; набуття
досвіду лабораторних досліджень; формування елементів фізично-наукової інтуїції; набуття
навичок виконання завдання та аналізу отриманих результатів; навичок роботи з науководослідним обладнанням.
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КАФЕДРА ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОГО БІЗНЕСУ
Моделі
бізнесу
LRHs.
Категорії та типи готелів Luxury: VIP бренди розкішних готелів. Сервісні к.е.н., Гопкало Л.М.,
Luxury Сервіс
процеси Luxury готелів. Принципи персоналізації послуг для клієнтів преміум-сегменту. к.е.н., Ткачук Т.М.
Стандарти екоклінінгу у Luxury готелях. Портфель послуг для Luxury сегментів. Особливості
організації консьєрж-сервісу в Luxury готелях. Готельний FAQ. Батлер-сервіс в Luxury готелях.
Ресторанний Luxury сервіс. Професійні стандарти ексклюзивного сервісу. Корпоративна репутація
готелю. Критерії та показники оцінки ступеню задоволення VIP-клієнта. Безпека та security сервіс.
Концепція «Revenue менеджменту» як аналітичної технології управління доходами та базису к.е.н., доц. Кулик М.В.
Revenue
для застосування у практичній діяльності методик забезпечення продажів оптимальної
менеджмент
кількості номерів готелю за максимальною ціною через найбільш ефективні канали збут.
Фактори, що впливають на ефективність методів «Revenue менеджменту». Методи, техніки,
моделі щодо застосування практичних та ефективних підходів до формування справедливої
ринкової вартості готельної послуги як товару, розробки гнучкої політики ціноутворення,
визначення недостатнього рівня доходів готелю.
Генеза та сучасний стан готельної справи. Організація діяльності підприємств готельного к.е.н., Гопкало Л.М.,
Готельна справа
господарства різних типів та категорій. Організація зовнішнього та внутрішнього простору в к.е.н., доц. БовшЛ.А.,
підприємствах готельного господарства. Організація сервісних служб, прийом та розміщення к.е.н., ДаниленкоМ.І.,
туристів в готелях різних типів та категорій. Імплементація міжнародних стандартів к.е.н., Салімон О.М.,
обслуговування споживачів. Застосування екологічних стандартів. Дотримання стандартів к.е.н., КомпанецьК.А.
забезпечення безпеки перебування гостей. Інноваційні технології сервісних процесів.
Економіка готелів і Ресурсний потенціал підприємств готельного та ресторанного господарства та економічні к.е.н., доц. КуликМ.В.,
передумови його використання. Управління обсягом реалізації послуг підприємств готельного к.е.н., доц. БовшЛ.А.
ресторанів
та ресторанного господарства. Формування собівартості послуг та продукції, управління
витратами у сегменті HoReCa. Управління прибутком та рентабельністю готелів і ресторанів.
Формування цін на готельні послуги та продукцію ресторанного господарства. Планування
фінансів, оцінка їх фінансового стану. Оцінка рентабельності та інвестиційної привабливості
підприємств готельного та ресторанного господарства.
Формування та ефективність використання ресурсного потенціалу ресторанів. Методичний к.е.н., доц.
Економіка
інструментарій та порядок проведення аналізу та планування товарообороту. Методика Міска В.Г.,
ресторанів
розробки виробничої програми ресторану. Методичний інструментарій та порядок проведення к.е.н., доц. БовшЛ.А
аналізу та планування поточних витрат ресторанів. Ціноутворення в ресторанному бізнесі.
Управління фінансовими результатами діяльності ресторанів. Комплексний аналіз діяльності
ресторанів з використанням сучасних методик. Управління інвестиціями ресторанів.
Сутність івентивного менеджменту. Класифікація івентивних заходів. Міжнародний досвід к.е.н., ДаниленкоМ.І.
Івентивний
управління івентивними заходами. Планування івентивних заходів. Особливості організації к.е.н., Ткачук Т.М.
менеджмент
івентивних заходів у сегменті HoReCa. Контроль в івентивному менеджменті. Управління
персоналом в системі івентивного менеджменту. Рекламно-інформаційне забезпечення
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івентивних заходів. Залучення коштів для проведення івент-заходів. Критерії ефективності
управління івентивними заходами. Оцінка ефективності управління івент-заходами.
Суть та види інформаційних систем і технологій в сегменті HoReCa. Автоматизація робочого к.е.н., доц.
Інформаційні
місця персоналу. Програмні продукти автоматизації системи управління. Автоматизація Сененко І.А.
системи і
виробничого обліку, складського обліку і управління закупками, управління собівартістю,
технології в
фінансової підсистеми, системи управління персоналом. Застосування інформаційних
готельному та
технологій при реалізації маркетингової функції. Особливості здійснення PR в Інтернеті.
ресторанному
Інформаційні системи бронювання і резервування послуг у готельному і ресторанному бізнесі.
бізнесі
Глобальні розподільчі інформаційні системи.
Інтернет-технології в управлінні організацією. Поняття інформаційних систем. Призначення і к.е.н., доц.
Інформаційні
функції інформаційних систем в управлінні організацією. Інформаційні технології створення Сененко І.А.
системи і
послуг (продуктів). Бази даних. Призначення і функції інформаційних систем в управлінні
технології в
організацією. Стан упровадження інформаційних технологій в управлінні організацією.
ресторанному
Інформаційні системи бронювання і резервування послуг у готельно-ресторанному бізнесі.
бізнесі
Глобальні дистриб’юторні системи у готельно-ресторанному бізнесі.
Роль комунікативного менеджменту в епоху комунікативного буму. Методики к.е.н., доц.
Комунікативний
психодіагностики як передумови ефективного спілкування в готельно-ресторанному бізнесі. Расулова А.М.,
менеджмент
Методики професійного спілкування менеджера у сфері гостинності з використанням к.е.н., Ткачук Т.М.
вербальних та невербальних комунікативних технік і технологій. Міжкультурна комунікація у
готельно-ресторанному бізнесі. Професійне використання сучасних психолінгвістичних
технологій. Правила етикету та культури спілкування в професійному середовищі та зі
споживачами підприємств готельно-ресторанного бізнесу.
Маркетингові дослідження ринку готельних та ресторанних послуг. Споживач як об’єкт маркетингу. к.е.н., Полтавська О.В.
Маркетинг
Сегмент HoReCа як об’єкт маркетингу. Продуктова, цінова, збутова, комунікаційна політика
суб’єкта готельного та ресторанного бізнесу. Рекламна та PR технології. Брендинг суб’єкта
готельного та ресторанного бізнесу. Сервісний маркетинг. Інтернет-маркетинг. Внутрішній
маркетинг. Прямий маркетинг. Планування маркетингової діяльності. Аудит маркетингової
діяльності суб’єкта готельного та ресторанного бізнесу. Міжнародний маркетинг сегменту HoReCа.
Концепції менеджменту у сфері гостинності. Функції менеджменту. Процес управління. д.е.н., проф.
Менеджмент
Методи та форми управління готельним і ресторанним бізнесом. Управління персоналом. Босовська М.В.,
Кадрова політика і стратегії управління персоналом суб’єктів готельного та ресторанного к.е.н., доц.
бізнесу. Зміст і завдання операційного менеджменту в готельному і ресторанному бізнесі. Зміст Расулова А.М.
і завдання адміністративного менеджменту в готельному і ресторанному бізнесі. Проектування
робіт суб’єкта готельного та ресторанного бізнесу. Проектування організаційної структури
управління. Ефективність менеджменту суб’єкта готельного та ресторанного бізнесу.
Концепції менеджменту у сфері гостинності. Функції менеджменту. Процес управління у д.е.н., проф.
Менеджмент
готелів і ресторанів сегменті HoReCa. Сучасний ресторатор та готельєр: професійні та особистісні компетентності. Босовська М.В.,
Прийняття управлінських рішень. Методи та форми управління готельним і ресторанним к.е.н., доц.
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бізнесом.. Кваліфікаційні вимоги до персоналу front-office та back-office готелів та ресторанів. Расулова А.М.
Soft та hard skills персоналу готелів та ресторанів. Facility management суб’єктів готельного і
ресторанного бізнесу. Дизайн організаційної структури управління суб’єкта готельного та
ресторанного бізнесу. Ефективність менеджменту суб’єкта готельного та ресторанного бізнесу.
Методологія наукового дослідження як філософська дисципліна. Діалектика як теорія та д.е.н., проф.
Методологія і
методологія наукового дослідження. Логічні основи наукового дослідження. Гносеологічні Босовська М.В.,
організація
засади наукового дослідження. Проблеми істини в науковому дослідженні. Методологічні к.е.н., доц.
наукових
основи наукового дослідження. Специфіка наукового пізнання. Основні етапи та форми у Расулова А.М.
досліджень
процесі наукового дослідження. Рівні й методи наукового дослідження. Аргументація та доказ
у науковому дослідженні. Структура і динаміка наукового дослідження – випускної
кваліфікаційної роботи, наукової статті, тез наукової доповіді.
Теоретичні засади HR-менеджменту. Організування діяльності та функції служб HR- д.е.н., проф.
HR-менеджмент
готелів і ресторанів менеджменту. Персонал у системі HR-менеджменту. HR-політика та HR-стратегія. Планування Босовська М.В.,
персоналу готелів і ресторанів. Наймання та адаптація персоналу готелів і ресторанів. к.е.н., доц.
Оцінювання та розвиток фахових комптентностей персоналу готелів і ресторанів. Вивільнення Расулова А.М.
персоналу готелів і ресторанів. Організаційна поведінка та командний HR-менеджмент готелів
і ресторанів. Результативність HR-менеджменту.
Теоретичні засади споживчої поведінки у сфері гостинності. Сегментація ринку послуг гостинності. к.е.н.
Поведінка
споживачів послуг Методологія досліджень споживчої поведінки у сфері гостинності. Моделювання поведінки Компанець К.А.
споживачів послуг гостинності. Маркетингові комунікації у формуванні споживчої поведінки. Роль
гостинності
брендінгу у формуванні споживчої поведінки. Стала поведінка споживачів послуг гостинності.
Сутність, цілі та завдання стратегічного маркетингу в готельному і ресторанному бізнесі. д.е.н., проф.
Стратегічний
Інформаційно-аналітичне забезпечення стратегічного маркетингу в готельному і ресторанному Бойко М.Г.
маркетинг в
бізнесі. Маркетинговий стратегічний аналіз підприємницького середовища. Маркетинговий
готельному та
стратегічний аналіз внутрішнього середовища. Маркетинговий стратегічний аналіз споживачів
ресторанному
готельних та ресторанних послуг. Smart-технології стратегічного маркетингу в готельному і
бізнесі
ресторанному Бізнесі. Маркетингові стратегії суб’єктів готельного і ресторанного бізнесу.
Контролінг маркетингових стратегій суб’єктів готельного і ресторанного бізнесу.
Стратегічний
Сутність, цілі та завдання стратегічного маркетингу в ресторанному бізнесі. Інформаційно-аналітичне д.е.н., проф.
маркетинг в
забезпечення стратегічного маркетингу в ресторанному бізнесі. Маркетинговий стратегічний аналіз Бойко М.Г.
ресторанному
підприємницького середовища ресторанного бізнесу. Маркетинговий стратегічний аналіз
бізнесі
внутрішнього середовища суб’єктів ресторанного бізнесу. Маркетинговий стратегічний аналіз
споживачів ресторанних послуг. Smart-технології стратегічного маркетингу в ресторанному бізнесі.
Маркетингові стратегії та контролінг маркетингових стратегій суб’єктів ресторанного бізнесу.
Управління бізнес- Характеристика основних та допоміжних бізнес-процесів суб’єктів готельного і ресторанного к.е.н., доц.
бізнесу. Структура бізнес-процесів готелю. Структура бізнес-процесів ресторану. Етапи Расулова А.М.
процесами
управління бізнес-процесами суб’єктів готельного і ресторанного бізнесу. Роль інформаційних
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технологій в управлінні бізнес-процесами. Моделі удосконалення бізнес-процесів. Методи
реінжинірингу бізнес-процесів із застосуванням інформаційних технологій. Проектування
бізнес-процесів суб’єктів готельного і ресторанного бізнесу.
Девелопмент: сутність, цілі, етапи. Девелопмент готельної нерухомості. Організація взаємодії д.е.н., проф.
Управління
девелоперськими стейкхолдерів девелоперського проекту. Обґрунтування девелоперського проекту. Бізнесплан Бойко М.Г.
девелоперського проекту. Управління термінами девелоперського проекту. Управління
проектами в
готельному бізнесі вартістю девелоперського проекту. Управління якістю та персоналом девелоперського
проекту. Управління комунікаціями та ресурсним забезпеченням девелоперського проекту.
Управління ризиками та претензіями девелоперського проекту.
Поняття системи дистрибуції. Характеристика основних каналів дистрибуції послуг готелів: к.е.н., доц.
Управління
система інтернет-бронювання готелів, інтернет-турагенції, глобальні системи розподілу. Расулова А.М.
дистрибуцією
Альтернативні канали дистрибуції послуг готелів: онлайн-майданчики бронювання, оренди та
послуг
розміщення. Стимулювання дистриб’юторів послуг готелів і ресторанів різних типів.
Комунікація у системі трейдмаркетингових активностей. Аналітика дистрибуції та планування
продажів. Управління асортиментом. Архітектура програм лояльності різних типів.
Ефективність каналів та системи дистрибуції послуг готелів і ресторанів.
Генеза управління корпораціями в готельному та ресторанному бізнесі. Імплементація моделей к.е.н., доц.
Управління
та міжнародних стандартів корпоративного управління в готельний та ресторанний бізнес. Охріменко А.Г.
корпораціями в
Публічне розміщення акцій (IPO) як джерело формування коштів корпорацій. Особливості
готельному та
процесу глобалізації готельного та ресторанного бізнесу. Рейтингові оцінки управління
ресторанному
корпораціями в готельному і ресторанному бізнесі (Forbes Travel Guide). Соціальна
бізнесі
відповідальність та корпоративна культура в готельному і ресторанному бізнесі.
Поняття та сутність управління проектами крафтових виробництв. Функції і підсистеми к.е.н. Салімон О.М.
Управління
управління проектами; життєвий цикл проекту. Розробка концепції проекту. Орієнтовний зміст і
проектами
методика розробки ТЕО проекту. Цілі та основні етапи процесу реалізації проекту крафтових
крафтових
виробництв. Оцінка економічної ефективності проекту. Сучасні методи та засоби організаційного
виробництв
моделювання проектів крафтових виробництв. Проектно-цільові організаційні структури. Оцінка
ефективності інвестиційних проектів крафтових виробництв. Класифікація проектних ризиків.
Управління
Складові процесу обґрунтування проекту. Основні процеси планування проекту. Види ресурсів д.е.н., проф.
проектами в
для забезпечення реалізації проекту в готельному і ресторанному бізнесі. Технології та методи Бойко М.Г.
готельному та
управління ресурсним забезпеченням проектів в готельному та ресторанному бізнесі. Засоби
ресторанному
та джерела фінансування проекту. Види проектних ризиків у готельному та ресторанному
бізнесі
бізнесі. Сутність процесу «управління якістю проекту» в готельному і ресторанному бізнесі.
Формування інформаційного середовища для контролювання проекту. Формування та
управління людськими ресурсами проекту.
Управління
Складові процесу обґрунтування проекту. Основні процеси планування проекту. Види ресурсів д.е.н., проф.
проектами в
для забезпечення реалізації проекту в ресторанному бізнесі. Складові процесу обґрунтування Бойко М.Г.
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проекту. Етапи обґрунтування концепції проекту: формування ідеї проекту, визначення
функціональних характеристик, репрезентація неймінгу закладу ресторанного господарства.
Інвестиційне резюме проекту. Інформаційне забезпечення процесу планування проекту в
ресторанному бізнесі. Сутність процесу управління ресурсами проекту. Види проектних
ризиків у ресторанному бізнесі.
Сутність процесу контролю виконання проекту у
ресторанному бізнесі як функції управління проектами.
Управління якістю Основи теорії управління якістю. Вітчизняний та міжнародний досвід управління якістю в д.е.н., проф.
послуг в готелях
готелях та ресторанах; концепція управління послуг. Методологія управління якістю в готелях Босовська М.В.,
та ресторанах. Оцінка якості готельних та ресторанних послуг. Система управління якістю в
готелях та ресторанах; імплементація моделі Європейського індексу задоволеності споживачів
у системі управління якістю послуг готелів і ресторанів. Сертифікація систем управління
якістю готелів та ресторанів. Контроль та аудит якості готельних та ресторанних послуг.
ЦіннісноПонятійне поле теоретичного базису ціннісно орієнтованого управління. Характеристика д.е.н., проф.
орієнтоване
функцій цінностей в управлінні підприємствами. об’єкти, суб’єкт, мета, завдання, напрями Бойко М.Г.
управління
реалізації та система принципів ціннісно орієнтованого управління. Концепція побудови
системи ціннісно орієнтованого управління. Інтегрована система оцінювання соціальноекономічної цінності підприємства. Дослідження моделі економічної поведінки споживача.
Методичні основи оцінювання цінності клієнтської бази підприємства.
КАФЕДРА ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ
Фізичне виховання Дисципліна «Фізичне виховання» викладається для студентів освітнього ступеня бакалавра для Гамов В.Г. заф.кафедри;
всіх галузей знань та напрямів підготовки. Є обов’язковою дисципліною і викладається Короп М.Ю. к.п.н.,
протягом І-ІV семестрів, формою підсумкового контролю є залік ( ІІ та ІV семестр).
доцент;
Предметом вивчення «Фізичного виховання» є фізичний розвиток, функціональне Биковська Л.Б. к.п.н.,
удосконалення організму, навчання основним життєво-важливим руховим навичкам, вмінням; доцент ;
є якісна, динамічна характеристика рівня розвитку і реалізації можливостей людини, що Самоленко Т.В. канд.
забезпечує біологічний потенціал його життєдіяльність, необхідний для гармонійного наук з фіз. виховання і
розвитку.
спорту, доцент
КАФЕДРА БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ
Аналіз діяльності Предмет, метод та інформаційне забезпечення аналізу діяльності банку. Аналіз капіталу банку. ст.викл.
Аналіз зобов’язань банку. Загальний аналіз активів банку. Аналіз кредитних операцій банку. Нетребчук Л.О.
банку
Аналіз інвестиційних вкладень банку. Аналіз комісійних та інших послуг банку. Аналіз доходів
і витрат банку. Аналіз фінансових результатів банку. Аналіз ліквідності банку. Аналіз ризиків
банку. Комплексний аналіз та оцінка фінансового стану банку.
Фінансовий ринок як об’єкт аналізу. Теоретична база аналізу фінансових ринків. Методичні к.е.н., доц.
Аналіз
засади аналізу фінансових ринків. Технічний аналіз фінансових ринків. Фундаментальний Серажим Ю.В.
фінансових
аналіз фінансових ринків. Специфічні методи аналізу фінансових ринків
ринків
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Концептуальні основи та інформаційне забезпечення аналізу звітності емітента. Фінансова ст.викл. Степаник А.О.
звітність емітента як джерело аналітичної інформації. Методи та моделі аналізу звітності
емітента цінних паперів. Комплексний аналіз показників емітента цінних паперів. SWOT аналіз функціонування емітента. Рейтингова оцінка інвестиційної привабливості емітента.
Формування звіту з інвестиційного аналізу емітента та прийняття управлінських рішень
Предмет, метод та інформаційне забезпечення аналізу діяльності фінансових посередників. к.е.н., доц. Гербич Л.А.
Методологічні засади та інформаційне забезпечення аналізу діяльності банку. Аналіз капіталу
банку. Аналіз зобов’язань банку. Аналіз активів банку. Аналіз фінансових результатів та
фінансової стійкості банку. Аналіз діяльності кредитної спілки. Аналіз діяльності лізингової
компанії. Аналіз діяльності ломбарду. Аналіз діяльності інституту спільного інвестування.
Аналіз діяльності недержавного пенсійного фонду
Сутність, причини та наслідки криз у банку. Теоретичні засади антикризового управління к.е.н., доц. Гербич Л.А.
банку (АУБ). Інфраструктура АУБ. Державна політика у сфері АУБ. Стратегічні аспекти АУБ.
Теоретичні положення діагностики кризи розвитку банку. Інструментарій діагностики
кризового стану та загрози банкрутства банку. Теоретичні основи формування антикризової
програми банку. Фінансово-економічні аспекти підготовки та проведення антикризових
заходів банку. Контроль за виконанням антикризової програми банку
Сутність, причини та наслідки криз у діяльності фінансових установ. Державна антикризова к.е.н., доц. Гербич Л.А.
політика. Теоретичні засади антикризового управління фінансовою установою. Інфраструктура
антикризового управління фінансовою установою. Теоретичні положення діагностики кризи
розвитку фінансової установи. Інструментарій діагностики кризи розвитку фінансової
установи. Теоретичні основи формування антикризової програми фінансової установи.
Практичні аспекти підготовки та проведення антикризових заходів фінансової установи.
Контроль за виконанням антикризової програми фінансової установи. Стратегія антикризового
управління фінансовою установою.
Сутність, мета та загальні принципи контролю та аудиту у фінансових установах. Визначення к.е.н., доц. Недеря Л.В.
ролі внутрішнього контролю у системі управління діяльністю фінансової установи. Організація
аудиту у фінансових установах. Аудит конкретної фінансової установи: кредитної спілки,
ломбарду, лізингової компанії тощо. Узагальнення та реалізація результатів аудиту
Загальна характеристика банківської діяльності. Організація сучасних банківських систем. к.е.н., доц.
Центральний банк, його основні завдання та функції. Організація діяльності та управління банком. Сидоренко В.А.
Банки на ринку банківських послуг. Ризики у банківській діяльності. Банківська система в умовах к.е.н., доц. Кірєєва К.О.
глобалізації. Стабільність банківської системи. Державне регулювання банківської системи
к.е.н., доц. Сушко Н.М.
Основи банківської безпеки. Загрози банку. Недобросовісна конкуренція та промислове к.е.н., доц.
шпигунство у банках. Охорона і режим у банках. Інформаційна безпека банку. Безпека Сидоренко В.А.
банківських операцій. Інформаційно-аналітичне забезпечення діяльності банку
Дисципліна спрямована на розкриття теоретичних та практичних проблем функціонування к.е.н., доц. Сушко Н.М.
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установ банківської системи; особливостей процесу формування і використання банківських
ресурсів; здійснення розрахунково-касової, кредитної, інвестиційної та іншої діяльності
комерційних банків; розуміння функцій, принципів та операцій Національного банку України.
В дисципліні розкрито теоретичні засади регулювання діяльності банків на міжнародному та к.е.н., доц. Сушко Н.М.
національному рівнях. Зокрема охарактеризовано організаційну структуру системи банківського
регулювання та нагляду, процес створення і реєстрації банків в Україні, особливості безвиїзного
та виїзного нагляду за діяльністю банків, комплексної рейтингової оцінки діяльності банків за
системою CAMELSО, банківського нагляду на основі оцінки ризиків.
Теоретичні основи контролінгу та його особливості в банку. Стратегічний контролінг у банку. д.е.н., проф. Шульга Н.П.
Оперативний контролінг у банку. Бюджет як інструмент оперативного контролінгу в банку.
Організація та функціонування служби банківського контролінгу. Контролінг як інформаційна
база для прийняття управлінських рішень. Контролінг банківських ризиків.
Вступ до теорії банківського менеджменту. Планування діяльності банку. Організаційно-правові к.е.н., ст.викл. Еркес О.Є.
основи банківського менеджменту. Система управління банку. Управління організаційною
структурою банку. Управління бізнес- процесами банку. Управлінські рішення в банку. Кадрова
політика банку. Розподіл повноважень та мотивація банківського персоналу. Управлінська поведінка
та управління групами у банківському менеджменті. Контроль у банківському менеджменті
Загальна характеристика активних та пасивних операцій банку. Власні ресурси банку та к.е.н., доц. Кірєєва К.О.
порядок їх формування. Залучені ресурси банку та порядок їх формування. Розрахункові ст.викл. Котенко У.М.
операції банку. Операції банку з обслуговування міжнародних розрахунків клієнтів. Касові
операції банку. Основи організації кредитних операцій банку. Особливості окремих кредитних
операцій банку. Факторингові операції банку. Лізингові операції банку. Операції банку з
цінними паперами. Електронне банківництво. Міжбанківські операції
Побудова бухгалтерського обліку у фінансових компаніях. Облік діяльності кредитної спілки. к.е.н., доц. Недеря Л.В.
Специфіка обліку операцій ломбарду. Облік у лізингових компаніях. Облік основних операцій
інститутів спільного інвестування. Облік в установі накопичувального пенсійного
забезпечення. Облік у страховій компанії. Облік операцій фондів фінансування будівництва.
Облік у факторингових компаніях
Система бухгалтерського обліку у банках. Облік статутного капіталу. Облік грошових коштів банку. к.е.н., доц. Плісак Т.О.
Облік безготівкових розрахунків із застосуванням платіжних інструментів. Облік депозитних та ст.викл. Степаник А.О.
інших зобов’язань банку. Облік операцій з фінансовими інструментами. Облік кредитних активів та
позабалансових активів і зобов’язань кредитного характеру. Облік операцій банку з інструментами
капіталу. Облік операцій банку з борговими цінними паперами. Облік операцій в іноземній валюті.
Облік основних засобів, інших матеріальних активів та нематеріальних активів. Облік фінансового
результату діяльності банку. Фінансова звітність банку.
Валютний ринок як об’єкт аналізу. Сутність та організація валютного дилінгу. Валютний курс к.е.н., доц. Серажим
та котирування Поточні операції на валютному ринку. Техніка проведення дилінгових угод.
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Технічний та фундаментальний аналіз на валютному ринку. Специфічні методи аналізу
Ю.В.
В
дисципліні
представлено
теоретичні
та
практичні
аспекти
функціонування
грошово-кредитного
Гроші та кредит
к.е.н., доц. Сушко Н.М.
ринку; розглянуто природу та сутність грошей, грошового обороту та грошових потоків, грошової к.е.н., доц.
системи, інфляції та грошових реформ, Важливу увагу приділено розкриттю сутності кредиту та Серажим Ю.В.
кредитної системи, ролі Центрального банку, комерційних банків та спеціалізованих кредитно- ст.викл. Степаник А.О.
фінансових установ у системі національних та міжнародних відносин
Принципи захисту прав та інтересів споживачів фінансових послуг з огляду на відповідальну к.е.н., доц.
Захист прав
взаємодію надавачів та споживачів таких послуг. Формування алгоритмів захисту прав та Аванесова І.А.
споживачів
фінансових послуг інтересів споживачів фінансових послуг щодо переходу права власності на фінансові активи,
розміщення фінансових активів та використання фінансових активів.
Сутність засобів/інструментів захисту прав та інтересів споживачів фінансових послуг.
Загальні засади фінансової звітності банку. Структура та зміст фінансової звітності банку. к.е.н., доц. Плісак Т.О.
Звітність банку
Коригування та виправлення помилок у фінансовій звітності. Консолідована фінансова звітність
банку. Загальні засади формування статистичної звітності банку. Баланс та оборотно-сальдовий
баланс банку. Статистична звітність за кредитними, депозитними та касовими операціями банку.
Статистична звітність про операції банку з цінними паперами та платіжними картками.
Статистична звітність про операції банку в іноземній валюті. Статистична звітність про ризики, що
виникають у банківській діяльності, та їх покриття. Основи податкової звітності банку.
Теоретичні основи інвестиційного кредитування. Банківське інвестиційне кредитування. д.е.н., проф. Шульга Н.П.
Інвестиційне
Інвестиційне кредитування під заставу нерухомості. Лізинг як спосіб інвестиційного
кредитування
кредитування. Державне інвестиційне кредитування. Міжнародне інвестиційне кредитування.
Управління ризиками при інвестиційному кредитуванні
Використання інформаційних технологій та систем у банківській сфері. Структура інформації у ст.викл. Нетребчук Л.О.
Інформаційні
банківській сфері та технологія її отримання. Структура банківських інформаційних технологій
системи
та систем. Корпоративні мережі банків. Організація автоматизованого ведення банківської
і технології у
банківській сфері діяльності. Обробка інформації в системі автоматизації банку (САБ). Електронна пошта НБУ.
Система електронних міжбанківських платежів. Міжнародні телекомунікаційні системи та їх
використання у банківській діяльності. Електронний банківський бізнес. Система «Клієнтбанк» та її основні операції. Безпека банківських інформаційних технологій та систем.
Інформаційні
Використання сучасних інформаційних технологій у фінансово-кредитних установах. к.е.н., доц. Гербич Л.А.
системи
Структура інформації у фінансово-кредитних установах та технологія її отримання. Структура
і технології у
інформаційних технологій та систем фінансово-кредитних установ. Корпоративні мережі
фінансовофінансово-кредитних установ. Організація автоматизованого ведення діяльності фінансовокредитних
кредитних установ. Обробка інформації в СА фінансово-кредитних установ. Міжнародні
установах
телекомунікаційні системи та їх використання у діяльності фінансово-кредитних установ.
Безпека інформаційних технологій та систем фінансово-кредитних установ
Конкурентоспро- Теоретичні основи конкурентоспроможності фінансових установ. Конкурентна позиція к.е.н., доц. Маслова Н.О.
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фінансових установ. Конкурентні стратегії фінансових установ. Оцінка конкурентоспроможності фінансових установ. Система управління конкурентоспроможністю фінансових установ
Сутність, мета та загальні принципи контролю, ревізії та аудиту в банках; визначення ролі к.е.н., доц. Недеря Л.В.
внутрішнього контролю у системі управління діяльністю банку; організація контрольно ревізійної роботи та аудиту в банках; ревізія та аудит розрахункових операцій банку; контроль,
ревізія та аудит касових операцій банку; контроль, ревізія та аудит депозитних
операцій банку; контроль, ревізія та аудит кредитних операцій банку; контроль, ревізія та аудит
операцій банку кредитного характеру; контроль, ревізія та аудит порядку формування
статутного фонду банку; контроль, ревізія та аудит операцій банку з цінними паперами;
узагальнення та реалізація результатів ревізії та аудиту в банках
Для студентів спеціалізації «Банківська справа»
к.е.н., доц.
Зміст та складові кредитного менеджменту в банку. Інфраструктура управління процесом Сидоренко В.А.
кредитування в банку. Оцінювання банком кредитоспроможності позичальників. Організація ст.викл. Нетребчук Л.О.
кредитного процесу за кредитами окремим галузям економіки. Організація кредитного процесу
за кредитами фізичним особам. Управління кредитним ризиком банку. Формування та
використання банками резерву за кредитами. Управління проблемними кредитами банку.
Управління кредитним портфелем банку. Кредитна політика банку.
Для студентів спеціалізації «Фінансове посередництво»
Зміст та складові кредитного менеджменту. Інфраструктура управління процесом
кредитування. Кредитна політика як інструмент кредитного менеджменту. Оцінювання
кредитоспроможності позичальників. Особливості організації кредитного процесу за
кредитами окремим категоріям клієнтів. Управління кредитним ризиком. Управління
проблемними кредитами.
Основні засади здійснення кредитного аналізу. Інформаційне забезпечення кредитного аналізу. ст.викл. Нетребчук Л.О.
Методичні підходи кредитного аналізу. Кредитний скоринг. Аналіз кредитоспроможності
позичальників – фізичних осіб. Аналіз кредитоспроможності позичальників – юридичних осіб.
Аналіз кредитної заявки. Аналіз забезпечення по кредиту. Аналіз вартості кредитування.
Галузевий кредитний аналіз.
Сутність і специфіка маркетингу фінансових послуг. Аналіз ринкових можливостей к.е.н., доц. Маслова Н.О.
фінансових посередників на ринку фінансових послуг. Продуктова політика на ринку
фінансових послуг. Цінова політика на ринку фінансових послуг. Збутова політика на ринку
фінансових послуг. Маркетингові комунікації на ринку фінансових послуг. Планування,
організація та контроль маркетингу фінансових послуг
Сутність та система маркетингу в банку. Середовище банківського маркетингу. Продуктова к.е.н., доц. Маслова Н.О.
політика банку. Цінова політика банку. Збутова політика банку. Комунікаційна політика банку.
Система маркетингових досліджень і маркетингової інформації в банку. Планування,
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організація та контроль у системі банківського маркетингу
Фінансове обслуговування міжнародного бізнесу. Економічна сутність валютного курсу к.е.н., доц.
національної грошової одиниці. Взаємозв’язок валютного курсу національної грошової одиниці та Аванесова І.А.
зовнішнього сектору економіки країни (міжнародного бізнесу). Розрахункові операції к.е.н., ст.викл.
міжнародного бізнесу. Кредитна підтримка міжнародного бізнесу. Здійснення правильного вибору Еркес О.Є.
форм міжнародних розрахунків та видів фінансово-кредитної підтримки бізнесу з урахуванням к.е.н., ст.викл.
валютного ризику. Валютні операції: поточні, строкові, стандартизовані. Використання валютних Гвоздь В.С.
операції для зниження (уникнення) наслідків несприятливого валютного ризику.
Загальна характеристика монетарної політики центрального банку. Грошово-кредитна к.е.н., доц. Маслова Н.О.
політика центрального банку. Методи та інструменти монетарної політики. Валютна політика
центрального банку. Валютне регулювання. Взаємозв’язок монетарної та фіскальної політики
держави
Організація обліково-операційної роботи банку. Операції по поточних рахунках. Касові к.е.н., доц. Гербич Л.А.
операції. Депозитні операції. Кредитні операції. Формування звітності та її аналіз (лізингові
операції)
Сутність та класифікація операцій з цінними паперами. Операції на первинному ринку цінних к.е.н., доц.
паперів. Операції на вторинному ринку цінних паперів. Особливості операцій з цінними Жураховська Л.В.
паперами, що проводять торговці цінними паперами. Аналіз ринку цінних паперів та
особливості оцінки вартості акцій, облігацій та деривативів. Державне регулювання та
ліцензування діяльності на ринку цінних паперів. Оподаткування операцій з цінними паперами.
Світовий досвід розвитку фондових ринків
Теоретичні основи брокерської діяльності. Механізм брокерського обслуговування. Подколзін А.М.
Брокерська діяльність на ринку цінних паперів. Брокерська діяльність на ринку страхових
послуг. Брокерська діяльність на кредитному ринку (кредитний брокеридж). Брокерська
діяльність на валютному ринку. Ефективність брокерської діяльності
Сутність, форми та види лізингової діяльності. Регулювання лізингової діяльності. Організація к.е.н., доц.
діяльності лізингодавців. Фінансування лізингової діяльності. Основні етапи реалізації Гордієнко Т.М.
лізингових проектів. Види та розрахунок лізингових платежів
Теоретичні основи оцінки вартості банку. Інформаційна база оцінки вартості банку. к.е.н., доц. Недеря Л.В.
Інструментарій оцінки вартості банку за дохідним, порівняльним та витратним підходами
Теоретичні основи оцінки вартості фінансово-кредитних установ. Інформаційна база оцінки к.е.н., доцент Еркес О.Є.
вартості фінансово-кредитних установ. Інструментарій оцінки вартості фінансово-кредитних
установ за дохідним, порівняльним та витратним підходами
Теоретико-правові основи оцінювання застави банківських кредитів. Загальні засади оцінки к.е.н., доц. Недеря Л.В.
майна та майнових прав. Підходи до оцінювання нерухомого майна як об’єкта застави
банківських кредитів. Методи оцінювання цілісних майнових
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комплексів як об’єктів застави банківських кредитів. Оцінювання майнових прав
інтелектуальної власності як об’єктів застави банківських кредитів
Загальна концепція платіжних систем. Технологічна інфраструктура платіжних систем. ст.викл. Нетребчук Л.О.
Міжнародні та зарубіжні платіжні системи. Особливості функціонування карткових платіжних
систем. Система електронних міжбанківських платежів в Україні. Системи масових
електронних платежів в Україні. Платіжні системи переказу коштів фізичних осіб. Платіжні
системи у мережі Інтернет. Безпека платіжних систем. Тенденції розвитку платіжних систем.
Портфельне інвестування як вид інвестиційної діяльності. Дохідність та ризик у портфельному к.е.н., доц.
інвестуванні. «Сучасна портфельна теорія» Г аррі Марковіца. «Модель оцінки фінансових Жураховська Л.В.
активів» Уїльяма Шарпа. Управління інвестиційним портфелем. Портфельне інвестування на
ринку цінних паперів України. Глобальні стандарти результативності інвестування GIPS
(TheGloballnvestmentPerformanceStandards)
Принципи функціонування ринку фінансових послуг. Дизайн ринку фінансових послуг як цілісний к.е.н., доц.
механізм безперервного обігу фінансових активів між суб’єктами фінансових послуг. Секторна Аванесова І.А.
структура ринку фінансових послуг, де формується попит, пропозиція і встановлюються ціни на
депозитні, кредитні, гарантійні, валютні та фінансово-консультаційні послуги. Державне
регулювання, фінансовий моніторинг та саморегулювання ринку фінансових послуг.
Основні засади торгівлі на ринку цінних паперів. Поняття ринку цінних паперів та к.е.н., доц.
характеристика його видів. Склад і види діяльності учасників ринку цінних паперів. Жураховська Л.В.
Професійні учасники та професійна діяльність на ринку цінних паперів. Регулювання ринку
цінних паперів, у т.ч. торгівлі цінними паперами. Організаційні засади проведення торгів на
ринку цінних паперів. Фондова біржа. Цінні папери як об’єкти торгівлі. Поняття інструментів
ринку цінних паперів та їх класифікація. Пайові, боргові цінні папери та фондові деривативи.
Загальні основи проведення операцій на ринку цінних паперів. Розміщення цінних паперів.
Торгові операції на вторинному ринку цінних паперів. корпоративні операції з цінними
паперами. Практика аналізу ринку цінних паперів, використання методів технічного та
фундаментального аналізу. Підготовка аналітичних оглядів: огляд акціонерного товариства
(Equity Research, Company Profile), галузевий огляд цінних паперів та ін.
Сутність та класифікація банківських ризиків. Система та процес управління ризиками банку. д.е.н., проф. Шульга Н.П.
Стандарти ризик-менеджменту та регулювання ризиків наглядовими органами. Інструментарій
оцінки банківських ризиків. Організаційне забезпечення управління банківськими ризиками.
Інформаційне та методичне забезпечення управління банківськими ризиками. Особливості
управління окремими видами банківських ризиків.
Сутність та класифікація фінансових ризиків. Формування інтегрованої системи управління к.е.н., доц.
ризиками у фінансово- кредитних інститутах. Підходи органів нагляду до управління ризиками. Гордієнко Т.М.
Сучасний інструментарій виміру фінансових ризиків. Організаційне забезпечення управління
фінансовими ризиками. Інформаційна підтримки управління фінансовими ризиками
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Поняття про інституційних інвесторів. Діяльність компаній з управління активами. Процес к.е.н.,
управління активами інституційних інвесторів та його основні етапи. Характеристика активів доц. Жураховська Л.В.
інституційних інвесторів як об’єкта управління. Доходність в управлінні активами
інституційних інвесторів. Ризик в управлінні активами інституційних інвесторів. Емісійна
діяльність інститутів спільного інвестування. Глобальні стандарти результативності
інвестування GIPS в управлінні активами інституційних інвесторів
Теоретичні основи політики продажів у сфері фінансових послуг. Методи та канали продажів к.е.н., доц. Маслова Н.О.
фінансових послуг. Продуктова політика на ринку фінансових послуг. Вплив цінової політики на
продажі фінансових послуг. Роль комунікаційної політики в процесі продажів фінансових послуг.
Управління продажами фінансових послуг. Оцінка ефективності продажів фінансових послуг
Інвестиційна поведінка та аспекти корпоративного управління. Поняття про інвестиційну к.е.н., доц.
поведінку, її сутність та види. Інвестиційна поведінка та аспекти управління фінансами Жураховська Л.В.
компанії. Корпоративний секретар акціонерного товариства, його місце та роль в структурі
органів акціонерного товариства, процедура обрання та компетенції. Організація
корпоративним секретарем заходів з корпоративного управління та правочинів із власними
цінними паперами АТ. Міжнародні стандарти IR Менеджменту
Сутність та структура інвестиційного портфеля банку. Основні теорії портфельного к.е.н.,
інвестування. Міри ризику у портфельному інвестуванні. Обґрунтування вибору оптимального доц. Жураховська Л.В.
портфеля для інвестора. Модель оцінки фінансових активів У. Шарпа. Поняття, сутність, етапи
та оцінка ефективності управління портфелем банку. Управління портфелем фінансових
інвестицій банку. Особливості управління портфелем реальних інвестицій банку. Глобальні
стандарти результативності інвестування
Теоретико-правові основи конкурентоспроможності банку. Конкурентна позиція банку. к.е.н., доц. Маслова Н.О.
Конкурентні стратегії банку. Оцінка конкурентоспроможності банку. Система управління
конкурентоспроможністю банку
Ризики в зовнішньоекономічній діяльності (ЗЕД), їх особливості та класифікація. Процес к.е.н., доц.
управління ризиками в ЗЕД. Методи управління ризиками в ЗЕД. Інструменти мінімізації Жураховська Л.В.
ризиків ЗЕД. Управління політичними ризиками в ЗЕД. Управління ціновими ризиками в
зовнішньоторговельних операціях. Управління валютними ризиками в ЗЕД. Управління
транспортними ризиками в ЗЕД
Природа грошей та теорії грошей. Грошовий оборот і грошові потоки. Грошова система. к.е.н., доц.
Валютні відносини та валютні системи. Інфляція та грошові реформи. Сутність кредиту та Серажим Ю.В.
кредитний механізм. Кредитна система. Банківська система та система спеціалізованих асист. Сундук Т.Ф.
фінансово-кредитних установ. Фінансовий ринок. Фінансова система держави. Державні та
місцеві фінанси. Податки та податкова система держави. Фінанси домогосподарств та
населення. Фінанси страхування. Міжнародні фінанси
Світові фінансові ринки. Сутність та організація біржової діяльності. Біржові індекси та їх д.е.н., проф. Шульга Н.П.
аналіз. Біржові угоди та організація біржової торгівлі. Маржинальна торгівля. Основи
торгівлі валютними парами та формування торгових стратегій. Основи фундаментального

аналізу міжнародного валютного ринку. Графічний та комп’ютерний аналіз біржової
діяльності. Хвильова теорія Еліота. Торгівля ф’ючерсними контрактами та опціонами на біржі.
Психологія біржової торгівлі
Теоретичні та організаційні засади фінансового менеджменту у фінансово-кредитних д.е.н., проф. Шульга Н.П.
Фінансовий
установах. Менеджмент капіталу у фінансово-кредитних установах. Управління активами
менеджмент
фінансово-кредитних установ. Управління грошовими потоками фінансово-кредитних
установ. Управління ризиками, ліквідністю та прибутковістю фінансово-кредитних установ.
Управління фінансовою стійкістю та надійністю фінансово - кредитних установ. Антикризове
управління фінансово - кредитних установ
Загальна характеристика фінансового ринку, фінансових активів та фінансових інструментів. Пайові к.е.н., доц.
Фінансовий
фінансові інструменти. Акціонерні товариства як емітенти акцій. Основи фундаментального аналізу Жураховська Л.В.
ринок
акцій. Боргові фінансові інструменти: облігації. Похідні фінансові інструменти. Ризик, дохід та ст.викл. Степаник А.О.
інфляція. Фондовий ринок. Грошово-кредитний ринок. Валютний ринок
Теоретичні основи фінансового контролінгу. Інструментарій фінансового контролінгу. Напрями д.е.н., проф. Шульга Н.П.
Фінансовий
фінансового контролінгу. Бюджет у системі фінансового контролінгу. Контролінг витрат у
контролінг
фінансово-кредитних установах. Організація та функціонування служби фінансового контролінгу
в фінансово- кредитних установах. Інформаційне забезпечення фінансового контролінгу
Сутність відмивання грошей та світовий досвід щодо боротьби, запобігання та протидії легалізації к.е.н., доц. Гербич Л.А.
Фінансовий
доходів, одержаних злочинним шляхом. Сутність, організація та нормативно-правове
моніторинг
забезпечення фінансового моніторингу в Україні. Організація і технологія фінансового
моніторингу у фінансових установах. Ідентифікація клієнтів як необхідна складова фінансового
моніторингу фінансової установи. Фінансові операції, що підлягають обов'язковому та
внутрішньому фінансовому моніторингу. Реєстрація операцій, що підлягають фінансовому
моніторингу, у фінансовій установі та інформування уповноваженого органу. Навчання та
інформування персоналу фінансової установи з питань протидії відмиванню грошей
Теоретичні засади фінансового менеджменту банку. Загальні засади управління активами і д.е.н., проф. Шульга Н.П.
Фінансовий
пасивами банку. Управління кредитним портфелем банку. Управління портфелем цінних
менеджмент у
паперів банку. Управління ліквідністю банку. Управління капіталом банку. Управління
банку
зобов’язаннями банку. Управління фінансовими результатами діяльності банку. Управління
фінансовою безпекою банку
Фінансовий облік Система обліку у банках. Облік статутного капіталу банку. Облік грошових коштів банку. к.е.н., доц. Плісак Т.О.
Облік безготівкових розрахунків із застосуванням платіжних інструментів. Облік депозитних ст.викл. Степаник А.О.
у банках
та інших зобов’язань банку. Облік операцій з фінансовими інструментами. Облік кредитних
активів та позабалансових активів і зобов’язань кредитного характеру. Облік операцій банку з
інструментами капіталу. Облік операцій банку з борговими цінними паперами. Облік операцій
в іноземній валюті. Облік основних засобів, інших матеріальних активів та нематеріальних
активів. Облік фінансового результату діяльності банку. Фінансова звітність банку.
Фінансові послуги Економічна сутність фінансових послуг як основи професійного спрямування фінансового к.е.н., доц.
посередництва. Порядок надання фінансовими посередниками (банками, кредитними Аванесова І.А.
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спілками, ломбардами, операторами державних лотерей, адміністраторами недержавних
пенсійних фондів, фінансовими компаніями, небанківськими кредитними установами)
фінансових послуг: платіжних, депозитних, кредитних, гарантійних, валютних; а також, послуг
з фінансування будівництва, послуг накопичувального недержавного пенсійного забезпечення,
послуг неприбуткового фінансового посередництва.
Сутність та основні типи фінансово-кредитних систем. Еволюція та сучасний стан фінансово- к.е.н., доц. Гербич Л.А.,
кредитної системи США. Особливості фінансово-кредитної системи Європейського союзу. асист. Сундук Т.Ф.
Фінансово-кредитна система Великої Британії. Фінансово-кредитна система Німеччини. Фінансовокредитна система Франції. Фінансово-кредитна система Японії. Закономірності становлення та
розвитку фінансово-кредитних систем постсоціалістичних країн та країн, що розвиваються
Сутність фінансових екосистем та особливості їх запровадження. Моделі побудови та складові ст. викл.
фінансових екосистем. Зарубіжний досвід побудови фінансових екосистем. Послуги фінансових Нетребчук Л.О.
екосистем. Екосистеми ФінТех. Інтернет речей в умовах запровадження фінансових екосистем.
Діджитал-банкінг як різновид фінансових екосистем. Безпека фінансових екосистем. Запобігання
легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом у фінансових екосистемах.
КАФЕДРА СТАТИСТИКИ ТА ЕКОНОМЕТРІЇ
Головною складовою банківської статистики як суспільної науки, крім реєстрації суспільних К.е.н., доц. Головач Н.А.
масових явищ і процесів, є визначення характеру та причин змін у явищах, що відбуваються у
банківській діяльності, виявлення та аналіз статистичних закономірностей. При вивчення
дисципліни розглядаються теми: статистичне дослідження формування та використання
ресурсів банку; статистичне дослідження доходів, витрат та фінансових результатів банку;
узагальнюючу оцінка фінансового стану банку.
Державна статистика передбачає ознайомлення студентів з теоретичними основами, К.е.н., доц.
методологічними засадами та інформаційною базою державної статистики, основними Іванченко Н.О.
інструментами та найважливішими показниками.
Призначення державної статистики полягає в аналізі статистичної інформації про соціальноекономічні явища та процеси на мікро, мезо та макрорівні, вмінні професійно інтерпретувати
результати дослідження, розробляти економічно обґрунтовані рішення та використовувати їх
в системі державного управління.
Економетрія – теоретико-прикладна економічна дисципліна, що являє собою методологію К.ф.-м.н., доц.
моделювання економічних систем будь-якої складності, рівня організації та управління. Тому в Рязанцева В.В.
навчальному процесі вона виконує роль "цементуючого матеріалу" щодо здобутих знань практично
з усіх дисциплін, які викладаються на економічних факультетах університетів.
Призначення економетрії полягає в дослідження економічних закономірностей за допомогою
математико-статистичних методів та в розробці ефективних економічних рішень з
використанням економетричних моделей.
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Економічна
статистика

Економічна статистика – статистична наука, яка досліджує кількісні сторони економічних К.е.н., доц. Головач Н.А.
процесів і явищ, що відбуваються у сферах матеріального й нематеріального виробництва. У
дисципліну включаються наступні теми: економічні класифікації та їх використання;
макроекономічні показники в системі національних рахунків; основи демографічної
статистики та життєвого рівня населення; статистика ринку праці, національного багатства,
ринку товарів та послуг, зовнішньоекономічної діяльності та платіжного балансу.
Митна статистика Митна статистика – розділ статистики зовнішньої торгівлі, вивчення якого дозволяє К.е.н., доц. Чорний А.Ю.
ознайомитись з теоретичними основами статистичного аналізу дослідження закономірностей і
тенденцій процесів у сфері зовнішньої торгівлі та набути відповідних практичних навичок.
Міжнародна
Розглядаються питання організації та методології міжнародної статистики у розділах: Д.е.н., проф.
статистика
організація міжнародної статистики, методологічні основи міжнародної статистики, Моторин Р.М.
міжнародна демографічна й соціальна статистика, міжнародна економічна статистика.
Для бакалаврів та магістрів, які навчаються за економічними спеціальностями, а також
аспірантів і викладачів вузів економічного профілю й фахівців, котрі працюють у сфері
статистики і міжнародних економічних відносин.
Основи демографії Дисципліна вивчає народонаселення та його зміни в конкретних історичних умовах суспільного Д.е.н., проф.
розвитку. До сфери вивчення належать суспільні явища і процеси кількість, географічний розподіл і Пирожков С.І.
склад населення за суспільними групами та їх зайнятість, за віком і статтю, національністю, мовою,
культурним рівнем, сімейним станом тощо; охоплює питання природного руху населення, його
міграцію, відтворення. Тобто демографічні процеси вивчаються на основі всебічного аналізу
суспільно-економічних відносин.
Статистика ринку Вивчення дисципліни передбачає набуття теоретичних знань і практичних навичок успішного Антонюк О.А.
товарів та послуг
застосування статистичних методів аналізу складних явищ та процесів, які виникають при
функціонуванні ринку товарів та послуг. Розглядаються теми: система показників
статистики ринку товарів та послуг; статистичні методи вивчення попиту та пропозиції,
оцінювання кон’юнктури ринку; статистика ринкових цін та інфляції, товарообороту, товарних
запасів; ефективність функціонування ринку товарів та послуг.
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Статистика якості

10

Статистика

На основі вивчення дисципліни студенти можуть оволодіти теоретичними знаннями та К.е.н., доц. Чорний А.Ю.
практичними навичками щодо статистичного аналізу рівня якості товарів, робіт та послуг,
прогнозування та оптимізації процесів діяльності підприємств та організацій, використовувати
отримані результати у практичній діяльності та приймати обґрунтовані управлінські рішення з
вдосконалення якості продукту організації.
Статистика - наука, в якій викладаються загальні питання збору, вимірювання, моніторингу та Д.е.н., проф.
аналізу масових статистичних (кількісних або якісних) даних; вивчення кількісної сторони Пирожков С.І.
масових суспільних явищ в числовій формі. Розглядаються теми: організація статистики; К.е.н., доц. Міщенко Я.О.
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1.

2.

3.

узагальнення і систематизація даних; статистичні показники; аналіз закономірностей К.ф.-м.н., доц.
розподілу; вибірковий метод; методи вимірювання взаємозв’язків; аналіз рядів динаміки, Рязанцева В.В.
тенденцій розвитку та прогнозування; індексний метод.
Статистичні методи Дисципліна призначена для ознайомлення здобувачів наукового ступеня докторів філософії з Д.е.н., проф.
аналізу та
основними теоретичними і практичними положеннями побудови математико-статистичних Пирожков С.І.
прогнозування
моделей складних явищ і процесів та практичного використання результатів аналізу для К.е.н., доц. Чорний А.Ю.
забезпечення підтвердження наукових висновків та гіпотез.
Статистичні методи Вивчення основних статистичних моделей і методів прогнозування які вже стали традиційними К.е.н., доц. Чорний А.Ю.
прогнозування
у сучасній світовій практиці та отримання практичних навичок розроблення прогнозів на
основі цих моделей та методів на реальних фінансових даних та показниках банківської
діяльності із використанням персональних комп’ютерів.
Статистичні методи Вивчення дисципліни передбачає ознайомлення з основними статистичними методами К.е.н., доц. Чорний А.Ю.
прогнозування в
прогнозування та набуття навичок їх практичного застосування у розроблені прогнозів
міжнародному
процесів міжнародного бізнесу.
бізнесі
Фінансова
Фінансова статистика вивчає кількісну сторону масових явищ і процесів у фінансовій сфері, К.е.н., доц. Головач Н.А.
статистика
зокрема, статистику державних фінансів, грошового обігу, платіжного балансу, кредиту,
ринку цінних паперів, страхування та статистику фінансів підприємства.
КАФЕДРА ОБЛІКУ ТА ОПОДАТКУВАННЯ
Бухгалтерський
Роль бухгалтерського аутсорсингу в бізнес-системі. Бухгалтерський аутсорсинг підприємства
д.е.н., доц.
аутсорсинг
замовника. Організація бухгалтерського аутсорсингу. Бухгалтерський аутсорсинг бізнесФоміна О.В.
процесів. Податкова діагностика та планування. Бухгалтерське та податкове консультування.
Бухгалтерський
Сутність бухгалтерського обліку та його функції. Предмет, об’єкти та принципи
к.е.н., доц.
облік
бухгалтерського обліку. Баланс (звіт про фінансовий стан) і звітність як елементи методу
Шаповалова А.П.
бухгалтерського обліку. Рахунки та подвійний запис як елементи методу бухгалтерського
обліку. Документація як елемент методу бухгалтерського обліку. Інвентаризація, оцінка і
калькуляція як елементи методу бухгалтерського обліку. Бухгалтерський облік основних
господарських процесів. Основи організації бухгалтерського обліку на підприємстві.
Бухгалтерський
Національні системи обліку та шляхи їх гармонізації. Бухгалтерський облік у країнах
к.е.н., доц.
облік в зарубіжних Північної, Центральної та Південної Америки. Бухгалтерський облік у країнах Західної Задніпровський О.Г.
країнах
Європи, у країнах Центральної і Східної Європи. Бухгалтерський облік у країнах АзіатськоТихоокеанського регіону, у країнах західної Азії, Близького Сходу і північної Африки.
Бухгалтерський облік у країнах Африки. Глобальні тенденції та перспективи обліку і звітності.
Фінансова звітність у міжнародному навколишньому середовищі. Концептуальні основи
міжнародної інтегрованої звітності.
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Бухгалтерський
облік в торгівлі

Організаційно-правові засади здійснення торговельної діяльності. Облік товарних операцій в
оптовій торгівлі. Організація складського обліку товарів і тари. Особливості роздрібної торгівлі та
ціноутворення. Документальне оформлення та облік товарних операцій на підприємствах
роздрібної торгівлі. Основи ціноутворення та калькулювання в закладах ресторанного
господарства. Облік сировини, товарів і тари в закладах ресторанного господарства. Облік
виробництва, відпуску та реалізації продукції ресторанного господарства. Облік доходів, витрат і
фінансових результатів діяльності підприємств торгівлі. Складання і подання фінансової звітності.
Звітність в
Відображення зовнішньоекономічної діяльності у звітності. Сутність звітності та її значення.
зовнішньоекономіч Користувачі інформації. Класифікація та регламентація звітності. Організація складання
ній діяльності
звітності. Загальні вимоги до фінансової звітності в зовнішньоекономічній діяльності. Якісні
характеристики фінансової звітності. Фінансова звітність за національними стандартами
обліку. Фінансова звітність за МСФЗ. Призначення та зміст Концептуальної основи фінансової
звітності за МСФЗ. Управлінська звітність. Статистична звітність. Податкова звітність. Інші
види звітності: Звіт підприємства (організації) про фінансові операції з нерезидентами України.
Звітність
Загальні вимоги до фінансової звітності. Баланс (звіт про фінансовий стан). Звіт про фінансові
підприємств
результати (звіт про сукупний дохід). Звіт про рух грошових коштів. Звіт про власний капітал.
Примітки до фінансової звітності. Фінансова звітність за сегментами. Виправлення помилок і
зміни у фінансових звітах. Консолідована і зведена фінансова звітність. Фінансовий звіт суб‘єкта
малого підприємництва. Загальні вимоги до складання податкової звітності. Податкова звітність з
податку на додану вартість. Податкова звітність з податку на прибуток. Податкова звітність з
податку на доходи фізичних осіб. Податкова звітність з акцизного податку. Податкова звітність з
єдиного та інших податків. Спеціальна звітність. Статистична звітність.
Інтегрована
Теоретичні основи інтегрованого звітування. Міжнародні регламенти інтегрованого
звітність
звітування. Оцінювання та розкриття інформації про капітал підприємства у інтегрованій
звітності. Облікове забезпечення інтегрованого звітування. Інформаційно-аналітична модель
управління ризиками інтегрованого звітування. Інформаційні технології інтегрованого
звітування. Інтегроване звітування підприємств у світі та в Україні.
Інформаційні
Інформаційні системи та їх роль в управлінні економікою. Інформаційні технології оброблення
системи і
облікової інформації. Організація роботи бухгалтера в автоматизованому інформаційному
технології в обліку середовищі. Організація обліку в інформаційному середовищі «1С: Підприємство». Облік
господарської діяльності в інформаційному середовищі «1С: Підприємство». Узагальнення
даних обліку і формування звітності в інформаційному середовищі «1С: Підприємство».
Організація обліку з використанням програмних продуктів MASTER:Бухгалтерія». Організація
обліку в інформаційному середовищі «SAP». Автоматизація документообігу та інформаційноправової підтримки обліку. Організаційно-методичні основи використання АІСО.
Організаційно-методичні основи удосконалення АІСО.

к.е.н., доц.
Шаповалова А.П.,
к.е.н., доц.
Уманців Г.В.

к.е.н. Головіна Д.В.

к.е.н., доц.
Шаповалова А.П.

д.е.н., доц.
Король С.Я.

д.е.н., доц.
Король С.Я.
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Інформаційні
системи і
технології в
оціночній
діяльності

Введення і представлення даних, обчислювальні офісні додатки для оцінювача. Інформаційний
курс практикуючого оцінювача. Організаційна структура інформаційної системи для оцінки із
застосуванням спеціалізованих функцій і формул, графіків. Особливості автоматизації
обчислень для оцінки. Система документів робочого місця оцінювача. Інформаційно-логічна
модель роботи оцінювача при застосуванні ІТ. Фінансовий аналіз і планування за допомогою
ІТ. Системне відображення виробничого процесу оцінювача в рамках чинного законодавства
із застосуванням інформаційних систем і технологій.
Консолідація
Сутність та загальні вимоги до консолідованої фінансової звітності. Облік об‘єднання
фінансової
підприємств та методи первинної консолідації звітів. Облік операцій материнського та його
звітності
дочірніх підприємств. Облік та відображення у консолідованій фінансовій звітності інвестицій
в асоційовані та спільні підприємства групи. Організація та методика консолідації фінансових
звітів. Консолідація фінансових звітів зарубіжних дочірніх підприємств.
Методологія і
Наука та її вплив на розвиток економічних та суспільних систем. Інформаційне забезпечення
організація
наукових досліджень. Випускна кваліфікаційна робота як результат наукового дослідження.
наукових
Понятійний і методологічний апарат наукового дослідження. Методика вибору напрямку і
досліджень
організація науково-дослідної роботи. Розробка композиційної структури та змісту наукового
дослідження. Методика оформлення і захисту науково-дослідної роботи. Міжнародні
наукометричні бази даних. Комерціалізація об’єктів інтелектуальної власності наукових
досліджень.
Міжнародні
Сутність Міжнародних стандартів фінансової звітності та основні процедури їх впровадження.
стандарти обліку та Склад і структура фінансових звітів та основні вимоги до їх подання. Додаткові розкриття
звітності
інформації у фінансових звітах. Визнання, оцінка та розкриття інформації про активи, доходи,
витрати підприємства у фінансових звітах. Порядок обліку та відображення в фінансовій
звітності фінансових інструментів. Визнання, оцінка та відображення в фінансовій звітності
інвестора інвестицій в спільно контрольовані активи, операції та підприємства. Методика
відображення у фінансовій звітності впливу зміни валютних курсів та цінових змін. Перехід на
міжнародні стандарти фінансової звітності.
Міжнародні
Етика для всіх професійних бухгалтерів. Професійні бухгалтерські організації. Роль
стандарти
Міжнародної Федерації професійних бухгалтерів в регулюванні професійної етики. Наслідки
професійної етики неетичної поведінки для людини, професії і суспільства. Етичний кодекс професійних
бухгалтерів
бухгалтерів Міжнародної федерації професійних бухгалтерів : суть і значення. Сутність
професійної компетентності. Компоненти компетентностей за Міжнародними стандартами
освіти. Сутність ризиків діяльності професійного бухгалтера. Міжнародні підходи до
визначень: професійний бухгалтер, бухгалтер-практик, штатний бухгалтер. Міжнародні
стандарти освіти професійних бухгалтерів
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Облік за видами
економічної
діяльності

Облік необоротних активів. Облік виробничих запасів. Облік праці та її оплати. Облік витрат
на виробництво і калькулювання собівартості продукції. Облік прямих виробничих витрат.
Облік непрямих виробничих витрат та браку у виробництві. Калькулювання собівартості
продукції. Облік готової продукції та її реалізації. Облік операцій з давальницькою сировиною.
Особливості обліку будівельного виробництва. Особливості обліку в сільському господарстві.
Особливості обліку на автотранспортних підприємствах. Облік діяльності готелів.
Облік
Предмет, завдання і зміст дисципліни. Основи обліку зовнішньоекономічної діяльності
зовнішньоекономіч підприємства. Облік валюти і валютних операцій у зовнішньоекономічній діяльності
ної діяльності
підприємства. Облік операцій із іноземною валютою. Облік договірних зобов’язань у сфері
підприємства
зовнішньоекономічної діяльності. Облік експортних операцій підприємства. Облік імпортних
операцій підприємства. Облік бартерних операцій у зовнішньоекономічній діяльності
підприємства. Облік операцій із переробки товарів у зовнішньоекономічній діяльності. Облік
комісійних і консигнаційних зовнішньоекономічних операцій підприємства. Облік кредитних
і розрахункових операцій у зовнішньоекономічній діяльності підприємства. Облік інвестицій у
зовнішньоекономічній діяльності. Звітність суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності.
Облік і звітування Передумови та організація обліку в міжнародних корпораціях. Фінансове звітування
міжнародних
міжнародних корпорацій. Консолідація звітності в міжнародних корпораціях. Управлінський
корпорацій
контроль у міжнародних корпораціях. Інтегроване звітування міжнародних корпорацій.
Облік і
Передумови та організація обліку в міжнародних корпораціях. Фінансове звітування
оподаткування
міжнародних корпорацій. Консолідація звітності в міжнародних корпораціях. Внутрішньо
діяльності
групові операції і трансфертне ціноутворення у міжнародних корпораціях. Оподаткування
міжнародних
діяльності міжнародних корпорацій. Нефінансове звітування міжнародних корпорацій.
корпорацій
Облік і фінансова Основні завдання міжнародних стандартів фінансової звітності. Основні вимоги до фінансової
звітність за
звітності за міжнародними стандартами. Підходи до формування показників фінансової
міжнародними
звітності (аналіз, оцінювання та відображення). Відображення інформації про активи.
стандартами
Відображення інформації про власний капітал, довгострокові та поточні зобов’язання.
Витрати, доходи та фінансові результати.
Особливості організації обліку та звітності підприємств малого бізнесу. Облікова політика
Облік на
підприємств малого бізнесу. Облік активів підприємств малого бізнесу. Облік власного
підприємствах
капіталу підприємств малого бізнесу. Облік зобов’язань підприємств малого бізнесу. Облік
малого бізнесу
доходів і витрат діяльності підприємств малого бізнесу. Фінансова звітність суб’єктів малого
підприємництва. Системи оподаткування підприємств малого бізнесу. Формування податкової
звітності суб’єктами малого бізнесу.
Облікова політика Облікова політика як елемент системи нормативного регулювання бухгалтерського обліку і
звітності. Порядок розробки, оформлення та затвердження облікової політики підприємства.
підприємства
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Облікове
забезпечення
податкового
планування
Обліковоаналітичне
забезпечення
економічної
безпеки
підприємства

23.

Обліковоаналітичне
забезпечення
стратегічного
менеджменту

24.

Оподаткування
міжнародних
корпорацій

25.

Оцінювання та
облік
нематеріальних
активів

Організаційно-технологічні засади облікової політики підприємства. Методичні засади
облікової політики підприємства. Елементи облікової політики підприємства для цілей
управління та оподаткування. Зміна облікової політики підприємства.
Сутність, функції та місце планування податків і зборів в системі управління підприємством.
Методика планування податків в податковій політиці підприємства. Організація облікового
забезпечення податкового планування. Аналіз виконання податкових бюджетів. Оптимізація
податкового навантаження
Обліково-аналітичне забезпечення економічної безпеки підприємства як механізм
забезпечення стану стабільної життєдіяльності підприємства. Обліково-аналітична діяльність
у системі обліково-аналітичного забезпечення економічної безпеки підприємства. Обліковоаналітична інформація як визначальний фактор обліково-аналітичного забезпечення
економічної безпеки підприємства. Обліково-аналітичне забезпечення економічної безпеки
звичайної діяльності підприємства. Обліково-аналітичне забезпечення економічної безпеки
непередбачуваної діяльності підприємства. Інноваційна діяльність у системі обліковоаналітичного забезпечення економічної безпеки підприємства. Формалізація обліковоаналітичної інформації у обліково-аналітичному забезпеченні економічної безпеки
підприємства. Інформаційні технології обробки даних у системі обліково-аналітичного
забезпечення економічної безпеки підприємства.
Обліково-аналітичне забезпечення управління підприємством. Обліково-аналітичне
забезпечення безперервного вдосконалення діяльності. Облік витрат упродовж життєвого
циклу виробу. Обліково-аналітичне забезпечення управління вартістю підприємства.
Обліково-аналітичне забезпечення управління змінами. Обліково-аналітичне забезпечення
реалізації стратегії підприємства. Інформаційні системи обліково-аналітичного забезпечення
стратегічного менеджменту.
Теоретичні основи оподаткування міжнародних корпорацій. Система податкового
адміністрування міжнародних корпорацій. Система прямого оподаткування міжнародних
корпорацій. Непряме оподаткування міжнародних корпорацій. Механізм подвійного
оподаткування міжнародних корпорацій і правові шляхи його розв'язання. Офшорні зони у
системі міжнародного оподаткування.
Економіко-правова сутність нематеріальних активів як об‘єктів інтелектуальної власності.
Поняття права на об'єкти інтелектуальної власності. Класифікація об'єктів інтелектуальної
власності та їх характеристика. Комерціалізація об'єктів інтелектуальної власності. Правове та
організаційне забезпечення процесу комерціалізації об‘єктів інтелектуальної власності.
Підходи та методи оцінки об‘єктів інтелектуальної власності у складі нематеріальних активів.
Особливості оцінки окремих видів нематеріальних активів. Практика оцінки нематеріальних
активів та складання звіту про оцінку. Загальні засади оцінки й відображення нематеріальних
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активів в системі обліку та фінансової звітності. Облік прав на об‘єкти промислової власності
та комерційні позначення. Облік авторських, суміжних прав та інших нематеріальних активів.
Стратегічний
Стратегічний управлінський облік в системі менеджменту. Інструментарій стратегічного
к.е.н. Головіна Д.В.
управлінський
управлінського обліку. Організація стратегічного управлінського обліку. Стратегічне
облік
управління витратами. Теорія обмежень та облік продуктивності. Трансфертне ціноутворення.
Облік в управлінні вартістю підприємства. Облікове забезпечення інвестиційних рішень.
Використання стратегічного управлінського обліку для прийняття рішень.
Теорії і системи
Облікові та податкові теорії, суть положень. Парадигмальний розвиток системи
д.е.н., проф.
обліку та
бухгалтерського обліку та оподаткування. Характеристика систем і моделей бухгалтерського
Бенько М.М.
оподаткування
обліку та оподаткування. Сучасні концептуальні підходи до розвитку системи бухгалтерського
(науковий семінар, обліку та оподаткування. Гармонізація і стандартизація бухгалтерського обліку та
аспірантура)
оподаткування.
Управлінський
Управлінський облік в системі менеджменту. Організація управлінського обліку. Класифікація
д.е.н., доц.
облік
та поведінка затрат і доходів. Системи і методи калькулювання затрат. Інформаційне
Фоміна О.В.
забезпечення аналізу беззбитковості. Релевантність інформації для прийняття управлінських
рішень. Управлінський облік за центрами відповідальності. Бюджетування та контроль витрат,
доходів, фінансових результатів діяльності підприємства. Управлінська звітність.
Фінансовий облік Основи побудови фінансового обліку. Облік грошових коштів. Облік дебіторської заборгованості.
к.е.н., доц.
Облік запасів. Облік фінансових інвестицій та фінансових інструментів. Облік основних засобів та
Шаповалова А.П.
інших необоротних матеріальних активів. Облік нематеріальних активів та гудвілу. Облік
зобов’язань. Облік доходів, витрат та фінансових результатів діяльності. Облік власного капіталу.
КАФЕДРА ФІНАНСІВ
Адміністрування
Опанування дисципліни передбачає вивчення особливостей вітчизняної системи к.е.н., доц.
податків
адміністрування податків, ознайомлення з механізмами реєстрації та обліку платників Пасічний М.Д.
податків, їх обслуговування, обробки податкових декларацій, обліку податкових платежів і
податкових зобов’язань, податкового контролю, адміністрування податкового боргу. Набуті
знання і вміння допоможуть при декларуванні податків, здійсненні контрольних процедур,
податкових консультацій з врахуванням як особливостей справляння окремих видів податків,
так і специфіки діяльності платників податків.
Адміністрування
Вивчення дисципліни передбачає опанування теоретичних, нормативно-правових та магістр, ст. викл.
податків і зборів
практичних засад адміністрування податків та зборів, особливостей функціонування системи Пелешко Н.М.
адміністрування податків та зборів Україні, ознайомлення з порядком реєстрації та обліку
платників податків, їх сервісним обслуговуванням, обробки податкової звітності, обліку
податкових платежів і податкових зобов’язань, податкового контролю, адміністративне
оскарження платниками податків та адміністрування податкового боргу.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Актуарне
забезпечення
страхування

Методи обчислення нетто- та брутто-тарифів для масових ризикових видів страхування. к.ф.-м.н., ст.викл.
Страхові резерви. Актуарні розрахунки в майновому страхуванні, страхуванні на випадок Ружицький І.С.
втрати працездатності, добровільному медичному страхуванні, перестрахуванні. Актуарна
оцінка фінансової стійкості страхової компанії.
Актуарні
Індивідуальне страхування: основні характеристики тривалості життя; страхові ануїтети; к.ф.-м.н., ст.викл.
розрахунки
короткострокове та довгострокове страхування життя; періодичні премії; нетто-резерви; Ружицький І.С.
однодекрементні та багато-декрментні таблиці вибуття та їх застосування при страхуванні
ануїтетів. Групове страхування: статуси і їх характеристики; актуарні функції для статусів;
періодичні премії і нетто-резерви при страхуванні статусів; реверсивні ануїтети, їх вартість і
нетто-резерви; пенсійні схеми, методи індивідуальних та групових актуарних витрат при
пенсійному страхуванні
Аудит бюджетних Програмно-цільовий метод у бюджетному процесі. Цілі і напрями використання бюджетних к.е.н., доц. Маркуц Ю.І.
програм
коштів. Відповідальні виконавці бюджетних програм. Результативні показники бюджетних
програм. Аудит паспорта бюджетної програми. Аудит порядку використання коштів за
бюджетними програмами. Аудит ефективності бюджетних програм.
Бухгалтерський
Організація бухгалтерського обліку в установах державного сектору. Баланс та план рахунків к.е.н., доц. Канєва Т.В.,
облік в державному установ державного сектору. Облік асигнувань. Облік видатків. Облік грошових коштів. Облік к.е.н., доц.
секторі
розрахунків з персоналом в установах державного сектору. Облік розрахунків за ЄСВ. Облік Шевченко С.О.
зобов’язань. Облік необоротних активів. Облік запасів. Облік власних надходжень установ
державного сектору. Звітність установ державного сектору.
Бюджетна система Бюджетна система України та її принципи. Сутність та значення державного бюджету. д.е.н., доц. Макогон В.Д.,
Бюджетна політика та бюджетний механізм. Бюджетний процес та його учасники. Система к.е.н., доц. Маркуц Ю.І.
доходів державного бюджету. Система видатків державного бюджету. Формування місцевих
бюджетів. Міжбюджетні відносини. Видатки бюджетів на соціальний захист населення і
соціальну сферу. Видатки бюджету на економічну діяльність держави, науку, оборону та
управління. Виконання Державного бюджету України.
Бюджетне
Основи бюджетного планування і прогнозування. Інституційні засади бюджетного планування д.е.н., проф.
планування
і і прогнозування. Програми і прогнози соціально-економічного розвитку як основа бюджетного Чугунов І.Я.,
прогнозування
планування. Бюджетне планування і прогнозування видатків як складова бюджетного процесу. к.е.н., доц. Маркуц Ю.І.
Бюджетний процес та його складові. Система перспективного бюджетного планування та
прогнозування. Контроль та аудит у бюджетному процесі. Бюджетне прогнозування і
планування у зарубіжних країнах.
Бюджетне плануван Теоретико-методологічні засади бюджетного планування фінансових ресурсів міжнародних к.е.н., доц. Белінська Г.В.
ня
інституцій. Фінансові ресурси міжнародних інституцій як складова економічного розвитку
фінансових ресурсі України. Планування фінансових ресурсів міжнародних інституцій у державному бюджеті
України. Формування видатків державного бюджету України для реалізації інвестиційних

в міжнародних
організацій
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програм, кредитування яких здійснюється міжнародними інституціями. Залучення фінансових
ресурсів міжнародних інституцій для кредитування видатків місцевих бюджетів в Україні.
Державний контроль за станом залучення і використання позик міжнародних фінансових
організацій. Напрями розвитку системи залучення та бюджетного планування фінансових
ресурсів міжнародних інституцій.
Державна
Сутність державної фінансової стратегії та її роль у системі економічного розвитку. к.е.н., доц.
фінансова стратегія Інституційні засади фінансової стратегії держави. Фінансова стратегія у країнах із розвинутою Пасічний М.Д.
та трансформаційною економікою. Податкова стратегія у системі економічного регулювання.
Бюджетна стратегія як складова соціально-економічного розвитку держави. Грошово-кредитна
стратегія економічного розвитку. Інвестиційна стратегія економічного зростання. Фінансове
прогнозування в стратегії управління фінансово-економічною системою.
Державна
Сутність державної фіскальної політики. Наукова парадигма фіскальної політики. Інституційні к.е.н., доц.
фіскальна політика засади розвитку державної фіскальної політики. Основні напрями і форми реалізації фіскальної Пасічний М.Д.
політики держави. Фіскальна політика як складова макроекономічної політики держави.
Критерії ефективності фіскальної політики. Організація системи адміністрування податків і
зборів. Тенденції розвитку оподаткування. Фіскальне значення і регулюючий потенціал
податків на доходи і прибуток та податків на споживання. Розвиток місцевих податків і зборів.
Процеси уніфікації оподаткування згідно вимог ЄС. Податкова стратегія.
Державний
Державний фінансовий аудит у системі контролю. Державний фінансовий аудит в зарубіжних к.е.н., доц.
фінансовий аудит країнах. Інституційні засади проведення державного фінансового аудиту. Державний Кукурудз О.М.
фінансовий аудит виконання бюджетних програм. Державний фінансовий аудит виконання
місцевих бюджетів. Державний фінансовий аудит виконання державних (регіональних)
цільових програм. Державний фінансовий аудит Пенсійного фонду України, фондів
загальнообов’язкового державного соціального страхування. Державний фінансовий аудит
інвестиційних проектів. Державний фінансовий аудит діяльності суб’єктів господарювання.
Державний фінансовий аудит ефективності.
Державний
Сутність і значення контролю у фінансовій системі України. Фінансовий контроль як функція к.е.н., доц.
фінансовий
фінансового управління. Система фінансового контролю. Основні засади діяльності суб’єктів Кукурудз О.М.
контроль
фінансового контролю. Державний фінансовий контроль в Україні. Контроль за дотриманням
бюджетного законодавства та відповідальність за бюджетні правопорушення. Фінансовий
контроль у процесі виконання державного бюджету. Аудит та фінансовий контроль. Аудит
адміністративної діяльності. Зарубіжний досвід та перспективи розвитку державного
фінансового контролю в Україні.
Державні видатки Державні видатки, їх сутність і класифікація. Розвиток системи формування державних к.е.н., доц.
видатків в Україні. Державні видатки та соціальна політика. Оцінка ефективності державних Пасічний М.Д.

15.

16.

17.
18.

19.

видатків. Видатки державних цільових фондів. Видатки Пенсійного фонду України. Державні
видатки та економічне зростання. Державні видатки суспільного розвитку.
Державні фінанси Теоретичні засади функціонування державних фінансів. Державні фінанси України. Бюджет та к.е.н., доц. Белінська Г.В.
бюджетна система України Бюджетний процес та бюджетний механізм. Державний бюджет
України. Міжбюджетні відносини. Місцеві бюджети. Бюджетне планування і прогнозування.
Податкова система України. Державні цільові фонди України. Фінанси підприємств
державного сектору економіки. Державний кредит і державний борг. Державний фінансовий
контроль в Україні. Система управління державними фінансами. Державні фінанси в умовах
трансформації економіки України.
Звітність установ Загальні положення складання звітності в установах державного сектору. Фінансова звітність к.е.н., доц.
державного сектору розпорядників бюджетних коштів. Бюджетна звітність розпорядників бюджетних коштів. Шевченко С.О.
Податкова звітність установ державного сектору. Статистична звітність та звітність із
загальнообов’язкового державного соціального страхування. Порядок перевірки звітності.
Інвестиційна
Сутність і значення інвестиційної діяльності страхових організацій. Інвестиційна стратегія к.е.н., доц.
стратегія страхових страхової організації. Інвестиційний потенціал страхової організації. Інвестиційний портфель Василенко А.В.
організацій
страхової організації. Державне регулювання інвестиційної діяльності страхових організацій.
Зарубіжний досвід інвестиційної діяльності страхових організацій.
Інвестування
Теоретичні основи інвестування. Суб’єкти та об’єкти інвестування. Інвестиційний клімат к.е.н., доц.
держави. Державне регулювання інвестиційної діяльності. Оцінка ефективності інвестицій. Василенко А.В.
Реальні інвестиції. Інноваційна форма реальних інвестицій. Фінансові інвестиції. Залучення
іноземних інвестицій. Фінансове забезпечення інвестиційного процесу. Організаційно-правове
регулювання взаємодії суб’єктів інвестиційної діяльності.
Інформаційні
Значення автоматизації у бюджетному процесі. Необхідність автоматизації функціонування к.е.н., доц. Прус Н.В.,
системи і технології казначейських органів. Електронний документообіг у казначействі. Особливості програмного к.е.н., доц. Микитюк І.С.
у казначействі
забезпечення казначейських операцій. Основні функції Державного казначейства України, на
яких ґрунтується робота автоматизованої інформаційної системи казначейства. Розвиток
інформаційних систем у Державному казначействі України. Критерії вибору серед
альтернативних програмних продуктів у Державному казначействі України. Характеристика
системи «клієнт-банк». Сутність платіжних систем. Запровадження системи дистанційного
обслуговування клієнтів через ПТК « Клієнт Казначейства-Казначейство». Рівень безпеки та
відмовостійкості системи. Запровадження новітніх електронних сервісів. Забезпечення
підтримки функціонування системи «Електронне казначейство». Захист інформації в системи
казначейства. Обмін інформацією між органами казначейства та іншими учасниками
бюджетного процесу.
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Інформаційні
Використання інформаційних систем і технологій у страховому бізнесі: поточній роботі к.е.н., доц. Ротова Т.А.
системи і технології страхової компанії; електронній комерції на страховому ринку; InsurTech-проектах. Сучасні
у страхуванні
програмні продукти для: здійснення розрахунків страхових премій, платежів, франшиз;
розміру збитку для зменшення часових і вартісних витрат при процедурі врегулювання
випадків; оформлення електронного страхового полісу; обслуговування потенційних
страхувальників при виборі ними різних видів страхових послуг.
Казначейська
Становлення та розвиток Державної казначейської служби України. Казначейство України – к.е.н., доц. Микитюк І.С.,
система
учасник бюджетного процесу. Бюджетна класифікація. Платіжна система виконання бюджету. к.е.н., доц. Прус Н.В.
обслуговування
Казначейське обслуговування
бюджету за видатками та доходами. Казначейське
бюджетів
обслуговування місцевих бюджетів. Бухгалтерське виконання бюджетів. Звітність про
виконання бюджетів. Контроль у системі казначейства.
Казначейська
Становлення та розвиток казначейської справи. Започаткування інституту казначейства. к.е.н., доц.
справа
Організаційні основи Казначейства України. Функції органів Казначейства. Казначейство Пасічний М.Д.
України як орган оперативного управління фінансовими ресурсами держави. Платіжна
система виконання бюджету. Казначейське обслуговування
державного бюджету.
Казначейське обслуговування місцевих бюджетів. Казначейські системи зарубіжних країн.
Контроль
Державна політика у сфері публічних закупівель. Порядок проведення закупівель. Процедура к.е.н., доц.
державних
відкритих торгів. Допорогові закупівлі в системі ProZorro. Оскарження процедури закупівлі. Пасічний М.Д.
закупівель
Аудит тендерної документації та договорів про закупівлю. Контроль у сфері закупівель.
Моніторинг діяльності системи публічних закупівель у зарубіжних країнах.
Контроль
Сутність контролю управління об’єктами державної власності. Об’єкти та суб’єкти управління к.е.н., доц.
управління
держаною власністю. Управління та розпорядження об'єктами державної власності. Пасічний М.Д.
об’єктами
Визначення вартості об'єктів державної власності та порядку їх охорони. Контроль процесів
державної власності реформування суб’єктів господарювання державного сектору економіки. Контроль за
виконанням функцій з управління об'єктами державної власності, використанням державного
майна.
Міжнародний
Економічна сутність міжнародного страхового ринку, особливості становлення, сегментація, к.е.н., доц. Ротова Т.А.
страховий ринок
учасники, актуальні проблеми. Світовий досвід протидії шахрайству. Страховий ринок
Північної та Південної Америки (США, Канади).
Страховий ринок Європи. Інституційна характеристика, вплив глобалізації, сучасні тенденції
розвитку. Страховий ринок Lloyd’s та окремих європейських держав. Страхове законодавство.
Інтеграція українського страхового ринку у міжнародний страховий простір, особливості
функціонування. Страхові ринки Азії, Австралії та Океанії, Африки.
Міжнародні
Сутність та призначення міжнародних фінансів. Валютна система як інструмент розвитку к.е.н., доц. Кучер Г.В.,
фінанси
міжнародних фінансів. Міжнародні фінансові потоки. Роль вільних економічних зон у системі к.е.н., доц.
міжнародних фінансів. Міжнародний фінансовий ринок. Фінансовий моніторинг міжнародних Белінська Г.В.,
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фінансових потоків. Фінансова система Європейського союзу. Міжнародні фінансові к.е.н., ст.викл.
інститути. Платіжний баланс у системі фінансової безпеки країни.
Гусаревич Н.В.
Місцеві фінанси
Сутність, складові та засади організації місцевих фінансів. Фінансові ресурси місцевого магістр, ст.викл.
самоврядування. Цільові фонди місцевого самоврядування. Планування і порядок Гуминська М.В.
фінансування видатків місцевих бюджетів. Фінансове вирівнювання та бюджетне
регулювання. Управління фінансами та фінансовий контроль на регіональному рівні. Фінанси
підприємств комунального господарства. Фінанси житлово-комунального господарства.
Муніципальні
Сутність, складові та засади організації муніципальних фінансів. Фінансові ресурси місцевого магістр, ст.викл.
фінанси
самоврядування. Цільові фонди місцевого самоврядування. Планування і порядок Гуминська М.В.
фінансування видатків місцевих бюджетів. Фінансове вирівнювання та бюджетне
регулювання. Управління фінансами та фінансовий контроль на регіональному рівні. Фінанси
підприємств комунального господарства. Фінанси житлово-комунального господарства.
Пенсійна система Становлення та розвиток національної пенсійної системи. Пенсії у солідарній пенсійній к.е.н., доц.
системі. Персоніфікований облік у системі пенсійного страхування. Кошти Пенсійного фонду Кукурудз О.М.
України. Обов’язкова накопичувальна пенсійна система. Державне регулювання та нагляд у
сфері пенсійного страхування. Недержавний пенсійний фонд. Пенсійні системи в зарубіжних
країнах.
Перестрахування Економічна сутність і значення перестрахування. Функції перестрахування. Ринок к.е.н., доц.
перестрахування. Форми перестрахування. Типи перестрахування: пропорційний та Пасічний М.Д.
непропорційний. Оцінка фінансової стійкості та платоспроможності перестраховика.
Кредитний ризик у діяльності страховика, пов’язаний із операціями перестрахування.
Елементи перестрахової послуги. Визначення ціни за перестрахування. Політика
перестрахування як елемент стратегічного плану страхової компанії.
Податкова система Економічна сутність та функції податків. Основи побудови податкової системи. Податкова д.е.н., проф.
політика як складова системи фінансового регулювання економіки. Державна фіскальна Козарезенко Л.В.,
служба України. Податок на прибуток підприємств. Податок на доходи фізичних осіб. Податок к.е.н., доц. Макогон В.Д.,
на додану вартість. Акцизний податок. Мито. Рентна плата. Екологічний податок. Місцеві магістр, ст.викл.
податки і збори. Спрощена система оподаткування, обліку та звітності.
Пелешко Н.М.
Податкове
Теоретичні засади податкового регулювання. Податкове регулювання як складова системи д.е.н., проф.
регулювання
державного регулювання економіки. Механізм податкового регулювання. Інститути Козарезенко Л.В.
податкового регулювання. Прямі податки в системі податкового регулювання. Податок на
доходи фізичних осіб в системі податкового регулювання. Регулююча функція податку на
прибуток підприємств. Непрямі податки в системі податкового регулювання. Регулююча
функція податку на додану вартість. Соціально-економічне значення акцизного оподаткування.
Стратегія податкового регулювання. Ефективність податкового регулювання.
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Податкове
регулювання
зовнішньоекономіч
ної діяльності

Сутність податкового регулювання зовнішньоекономічної діяльності. Інститути податкового д.е.н., проф.
регулювання зовнішньоекономічної діяльності. Особливості податкового контролю у сфері Волосович С.В.
зовнішньоекономічної
діяльності. Митно-тарифне регулювання зовнішньоекономічної
діяльності. Митна вартість як інструмент податкового регулювання. Порядок нарахування
податків у зовнішньоекономічній діяльності. Податкові пільги як складова фінансового
регулювання зовнішньоекономічної діяльності.
Податковий
Податковий менеджмент як складова податкової політики. . Планування та прогнозування к.е.н., доц.
менеджмент
податкових надходжень. Облік платників податків. Податковий аналіз у системі податкового Пасічний М.Д.,
менеджменту. Відповідальність за порушення податкового законодавства. Планування та д.е.н., проф.
організація проведення податкових перевірок. Контроль податкових органів за сплатою Козарезенко Л.В.
податків на доходи і прибуток. Контроль податкових органів за сплатою податків на
споживання.
Публічні фінанси Теоретико-методологічні засади функціонування публічних фінансів. Публічні фінанси к.е.н., доц.
ФЕМП
України в умовах інституційних змін. Бюджетна система як інструмент регулювання Пасічний М.Д.
економічного розвитку країни. Державний бюджет як складова системи публічних фінансів.
Міжбюджетні відносини. Місцеві бюджети в системі публічних фінансів. Бюджетне
планування і прогнозування як елемент бюджетного процесу. Податкова система в системі
державного регулювання економічного розвитку. Державні цільові фонди. Фінанси
підприємств державного та комунального сектору економіки. Державний кредит і державний
борг. Державний фінансовий контроль. Система управління публічними фінансами. Публічні
фінанси в сучасних умовах трансформації економіки.
Ринок фінансових Теоретичні засади функціонування ринку фінансових послуг. Інституційна структура ринку д.е.н., проф.
послуг
фінансових послуг. Фінансові послуги на ринку грошей. Фінансові послуги на кредитному Волосович С.В.
ринку. Фінансові послуги на валютному ринку. Фінансові послуги на фондовому ринку.
Фінансові послуги у сфері страхування і накопичувального пенсійного забезпечення. Інші
фінансові послуги. Державне регулювання та саморегулювання на ринку фінансових послуг.
Доступність фінансових послуг.
Соціальна політика Сутність, принципи та роль соціальної політики. Інституційні засади соціальної політики к.е.н., доц. Савченко Н.Г.
держави
держави. Механізми державного управління у сфері соціальної політики. Світові моделі
соціальної політики Державна політика у сфері соціального страхування. Державна політика у
сфері пенсійного забезпечення населення. Державна гуманітарна політика. Державна політика
у сфері зайнятості населення. Державна політика у сфері освіти та охорони здоров’я. Державна
політика у сфері соціального захисту вразливих верств населення. Державна молодіжна
політика та гарантії соціального захисту молодих громадян. Соціальна безпека держави.
Глобалізація соціальних проблем у сучасному світі.
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Соціальне
страхування

Сутність, принципи та роль соціального страхування. Державне регулювання соціального к.е.н., доц. Савченко Н.Г.
страхування. Єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.
Соціальне страхування з тимчасової втрати працездатності. Соціальне страхування на випадок
безробіття. Соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного
захворювання. Державне пенсійне страхування. Недержавне пенсійне страхування. Фінансова
збалансованість системи соціального страхування.
Соціологія фінансів Соціологія фінансів як наука. Становлення та розвиток соціології фінансів в умовах к.е.н., доц.
інституційних змін. Людина як суб’єкт фінансових відносин. Соціальні інститути та їх роль у Пасічний М.Д.
фінансовій системі держави. Соціологія податків та податкова культура суспільства. Соціальна
політика у системі управління державними фінансами. Соціальна відповідальність та довіра в
системі фінансових відносин. Соціологія фінансової поведінки домогосподарств та населення.
Соціологія в системі міжнародних фінансів. Соціологія грошово-кредитних відносин та
грошова культура суспільства. Фінансовий ринок у системі соціологічних досліджень.
Соціологічні підходи в дослідженні фінансових трансформацій. Соціологічні особливості
фінансової глобалізації. Суспільство в контексті цифровізації фінансів.
Страховий
Сутність та функції страхового маркетингу. Характеристика страхового продукту в системі д.е.н., проф.
маркетинг
маркетингу. Механізм інтеграції в системі страхового маркетингу. Маркетингові дослідження Селіверстова Л.С.
в страхуванні та їх інформаційне забезпечення. Моніторинг страхового ринку та його
сегментація. Продуктова, тарифна, збутова та комунікаційна політика страхових компаній.
Маркетингова стратегія страхової компанії.
Страховий
Сутність, функції та роль страхового менеджменту, управління страховою компанією, д.е.н., проф.
менеджмент
інформаційне забезпечення страхового менеджменту, ризик–менеджмент в страховій Селіверстова Л.С.
діяльності, організація процесу андерайтингу в страховій компанії, стратегічний менеджмент
у страховій компанії, управління маркетинговою діяльністю в страховій компанії, управління
персоналом страхової компанії, управління фінансовою діяльністю страхової компанії.
Страхові послуги Сутність та різноманітність страхових послуг, які пропонуються на страховому ринку. к.е.н., доц. Ротова Т.А.
Організація роботи страховика стосовно розроблення, реалізації послуг у різних видах
страхування для юридичних і фізичних осіб; діяльність партнерів страховиків із надання
допоміжних послуг. Вироблення практичних навичок з: заповнення заяв та анкет, оформлення
договорів страхування та їх супроводження; розрахунку страхових премій, франшиз і
визначення розмірів страхового відшкодування; придбання електронного страхового полісу;
оформлення Європротоколу.
Страхування
Сутність, принципи та роль страхування. Класифікація страхування. Страхові ризики. Ризик- к.е.н., доц. Ротова Т.А.,
менеджмент. Страхові тарифи. Страховий ринок та його структура. Страхові посередники та їх д.е.н., проф.
функції. Особливості діяльності об’єднань страховиків. Страхова організація. Державне Селіверстова Л.С.
регулювання страхової діяльності. Особове страхування: страхування життя, пенсій, від
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нещасних випадків, туристичне, медичне. Страхування майна. Страхування відповідальності.
Перестрахування. Доходи, витрати та прибуток страховика. Фінансова надійність страхової
компанії.
Страхування
Теоретичні засади фінансових ризиків. Економічна сутність страхування фінансових ризиків. д.е.н., проф.
фінансових ризиків Іпотечне страхування. Страхування ризиків товарних кредитів. Страхування ризиків Волосович С.В.
фінансових кредитів. Страхування кредитів довіри. Іпотечне страхування. Страхування ризиків
споживчих кредитів. Страхування депозитів. Страхування кредитів довіри. Інституційне
забезпечення страхування фінансових ризиків.
Трансфертне
Теоретичні засади процесів ціноутворення. Державна цінова політика та її вплив на економічні к.е.н., доц. Белінська Г.В.
ціноутворення
процеси. Цінова політика України: особливості та інституційні засади реалізації. Практичні
аспекти застосування трансфертного ціноутворення. Регулювання трансфертного
ціноутворення в Україні. Податковий контроль трансфертного ціноутворення в Україні.
Трансфертне ціноутворення на підприємстві. Роль трансфертного ціноутворення в діяльності
транснаціональних корпорацій. Регулювання трансфертного ціноутворення у системі
міжнародних відносин.
Управління
Сутність і види державного боргу. Сутність і складові системи управління державним боргом. к.е.н., доц. Кучер Г.В.
державним боргом Планування в системі управління державним боргом. Здійснення державних запозичень. Облік
державних боргів. Обслуговування державного боргу. Ефективність системи управління
державним боргом.
Фінанси
Сутність та призначення фінансів. Генезис і еволюція фінансів. Фінансова наука, її становлення магістр, ст.викл.
та розвиток. Фінансова система. Державні доходи. Державні видатки. Бюджет та бюджетна Гуминська М.В.
система. Податки та податкова система. Державні цільові фонди. Державний кредит та
державний борг. Місцеві фінанси. Фінанси підприємств, організацій та установ. Фінанси
домогосподарств. Фінансовий ринок. Страхування та страховий ринок. Фінансова безпека
держави. Міжнародні фінанси. Фінанси зарубіжних країн.
Фінанси, гроші та Предмет фінансової науки як пізнання сутності фінансів. Фінансова система держави. к.е.н., доц.
кредит ФЕМП,
Державні доходи та видатки. Бюджетна система. Податки та податкова система держави. Пасічний М.Д.
ФОАІС, ФТМ
Фінанси суб’єктів господарювання. Фінанси домогосподарств та населення. Фінанси
страхування. Міжнародні фінанси. Природа грошей та теорії грошей. Грошовий оборот і
грошові потоки. Грошова система. Валютні відносини та валютні системи. Інфляція та грошові
реформи. Сутність кредиту та кредитний механізм. Кредитна система. Банківська система та
система спеціалізованих фінансово-кредитних установ. Фінансовий ринок.
Фінанси
Міжнародні інституції в глобальній фінансовій системі. Фінансово-кредитні відносини к.е.н., доц. Кучер Г.В.
міжнародних
системи міжнародних інституцій. Фінанси Міжнародного валютного фонду. Фінанси групи
інституцій
Світового банку. Фінанси Банку міжнародних розрахунків. Фінанси міжнародних регіональних
інституцій. Валютно-кредитні та фінансові інституції ЄС.

50.

51.

52.

53.

54.

1

Фінанси страхових Формування теоретичних знань і набуття практичних навичок самостійного вирішення питань, магістр, ст.викл.
організацій
пов’язаних із визначенням особливостей фінансових відносин, фінансового механізму та Гуминська М.В.
фінансової діяльності страхових організацій; розумінням специфіки формування та використання
активів та фінансових ресурсів (капіталу) страхових організацій; здійсненням оцінки напрямів
розміщення коштів страхових резервів та визначенням оптимальної структури дозволених активів;
проведенням аналізу фінансових результатів та фінансового стану страхових організацій.
Фінансова безпека Місце та роль фінансової безпеки в системі економічної безпеки держави. Складові фінансової к.е.н., доц. Прус Н.В.
держави
безпеки держави. Загрози фінансовій безпеці держави, їх зміст та класифікація Сутність та
класифікація індикаторів фінансової безпеки. Механізм та системи забезпечення фінансової
безпеки держави. Концепція фінансової безпеки держави.
Фінансова політика Теоретичні засади формування фінансової політики. Фінансова політика в системі державного к.е.н., доц. Белінська Н.Г.
управління. Бюджетно-податкова політика як складова державної фінансової політики.
Використання інструментів грошово-кредитної політики держави у системі економічного
розвитку країни. Особливості розробки та реалізації державної фінансової політики в Україні.
Міжнародна фінансова політика. Фінансова політика підприємства в умовах трансформації
економіки. Фінансовий контроль та його роль у реалізації фінансової політики підприємства.
Фінансова політика Теоретичні засади формування фінансової політики. Фінансова політика в системі державного к.е.н., доц. Белінська Н.Г.
держави
управління. Бюджетно-податкова політика як складова державної фінансової політики.
Грошово-кредитна політика у системі економічного розвитку країни. Інвестиційна політика
держави в сучасних економічних умовах. Митна політика держави. Державна політика
розвитку фінансового ринку. Міжнародна фінансова політика. Фінансовий контроль та його
роль у реалізації фінансової політики держави.
Фінансові
Сутність фінансових технологій. Сутність криптовалют та криптовалютних операцій. д.е.н., проф.
технології
Фінансові технології на ринку платіжних послуг. Фінансові технології в інвестиційній сфері. Волосович С.В.
Фінансові технології у сфері банківської діяльності. Фінансові технології на страховому ринку.
Фінансові технології у сфері державних фінансів.
КАФЕДРА ФІНАНСОВОГО АНАЛІЗУ ТА АУДИТУ
Аналіз
Місце і роль аналізу господарської діяльності в інформаційній системі управління. Методичне к.е.н., доц. Барабаш Н.С.,
господарської
забезпечення аналізу господарської діяльності. Інформаційна база та організація АГД. Аналіз к.е.н., доц. Комірна О.В.,
діяльності
виробництва, реалізації і собівартості продукції промислових підприємств. Аналіз к.е.н., доц. Гоцуляк В.Д.
трудових та матеріальних ресурсів підприємства. Аналіз реалізації товарів і витрат підприємств
торгівлі. Аналіз товарообороту і витрат підприємств ресторанного господарства. Аналіз
виробництва і собівартості продукції підприємств сільського господарства. Аналіз виробництва і
собівартості продукції капітального будівництва. Аналіз виробництва і собівартості робіт та
послуг автомобільного транспорту. Аналіз діяльності фінансово-кредитних установ. Аналіз
діяльності бюджетної установи. Аналіз виконання кошторису бюджетної установи.
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Аналіз, контроль і
аудит бізнеспроцесів (науковий
семінар)

Розвиток методології і організації аналізу бізнес-процесів підприємств торгівлі. Ключові д.е.н., доц. Назарова К.О.,
показники ефективності: розробка і використання фінансових показників бізнес-процесів. к.е.н., доц. Барабаш Н.С,
Стратегічний аналіз бізнес-процесів підприємств торгівлі. Розвиток організації та методології
контролю бізнес-процесів. Основні тенденції розвитку аудиту та аудиторської діяльності в
Україні та ЄС. Концептуальні основи аудиторської синергії.
Аудит
Поняття, цілі та завдання аудиторської діяльності. Аудиторські послуги. Система нормативно- к.е.н., доц. Заремба О.О.,
правового регулювання аудиту. Права, обов’язки та відповідальність сторін під час аудиту. к.е.н., ст. викл.
Організація аудиту фінансової звітності. Методичні прийоми та процедури аудиту фінансової Нежива М.О.
звітності. Фінансовий аналіз як інструментарій аудиту. Критерії та параметри фінансової
звітності. Аудит активів. Аудит капіталу. Аудит зобов’язань. Аудит доходів. Аудит витрат.
Аудит в зарубіжних Характеристика професійного аудиту. Державний та внутрішній операційний аудит. Процес к.е.н., доц.
країнах
проведення аудиторської перевірки. Обсяг перевірки та її основні засади. Аудит у Роздобудько В.В.
комп’ютерному середовищі. Аудит циклу отримання доходів. Аудит виробництва, собівартості, залишків матеріальних запасів, каси та майна підприємства.
Аудит державних Аудит державних та муніципальних фінансів у системі фінансового контролю. Організаційно- к.е.н., Міняйло В.П.
та муніципальних правові положення проведення аудиту державних та муніципальних фінансів. Поняття аудиту
фінансів
ефективності, його місце в системі державного фінансового контролю. Ефективність як предмет
аудита ефективності. Організація та методика проведення державного аудиту ефективності
виконання державних цільових та бюджетних програм. Визначення критеріїв для оцінки
ефективності. Вибір методів проведення аудиту ефективності, звіт за результатами планування,
аналітичні дослідження. Формування плану і програми аудиту ефективності, аудиторські
ризики. Інформація та фактичні параметри аудиту ефективності. Підготовка висновків і
рекомендацій аудиту ефективності, оформлення і систематизація документів аудиту.
Формування звіту про результати аудиту ефективності та контроль виконання рекомендацій.
Аудит
Загальні положення аудиту проектів. Інформаційне забезпечення та організація аудиту к.е.н., доц. Комірна О.В.
інвестиційних
проектів. Аудит зовнішнього середовища і маркетингових аспектів проекту. Оцінювання
проектів
інвестиційної привабливості проекту. Оцінювання інвестиційних потреб проекту та джерел
його фінансування. Аналіз та аудит грошових потоків інвестиційних проектів. Оцінювання
ефективності проектів. Узагальнення результатів аудиту проектів.
Аудит проектів

Загальні положення аудиту проектів. Інформаційно-методичне забезпечення аудиту проектів. к.е.н., доц. Комірна О.В.
Аудит на передінвестиційній стадії реалізації проекту. Аудит грошових потоків та
ефективності реалізації проектів. Аудит проектних ризиків. Аудит на стадії інвестування та
реалізації проекту. Постаудит проектів. Узагальнення результатів аудиту проектів.
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Аудит
оподаткування

Сутність та значення аудиту оподаткування. Організація аудиту оподаткування підприємств. к.е.н, доц.
Методика виконання процедур аудиту оподаткування підприємств. Аудиторська перевірка Роздобудько В.В.,
окремих господарських операцій. Аудиторська перевірка податку на прибуток підприємств. к.е.н, ст. викл.
Аудиторська перевірка податку на додану вартість. Аудиторська перевірка податку на доходи Нежива М.О.
фізичних осіб та військового збору. Аудиторська перевірка єдиного соціального внеску.
Аудиторська перевірка акцизного податку. Аудиторська перевірка інших податків та зборів.
Аудиторське
Загальні положення аудиту операцій злиття та поглинання. Інформаційне забезпечення та к.е.н, доц. Комірна О.В.,
забезпечення М&A організація аудиторського забезпечення M&A. Аудит ринкової вартості компанії. Оцінювання к.е.н, ст. викл.
інвестиційної привабливості бізнесу. Аудиторські процедури перевірки операцій злиття та Нежива М.О.
поглинання. Перевірка наявності синергетичного ефекту під час здійснення M&A ефективності
проектів. Узагальнення результатів аудиту проектів.
Аудиторський
Поняття,цілі та завдання аудиторського консалтингу.Форми ітехніки аудиторського к.е.н., доц. Заремба О.О.,
консалтинг
консалтингу. Консультування з питань організації та функціонування системи бухгалтерського к.е.н., ст. викл.
обліку. Консультування з організації систем корпоративного управління. Консультування з Нежива М.О.
питань організації систем внутрішнього контролю та внутрішнього аудиту. Організація
функціонування інформаційних систем (технологій). Консалтингове супроводження
організації діяльності. Консалтинг формування власного капіталу. Консультування з питань
підготовки перспективної інформації. Консультування з проблем оподаткування та підготовки
податкової звітності. Системи управління якістю функціонування суб’єктів фінансовогосподарської діяльності. Оціночний консалтинг.
Аудиторські
Мета і принципи надання аудиторських послуг. Стандартизація та забезпечення якості надання к.е.н, доц.
послуги
аудиторських послуг. Огляд фінансової інформації. Критерії та процедури перевірки Роздобудько В.В.
прогнозної фінансової інформації. Тестування надійності системи бухгалтерського обліку.
Виконання аудиторських експертиз. Виконання узгоджених процедур стосовно фінансової
інформації. Завдання з підготовки фінансової інформації. Завдання з підготовки фінансової
інформації. Трансформація звітності за іншою концептуальною основою.
Внутрішній аудит Поняття, мета та завдання внутрішнього аудиту. Стандартизація внутрішнього аудиту. д.е.н., доц.
Організація внутрішнього аудиту. Методичні прийоми внутрішнього аудиту. Планування Назарова К.О.,
внутрішнього аудиту. Аналітичні процедури в системі внутрішнього аудиту. Організація к.е.н.
служби внутрішнього аудиту. Формування досьє внутрішнього аудитора. Узагальнення та Копотієнко Т.Ю.
реалізація внутрішнього аудиту.
Внутрішньогоспода Контроль в системі управління суб’єктом господарювання. Теоретичні аспекти контролю К.е.н., Міняйло В.П.
рський контроль
господарської діяльності. Системне забезпечення контролю господарської діяльності. Форми
внутрішньогосподарського контролю. Організація внутрішньогосподарського контролю.
Загальна методика внутрішньогосподарського контролю. Аналітичні процедури

внутрішньогосподарського
контролю.
Узагальнення
та
реалізація
результатів
внутрішньогосподарського контролю. Ефективність внутрішньогосподарського контролю.
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Державний аудит

Поняття, мета та завдання державного аудиту. Нормативно-правове регулювання державного к.е.н., Міняйло В.П.
аудиту. Організація державного аудиту. Методичні прийоми державного аудиту. Аналітичне
забезпечення державного аудиту. Планування державного аудиту. Узагальнення та реалізація
результатів державного аудиту.
Державне управління як системне суспільне явище. Характеристики системи державного К.е.н. Копотієнко Т.Ю.
управління. Державне регулювання економіки. Структурна політика та регулювання
суспільного виробництва. Механізм бюджетного, податкового та монетарного регулювання.
Регулювання інвестиційної та інноваційної сфер, територіального розвитку. Регулювання
зовнішньоекономічної діяльності та соціальної сфери. Стратегічне планування розвитку
національної економіки. Законність та відповідальність. Ефективність державного управління
та оцінка роботи влади.
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Державне
управління та
регулювання
економіки
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Державний
фінансовий
контроль
організацій та
установ

Сутність державного фінансового контролю, його значення і функції. Особливості проведення к.е.н., Міняйло В.П.
фінансового аудиту, інспектування (ревізії) та перевірки публічних закупівель. Дослідження
організації і стану контрольно-ревізійної роботи та /або внутрішнього аудиту. Контроль за
правильністю складання і виконання кошторисів бюджетних установ. Контроль ведення
касових операцій, розрахунків з підзвітними особами, операцій з оплати праці. Контроль
власних надходжень. Контроль діяльності установ охорони здоров’я. Особливості проведення
контролю діяльності закладів освіти. Контроль діяльності науково-дослідних організацій.
Контроль діяльності сільськогосподарських підприємств. Контроль виконання місцевих
бюджетів. Методика проведення державного фінансового аудиту. Контроль розрахунків за
податками. Контроль ефективності та використання коштів Державного бюджету України.
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Дью Дилідженс

Теоретичні та методичні засади проведення дью дилідженс. Правове регулювання дью к.е.н. Копотієнко Т.Ю.
дилідженс. Планування та організація дью дилідженс. Економіко-правовий дью дилідженс.
Фінансовий дью дилідженс. Податковий дью дилідженс. Операційний дью дилідженс.
Узагальнення та реалізація результатів дью дилідженс.
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Економічний аналіз Економічний аналіз і його місце в системі наукових знань. Предмет, об’єкти, функції та к.е.н., доц.
завдання економічного аналізу. Метод економічного аналізу і його характеристики. Гордополов В.Ю.
Моделювання факторних систем в аналізі економічних явищ та процесів. Економіко-логічні
(традиційні) методи та прийоми економічного аналізу. Економіко-математичні методи в
економічному аналізі. Основи організації економічного аналізу. Види економічного аналізу.
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Методика комплексного економічного аналізу та її структурні елементи. Інструментарій параметрального аналізу результатів виробничої діяльності. Методичні прийоми аналізу ресурсів
суб’єкта господарювання. Методичні прийоми аналізу витрат діяльності суб’єкта
господарювання. Реалізація функцій аналізу при дослідженні фінансового стану і фінансових
результатів діяльності підприємства.
Експериментальний Предмет, функції, мета і завдання експериментального економічного аналізу. Експерименти к.е.н., ст. викл.
економічний аналіз щодо індивідуальних рішень. Експерименти теорії ігор: вартість і інтуїтивні протиріччя. Нежива М.О.
Аукціони як методи експериментального економічного аналізу. Лабораторні досліди: торги і
справедливість. Громадський вибір.
Інформаційні
Комп’ютерні інформаційні системи і технології в аудиті. Внутрішньогосподарський контроль к.е.н., доц. Гоцуляк В.Д.
системи та
в умовах застосування інформаційних системи і технологій. Загальні програми управління
технології в аудиті аудиторськими проектами. Ознайомлення з бізнесом клієнта в умовах комп’ютерних
інформаційних систем і технологій. Аудиторський ризик при використанні комп’ютерних
інформаційних систем і технологій. Аудиторські процедури в умовах застосування
комп’ютерних інформаційних систем і технологій. Узагальнення результатів аудиту в умовах
застосування комп’ютерних інформаційних систем і технологій.
Інформаційні
Роль і місце інформаційних систем у системі управління економічним об’єктом. Апаратне і к.е.н., доц. Гоцуляк В.Д.
системи та
програмне забезпечення інформаційних систем. Огляд сучасних інформаційних систем
технології
фінансового контролю. Особливості організації контролю при застосуванні інформаційних
фінансового
систем і технологій. Технологія постановки завдань фінансового контролю. Методика
контролю
контролю в інформаційних системах бухгалтерського обліку. Методика контролю грошей та
розрахунків при застосуванні інформаційних технологій. Методика контролю запасів і
необоротних активів при застосуванні інформаційних технологій. Методика контролю
розрахунків з оплати праці при застосуванні інформаційних технологій. Методика контролю
фінансового стану при застосуванні інформаційних технологій.
Контроль
Система економіко-правових відносин та механізм здійснення публічних закупівель. К.е.н. Міняйло В.П.
публічних
Інституційна та організаційна будова контролю публічних закупівель. Моніторинг публічних
закупівель
закупівель. Методологічні засади контролю публічних закупівель. Контроль дотримання
процедур публічних закупівель. Контроль результатів публічних закупівель.
Методика
Система вищої освіти в Україні, тенденції та перспективи розвитку. Планування та організація д.е.н., доц. Назарова К.О.
викладання у
навчального процесу. Психологічні основи навчання та педагогічна майстерність викладача.
закладах вищої
Система методів навчання у вищий школі та їх використання у викладанні фахових дисциплін.
освіти
Науково-методичне забезпечення навчального процесу. Аудиторні форми навчання у вищих
навчальних закладах: підготовка та методика проведення. Інтерактивні методи навчання і
тактика їх застосування. Організація самостійної роботи студентів. Контроль та діагностика
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знань студентів. Організація практичної підготовки студентів. Планування роботи викладача
та її облік.
Міжнародний аудит Міжнародний аудит як результат еволюції розвитку міжнародної економіки. Еволюція д.е.н., доц. Назарова К.О.,
міжнародного аудиту в Україні. Світовий ринок міжнародного аудиту. Організація к.е.н., ст. викл.
міжнародного аудиту. Методика міжнародного аудиту. Особливість користувачів Нежива М.О.
міжнародного аудиту.
Міжнародні
Стандарти завдань РМСАНВ та їх структура. Міжнародні стандарти аудиту. Загальні принципи к.е.н., доц. Заремба О.О.
стандарти
та відповідальність аудитора. Оцінка ризиків та дії у відповідь на оцінені ризики. Аудиторські
контролю якості,
докази як особливі положення щодо відібраних елементів. Процедури оцінювання результатів
аудиту, огляду,
аудиторської вибірки. Використання роботи інших фахівців та аудиторське звітування.
іншого надання
Міжнародні стандарти завдань з надання впевненості. Міжнародні стандарти завдань з огляду.
впевненості та
Міжнародні стандарти супутніх послуг. Міжнародні стандарти контролю якості.
супутніх послуг
Міжнародні
Основоположні керівні принципи аудиту – Лімська декларація. Основи функціонування д.е.н., доц. Назарова К.О.
стандарти
Міжнародної організації Вищих аудиторських органів – Мексиканська декларація
контролю
незалежності та Кодекс етики. Фундаментальні принципи аудиту. Керівні принципи
фінансового аудиту, з аудиту діяльності, з аудиту відповідності та спеціалізовані керівні
принципи. Керівні принципи аудиту міжнародних інституцій. Керівні принципи аудиту
навколишнього середовища. Керівні 159 принципи щодо практики аудиту приватизації.
Керівні принципи ІТ- аудиту. Керівні принципи аудиту державного боргу. Керівні принципи
аудиту допомоги при катастрофах та окремі керівні принципи незалежного управління.
Моніторинг
Роль моніторингу в управлінні фінансово-господарською діяльністю. Нормативно-правове к.е.н., доц. Гоцуляк В.Д.
фінансоворегулювання моніторингу фінансово-господарської діяльності. Ініціатори та суб’єкти
господарської
моніторингу ФГД. Інформаційне забезпечення моніторингу ФГД. Методика моніторингу ФГД.
діяльності
Процедури моніторингу легітимності функціонування суб’єктів ФГД. Моніторинг
функціонування системи управління діяльністю суб’єктів. Процедури моніторингу
використання ресурсів суб’єктів ФГД та джерел їх формування. Моніторинг ризиків
функціонування суб’єктів ФГД. Моніторинг окремих елементів ФГД. Моніторинг ФГД в
умовах використання інформаційних технологій. Узагальнення та реалізація результатів
моніторингу ФГД.
Методологія і
організація
наукових
досліджень

Наука та її вплив на розвиток економічних та суспільних систем. Методологія наукових д.е.н., доц. Назарова К.О.,
досліджень економічних систем, явищ і процесів у бухгалтерському обліку. Організація наукових к.е.н., доц.
досліджень та науково-дослідних робіт у бухгалтерському обліку. Організація дослідного процесу Гордополов В.Ю.
у бухгалтерському обліку. Магістерська робота як результат дослідження з бухгалтерського
обліку. Науковометричні міжнародні бази даних результатів наукових досліджень з бухгалтерського обліку. Комерціалізація об’єктів інтелектуальної власності наукових досліджень.
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Методи та моделі Виробничо-фінансова діяльність підприємства як об’єкт моделювання. Модель як метод к.е.н., доц. Заремба О.О.
прийняття рішень в наукового пізнання і обґрунтування управлінських рішень у виробничо-фінансовій діяльності
підприємства. Методичні основи моделювання і підготовка управлінського рішення. Методи і
аналізі та аудиті
моделі аналітичного обґрунтування прийняття рішень в управлінні виробничою діяльністю
підприємства. Методи і моделі аналітичного обґрунтування прийняття рішень формування
оптимального фінансового стану підприємства. Методи і моделі обґрунтування і підтримки
прийняття рішень за основними результатами фінансової діяльності підприємства. Методи і
моделі аналізу прийняття рішень в управлінні інвестиційними проектами. Методи і моделі
аналітичних процедур в аудиті виробничо-фінансової діяльності підприємства
Теоретичні засади державного фінансового контролю (аудиту). Практика організації та д.е.н., доц.
Організація
планування державного фінансового контролю. Організація та планування діяльності Назарова К.О.
державного
Державної аудиторської служби України. Особливості організації та планування діяльності
фінансового
органів фіскальної служби. Особливості організації та планування діяльності Державної
контролю
казначейської служби України. Особливості організації та планування роботи Рахункової
палати України. Порядок узагальнення та реалізації результатів роботи органів державного
фінансового контролю (аудиту). Організація взаємодії органів державного фінансового
контролю (аудиту). Організація системи управління ризиками в контролі (аудиті).
Наукові засади організації державного аудиту. Міжнародний досвід організації державного аудиту д.е.н., доц.
Організація
державного аудиту Нормативно-правове регулювання організації державного аудиту. Організація державного аудиту Назарова К.О.
в ДАСУ. Організація державного аудиту в Рахунковій палати Україні. Організація державного
аудиту діяльності бюджетних установ. Організація державного аудиту виконання бюджетних
програм. Організація державного аудиту діяльності субєктів господарювання.
Предмет, метод і об’єкти аудиту. Організація діяльності та контроль якості роботи к.е.н., доц. Заремба О.О.,
Організація і
аудиторської фірми та приватних аудиторів. Організація процесу перевірки фінансової к.е.н., ст. викл.
методика аудиту
звітності та його інформаційне забезпечення. Аудит установчих документів, облікової політики Нежива М.О.
та власного капіталу підприємства. Аудиторська перевірка необоротних активів та інвестицій.
Аудит грошових коштів та дебіторської заборгованості. Аудит запасів і незавершеного
будівництва. Аудиторський контроль праці та її оплати. Аудит довгострокових та поточних
зобов’язань. Аудит витрат і собівартості продукції. Аудит формування доходів і фінансових
результатів. Аудиторська перевірка податкових розрахунків та платежів. Завершення
аудиторської перевірки та узагальнення результатів аудиту фінансової звітності. Особливості
виконання завдань з огляду фінансової звітності, спеціальних видів аудиту та аудиторських
послуг. Внутрішній аудит суб’єктів підприємницької діяльності.
Основи наукових Наукове дослідження,його зміст,процес та результати. Дослідженняс утності та середовища д.е.н., доц.
аудиту, фінансового контролю і аналізу. Проблематика наукових досліджень з аудиту, фінансового Назарова К.О.,
досліджень
контролю та аналізу. Методика і технологія наукових досліджень з аудиту, фінансового контролю к.е.н.,
та аналізу. Дослідження структури і процесу функціонування систем аудиту, фінансового доц. Гордополов В.Ю.
контролю та аналізу. Дослідження ефективності систем аудиту, фінансового контролю та аналізу.
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Здійснення наукових досліджень з аудиту, фінансового контролю та аналізу. Результати наукових
досліджень з аудиту, фінансового контролю та аналізу.
Стратегічний аналіз Стратегічний аналіз, його місце в управлінні економікою підприємства. Аналіз досягнутих к.е.н., доц. Барабаш Н.С.
результатів діяльності підприємства. Нормативи для стратегічного аналізу. Класифікація та
економічне оцінювання виробничих одиниць. Аналіз розподілу виробничих ресурсів у галузі
виробництва. Розроблення та економічне обґрунтування стратегії виробничої програми.
Стратегічний аналіз структури капіталу підприємства. Стратегічний аналіз фінансових
показників діяльності підприємства. Стратегічний аналіз інвестицій.
Судова економічна Предмет, метод, завдання судової бухгалтерії та бухгалтерського обліку. Бухгалтерські д.е.н., доц.
документи та їх використання при виявленні й розслідуванні злочинів. Методи документальної Назарова К.О.,
експертиза
і фактичної перевірок у практиці ревізійних і правоохоронних органів. Форми використання к.е.н.
спеціальних бухгалтерських знань у слідчій та судовій практиці. Основи використання Копотієнко Т.Ю.
матеріалів органів фінансового контролю в діяльності правоохоронних органів. Судовоекономічні експертизи.
Фінансовий аналіз Місце і роль фінансового аналізу в інформаційній системі управління. Методичний к.е.н., доц. Барабаш Н.С.
інструментарій фінансового аналізу. Інформаційна забезпечення та організація фінансового
аналізу. Аналіз фінансових результатів та рентабельності суб’єкта господарювання. Аналіз
фінансового стану суб’єкта господарювання. Аналіз джерел фінансування підприємства.
Аналіз грошових потоків. Аналіз інвестиційної діяльності підприємства. Аналіз ділової та
ринкової активності. Аналіз оподаткування та податкових розрахунків.
Фінансовий корпоративний контроль в системі управління корпорацією. Суб’єкти та об’єкти к.е.н, доц.
Фінансовий
фінансового корпоративного контролю, їх права, обов’язки та відповідальність. Фінансова Роздобудько В.В.
корпоративний
звітність корпорації та методи її аналізу. Нормативно-правове забезпечення фінансового
контроль
корпоративного контролю. Організація фінансового корпоративного контролю аудиту.
Контроль управління капіталом та прибутком корпорації. Корпоративний аудит. Фінансовий
корпоративний контроль ринку капіталів.
Мета, завдання та принципи фінансового моніторингу. Суб’єкти та об’єкти фінансового к.е.н, доц.
Фінансовий
моніторингу, їх права, обов’язки та відповідальність. Міжнародні стандарти у сфері запобігання та Роздобудько В.В.
моніторинг
протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню
тероризму. Національне законодавство у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню)
доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму. Організація фінансового
моніторингу. Управління ризиками, пов’язаними з процедурами фінансового моніторингу.
Узагальнення та реалізація результатів фінансового моніторингу.
Форензік
Теоретичні засади фінансових розслідувань (форензік). Інформаційно-методичне забезпечення к.е.н., доц. Заремба О.О.,
фінансових розслідувань (форензік). Експертне дослідження управління ризиками шахрайства К.е.н., Міняйло В.П.
при форензік. Корпоративні фінансові розслідування (форензік), процес їх проведення.
Корпоративна розвідка як напрям фінансових розслідувань (форензік). Технологічні рішення
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для проведення фінансових розслідувань (форензік). Узагальнення та реалізація результатів
фінансових розслідувань (форензік).
КАФЕДРА МІЖНАРОДНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ
Екологія
Метою викладання дисципліни «Екологія» є формування системного розуміння Будзяк В.М.,
екологічних процесів і явищ, трансформація їх особливих форм прояву та значення в розвитку докт. екон. наук, професор
суспільства; розуміння визначальних принципів і концептуальних підходів щодо оцінки
природних ресурсів і потенціалу їх використання.
Змістовне наповнення дисципліни. Система екологічного управління. Екологічне
законодавство та нормативно-правове регулювання. Техногенне навантаження та екологічне
нормування. Екологізація економіки. Екологічний менеджмент. Екологічний маркетинг.
Екологічний аудит. Екологічний ринок та підприємництво. Екологічна безпека людства за умов
глобалізації. Міжнародна екологічна діяльність і співробітництво.
Зовнішньоекономіч
Метою викладання дисципліни є отримання студентами системних знань з об’єктивних Д`яченко О.В.,
на діяльність
закономірностей, умов, процесів і специфічних особливостей зовнішньоекономічної діяльності канд. екон. наук, доц
підприємства
(ЗЕД) підприємств, а також набуття навичок їх практичного застосування.
У процесі навчання студенти набувають практичних навичоквизначення контрактної та
митної вартості; розрахунку та сплати податків та митних платежів; вибору стратегії виходу
на зовнішній ринок; складання та підписання зовнішньоекономічних контрактів, з урахуванням
умов поставки, особливостей ціноутворення, ризиків суб’єкта ЗЕД; визначення та забезпечення
ефективності зовнішньоекономічної діяльності.
Зовнішньоекономіч
Метою викладання дисципліни є формування у студентівумінь і навичок для самостійного Студінський В.А.,
ні зв'язки України аналізу процесів та явищ у зовнішньоекономічних відносинах України, а такожрозуміння докт. істор. наук,, доцент
зовнішньоекономічних механізмів включення України в глобальне співробітництво в різних
сферах економіки, стратегічних напрямів інтеграції у світову економіку та перспектив розвитку
зовнішньоекономічних зв’язків.
Змістовне наповнення дисципліни. Поняття інституціонально-правового забезпечення ЗЕЗ
України.Напрями і інструментирегуляторної політики в сфері ЗЕД. Тарифне та нетарифне
регулювання ЗЕД. Місце і роль зовнішньої торгівлі в структурі ЗЕЗ. Особливості товарної та
географічної структури зовнішньої торгівлі товарами та послугами України. Пріоритети
розвитку зовнішньої торгівлі України.
Метою викладання дисципліни «Іллегалізація ЗЕД» є набуття системних знань щодо Дьяченко О.В.,
Іллегалізація
сутності
та інструментівіллегалізації ЗЕД.
зовнішньоекономіч
канд. екон. наук, доцент
Змістовне наповнення дисципліни.Сутність іллегалізації ЗЕД. Чинники іллегалізації ЗЕД.
ної діяльності
Вплив офшорних юрисдикцій на іллегалізацію ЗЕД. Запобігання та протидія корупції як
чинника іллегалізації ЗЕД. Національні та міжнародні інституції протидії іллегалізації ЗЕД.
Методичний інструментарій оцінки рівня іллегалізації ЗЕД. Пріоритетні напрями протидії
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відпливу фінансових ресурсів за кордон. Механізм протидії іллегалізації ЗЕД. Іллегалізація ЗЕД
як загроза економічній безпеці України.
Метою викладання дисципліни «Країнознавство» є формування у студентів умінь і Будзяк В.М.,
Країнознавство
навичок щодо комплексного підходу до вивчення країн і регіонів світу, розуміння тенденцій докт. екон. наук, професор
світового розвитку і закономірностей формування сучасної політичної карти світу, уявлення
про цивілізаційний підхід до вивчення країн, розуміння глобальних і регіональних тенденцій
світового розвитку.
У процесі навчання студенти набувають знання щодо методики країнознавчих досліджень,
глобальних цивілізаційних структур, просторово-територіальної організації держав та формування
політичної карти світу, підходів до географічної типології країн світу, демографічних особливостей
країнознавчих досліджень, країнознавчої характеристики країн Європи, Азії, Африки, Америки,
Австралії та Океанії.
Метою викладання дисципліни є вироблення навичок розробки та реалізації оперативних Мельник Т.М., докт. екон.
Менеджмент
зовнішньоекономіч та стратегічних планів у сфері зовнішньоекономічної діяльності;формування комплексного наук, професор
підходу до розуміння механізму управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємства,
ної діяльності
його окремих складових та структури.
Змістовне наповнення дисципліни.Організаційно-правові основи менеджменту
зовнішньоекономічної діяльності підприємства. Організаційна структура управління зовнішньоекономічним підрозділом підприємства. Стратегічний менеджмент. Операційний менеджмент.
Міжнародний
менеджмент.
Особливість
планування
у
процесі
управління
зовнішньоекономічною діяльністю. Технології обґрунтування управлінських рішень при
здійсненні ЗЕД. Система контролю та управління ризиками у менеджменті зовнішньоекономічної діяльності.
Метою викладання дисципліни є формування у студентів умінь і навичок щодо аналізу Мельник Т.М., докт. екон.
Міжнародна
процесів та явищ міжнародної економічної діяльності України; вибору та дослідження наук, професор
економічна
діяльність України закордонних ринків; оцінювання кон’юнктури зарубіжного ринку та планування стратегії
виходу на зовнішні ринки.
У процесі навчання студенти набувають знання щодо особливостей міжнародної
економічної діяльності, її суб’єктів та видів; форм виходу підприємств на зовнішні ринки;
економічної ефективності
та пріоритетів міжнародної економічної діяльності України;
глобального контексту міжнародного економічного співробітництва.
Результатами навчання передбачено формування у студентів комплексу знань щодо основ Слоква М.Г.
Міжнародний
системи
міжнародного екологічного менеджменту в умовах інтенсифікації глобалізаційних канд. екон. наук, ст.
екологічний
процесів;
оволодіння понятійним апаратому сфері екологічного менеджменту, розуміння викладач.
менеджмент
особливостей процесу екологізації міжнародного бізнесу; формування вмінь та навичок
використання інструментів міжнародного екологічного менеджменту.
Змістовне наповнення дисципліни. Теоретичні основи міжнародного екологічного
менеджменту. Міжнародна екологічна політика. Регламентування міжнародного екологічного
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менеджменту. Вибір та прийняття природоохоронних рішень. Концептуальні засади
корпоративного екологічного менеджменту. Форми організації корпоративного екологічного
менеджменту. Екологізація функціональних сфер управління організацією. Екологічний
маркетинг. Інструменти корпоративного екологічного менеджменту.
Метою викладання дисципліни є формування знань щодо цілей, завдань, функцій, Студінський В.А.
Міжнародні
організаційної
структури, повноважень, норм і правил функціонування міжнародних докт. істор. наук, доцент
організації
економічних організацій та набуття студентами практичних навичок з аналізу діяльності
міжнародних організацій у різних сферах економічного співробітництва.
Змістовне наповнення дисципліни. Міжнародні організації, їх роль та функції в
регулюванні світогосподарських зв’язків. Механізм функціонування міжнародних
організацій.Міжнародні організації системи ООН. Система міжнародних валютно-фінансових
організацій. Міжнародні регіональні валютно-фінансові організації. Міжнародні і міждержавні
організації з регулювання товарних ринків. Міжнародні організації та регулювання світової
торгівлі.Міжнародні організації у сфері стандартизації та сертифікації продукції. Міжнародні
неурядові організації. Діяльність України в міжнародних організаціях.
Метою викладання дисципліни осмислення ролі транспортного обслуговування як Стукач Т.М. к.е.н.,доцент
Міжнародні
чинника підвищення ефективності міжнародних торговельних операцій з дотриманням
перевезення
комерційно-правових угод. Набуття умінь вибору раціональних напрямів перевезення, видів
транспорту, кваліфікованої організації транспортного процесу.
Змістовне наповнення дисципліни.Операції, що формують транспортну складову у ціні
товару. Транспортні умови контрактів купівлі-продажу. Транспортні особливості базисних
умов поставки. Організація перевезень та визначення їх ефективності за видами транспорту:
автомобільний, залізничний, водний, повітряний, трубопровідний. Контейнерна транспортнотехнологічна система. Транспортне страхування у зовнішньоекономічній діяльності. Загальні
принципи ціноутворення і формування тарифів на зовнішньоторговельні перевезення.
Метою викладання дисципліни є формування цілісної уяви про процеси, які притаманні Мельник Т.М., докт. екон.
Організація
зовнішньоторговел зовнішньоторговельним операціям та володіння новітніми підходами щодо оцінки наук, професор
ефективності зовнішньоторговельних операцій.
ьних операцій
У процесі навчання студенти набувають знання механізму здійснення
зовнішньоторговельних операцій; навичок організації і проведення зовнішньоторговельних
переговорів; операцій на міжнародних товарних біржах; оформлення зовнішньоторговельних
контрактів; володіння методиками проведення порівняльного аналізу щодо загроз та переваг
для вітчизняних підприємств при виході на різні сегменти світових товарних ринків.
Світовий ринок
Метоювикладання дисципліни «Світовий ринок товарів та послуг» є формування у Студінська Г.Я., докт.
товарів та послуг
студентів комплексу знань щодо теоретичних і практичних засад розвитку світового ринку екон. наук, доцент
товарів та послуг в умовах глобалізації.
Змістовне наповнення дисципліни. Інфраструктура світового ринку. Регуляторна система
світового ринку. Географічна та товарна структура світового ринку. Система кодування товарів,
товарна номенклатура України. Сутність та чинники формування кон’юнктури світового ринку.
Основні фактори ціноутворення на світовому ринку. Інтеграція економіки України у світовий ринок.
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Управління
міжнародною
конкурентоспромо
жністю
підприємства

Метою викладання дисципліни «Управління міжнародною конкурентоспроможністю Мельник Т.М., д.е.н.,
підприємства»є формування цілісної уяви про систему управління міжнародною професор
конкурентоспроможністю; оволодіння методологічними підходами до оцінкита аналізу рівня
міжнародної конкурентоспроможності товару, підприємства, регіону, країни; формування у
студентів умінь і навичок використання здобутих знань у практиці управління
конкурентоспроможністю підприємства на світовому ринку; засвоєння механізму управління
міжнародною конкурентоспроможністю підприємства.
Управління
Метою викладання дисципліни «Управління ризиками в зовнішньоекономічній діяльності»є Мельник Т.М., докт. екон.
ризиками в
формування цілісної уяви про системний характер управління ризиками в наук, професор
зовнішньоекономіч зовнішньоекономічній діяльності підприємства. оволодіння культурою сучасного
ній діяльності
управлінського мислення, методологічними підходами щодо оцінки та аналізу
зовнішньоекономічних ризиків формування у студентів умінь і навичок використання здобутих
знань у практиці управління ризиками. Засвоєння механізму функціонального управління
ризиками в зовнішньоекономічній діяльності підприємства.
Ціноутворення на
Метою викладання дисципліни є оволодіння методикою ціноутворення та побудови індексів Студінська Г.Я., д-р.
світових товарних цін на світовому товарному ринку з використанням економіко-аналітичних та математичних екон. наук, доцент
ринках
підходів; знання особливостей зарубіжного досвіду державного регулювання цін; виявлення
причин трансформації та диверсифікації сегментів світового товарного ринку; визначення трендів
ціноутворення на світовому ринку.
У процесі навчання студенти набувають знання щодо принципів ціноутворення на світових
товарних ринках; форм та методів державного регулювання цін і контролю за ними.
Антикризовий
Метою викладання дисципліни«Антикризовий менеджмент в міжнародному бізнесі» є П`янкова О.В., к.е.н.,
менеджмент в
набуттястудентами вмінь та практичних навичок щодо ідентифікації проявів кризи в діяльності доцент
міжнародному
суб’єкта міжнародного бізнесу та прийняття управлінських рішень в умовах невизначеності. В
бізнесі
процесі навчання студенти набувають знання щодо розробки та реалізації антикризових заходів
функціонального спрямування та діагностування фінансово-економічного стану підприємствасуб’єкта міжнародного бізнесу, а також прогнозування банкрутства підприємств-учасників
міжнародної економічної діяльності.
Метою викладання дисципліни«Міжнародна логістика» є набуття студентами умінь з методів Стукач Т.М.доцент, канд.
Міжнародна
міжнародного логістичного управління, формування системи теоретичних та практичних знань екон. наук, доцент
логістика
щодо особливостей формування міжнародних ланцюгів постачання, опановуння методами
економічної оцінки функціонування міжнародних ланцюгів постачання, враховуючи
регіональні особливості бізнес-середовища, а також технікоюуправління ризиками у
міжнародних ланцюгах постачання.
Метою викладання дисципліни«Міжнародні торговельно-економічні організації»є формування Студінський В.А.,
Міжнародні
у студентів системи теоретичних знань про класифікацію, зміст, особливості міжнародних д.і.н., доцент
торговельноторговельно-економічних організацій, суті, принципів, цілей, завдань, функцій, механізмів

створення та функціонування, аналізу прикладних аспектів їх діяльності та їх ролі в світовій
економіці і міжнародній торгівлі; набуття практичних навичок аналізу діяльності різних
міжнародних торговельно-економічних організацій, їх впливу на розвиток певних галузей
міжнародних відносин.
КАФЕДРА СУЧАСНИХ ЄВРОПЕЙСЬКИХ МОВ (62)
Метою викладання дисципліни є підготовка майбутніх філологів до сприйняття та
Вступ до
опанування подальших вузькоспеціальних дисциплін мовознавчого циклу шляхом
мовознавства
забезпечення студентів належною теоретичною базою знань, умінь та навичок для самостійного
аналізу мовних явищ та процесів через виконання практичних і усних завдань тощо.
Зміст дисципліни. Мовознавство як наука. Історіографія мовознавства. Мова, її природа
та функції. Походження мови. Історичний розвиток мов. Мови світу та їх генеалогічна
класифікація. Письмо як графічна система фіксації звукового мовлення. Фонетика як
лінгвістична дисципліна. Фонологія. Лексикологія як наука про слово та лексико-семантичну
систему мови. Словниковий склад мови. Лексикографія. Фразеологія. Фразеологічна система
мови. Граматика. Основні поняття граматики. Морфологія. Частини мови та принципи їх
виділення. Морфеміка. Словотвір. Способи та засоби словотворення Синтаксис.
Словосполучення. Речення. Актуальне членування речення.
Метою викладання дисципліни є вивчення літературного процесу в Україні останньої
Сучасна українська
чверті
ХХ
– поч. ХХІ ст., засвоєння ідейно-художньої своєрідності творчості найвизначніших
література
письменників цього періоду; аналіз загальних тенденцій і конкретних літературних явищ
(подій, персоналій) літературного життя останньої чверті ХХ століття – початку ХХІ;
характеристика творчості літературних генерацій цього часу, поглиблення знань про сучасне
письменство, світоглядні і художньо-стильові орієнтири літераторів сьогодення.
Зміст дисципліни. Основні тенденції сучасного українського літературного процесу (к.
ХХ – п. ХХІ ст.). Розвиток постмодернізму в українській літературі к. ХХ – п. ХХІ ст.
Поетичний неоавангард 80-90-х рр. ХХ ст. як явище масової культури і посмодернізму. Пошуки
новітньої української поезії. Сучасна українська проза. Літературні школи у сучасній
українській прозі: київсько-житомирська (В. Медвідь, Є. Пашковський, О. Ульяненко, Б.
Жолдак, Л. Пономаренко, Є. Кононенко, О. Забужко, В. Діброва) та галицько-станіславська
(Ю. Андрухович, Ю. Винничук, Ю. Іздрик). Розвиток українського театру і драматургії у к. ХХ
ст. – п. ХХІ ст.: естетичні здобутки і втрати.
Українська
Метою вивчення дисципліни є виявлення закономірностей літературного процесу,
література і
динаміка й еволюція різних ідейно-художніх тенденцій, напрямів, стилів; ознайомлення з
фольклор
творчістю письменників, літературознавців, критиків кожного окремого періоду; сприяння
всебічному розвитку, духовному збагаченню, активному становленню й самореалізації
особистості в сучасному світі; утвердження національних і загальнолюдських цінностей.
Зміст дисципліни. Фольклор – духовний скарб народу. Література Київської Русі.
Українська література ІІ пол. ХІІІ – ХVIIІ ст. (пізнє середньовіччя, відродження, бароко). Нова
українська література. Літературний процес перших десятиліть ХІХ ст. Українська література
економічні
організації
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магістр, викл.
Федорова Л.М.

магістр, викл.
Федорова Л.М.

магістр, викл.
Федорова Л.М.
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40-60 рр. ХІХ століття. Розвиток романтизму і формування реалізму. Українська література 7090 рр. ХІХ ст. Літературний процес к. ХІХ – п. ХХ ст. Відродження української літератури у 20х рр. ХХ ст. Літературний процес 30-х р. ХХ ст. Українська література періоду Другої світової
війни і післявоєнного десятиліття. Розвиток української літератури 60-80 рр. ХХ ст. Пошуки
новітньої української поезії. Сучасна української проза. Розвиток сучасної драматургії і театру.
Українська мова
Метою викладання дисципліни є формування високого рівня комунікативної культури у
к.пед.н., доц.
(за професійним
сфері професійного спілкування в його усній і писемній формах; вироблення навичок
Шашенко С.Ю.;
спрямуванням) для практичного володіння мовою в різних видах мовленнєвої діяльності, зумовленої к.ф.н., доц. Гопанчук І.Г.;
всіх галузей знань професійними потребами.
магістр, викл.
Федорова Л.М.;
Зміст дисципліни. Українська мова  національна мова українського народу, державна мова
к.ф.н., доц.
України. Культура ділового мовлення. Стилі сучасної української мови у професійному
Тесленко Н.О.
спілкуванні. Лексичні та фразеологічні засоби мови у фахових текстах. Ділові папери як засіб
писемної професійної комунікації. Ділова кореспонденція. Етикет службового листування.
Українська термінологія у професійному спілкуванні. Граматичні засоби мови у фахових текстах.
Види й жанри усного професійного мовлення. Мистецтво публічного виступу та презентації.
Ділове
Метою викладання дисципліни є формування високого рівня комунікативної культури у
к.ф.н., доц.
листування
сфері професійного спілкування, зокрема в його писемній формі; вироблення навичок
Тесленко Н.О.
практичного володіння мовою в складанні й оформленні ділової кореспонденції, зумовленої
професійними потребами.
Зміст дисципліни. Ділові папери як засіб писемної професійної комунікації. Ділова
кореспонденція та її види. Етикет офіційного листування. Лексико-семантичні норми мови
ділового листування. Українська термінологія в професійному спілкуванні. Проблеми
перекладу й редагування наукових текстів. Граматичні категорії іменника і займенника в
писемному діловому мовленні. Лексико-граматичні категорії прикметника у текстах ділових
листів. Особливості вживання числівників та запису цифрової інформації у текстах ділових
листів. Дієслово та його форми у текстах ділових листів. Мовностилістичні рекомендації щодо
вживання прислівників, сполучників і прийменників у текстах ділових листів Синтаксичні й
пунктуаційні норми ділового листування.
Метою викладання дисципліни є ознайомлення студентів з основними періодами в історії
Зарубіжна
к.пед.н., доц.
зарубіжної
літератури;
особливостями
становлення
і
розвитку
культурних
епох,
їх
духовними
література
Шашенко С.Ю.
цінностями та надбаннями, літературними досягненнями та жанрами; базовими літературознавчими
поняттями; стильовими особливостями творчості найвидатніших представників літератури певного
періоду; сформувати навички критичного літературознавчого аналізу.
Зміст дисципліни. Антична література. Грецька лірика і драма. Римська література.
Середньовіччя. Епос. Куртуазна література, творчість міста і театр. Італійське Відродження.
Відродження у Франції, Німеччині, Іспанії, Англії. Поети «Плеяди». Західноєвропейське
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Історія
зарубіжної
літератури
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Українська мова
як іноземна

бароко. Класицизм. Класицизм Франції та інших країн Європи. Просвітницький раціоналізм та
сентименталізм. Романтизм. Класичний реалізм. Натуралізм. Особливості літературного
процесу кінця XІX – початку XX ст. Декаданс. Символізм. Натуралізм Е.Золя та братів
Гонкурів. Неоромантизм. Ранній модернізм. Література першої половини XX ст. Елітарна та
масова література. Модернізм та авангард. Література другої половини XX ст. Постмодернізм.
Метою викладання дисципліни є ознайомлення студентів з основними періодами в історії
зарубіжної літератури; особливостями становлення і розвитку культурних епох, їх духовними
цінностями та надбаннями, літературними досягненнями та жанрами; базовими літературознавчими
поняттями; стильовими особливостями творчості найвидатніших представників літератури певного
періоду; сформувати навички критичного літературознавчого аналізу.
Зміст дисципліни. Антична література. Грецька лірика і драма. Римська література.
Середньовіччя. Клерикальна література. Творчість риторичної школи. Епос. Куртуазна література,
творчість міста і театр. Італійське Відродження. Поети «Плеяди». Західноєвропейське бароко.
Класицизм. Класицизм Франції та інших країн Європи. Просвітницький раціоналізм та
сентименталізм. Романтизм. Класичний реалізм. Натуралізм. ХІХ ст. як «золота доба» класичного
роману. Особливості літературного процесу кінця XІX – початку XX ст.: «пізній» романтизм,
принципи «чистого мистецтва» у поезії. Поняття декадансу. Символізм. Натуралізм Е.Золя та
братів Гонкурів. Неоромантизм. Ранній модернізм. Література першої половини XX ст. Елітарна
та масова література. Модернізм та авангард. Література другої половини XX ст. Постмодернізм.
Метою вивчення дисципліни є оволодіння українською мовою як робочою мовою для
подальшого навчання у ВНЗ України за обраною спеціальністю Основними завданнями
вивчення навчальної дисципліни є підготовка студентів до читання навчальної літератури та
участі у практичних заняттях за спеціальністю, до слухання й конспектування лекцій;
оволодіння українською мовою як засобом спілкування у побутовій та професійній сферах.
Зміст дисципліни. Усі види роботи з текстом (сприймання, відтворювання, перекладання,
редагування текстів, скорочування, створювання нових текстів; складання плану, конспекту,
реферату). Ділові документи. Публічний виступ, монологічне та діалогічне мовлення; мовні засоби
та доцільність їх використання відповідно до комунікативних намірів. Лексикографічні джерела та
інша допоміжна довідкова література, необхідна для самостійного вдосконалення мовної культури.

к.ф.н., доц.
Тесленко Н.О.

к.пед.н., доц.
Коротун О.О.
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Метою викладання дисципліни є формування національно-мовної особистості, к.ф.н., доц. Гопанчук І.Г.
яка володіє нормами сучасної української мови та застосовує їх у професійному спілкуванні.
Зміст дисципліни. Роль мови у професійній діяльності людини. Стилі сучасної української
літературної мови. Основи культури української мови. Лексичні норми сучасної української
літературної мови. Лексика і фразеологія української мови в професійному спілкуванні.
Переклад текстів українською мовою. Словотвір. Іменник. Особливості використання
граматичних форм іменників. Прикметник. Використання граматичних форм прикметників.
Дієслово. Особливості використання дієслівних форм. Числівник. Особливості використання
числівників. Займенник у текстах наукового та офіційно-ділового стилів. Прислівник.
Особливості використання і правопису. Прийменник як частина мови. Синтаксис. Синтаксична
словоформа. Семантика синтаксису. Синтаксис простого речення. Засоби ускладнення простого
речення. Складне речення. Текст. Синтаксичні особливості професійних текстів.
Метою викладання дисципліни є підвищення рівня загальномовної підготовки, мовної
Українська мова
к.пед.н., доц.
грамотності, комунікативної компетентності студентів, практичне оволодіння основами
(за професійним
Шашенко С.Ю.;
офіційно-ділового, наукового, публіцистичного стилів української мови, що забезпечить
спрямуванням) /
магістр, викл.
професійне
спілкування
на
належному
рівні.
Практична
Федорова Л.М.
Зміст дисципліни. Мова професійного спілкування як функціональний різновид
стилістика для
української літературної мови. Мовна культура фахівців сфери реклами і зв'язків з
студентів галузі
громадськістю. Ділові папери як засіб писемного професійного мовлення. Граматичні категорії
знань 06
іменника, займенника, прикметника у професійному мовленні. Особливості вживання
«Журналістика»
спеціальності 061 числівників та запису цифрової інформації у фахових текстах. Дієслово та його форми у
фахових текстах. Уживання прислівників, сполучників, прийменників і часток у фахових
«Журналістика»
текстах. Види і жанри усного професійного мовлення.
спеціалізації
Стилістика як лінгвістичне вчення. Стилі сучасної української літературної мови у
"Реклама і зв'язки з професійному спілкуванні. Фонетичні засоби стилістики. Стилістичне використання
громадськістю".
лексичних засобів мови. Стилістичне використання лексики іншомовного походження,
неологізмів, застарілих слів. Фразеологічні засоби стилістики. Стилістичні можливості
багатозначності. Тропи. Стилістичні можливості синтаксису.
Метою викладання дисципліни є формування необхідного рівня знань та набуття
Іноземна мова за
Януш О.Б.,
практичних навичок спілкування іноземною мовою за професійним спрямуванням, читання та
професійним
к.ф.н., доцент;
перекладу оригінальної іншомовної літератури з фаху, написання анотації реферату.
спрямуванням
Гарбуза Т.В.,
Змістовне наповнення дисципліни. І етап – формування базової іноземномовної
(англійська)
к.п.н., доцент;
компетентності у сфері економіки і бізнесу. Теми загальноекономічного характеру: Бізнес та Бєлова В.В., ст. викл.
комерційні організації,. Організація та персонал. Продукт, ринок та ринкові відносини.
Фінанси. Облік і аудит. Банки і банківська діяльність. Міжнародний бізнес.
ІІ етап – розвиток іноземномовної компетентності та практичних навичок. Будується на
іншомовному фаховому матеріалі, але на більш розширеній лексичній основі та з урахуванням
вузькопрофесійного спрямування.
Сучасна
українська мова
професійного
спрямування

12

1.

2.

3.

Метою викладання дисципліни є навчити іноземній мові для здійснення ділової комунікації
Нежива О.М.,
на рівні В2, формування комунікативної компетентності, яка розглядається як мовна поведінка, що
д.ф.н.,доцент;
є специфічною для економічного середовища. Мовна поведінка вимагає набуття лінгвістичної Староста Г.А., ст. викл.
(мовленнєвих умінь та мовних знань), соціолінгвістичної та прагматичної компетентностей,
необхідних для виконання завдань, пов’язаних з навчанням та роботою.
Змістовне наповнення дисципліни охоплює різні види ділової кореспонденції: типові зразки
листів-реклам, листів-замовлень, нагадувань, листів-рекламацій, кореспонденції, що супроводжує
зовнішньоторговельні операції, документації при оформленні кредиту тощо, а також правила щодо
оформлення і стилю відповідних документів, ділове спілкування через Інтернет.
КАФЕДРА СВІТОВОЇ ЕКОНОМІКИ
Метою викладання дисципліни є формування практичних навичок ведення переговорів; Дугінець Г.В., д.е.н.,
Дипломатична та
консульська служба здійснення аналізу дипломатичної діяльності акторів міжнародних відносин у процесі дво- та проф.
багатосторонніх перемовин; започаткування та налагодження контактів з іноземними колегами;
застосування власних прав та привілей як громадянина України у вітчизняних державних
інституціях на території іноземної держави.
У процесі навчання студенти набувають знання щодо сутності і функцій дипломатичних
представництв та консульських установ; дипломатичних та консульських привілей та імунітетів;
поняття та основних структурних елементів консульських відносин; практики багатосторонньої
дипломатії; сутності паспортної та візової роботи.
Дисципліна «Європейська інтеграція» орієнтована на здобуття студентами знань про Калюжна Н.Г., докт. екон.
Європейська
Європейський Союз як успішне і прогресивне міжнародне інтеграційне об’єднання держав та наук, доцент
інтеграція
процеси, що в ньому відбуваються, а також про проблеми і перспективи глобалізаційного
розвитку світового співтовариства.
Студенти набувають знання щодо основних принципів та напрямів формування
внутрішнього єдиного ринку ЄС, його зовнішньоторговельної політики, механізмів прийняття
рішень, інституційного та правового забезпечення реалізації єдиних політик у сфері інновацій,
енергетики, транспорту тощо з метою їх імплементації у регіональні та національну стратегії
європейської інтеграції. Особливу увагу приділено перевагам та проблемним аспектам
європейської інтеграції України у контексті реалізації Угоди про асоціацію з ЄС.
Метою викладання дисципліни є формування цілісної уяви про систему маркетингових Дугінець Г.В., д.е.н.,
Маркетингові
досліджень міжнародних ринків; засвоєння методів оцінки конкурентного середовища проф.
дослідження на
підприємства на міжнародному ринку.
міжнародних
У процесі навчання студенти набувають умінь і навичок аналітично оцінювати
ринках
ефективність використання маркетингових стратегій зовнішньої експансії; застосовувати
емпіричні та статистичні дані для аналізу поведінки споживачів на цільовому міжнародному
ринку; зстосуванняметодикпрогнозування збуту та визначення конкурентоспроможності
підприємства на зовнішньому ринку.
Ділова іноземна
мова (англійська)

4.

Міжнародна
безпека

5.

Міжнародна
економіка

6.

Міжнародна
інформація

7.

Міжнародна
торгівля

Метою викладання дисципліни є формування системи знань щодо сутності міжнародної Шнирков О.О., к.е.н.,
безпеки, генези та складових міжнародної безпеки в контексті розвитку міжнародних відносин, доцент
а також факторів, що на неї впливають.
Змістовне наповнення дисципліни.Сутність та еволюція міжнародної безпеки. Сучасна
парадигма міжнародної безпеки та її складові. Нормативно-правові засади забезпечення
міжнародної безпеки. Інституційні засади забезпечення міжнародної безпеки. Економічна безпека
та її роль в розвитку світового господарства та МЕВ. Міжнародна продовольча безпека та напрями
її забезпечення. Україна в системі забезпечення регіональної та міжнародної безпеки
В умовах глобалізації жодна сфера діяльності окремих країн не може функціонувати Кудирко Л.П., к.е.н.,
ізольовано, майже усі економіки світу є інтегрованими в систему міжнародних зв’язків. Проте професор
кожна країна є унікальною за своїм політичним устроєм, соціальною структурою та рівнем Севрук І.М., к.е.н.,
економічного розвитку.
доцент
Вивчення дисципліни «Міжнародна економіка» спрямоване на дослідження можливостей
країн ефективно інтегруватися в міжнародну світогосподарську систему; набуття знань про
регулювання міжнародних економічних відносин, міжнародну валютну систему, процеси
міжнародної економічної інтеграції.
Предметом вивчення дисципліни є сукупність теоретичних засад, методів та інструментів Дугінець Г.В., д.е.н.,
управління і використання інформації у сучасних міжнародних економічних відносинах.
проф.
Основними результатами вивчення дисципліни є: вміння характеризувати засади
міжнародної інформаційної політики; вміння аналізувати міжнародний імідж держави та
підприємства; вміння використовувати у практичній та аналітичній діяльності економічну
інформацію, що надається міжнародними організаціями.
Метою викладання дисципліни є формування у студентів знань щодо методологічних та Олейніков Ю.О., к.е.н.,
технологічних підходів до регулювання міжнародної торгівлі товарами та послугами; методів доцент
тарифного та нетарифного регулювання міжнародної торгівлі; навичок проведення
компаративного, економіко-математичного та статистичного аналізу стану та перспектив
розвитку міжнародної торгівлі та кон’юнктури зовнішніх ринків.
Змістовне наповнення дисципліни. Види та форми, методи та засоби організації
міжнародної торгівлі товарами та послугами. Статистика міжнародної торгівлі товарами та
послугами Прогнозування розвитку міжнародної торгівлі. Теорії міжнародної торгівлі. Методи
та засоби реалізації торговельної політики країни за умов досконалої конкуренції,
недосконалої конкуренції та цінової дискримінації на ринку.

8.

Міжнародний
бізнес

9.

Міжнародний
маркетинг

10.

Міжнародний
менеджмент

11.

Міжнародні
економічні
відносини

Дисципліна «Міжнародний бізнес» орієнтована на формування у студентів системи Дугінець Г.В., д.е.н.,
теоретичних і прикладних знань щодо здійснення міжнародної підприємницької діяльності в проф.
умовах ризикованості та невизначеності міжнародного та національного бізнес-середовищ.
Студенти здобувають знання щодо сутності, еволюції, основних характеристик
міжнародного бізнесу в умовах глобалізації, особливостей функціонування суб’єктів
міжнародного бізнесу на закордонних ринках, секторальних особливостей міжнародної
підприємницької діяльності, методів аналізу ризиків приймаючої країни.
Дисципліна «Міжнародний маркетинг» орієнтована на формування у студентів системи Кудирко Л.П., к.е.н,
теоретичних і прикладних знань щодо міжнародного маркетингового середовища та професор
оцінювання рівня його привабливості для здійснення зовнішньоекономічної діяльності.
Змістовне наповнення дисципліни. Міжнародний маркетинг: загальний огляд.
Міжнародне середовище: економічний аспект. Соціально-культурне середовище
міжнародного маркетингу. Міжнародне політико-правове середовище. Міжнародні
маркетингові дослідження. Сегментація світового ринку. Вибір зарубіжних ринків. Моделі
виходу фірми на зовнішній ринок. Міжнародний маркетинговий комплекс: товарна політика.
Міжнародні канали розподілу. Міжнародні маркетингові комунікації. Міжнародна цінова
політика.
Метою викладання дисципліни є формування цілісної уяви про особливості розвитку Онищенко В.П., д.е.н.,
міжнародного менеджменту в сучасних умовах; уміння застосовувати емпіричні та статистичні професор.
дані для аналізу факторів та рушійних сил розвитку зовнішнього середовища з метою вибору Гринюк Н.А., к.е.н.,
оптимального стратегічного плану розвитку ТНК; опанування методик та підходів до прийняття доцент
управлінських рішень у транснаціональних корпораціях на різних рівнях.
Змістовне наповнення дисципліни. Структура управлінських відносин у міжнародних
корпораціях. Стратегічне планування і контроль у міжнародному менеджменті.
Організаційний розвиток та технологічний розвиток ТНК. Управління людськими ресурсами
та особливості міжнародних комунікацій. Особливості сучасного. Основні концепції етики у
міжнародному менеджменті. Моральна і соціальна відповідальність ТНК.
Метою викладання дисципліни є засвоєння методичних підходів до оцінки стану та Шнирков О.О.
тенденцій розвитку основних форм МЕВ, що дозволяє використовувати емпіричний та к.е.н.,доцент
статистичний аналіз зовнішнього міжнародного середовища для обґрунтування стратегій
зовнішньоекономічної діяльності.
Змістовне наповнення дисципліни. Міжнародна торгівля як провідна форма МЕВ.
Міжнародний рух капіталу. Міжнародне інвестиційне співробітництво. Світова валютно-фінансова
система. Платіжний баланс та міжнародні розрахунки. Міжнародні кредитні відносини. Міжнародна
міграція робочої сили Міжнародний науково-технічний обмін. Економічна єдність світу і глобальні
проблеми МЕВ. Проблеми і перспективи інтеграції України до системи світогосподарських зв’язків.
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Дисципліна «Міжнародні стратегії економічного розвитку» орієнтована на формування у Дугінець Г.В., д.е.н.,
студентів системи теоретичних і прикладних знань щодо моделей, факторів та рушійних сил проф.
економічного зростання; особливостей національних стратегій промислово розвинених країн
і країн з трансформаційною економікою.
У процесі навчання студенти набувають знання сучасних стратегій економічного розвитку
і ефективних макроекономічних політик; вміння оцінювати та прогнозувати міжнародні
механізми сучасної регуляторно-координаційної політики у контексті інтересів країн
з трансформаційною економікою, зокрема і України; використовувати здобуті знання для
реалізації стратегії економічного зростання України за інноваційним сценарієм та інтегрування
національної економіки у світогосподарський простір на паритетних засадах.
Торговельні
Предметом вивчення дисципліни є сукупність теоретичних засад, методів та інструментів Дугінець Г.В., д.е.н.,
переговори і
сприяння розвиткові національного експорту.
проф.
комерційна
Основними результатами вивчення дисципліни є: засвоєння знань з методів просування
дипломатія
торговельно-економічних інтересів національного бізнесу за кордоном та щодо стратегій і
тактик ведення торговельних переговорів; освоєння вміння здійснювати інформаційну та
організаційну підтримку національних експортерів за кордоном методами комерційної
дипломатії.
Фінанси
Метою дисципліни «Фінанси зарубіжних корпорацій» є формування у студентів Гринюк Н.А. к.е.н.,
зарубіжних
теоретичних і практичних знань щодо організації фінансової діяльності зарубіжних корпорацій доцент
корпорацій
та особливостей формування і розподілу їх фінансових ресурсів.
У процесі навчання студенти набувають знання щодо особливостей організації
фінансової діяльності зарубіжних корпорацій; методів аналізу фінансової звітності зарубіжних
корпорацій; методичних підходів до визначення структури капіталу корпорації; порядку і
особливостей формування власного капіталу корпорації в розрізі окремих його елементів;
механізму формування акціонерного капіталу корпорації; методичних підходів до оцінювання
вартості капіталу корпорації; сутності та видів дивідендної політики корпорацій; форм і
різновидів ринкової капіталізації корпорацій; фінансових мотивів злиття і поглинання
компаній; методів стратегічного і оперативного фінансового планування зарубіжних
корпорацій.
Глобальні
Метою викладання дисципліни«Глобальні економічні еліти та транснаціональні корпорації» є Кравець К.П., канд. екон.
економічні еліти та розуміння причин та передумов динамізації процесів транснаціоналізації міжнародного бізнесу та наук, доцент
транснаціональні впливу глобальних економічних еліт на ці процеси; формування системи теоретичних та
корпорації
практичних знань щодо переваг та недоліків різних типів транснаціональних корпорацій;
особливостей систем управління глобальними економічними елітами транснаціональними
корпораціями та характеру взаємозв’язків між материнською компанією та відокремленими
зарубіжними підрозділами.
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Інформація в
міжнародній
торгівлі

Предметом вивчення дисципліни є сукупність теоретичних засад, методів та інструментів Дугінець Г.В., д.е.н.,
управління і використання інформації у міжнародній торгівлі. Основними результатами проф.
вивчення дисципліни є: вміння характеризувати базові поняття в сфері інформації у
міжнародній торгівлі; вміння аналізувати тенденції розвитку міжнародного інформаційного
бізнесу; вміння використовувати міжнародні документи, що регламентують діяльність в галузі
міжнародної інформації, міжнародного обміну інформацією.
Корпоративні
Метою викладання дисципліни«Корпоративні комунікації в системі міжнародного маркетингу» Дугінець Г.В., д.е.н.,
комунікації в
є формування у студентів комплексу знань, вмінь, навичок та компетенцій з використання проф.
системі
наукових основ функціонування системи міжнародних маркетингових комунікацій в умовах
міжнародного
інтенсифікації глобалізаційних процесів, посилення конкуренції на зовнішніх ринках та
маркетингу
нарощування вітчизняного експортного потенціалу, що сприятиме розв’язанню низки
прикладних завдань з підвищення ефективності корпоративних комунікацій з метою
забезпечення належного рівня конкурентоспроможності.
Кроскультурний
В умовах розвитку комунікацій маркетинг, що перетинає кордони культур, стає все більш Севрук І.М., канд. екон.
маркетинг
актуальним. При виході на міжнародний рівень підприємцям слід враховувати крос-культурні наук, старший викладач
відмінності. Крос-культурні особливості впливають на поведінку споживачів, тому
надзвичайно важливим стає вивчення традицій і звичаїв, життєвого укладу, ділового
спілкування, стереотипів поведінки, етикету з метою підвищення ефективності маркетингової
діяльності підприємства в умовах глобалізації.
Міжнародна
Метоювикладання дисципліни є формування системи теоретичних та прикладних знань щодо Лежепьокова В.Г., канд.
виставкова
сучасної виставкової діяльності як інструменту інтегрованих маркетингових комунікацій та її екон. наук, доцент
діяльність
ролі в контексті розвитку міжнародного та національного бізнесу.Основні результати:знання
сутності, специфіки та економічної ролі виставкової діяльності; елементів інфраструктури
міжнародного виставкового бізнесу; сучасної організації міжнародної виставкової діяльності в
Україні та світі; методик економіко-статистичного дослідження результативності виставкової
діяльності.
Міжнародна макро- Метою викладання дисципліни«Міжнародна макро- і мікроекономіка» єформування сучасного Дугінець Г.В., д.е.н.,
і мікроекономіка
економічного мислення та розуміння механізму функціонування суб’єктів міжнародної проф.
економіки на мікроекономічному та макроекономічному рівнях. Змістовне наповнення
дисципліни: попит і пропозиція в міжнародній економіці, факторні та конкурентні переваги
підприємств на міжнародних ринках, теорія вибору споживача, конкурентна структура
міжнародних ринків, міжнародний ринок факторів виробництва: капітал, праця, земля та
природні ресурси. Аналітичні моделі для закритої та відкритої економіки
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Міжнародна
маркетингова
товарна політика

Метою викладання дисципліни«Міжнародна маркетингова товарна політика» є формування у Сай Д.В, к.е.н., доцент
студентів комплексу знань, умінь, навичок та компетентностей з наукових фундаментальних
основ теорії організації системи, методів та алгоритмів формування товарної політики
підприємства в системі міжнародного маркетингу. В процесі навчання студенти набувають
знання щодотеоретичних підходів до визначення товару та товарної політики в системі
міжнародного маркетингу та особливостейаналізу зовнішніх чинників впливу на міжнародну
маркетингову товарну політику.
Міжнародна
Метою викладання дисципліни«Міжнародна торгівля в аграрній сфері» є формування цілісної Дугінець Г.В., д.е.н.,
торгівля в аграрній уяви про механізми і умови ведення міжнародного бізнесу у сфері торгівлі агропродовольчою проф.
сфері
продукцією; володіння особливостями укладання міжнародних комерційних контрактів;
засвоєння специфіки ціноутворення на міжнародному аграрному ринку, володіння методиками
проведення порівняльного аналізу щодо загроз та переваг для вітчизняних аграрних
підприємств при виході на різні сегменти світового аграрного ринку.
Міжнародна
Метою викладання дисципліни «Міжнародна торгівля в гірничо-металургійній сфері»є Дугінець Г.В., д.е.н.,
торгівля в гірничо- формування у студентів системи теоретичних знань про класифікацію, зміст, особливості проф.
металургійній сфері організації та здійснення міжнародної торгівлі продукцією гірничо-металургійної
промисловості, про організаційно-економічний механізм нетарифного регулювання в цій
сфері, політику протекціонізму у сучасній системі регулювання міжнародної торгівлі
продукцією гірничо-металургійній промисловості. а також придбання навичок їх практичного
використання з урахуванням сучасних ринкових вимог.
Міжнародна
Метою викладання дисципліни«Міжнародна торгівля в ІТ сфері» є формування у студентів Генералов О.В. к.е.н.,
торгівля в ІТ сфері цілісної уяви про особливості міжнародної торгівлі інформаційними технологіями; навичок доцент
аналізу тенденцій і перспектив розвитку міжнародної торгівлі інформаційними технологіями;
засвоєння методів регулювання міжнародної торгівлі інформаційними технологіями;
формування навичок практичної розробки та реалізації комерційної стратегії компанії при виході
на світовий ринок інформаційних технологій.
Міжнародна
Метоювикладання дисципліни «Міжнародна торгівля у машинобудівній сфері» є формування Дугінець Г.В., д.е.н.,
торгівля в
системи теоретичних та прикладних знань щодо загальних закономірностей та специфічних проф.
машинобудівній
характеристик міжнародної торгівлі у машинобудівній сфері в умовах посилення впливу
сфері
глобалізації на формування кон’юнктури світового ринку машинобудівної продукції.В процесі
навчання студенти набувають знання щодо тенденцій розвитку та особливостей формування
кон’юнктури світового ринку машинобудування, закономірностей ціноутворення та динаміки цін
на світових ринках машинобудування, та опановують методи та техніку аналізу потенціалу
машинобудівних підприємств України на світовому ринку.
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Міжнародна
торгівля в сфері
військовопромислового
комплексу

Метою викладання дисципліни«Міжнародна торгівля в сфері військово-промислового Шнирков О.О., к.е.н.,
комплексу» є формування у студентів умінь і навичок щодо ефективного використання набутих доцент
знань для самостійного аналізу процесів та явищ, що впливають на міжнародну торгівлю
зброєю; засвоєння методичних підходів до оцінки стану та тенденцій розвитку міжнародною
торгівлею зброєю; розуміння основних форми та механізми міжнародної передачі військових
технологій а також класифікації основних видів військових технологій у міжнародній торгівлі;
засвоєння закономірностей формування цін в цій сфері.
Міжнародна
Метою викладання дисципліни«Міжнародна торгівля в сфері робіт та послуг» є формування у Дугінець Г.В., д.е.н.,
торгівля в сфері
студентів сучасного розуміння теорії та практики міжнародної торгівлі у сфері робіт та послуг. проф.
робіт та послуг
В процесі навчання студенти набувають знань щодо аналізу і регулювання відповідних
торговельно-економічних відносин; одержують знання і навички щодо оцінки впливу
міжнародної торгівлі в сфері робіт та послуг на економіку різних країн та різних суб’єктів
господарювання; опановують механізм обґрунтування вибору ефективних форм міжнародної
торгівліта оцінки дієвості інструментів торговельної політики.
Міжнародна
Метою викладання дисципліни «Міжнародна торгівля в енергетичній сфері»є формування Дугінець Г.В., д.е.н.,
торгівля в
цілісної уяви про механізми і умови ведення міжнародного енергетичного бізнесу; ретроспективні проф.
енергетичній сфері та сучасні процеси в українському і світовому паливно-енергетичному комплексі; особливості
організаційної структури українського і світового паливно-енергетичного комплексу; особливості
укладання міжнародних комерційних контрактів в паливно-енергетичній сфері; особливості світової
торгівлі енергоносіями, специфіку ціноутворення, структуру витрат по окремих секторах
енергетичної галузі.
Реклама в системі Метою викладання дисципліни«Реклама в системі міжнародного маркетингу» є вміння Кравець К.П., канд. екон.
міжнародного
обґрунтовувати місце і роль реклами в системі міжнародного маркетингу; знання основних наук, доцент.
маркетингу
видів і засобів реклами в системі міжнародного маркетингу; оволодіння особливостями
регулювання та організації рекламної практики в зарубіжних країнах; вміння використовувати
регулюючі механізми реклами окремих країн, для оцінки своїх рекламних прийомів; набуття
вмінь обґрунтовувати психологічні аспекти впливу реклами в зарубіжних країнах; оволодіння
методами планування рекламної кампанії.
Фінансовий
Метою викладання дисципліни«Фінансовий менеджмент в міжнародному бізнесі» є оволодіння Гринюк Н.А., канд. екон.
менеджмент в
методиками і особливостями управління джерелами фінансування діяльності міжнародних наук, доцент
міжнародному
корпорацій; управління напрямками фінансування діяльності міжнародних корпорацій; управління
бізнесі
фінансовими ризиками міжнародних корпорацій,управління вартістю капіталу міжнародної
корпорації,управління інвестиціями міжнародної корпорації, управління фінансуванням НДДКР
міжнародної корпорації,а також особливості фінансового планування і прогнозування в
міжнародних корпораціях.
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PR в системі
міжнародного
маркетингу

Метою викладання дисципліни«PR в системі міжнародного маркетингу» є формування умінь і Дугінець Г.В., д.е.н.,
навичок щодо ефективного використання набутих знань для самостійного аналізу процесів та проф.
явищ в міжнародному маркетингу при здійсненні зв’язків з громадськістю; цілісної уяви про
специфіку здійснення паблікрілейшнз в міжнародної маркетингової діяльності, вивчення
особливостей здійснення різноманітних міжнародних PR-стратегій;створення підґрунтя для
використання здобутих теоретичних знань у практичній діяльності;знання студентами
особливостей організації комунікативної політики.
КАФЕДРА ФІЛОСОФІЇ, СОЦІОЛОГІЇ ТА ПОЛІТОЛОГІЇ
Гуманітарна
Визначення та зміст гуманітарної політики. Міжнародні аспекти гуманітарної політики.
д.ф.н., доц.
політика держави Глобалізаційні та євроінтеграційні впливи на гуманітарну сферу України. Формування
Кравченко А.А.
української загальнонаціональної ідеології. Інформаційний простір в системі гуманітарної
політики держави. Гуманітарна безпека держави. Гуманітарна політика в екологічній сфері.
Політика розвитку культури в державі. Впровадження гуманітарної політики держави в
освітній галузі. Державні політика в науково-технологічній сфері. Державна молодіжна
політика. Проблеми реалізації політики у сфері охорони здоров’я населення. Держава і
релігійне життя суспільства. Етнополітичні проблеми гуманітарної політики. Пошук
ефективної парадигми мовної політики для сучасної України. Державна політика в туристичній
та курортній галузях. Державна політика у сфері фізичної культури та спорту. Реалізація прав
і свобод людини та громадянина в українському суспільстві. Політична культура громадян як
основа дієвої гуманітарної політики.
Дипломатичний та Дипломатичний та діловий протокол та етикет як засіб реалізації міжнародної діяльності;
доц. Радченко С.Г.;
діловий протокол норми і традиції дипломатичного протоколу в діяльності дипломатичних представників;
к.і.н., доц.
та етикет
міжнародна ввічливість держав; протокольні аспекти проведення дипломатичних та ділових
Красільнікова О.В.
заходів; культура дипломатичного та ділового спілкування; етикет гостинності; діловий імідж;
діловий етикет яз засіб організації професійної поведінки; правила поведінки поза службою;
дипломатичний та діловий протокол і національні особливості.
Дипломатичні Витоки, зародження і розвиток традицій національного державотворення та вітчизняної
к.і.н., доц.
відносини в
дипломатії. Козацько- гетьманська державність в дипломатичних відносинах. Українське
Кизименко І.О.
Україні
питання в Російській та Австро-Угорській імперіях: дипломатичні шляхи в кінці XVIII перших десятиліттях XX ст. Дипломатія українських урядів ХХ-го століття. Становлення
дипломатії незалежної України (90-ті рр.. XX ст.). Дипломатична служба України. Методи
дипломатичної роботи. Дипломатичне листування та документи. Дипломатичні привілеї та
імунітети. . Нові тенденції сучасної української дипломатії.
Естетика
Проблемне поле естетики як науки та навчальної дисципліни. Історія становлення та розвитку к.і.н., доц. Разіцький В.Й.
естетичної думки. Основні естетичні категорії. Естетична свідомість та її структура. Естетика
літератури. Мистецтво як засіб естетичного розвитку. Естетика в житті людини і суспільства.
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Етика бізнесу

Етика бізнесу як навчальна дисципліна. Інтегрування ділової етики в сучасне бізнессередовище. Корпоративне управління як засіб етичного регулювання взаємовідносин в
колективі. Етичні основи ділових відносин у бізнесі. Діловий етикет як засіб організації
професійної взаємодії. Стиль і манери ділової людини. Етичні стандарти організації і
проведення ділових комунікативних заходів. Етика у міжнародних ділових стосунках.
Етносоціологія Етносоціологія в системі соціологічного знання. Етапи становлення та сучасного розвитку
етносоціології: ідейні витоки та основні школи. Етнос та етнічність: основні підходи. Сутність
нації: підходи щодо визначення, моделі формування, характерні риси. Етногенез та його
чинники. Етнічні процеси. Етнічна мозаїчність людства. Етнічна і національна ідентичність
особистості та етнічних спільнот. Етнічна (національна) психологія. Основні риси
розмежування етносу. Етнічна і національна стратифікація та мобільність. Корінні нації,
етнічні та національні меншини. Міжетнічні відносини як предмет етносоціологічного аналізу.
Етноцентризм та націоналізм як соціальні технології та фобії. Соціологічне дослідження
міжетнічних шлюбів. Міжетнічні та національні конфлікти. Етнонаціональні процеси в
сучасній Україні: стан та перспективи розвитку. Основні методи збору етносоціологічної
інформації.
Загальна
Методологія соціального пізнання. Соціологічна пропедевтика. Суспільство як соціально
соціологічна теорія організована система. Соціальна теорія особистості. Теорії соціалізації та соціальної
мобільності. Соціальна структура суспільства. Соціальні спільноти та соціальні інститути.
Соціальна взаємодія та соціальні процеси. Соціальні зміни в глобальному світі. Соціологія
культури Економічна соціологія. Соціологія праці та виробництва.
Іміджологія
Іміджологія: предмет навчальної дисципліни. Імідж як соціокультурне явище. Соціальнопсихологічні засади іміджу. Імідж як продукт та результат масової свідомості. Типи іміджу.
Іміджмейкерство. Види імідж-технологій. Мистецтво створення іміджу особистості.
Стратегія управління іміджем. Зовнішній (габітарний) імідж. Імідж-технології у світських та
ділових заходах. Корпоративний імідж
Історія розвитку Теоретико-методологічні основи аналізу транспортних практик. Роль транспорту в розвитку
транспорту
людського суспільства. Транспортна продукція, її специфіка. Місце транспорту у світовому
господарстві. Поняття транспортної мережі. Зародження і еволюція надводних засобів
транспорту. Необхідні умови появи в побуті людини сухопутного транспортного засобу.
Шляхи сполучення. Природні та штучні дороги. Дороги материкової і острівної Греції. Римські
дороги і технологія їх будівництва. Сухопутні транспортні засоби та шляхи раннього
середньовіччя. Народження і розвиток автомобільного транспорту. Паровий двигун і його
вплив на еволюцію автомобільного транспорту. Зародження залізничного транспорту. Перші
види рейок, залізничних шляхів, локомотивів. Повітроплавання Нового часу та епохи технічної
революції. Транспорт епохи четвертої промислової революції.

доц. Радченко С.Г.;
к.і.н., доц.
Красільнікова О.В.
д. політ. н. проф.,
Латигіна Н.А.;
к.і.н., доц.,
Гусєва Н.Ю.

к.ф.н., доц.
Ліпін М.В.

доц. Радченко С.Г.;
к.і.н., доц.
Красільнікова О.В.
к.і.н., доц.
Губицький Л.В.;
к.і.н., доц.
Разіцький В.Й.
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Історія
соціологічної
думки

Розвиток соціального знання Стародавнього світу. Соціальне знання епохи середньовіччя та
к.ф.н., доц.
Відродження. Соціальні знання і дослідження нового часу (XVII – поч. XIX ст.). Соціологічні
Боровська Л.О.
ідеї консерватизму, лібералізму й утопічного соціалізму. Виникнення позитивістської
соціології (О. Конт). Виникнення і розвиток натуралістичного напряму в соціології. Соціальна
теорія марксизму. Психологічний напрям у соціології XIX – початку XX ст. Емпіричні
соціальні дослідження XIX – початку XX ст. Німецька формальна соціологія XIX – початку XX
ст. Соціологічна концепція Е. Дюркгейма. Соціологія М.Вебера. Структурний функціоналізм
Т. Парсонса. Символічний інтеракціонізм Дж. Міда. Теорія соціального обміну й
біхевіористська соціологія. Соціологія Франкфуртської школи. Інтегральна соціологія П.
Сорокіна.
Історія торгівлі Обмін ресурсами і послугами - одна з головних категорій у світовій економіці. Трансформація
к.і.н., доц.
господарства і торгівлі в світове господарство і світову торгівлю. Взаємовплив торгівлі і
Губицький Л.В.
соціальних проблем. Реалізація інтересів суспільства, держави через економічну взаємодію
та торгівельну експансію. Суспільний поділ праці та зародження традицій обміну. Розвиток
міжобщинної спеціалізації у первісному суспільстві. Роль технічних і технологічних
удосконалень у процесі розвитку торгівлі в державах Давнього світу. Перші торгові ярмарки.
Розвиток та укріплення торговельних стосунків із Грецією. Активізація внутрішньої та
зовнішньої торгівлі. Переважання імпорту над експортом в період республіки. Розвиток
транспортних комунікацій. Географія торговельних стосунків римлян. Середньовічне місто
після занепаду Римської імперії. Центри розвитку торгівлі та ремесла в Середньовічній
Європі. Формування світового ринку як складової частини економіки нового суспільства.
Лісабон, Севілья, Антверпен, Амстердам та Лондон - нові центри світової торгівлі.
Електротехнічна революція кінця XIX - початку XX ст. Модернізація виробничих,
соціальних, політичних, економічних, торгівельних процесів. Протистояння капіталістичного
та соціалістичного укладів: торгівельний фронт як спроба конвергенції. Значення фінансових
та банківських структур у подоланні криз. Зростання ролі інформації та комунікацій.
Організаційні, управлінські, фінансові складові торгівлі товарами: світовий та регіональний
виміри. Особливості торгівлі сировиною: регіональні та кон’юнктурні. Зв'язок торгівлі
сировиною і зовнішньої політики.
Історія України Давня історія України. Чинники формування Київської Русі. Формування козацької верстви і
к.і.н., доц.
соціально-політичне значення козаччини. Руйнація автономних структур Гетьманщини.
Кизименко І.О.;
Українські землі під владою Російської та Австро-Угорської імперій. Становлення та
д.ф.н., доц.
розвиток національного руху. Історичні передумови Української революції, її характер,
Кравченко А.А.;
етапи, рушійні сили, наслідки. Комуністичні перетворення в УРСР. Україна у Другій світовій к.і.н., доц. Литвин Н.М.
війні. Викриття культу особи Сталіна. Проголошення Акта про державну незалежність.
Процеси в незалежній Україні.
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Історія
українського
суспільства

Вступ до дисципліни «Історія українського суспільства». Первісне суспільство на території України.
Слов’янський етногенез та суспільні відносини в державі Україна-Русь. Галицько-Волинська
держава. Українське суспільство в період Великого Князівства Литовського та Речі Посполитої.
Трансформація українського суспільства в добу козацтва. Суспільно-політичні процеси на
українських землях за часів козацької держави. Суспільно-економічне становище українських
земель у складі іноземних держав наприкінці XVIII – у першій половині XIX ст. Суспільно-політичні
процеси в українських землях на етапі становлення індустріального суспільства (друга пол. XIX ст.1914 р.). Українське суспільство в умовах Першої світової війни. Українська національна революція
1917–1921 рр. Українське суспільство у міжвоєнний період (1921–1939 рр.): утвердження
тоталітарного режиму та боротьба за Українську державу. Україна в роки Другої світової війни
(1939-1945 рр.). Суспільство України в період післявоєнної відбудови 1945 - поч. 1950 рр.
Соціально-політичний розвиток України в період «Хрущовської відлиги». Українське суспільство у
70-80-х рр. ХХ століття. Українське суспільство в період розпаду СРСР і здобуття державної
незалежності України (1985-1991 рр.). Суспільно-політичні трансформації у незалежній Україні.
Історія української Витоки української культури. Культура на українських землях у найдавніші часи. Культура
д.ф.н., доц.
культури
Київської Русі та Галицько-Волинського князівства у контексті загальноєвропейського
Кравченко А.А.;
культурного розвитку (ІХ – XIV ст.). Високе середньовіччя у розвитку української культури к.і.н., доц. Литвин Н.М.
(ХІV – перша пол. ХVІІ ст.). Українська культура доби бароко (друга пол. ХVІІ – ХVІІІ ст.).
Культурні процеси доби становлення української модерної нації (ХІХ ст.) Модерні культурні
явища (1890 -1921 рр.). Особливості національно-культурного розвитку українських земель у
1920-1945-х рр. ХХ ст. Культура України у другій половині 40-х – 80-х рр. ХХ ст. Культурні
трансформації в незалежній Україні.
Культурна
Культурна спадщина України: зміст, засади та принципи збереження. Археологічні пам’ятки
д.ф.н., доц.
спадщина України культурної спадщини України. Церковно-монастирська спадщина України. Фортеці та замки
Кравченко А.А.
України. Міста та історико-архітектурна спадщина України. Природна та етнокультурна
спадщина України. Визначні пам’ятні місця та меморіали України. Музеї та колекції України.
Логіка
Логіка як наука та її значення. Поняття як форма мислення. Судження та відношення між ними.
к.ф.н., доц.
Запитання і відповіді. Закони формальної логіки. Умовивід. Логіка наукового пізнання. Логічні
Гудков С.О.
основи доведення та спростування.
Методика аналізу Правила проведення соціологічного дослідження. Підготовка та проведення соціологічного
к.ф.н., проф.
підсумків
дослідження. Основи наукової етики при підготовці результатів соціологічного дослідження.
Кулагін Ю.І.
соціологічного Види письмових наукових текстів. Науковий стиль. Підготовка соціологічної публікації та
дослідження
доповіді за результатами дослідження. Правила оформлення результатів соціологічного
дослідження. Письмова форма презентації результатів соціологічного дослідження. Правила
побудови та оформлення мультимедійної презентації соціологічних досліджень. Усна форма
презентації результатів соціологічного дослідження.
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Методологія
політичного
дослідження
(науковий семінар)
асп.
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Методологія
соціального
дослідження
(науковий семінар)
Методологія та
організація
соціологічного
дослідження
Національні
інтереси у світовій
геополітиці та
геоекономіці
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Загальна характеристика наукової методології.Основні етапи розвитку науки і
становленняметодології політичного пізнання. Риси сучасного наукового політичного знання.
Методологія політичного пізнання як рефлексія та система норм і принципів.Рівні методології
політичного пізнання. Специфіка методологічного аналізу в соціальному і політичному
пізнанні в роботах М. Вебера, Е. Гусерля, В. Дільтея, Р. Рікерта, В. Віндельбанда, Г. Гадамера,
К. Попера. Задачі методологічного аналізу в соціально-політичних науках. Етапи
методологічного аналізу наукової дисципліни. Визначення методології політичної
науки.Характеристика теоретико-методологічної і конкретно-методологічної складових
внутрішньонаукової методології. Мова і понятійно-категоріальний апарат політології. Критерії
достовірності політології Політичне знання і практика. Проблема участі вченого у
політиці.Поняття «парадигма» у трактуванні Т. Куна. Тенденції в методології соціальнополітичного пізнання. Специфіка пізнання політичних процесів.Інституціоналізація
політичної науки та динаміка її дослідницької проблематики. Відмінності між політичними
вченнями минулого і сучасною політичною наукою. Структура сучасної політичної науки.
Соціальна дійсність як предмет соціального дослідження. Соціальний розвиток та його аналіз.
Методологія і техніка соціального пізнання (на прикладі соціологічного дослідження). Теорія
і методи соціального моделювання. Соціальний експеримент.

д політ. н. проф.,
Латигіна Н.А.

д.ф.н., доц.,
Морозов А.Ю.

Теоретико-методологічні основи та логіка соціологічного дослідження. Програмування
к.ф.н., доц.
соціологічного дослідження. Методи, методики, техніки та процедури соціологічного
Гудков С.О.
дослідження. Аналіз та інтерпретація, результатів соціологічного дослідження. Презентація
даних соціологічного дослідження.
Предмет, об’єкт та завдання курсу «Національні інтереси в світовій геополітиці та
к.і.н., доц.
геоекономіці». Методологічна основа курсу. Періодизація і структура курсу. Основні наукові
Губицький Л.В.;
ґеополітичні категорії і поняття. Ґеополітичне положення країни: сутність, властивості, к.і.н., доц. Разіцький В.Й.
значення. Історіографія до курсу «Національні інтереси в світовій геополітиці та
геоекономіці». Концептуальні засади формування геополітичних інтересів держав.
Геополітичні та геоекономічні інтереси у відносинах держав Європейського Союзу.
Геополітичні та геоекономічні інтереси в зовнішній політиці Російської Федерації.
Геополітичні та геоекономічні інтереси в зовнішній політиці України. Геополітичні та
геоекономічні інтереси у відносинах держав Південного Кавказу. Геополітичні та
геоекономічні інтереси у відносинах держав Центральної Азії. Геополітичні та геоекономічні
інтереси в зовнішній політиці держав Східної, Південно-Східної та Південної Азії.
Геополітичні та геоекономічні інтереси у відносинах близькосхідних держав. Геополітичні та
геоекономічні інтереси в зовнішній політиці держав Латинської Америки, США і Канади.
Геополітичні та геоекономічні інтереси в зовнішній політиці держав Африки. Геополітичні та
геоекономічні інтереси в зовнішній політиці Австралії та Нової Зеландії.
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Ораторське
мистецтво

Ораторське мистецтво як навчальна дисципліна. Теорія мовлення – методологічна основа
ораторського мистецтва. Красномовство. Основи ораторської майстерності. Оратор і
аудиторія. Основні правила та вимоги підготовки оратора до публічного виступу. Основи
техніки мовлення. Фігури мовлення в ораторському мистецтві.
Ораторське
Предмет і завдання дисципліни. Теорія мовлення – основа ораторського мистецтва.
мистецтво асп. Красномовство. Основи ораторської майстерності. Оратор і аудиторія. Публічний виступ.
Фігури публічного виступу. Основи техніки мовлення у публічному виступі. Доказ та
обґрунтування у публічному виступі.
Організація
Організаційні моделі, програма діяльності соціологічної служби; стратегічний та робочий
соціологічної
плани дослідження; організація роботи інтерв’юерів; методика дослідження практик
служби
академічної доброчесності у
ВНЗ України; використання Інтернету для отримання соціологічної інформації; підсумкові
документи соціологічного дослідження.
Політичні
Предмет
і методи сучасної політичної науки як
наукова проблема.
Громадянське
інститути та
суспільство і політичне життя. Демократія і демократизація політичного життя. Політична
процеси
влада в сучасній політичній науці. Сучасні політичні системи. Політична свідомість,
асп.
культура
та ідеологія. Політична модернізація, трансформація
політичного життя.
Актуальні проблеми глобального світу ХХІ ст., його трансформації і безпеки розвитку
політичних,
економічних і соціальних систем.
Міжнародні відносини в контексті
світових політичних процесів.
Політичні
Методологія сучасної політичної науки. Політичне життя в контексті громадянського
інститути і процеси суспільства. Демократія як універсальний феномен. Політична влада та владні відносини.
Політичні системи сучасного світу. Політична свідомість, культура та ідеологія. Політичний
розвиток як процес. Політична глобалістика.
Політичні
Політичні комунікації в соціальній системі суспільства. Класичні теорії політичних
комунікації
комунікацій. Основні теоретичні моделі політичних комунікацій. ЗМІ в сучасному
комунікативному просторі політики. Трансформації політичних комунікацій у контексті
переходу до інформаційного суспільства. Держава в процесі політичних комунікацій. Партії,
лідери, лобістські групи в процесі політичних комунікацій. Маркетингові та немаркетингові
форми політичних комунікацій. Інформаційні технології та політичний «паблік рілейшнз».
Політичні комунікації під час виборчого процесу. Неформальні політичні комунікації як
елемент політичної боротьби. Політичні міфи та інформаційна війна в системі політикокомунікаційного процесу. «Електронна демократія» як комп’ютеро-опосередкована форма
політичних комунікацій. Розвиток політичних комунікацій в Україні

к.і.н., доц.
Разіцький В.Й.
к.і.н., доц.
Разіцький В.Й.
д.і.н., проф.
Шип Н.А.

д. політ. н. проф.,
Латигіна Н.А.

к.і.н., доц.
Гусєва Н.Ю.
к.і.н., доц.
Гусєва Н.Ю.
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Політика як сфера суспільного життя. Історія становлення та розвитку світової політичної
думки. Політична влада та механізм її функціонування в суспільстві. Політична еліта і
політичне лідерство. Політична система суспільства і політичний режим. Демократія як
«ідеальна» модель світового суспільного устрою. Держава як універсальна форма організації
суспільства. Соціально-етнічні спільності та етнополітика. Політичні партії, громадськополітичні організації та рухи як суб’єкти політики. Партійні системи. Лобізм як соціальнополітичне явище. Політична культура і політична соціалізація. Політична ідеологія. Політичні
процеси в сучасних державах. Політичний маркетинг і політичний менеджмент. Політична
глобалістика і міжнародна політика.
Професійна етика Професійна етика як навчальна дисципліна. Виникнення та історичні етапи розвитку
професійної етики. Теоретико-методологічні засади професійної етики соціолога. Історія
соціолога
етичних учень. Мораль і моральна свідомість. Основні моральні цінності та категорії етики.
Професійна мораль у житті сучасного суспільства. Професіоналізм як моральна риса
особистості. Професійні стандарти фахової діяльності соціолога. Кодекси професійної етики
як засіб саморегулювання професійної діяльності. Етика соціолога у світлі ціннісних вимог до
наукової діяльності. Деонтологія в контексті роботи соціолога. Духовно-моральний портрет
соціолога. Професійний етикет соціолога. Етика професійного спілкування. Етичні проблеми
професійної діяльності: сутність та різновиди.
Релігієзнавство Предмет, об’єкт та завдання курсу «Релігієзнавство». Релігієзнавство як вчення про релігію.
Взаємозв’язок теологічного і філософського підходів до вивчення релігії. Основні теорії
походження релігії. Джерела архаїчної релігійності. Особливості первісних релігійних поглядів.
Характерні риси язичницької релігії у різних народів світу. Особливості давньослов’янського
язичництва. Історичні передумови виникнення християнства. Ідейні джерела християнського
віровчення. Православ’я як різновид християнства. Історія виникнення та становлення
православ’я. Католицизм – один із основних напрямків християнства. Основні етапи історії
католицизму в Європі. Історія виникнення та становлення інституту папства. Втілення ідеї
відновлення християнської єдності. Міце і роль унії у пробудженні національної свідомості
українців. Історичні умови виникнення протестантизму. Період Реформації. Зародження
буддизму, історія та географія його розповсюдження. Витоки українського православ’я.
Прийняття християнства та перетворення його в державну релігію князем Володимиром. Біблія
як священна книга. Історія виникнення та структура Старого Заповіту.
Світова культура Вступ до дисципліни «Світова культура». Поняття культури. Виникнення культури і мистецтва
у первісному суспільстві. Культура і мистецтво Стародавнього Єгипту та Месопотамії.
Культура Стародавньої Індії. Культура Стародавнього Китаю. Специфіка японської культури.
Антична культура та мистецтво. Культура арабо-мусульманського світу. Середньовічна
культура. Культура доколумбової Америки. Культура і мистецтво доби Відродження. Культура
епохи бароко. Західноєвропейська культура та мистецтво XVIII ст. Західноєвропейська
культура та мистецтво XIX ст. Модерн та авангард. Провідні тенденції розвитку сучасної
світової культури. Постмодерн. Місце та роль України в розвитку світової культури.
Політологія

д. політ. н. проф.,
Латигіна Н.А.;
к.і.н., доц.
Гусєва Н.Ю.

к.і.н., доц.
Красільнікова О.В.

к.і.н., доц.
Губицький Л.В.

к.і.н., доц.
Кизименко І.О.
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Основні категорії та концепти теорії соціальної структури суспільства; структурна композиція
суспільства: основні рівні; поняття соціальних спільнот, їх типологія; основні елементи соціальної
структури. Соціальні інститути у структурі суспільства. Механізми взаємодії між
соціоструктурними елементами суспільства. Основні тенденції змін у пострадянському
українському суспільстві на стані транзиту. Соціальна стратифікація суспільства; класова теорія
марксизму; веберіанство: клас, статус, партія; функціоналізм і соціальна стратифікація; теорія
соціальної мобільності. Нові міграційні та імміграційні тренди; теорії еліт, середніх класів, нижніх
соціальних верств і соціальної маргінальності; стратифікація сучасного соціального суспільства.
Вступ. Соціальне лідерство: сутність, предмет, функції. Сутність соціального лідерства та його
Соціальне
місце в соціально-гуманітарному дискурсі. нні професійних компетенцій майбутнього
лідерство
спеціаліста. Виникнення та розвиток феномену «лідерство». Передумови виникнення лідерства
стародавньому світі. Розвиток філософських поглядів на соціальне лідерство в ХХ ст.
Соціальна природа лідерства. Соціальне лідерство як визначальна умова існування та розвитку
людини і суспільства. Типи соціальних зв’язків. Людина як суспільна істота. Відчужені форми
соціальних зв’язків. Аксіологічні основи соціального лідерства. Етичні орієнтири соціального
лідерства. Антропологічні виміри лідерства. Спільнота як простір розвитку особистості.
Соціальні суперечності в діяльності колективів.
Соціологія як наука. Становлення і розвиток зарубіжної соціології. Історія становлення та
Соціологія
розвитку соціології в Україні. Суспільство: сутність, типи, тенденції розвитку. Соціальна
структура і соціальна стратифікація. Соціальна взаємодія, соціальні відносини та соціальний
контроль. Соціальні інститути суспільства. Особистість в системі соціальних зв’язків.
Економічна соціологія як наука. Людина в сфері економічних відносин. Програмування та
організація соціологічного дослідження. Опитування, спостереження та аналіз документів у
соціологічному дослідженні.
Соціологія гендеру Ґендер як соціальний феномен. Еволюція та різновиди феміністичних теорій. Концептуалізація
ґендеру у чоловічих дослідженнях. Ґендерна соціалізація. Ґендер і взаємодії. Ґендер у
політичній сфері. Ґендер у сімейних відносинах. Ґендер у економічному житті. Ґендерний зріз
безробіття. Ґендерна нерівність в оплаті праці. Керівництво: ґендерні особливості. Споживча
поведінка: фемінні та маскулінні особливості. Рівні можливості: реалії і перспективи. Гендерні
особливості злочинної поведінки.
Теоретико-методологічні основи соціологічного аналізу громадських організацій. Соціальні
Соціологія
аспекти формування громадських організацій. Громадські організації як практика консолідації
громадських
суспільства. Інституціональна архітектура громадських організацій. Культурна ідентичність як
організацій
організуючий принцип громадських організацій. Дискурс соціальних нерівностей в діяльності
громадських об’єднань. Громадські організації доби інформаційного суспільства. Глобальні та
локальні громадські організації. Мережевий вимір громадських організацій. Соціальні аспекти
діяльності консюмерських організацій. Творчі громадські об’єднання: соціальний вимір.
Громадські об’єднання по захисту прав дітей та жінок. Громадські об’єднання соціального
захисту осіб з особливими потребами. Соціологічний аналіз екологічного руху.
Соціальна
структура
суспільства

д.політ.н.,проф.
Латигіна Н.А.

к.ф.н., доц.
Ліпін М.В.

к.ф.н., доц.
Гудков С.О.;
к.ф.н., проф.
Кулагін Ю.І.

к.і.н., доц.
Литвин Н.М.

к.і.н., доц.
Губицький Л.В.
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Соціологія громадської думки в структурі соціологічного знання. Зародження уявлень про
Соціологія
громадської думки громадську думку. Становлення сучасних підходів до вивчення громадської думки в ХХ-ХХІ
столітті. Природа громадської думки як стану масової свідомості. Громадська думка як
соціальних інститут. Структура громадської думки: суб’єкти, об’єкти та канали
висловлювання. Функції громадської думки. Процеси формування, функціонування та
вираження громадської думки в соціальній системі. Форми прояву та критерії ідентифікації
громадської думки. Специфіка громадської думки різних соціальних спільнот. Громадська
думка як оціночне судження. Громадська думка в економічній діяльності. Практичні аспекти
дослідження громадської думки в політичній сфері суспільства. Громадська думка та
пропаганда, реклама, PR. Дослідження соціального настрою і соціального самопочуття
населення. Особливості інституціоналізації громадської думки в сфері культури. Особливості
громадської думки у посткомуністичних суспільствах. Специфіка використання соціологічних
методів збирання інформації у вивченні громадської думки.
Концептуальні засади становлення соціології економіки та торгівлі. Економічна суб’єктність
Соціологія
людини. Поведінковий вимір економічного життя людини. Ризик в структурі економічної
економіки та
поведінки людини. Господарсько-економічні спільноти. Господарсько-економічні організації.
торгівлі
Cоціальні інститути економіки. Cоціальний інститут власності. Соціальний інститут домашнього
господарства. Соціологічний аналіз ринку праці. Соціальні показники і методика вимірювання
рівня життя населення. Феноменологія підприємництва. Культурний вимір економіки.
Характеристика світу господарства. Дискретність та єдність господарства та торгівлі.
Соціологічні теорії про конфлікт як форму соціальної взаємодії. Конфлікт як соціальний феномен
Соціологія
суспільного життя. Причини та рушійні сили конфлікту. Класифікація та типи конфліктів.
конфлікту
Соціальний конфлікт. Суспільна криза. Динаміка конфлікту та механізми його виникнення.
Учасники та суб’єктивна складова конфлікту. Соціально-психологічні та індивідуально-особистісні
чинники конфлікту. Соціологія економічних конфліктів. Соціологія досліджень політичних
конфліктів. Політична криза. Шляхи запобігання та вирішення конфліктів. Альтернативні підходи
до розв’язання конфліктів. Кризи, конфлікти та згода в сучасному українському суспільстві.
Соціологія масових Соціологія масових комунікацій в системі соціологічного знання. Виникнення масових
комунікацій в суспільстві: функціональний підхід. Основні соціологічні теорії та моделі
комунікацій
масових комунікацій. Комунікатор та аудиторія ЗМК як об’єкт соціологічного дослідження.
ЗМК як соціальний інститут та соціальна підсистема. Інформаційне суспільство та глобалізація
комунікативних процесів. Internet у системі масової комунікації. Соціальні інтереси суб’єктів
масової комунікації. Форми та формати масової комунікації. Ефекти масової комунікації та
ефективність діяльності ЗМК. Громадська думка як стан масової свідомості. Інформаційнопсихологічний вплив та маніпулятивний потенціал ЗМІ в контексті масової свідомості. Засоби
масової інформації та політика: моделі та способи взаємодії. Методи соціологічного
дослідження ЗМІ та масової комунікації.

д.політ.н.,проф.
Латигіна Н.А.;
к.і.н., доц.
Гусєва Н.Ю.

к. і. н, доц.
Губицький Л.В.

д.політ.н.,проф.
Латигіна Н.А.;
к.і.н., доц.
Гусєва Н.Ю.

к.і.н., доц.
Гусєва Н.Ю.
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Соціологія міста та Соціологія міста та села як спеціальна соціологічна теорія. Місто та село як об'єкт комплексного
к.і.н., доц.
вивчення. Еволюція соціологічних теорій розвитку міста і села. Історія становлення українського
села
Кизименко І. О.
міста та села. Формування міського та сільського соціуму. Урбанізація та міські агломерації. Місто
як соціально-просторовий феномен. Соціальна структура та етносоціальні процеси в місті та селі.
Девіантна поведінка та соціальний контроль у місті та селі. Соціокультурне конструювання міста.
Економічна соціологія села. Соціологічні методи в дослідженні міста та села. Місто та село в
умовах глобалізації. Соціологія управління сучасним містом.
Особистість як об’єкт соціологічної думки. Теорії особистості в соціології та психології.
Соціологія
д.ф.н., доц.,
Психологічні
теорії
особистості.
Психоаналіз
(Фрейд,
Юнг,
Фромм,
Салліван).
Біхевіорізм
особистості
Морозов А.Ю.
(Б.Скіннер, Дж.Доллард, А.Бандура и др.). Екзистенційна психологія (К.Роджерс, А.Маслоу,
К.Левин и др.). Брендінг і архетипи. Соціологічні теорії особистості. Еволюційний функціоналізм.
(Л.Гумплович, А.Гобино, Ш.Эйзенштадт и др.). Інтеракціонізм. (Ч.Кули, Дж.Мід, Р.Мертон,
Р.Дарендорф и др.). Рольова концепція особистості у вітчизняній та зарубіжній психології
(Т.Парсонс, Р.Мертон, И.С.Кон, В.А.Ядов ). Соціогенез людини як міждисциплінарна проблема.
Антропогенез. Соціогенез: історичний зміст та основні етапи. Спільнота і суспільство (Ф. Тьоніс).
Еволюція та революція. Роль революцій в історії cуспільства. Неолітична революція. Індустріальна
революція. Інформаційна революція. Транс-гуманізм та його перспективи. Дарвінізм та його
критика. Соціальний дарвінізм. Ігрова теорія походження суспільства. Homo ludens.
Соціологія праці та Вступ. Предмет і зміст соціології праці та зайнятості. Основні етапи розвитку соціології праці та
к.ф.н., доц.
зайнятості. Праця як система суспільних відносин. Соціальні процеси у сфері праці. Соціальнозайнятості
Ліпін М.В
культурні виміри праці. Мотивація трудової діяльності та стимулювання праці. Ринок праці.
Зайнятість населення. Трудова поведінка. Соціологічний підхід до аналізу професійного розподілу
праці. Праця у неформальному секторі економіки. Якість робочої сили та професійна освіта.
Профспілки і програми соціального партнерства. Трудова міграція в сучасному світі. Гендерні
аспекти праці і зайнятості. Трудові колективи та організації. Глобальні трансформації у сфері праці
та зайнятості. Соціологічна служба та її функції в організації. Організація соціологічних
досліджень соціальних процесів у сфері праці та зайнятості. Методи збирання, оброблення і
аналізу соціологічної інформації у сфері праці і зайнятості.
Соціологія сім’ї та Вступ до курсу «Соціологія сім’ї як наука». Становлення і розвиток соціології сім’ї як науки. к.і.н., доц. Разіцький В.Й.
Соціальна сутність сім’ї. Сімейна політика. Життєвий цикл сім’ї. Основні типи сімейної
молоді
поведінки. Дозвілля сім’ї. Емансипація жінок і сім’я. Сучасна сім’я: проблеми та перспективи.
Соціологія молоді як наука. Молодіжна освіта та професійна самореалізація. Молодь у
демографічному вимірі. Соціалізація, соціальне самопочуття та соціальна мобільність молоді.
Молодіжна сім’я як предмет соціологічного та соціально-психологічного дослідження.
Ціннісні орієнтації, культурні потреби та духовний світ молоді. Молодіжна субкультура та
контркультура в світі та в сучасній Україні. Молодіжна субкультура та контркультура в світі
та в сучасній Україні. Молодь в сфері праці та зайнятості. Молодіжне безробіття. Негативні
явища в молодіжному середовищі. Девіантна та делінквентна поведінка молоді.
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Соціологія
управління та
організації
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Суспільна практика
політичного
пізнання
(науковий семінар)
асп.
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Суспільна практика
соціального
пізнання
(науковий семінар)
асп.

Соціологія споживання як наука. Теоретичні основи вивчення соціології споживання.
Споживач в соціокультурному полі. Торговий простір як соціальне поле. Споживання як стиль
життя. Соціальні інститути як регулятори поведінки. Міжнародний консюмерський рух, як
складова соціології споживання. Споживання в соціальних спільностях. Моделі індивідуальної
і споживчої поведінки. Кількісні дослідження поведінки споживачів. Якісні дослідження
поведінки споживачів. Поведінка споживачів в умовах ринкової економіки. Концепція
суспільства споживання на сучасному етапі.
Соціологія управління як наука: предмет, структура, сутність, функції. Еволюція соціологічної
теорії управління. Міждисциплінарний та методологічний інструментарій соціології
управління. Управління як соціальний інститут, його місце та роль у системі соціальних
інститутів. Управління як соціальне явище. Соціологічний фактор в управлінні. Моделі та
методи соціального управління. Технологія та механізми процесу соціального управління.
Соціальні складові управлінського циклу. Соціологічні аспекти організації управлінської
діяльності. Соціальна сутність та принципи стратегічного управління. Соціальна організація в
системі управління. Прикладні соціологічні дослідження управління. Державне управління як
предмет соціологічного аналізу. Людський ресурс в управлінні. Стиль управління. Соціальні
комунікації в управлінні. Управління як маніпулювання. Місце та роль соціальної інформації
в управлінні Соціологічні аспекти культури та етики управління.
Управління
як
політичний
феномен.
Політичне
керівництво
і
політичний
менеджмент.Політика як діяльнісний феномен.Політична взаємодія: основні детермінанти і
характер.Політичне життя і політичний процес. Політичні інтереси, орієнтації та політичний
вибір.Громадська думка, політична свідомість і політична культура громадян.Політична участь
та політична соціалізація.Політичні відносини та політичне мислення. Політична поведінка та
її особливості.Політичні рішення. Соціологія політичної боротьби та окремі її доктрини.
Основні засоби політичної боротьби. Політичний імідж як соціальний феномен.Політичний
аналіз, політичне консультування та політичне інформування. Політична психологія та її роль
у політичній діяльності. Сутність та особливості політичних технологій. Специфіка
використання окремих політичних технологій.Технологія організації і проведення виборчої
кампанії. Виборча політика мовою гасел і сентенцій.
Предмет, сутність та функції соціального пізнання. Суспільство як система: основні напрями
дослідження, методологічні проблеми і тенденції.Соціальні відносини: основні детермінанти і
характер.Структурно-функціональний аналіз в соціальній теорії.. Соціологія культури П.
Бурдьє.Соціальна теорія Е. Гіденса.Сучасність в контексті соціальної теорії: основні підходи
до вивчення сучасності.Модерн та постмодерн як проблеми соціально-філософського
дискурсу. Теоретичні виміри індустріального, постіндустріального та інформаційного
суспільства.

к.і.н., доц.
Литвин Н.М.

д.ф.н., доц.
Кравченко А.А.

д. політ. н., проф.
Латигіна Н.А.

к.ф.н., доц.
Ліпін М.В.
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Соціальна політика Соціальна політика як суспільна теорія й практика. Розвиток соціальної політики в Україні та
світі. Особливості та тенденції соціальної політики України на сучасному етапі. Сучасний стан
і проблеми розвитку соціальної сфери в Україні. Взаємозв’язок соціальної політики і соціальної
роботи. Соціальний захист та соціальна безпека людини. Пенсійне забезпечення як складова
системи соціального захисту. Ринок робочої сили та проблеми зайнятості. Бідність та шляхи її
подолання. Політика держави щодо соціально вразливих категорій населення. Основні
напрямки молодіжної соціальної політики. Соціальна політика у сфері регулювання відносин
між людьми. Урегулювання та вирішення соціально-трудових конфліктів.
Філософія
Філософія як універсальний тип знань. Онтологія. Філософське розуміння світу. Філософська
антропологія. Філософія людини. Філософія свідомості. Гносеологія. Філософія пізнання.
Діалектика – всезагальна теорія розвитку. Філософія суспільства. Філософія економіки.
Філософія моралі. Філософія релігії. Філософія культури. Філософія цивілізації.

Філософія і
Наука: сутність та зміст категорії. Теорія наукового пізнання в історії філософії. Діалектичні
методологія науки та логічні основи наукового пізнання. Методологічні та системно утворюючі засади наукового
пізнання. Концептуальні основи наукового знання. Зміст та структура наукового пізнання.
Проблема істини. Основні етапи та форми наукового пізнання. Рівні та методи наукового
пізнання. Організація науково-пізнавальної
роботи. Оформлення результатів наукопізнавальної роботи та їх впровадження у практику.
Філософія
Еволюція поглядів на особистість в історії філософської та психологічної думки. Широкий
особистості
спектр екзистенціальної і духовної проблематики: проблеми сенсу життя, любові, смерті,
страху, релігійного досвіду, несвідомих структур психіки тощо. Актуальні проблеми
особистості на стику філософії, психології, релігієзнавства, біології, антропології. Античні
погляди на людину. Середньовічні уявлення про особистість. Новоєвропейські трансформації
уявлення про людину. Романтичний ідеал людини. Психоаналітичні концепції людини.
Філософія права Сутність філософії права та її місце в предметному полі філософії. Філософське
обґрунтування права, його відмінність від теорії держави і права, політології, соціології та
інших суспільних і гуманітарних дисциплін. Раціональне та ірраціональне в праві. Типи
філософських концепцій права: природне право, позитивне право. Поняття «правова
людина». Право як спосіб людського співіснування. Специфіка людської діяльності у сфері
права. Фаталізм і волюнтаризм у правовій діяльності

к.ф.н., проф.
Кулагін Ю.І.;
д. ф. н. доц.
Морозов А.Ю.;
к.ф.н., доц.
Ліпін М.В.;
к.ф.н., доц.
Боровська Л.О.
д.і.н., проф.
Шип Н.А.

д.ф.н., доц.
Морозов А.Ю.

д.ф.н., доц.
Морозов А.Ю.;
к.ф.н., доц.
Ліпін М.В.
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Філософський
світогляд ХХІ
століття
асп.

Філософський світогляд ХХІ ст.: теоретичний концепт. Соціогуманітарний дискурс основних
д.і.н., проф.
концепцій глобалізації. Сучасна глобальна наука як постнекласичний тип наукової
Шип Н.А.
раціональності. Методологія та метатеорія сучасної науки: когнітивний аналіз. Філософія
інновацій в теорії і практиці постіндустріального суспільства. Соціально-філософські рефлексії
сучасної економіки. Інформаційний виклик постіндустріальній цивілізації. Антропологічні
імперативи в розвитку філософії у ХХІ столітті. Глобальні ідеології: контамінація дивергенції
та конвергенції. Масовизація та аберація сучасної глобальної свідомості та культури.
Фокус-група як Місце фокус-груп серед інших методів. Фокус-групи як поєднання різних методів дослідження.
к.ф.н., доц.
метод прикладного Проблематика масової свідомості при використанні методу фокус-групи. Дизайн дослідження
Ліпін М.В
соціологічного та теми. Зміст тематичного плану. Технічні умови забезпечення фокус-групи. Види фокусдослідження
групових інтерв’ю. Критерії відбору респондентів. Документація фокус-груп. Ролі та функції
модератора. Групова динаміка. Етичні параметри проведення фокус-групи. Аналіз результатів,
кодування. Проведення фокус-груп з дітьми.
КАФЕДРА МІЖНАРОДНОГО ПУБЛІЧНОГО ПРАВА
Міжнародне
Поняття інвестиційного права та його система. Загальні положення інвестиційної діяльності. проф., д.ю.н., зав. каф.
інвестиційне
Поняття, сутність і види інвестицій. Загальні положення про інвестиційні правовідносини. Дешко Л.М.
право.
Правове регулювання інноваційної діяльності в Україні. Правове становище деяких суб’єктів
інвестиційної діяльності. Правове регулювання іноземного інвестування в Україні. Правове
регулювання спільного (корпоративного) інвестування. Правове регулювання інвестиційної
діяльності у спеціальних (вільних) економічних зонах. Екологічні (зелені) інвестиції. Договори
в інвестиційній діяльності. Припинення інвестиційної діяльності та її наслідки. Вирішення
спорів між учасниками інвестиційного процесу.
Міжнародне
Поняття та система міжнародного енергетичного права. Суб’єкти та джерела міжнародного доц., к.ю.н., доц. каф.
енергетичне право. енергетичного права. Основні принципи міжнародного енергетичного права. Міжнародні міжнародного
енергетичні організації. Міжнародно-правове регулювання електроенергетики. Міжнародно- публічного права,
правове регулювання нафти і газу. Міжнародна енергетична безпека та енергоефективність. Плахотнюк Н.В.
Вирішення спорів в міжнародному енергетичному праві.
Міжнародне
Поняття, предмет, система, функції, джерела, суб’єкти міжнародного транспортного права. доц., к.ю.н., доц. каф.
транспортне право Поняття і система міжнародних перевезень. Види та особливості договорів міжнародних міжнародного
перевезень. Міжнародно-правове регулювання залізничних перевезень. Міжнародно-правове публічного права
регулювання автомобільних перевезень. Міжнародно-правове регулювання повітряних Плахотнюк Н.В.
перевезень. Міжнародно-правове регулювання водних перевезень. Міжнародно-правове
регулювання змішаних перевезень. Міжнародно-правове регулювання перевезення
небезпечних вантажів. Правове регулювання транспортних перевезень в Україні. Правове
регулювання майнових відносин на транспорті. Відповідальність учасників транспортних
відносин. Правові форми захисту прав учасників транспортних відносин.
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Організаційно-правові механізми міжнародних валютно-фінансових відносин. Розвиток к.ю.н.,доц.
міжнародних валютно-фінансових відносин. Паризька система золотого стандарту. Бретон- Плахотнюк Н.В.
Вудська валютна система. Кінгстонська валютна система. Європейська валютна система та
проблеми переходу до валютного союзу. Міжнародно-правові питання конвертованості.
Класифікація валют за МВФ. Класифікація валют НБУ. Правове регулювання валютних
обмежень. Правова регламентація міжнародних організацій сфери міжнародних фінансів:
Організації системи ООН, регіональні банки розвитку, банк міжнародних розрахунків,
Паризький клуб та Лондонський клуб. Міжнародний валютний фонд (органи управління,
ресурси, правотворча діяльність). Група Всесвітнього банку (МБРР, МАР, МФК, МІГА).
Валютно-кредитні та фінансові організації європейських держав (організацій ЄС, ЄБРР).
Міжнародне право Глобальні екологічні проблеми та їх вплив на розвиток сучасного міжнародного права.
проф., д.ю.н., зав. каф.
Поняття міжнародного права навколишнього середовища. Предмет, об’єкт та суб’єкти Дешко Л.М.
навколишнього
міжнародного права навколишнього середовища.Зв’язок міжнародного права навколишнього
середовища.
середовища з іншими галузями міжнародного права.Роль міжнародних організацій у
формуванні МПНС.Міжнародні договори як джерела міжнародного права навколишнього
середовища. Класифікація міжнародних договорів у сфері охорони навколишнього
середовища. «Рамковий підхід» до розробки та ухвалення міжнародних угод у сфері охорони
навколишнього середовища.Кодифікація норм МПНС та універсальні угоди з охорони
навколишнього середовища.Принципи міжнародного права як правова основа МПНС.
Міжнародне право Поняття та система міжнародного права охорони здоров'я. Міжнародно-правові основи проф., д.ю.н., зав. каф.
охорони здоров`я біоетики. Суб’єкти міжнародного права охорони здоров'я. Джерела міжнародного права Дешко Л.М.
охорони здоров'я. Міжнародно-правове співробітництво у сфері охорони. Міжнародно-правове
регулювання співробітництва держав у сфері охорони здоров’я. Міжнародні організації у сфері
охорони здоров’я. Система прав людини у сфері охорони здоров'я. Правова характеристика
господарської діяльності у сфері охорони здоров'я. Правова характеристика господарської
діяльності у сфері охорони здоров'я. Міжнародно-правове регулювання господарської
діяльності у сфері охорони здоров'я. Процедури та механізми захисту прав суб'єктів медичних
правовідносин. Міжнародно-правова відповідальність у сфері охорони здоров'я.
Міжнародно-правовий режим космічного простору та міжнародно-правовий режим повітряного проф., д.ю.н., зав. каф.
Космічне право
простору. Становлення різних видів космічної діяльності та механізмів їх правового забезпечення. Дешко Л.М.
Джерела космічного права. Роль міжнародних договорів з дотичним предметом регулювання для
прогресивного розвитку космічного права. Правовий статус приватних учасників космічних
відносин. Роль комітетів та Генеральної Асамблеї ООН в процесі створення норм космічного
права. Специфіка діяльності Міжагентського координаційного комітету з космічного сміття.
Європейське космічне агенство: структура, учасники, повноваження. Специфіка правового статусу
Європейського космічного агентства. Основні положення Конвенції про заснування ЄКА від
30.05.1975. Правила та процедури як джерело права ЄКА.
Міжнародне
фінансове право
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Міжнародне право Поняття та система міжнародного права товарних, фондових і валютних бірж. Правовий статус к.ю.н., доц., доц.
товарних, фондових суб’єктів біржової діяльності. Правове регулювання організації біржової діяльності. Правове Буличева Н.А.
і валютних бірж.
регулювання здійснення біржової діяльності. Правове забезпечення укладання біржових угод.
Правове регулювання діяльності товарних бірж. Правове регулювання діяльності фондових
бірж. Правове регулювання діяльності валютних бірж.
Міжнародне
Поняття, предмет, метод та принципи міжнародного трудового права. Джерела міжнародного к.ю.н., доцент.
трудове право
трудового права. Суб’єкти міжнародного трудового права. Міжнародно-правові стандарти Альонкін О. А.
праці, зайнятості та професійної підготовки. Міжнародно-правова регламентація трудового
договору. Міжнародно-правова регламентація робочого часу та часу відпочинку. Міжнародноправова регламентація дисципліни праці та оплати праці. Міжнародно-правова регламентація
безпеки праці та гігієни праці. Міжнародно-правова регламентація праці окремих категорій
працівників. Права професійних спілок та організацій роботодавців в сфері праці. Міжнародноправове регулювання трудових спорів. Соціальне страхування і соціальне забезпечення в
міжнародному трудовому праві.
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Міжнародноправове
регулювання
державних
закупівель

Поняття та сутність державних закупівель як предмету правового регулювання. Суб’єкти, об’єкт к.ю.н., доцент
здійснення та предмет державних закупівель. Стандартизація нормативно-правового регулювання у Альонкін О. А.
сфері державних закупівель. Міжнародно-правовий досвід організації та здійснення державних
закупівель. Правове регулювання державних закупівель в Європейському Союзі. Правове
регулювання системи державних закупівель в Україні. Юридичні процедури здійснення та порядку
перевірок державних закупівель. Правове регулювання впровадження новітніх технологій у сферу
державних закупівель.
МіжнародноРоль та значення системи технічного регулювання в умовах глобалізації економічних процесів. проф., д.ю.н., зав. каф.
правове
Міжнародні організації та угоди у сфері технічного регулювання. Особливості систем Дешко Л.М.
регулювання
технічного регулювання іноземних держав. Стандартизація як складова системи міжнародного
технічних бар`єрів у технічного регулювання. Оцінка відповідності та акредитація в системі технічного
торгівлі.
регулювання. Міжнародна метрологічна діяльність. Ринковий нагляд в системі технічного
регулювання. Україна в системі міжнародної технічної допомоги. Програми міжнародної
технічної допомоги у сфері технічного регулювання.
Міжнародне
Поняття міжнародного публічного права. Історія міжнародного права. Становлення сучасного проф., канд. юрид. наук,
публічне право
міжнародного права. Суб’єкти міжнародного права. Джерела міжнародного права. Створення проф. кафедри міжнароднорм міжнародного права. Реалізація норм міжнародного права. Кодифікація міжнародного ного публічного права,
права. Співвідношення міжнародного і внутрішньодержавного права. Основні принципи Анцелевич Г.О.
міжнародного права. Міжнародно-правове визнання держави. Правонаступництво у проф.,докт.юрид. наук.,
міжнародному праві. Мирні засоби вирішення міжнародних суперечок. Відповідальність у зав.каф.
міжнародного
міжнародному праві. Територія і міжнародне право. Право міжнародних договорів. Право публічного права
зовнішніх зносин. Право міжнародних організацій. Право Європейського Союзу.
Дешко Л.М.
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Міжнародне
морське право

Поняття, джерела, принципи та суб’єкти міжнародного морського права. Міжнародно- канд.юрид.наук., проф.,
правовий режим морських просторів. Міжнародні протоки і канали Правовий режим Арктики. професор кафедри
Правовий режим Антарктики. Міжнародно-правові засоби забезпечення безпеки міжнародного
судноплавства. Правовий режим морських наукових досліджень. Захист і збереження морського публічного права,
середовища. Міжнародно-правовий режим морських природних поновлюваних (живих) Анцелевич Г.О.,
ресурсів. Врегулювання міжнародних суперечок, пов’язаних з діяльністю держав у Світовому
океан. Міжнародні організації, які здійснюють функції в галузі морської діяльності. Міжнародне
морське право в період збройних конфліктів на морі. Адміністративний нагляд на морському
транспорті. Правове положення судна та членів екіпажу. Міжнародно-правове регулювання праці
моряків. Морські перевезення вантажу. Морські перевезення пасажирів. Загальна аварія.
Порятунок на морі. Зіткнення суден. Морське страхування. Відповідальність в міжнародному
морському праві.
Дипломатичне та Роль дипломатії в зовнішньополітичній діяльності держав. Дипломатичне право. Державні проф., д.ю.н., зав. каф.
консульське право органи зовнішніх зносин та дипломатична служба. Правове регулювання встановлення Дешко Л.М.
дипломатичних зносин. Відкриття дипломатичних представництв. Структура та персонал
дипломатичного представництва. Дипломатичний корпус. Припинення дипломатичної місії.
Теоретичне обґрунтування і правове забезпечення дипломатичних привілеїв та імунітетів.
Консульське право. Функції консульських установ. Консульські привілеї та імунітети.
Організація виборів в дипломатичних установах та інших офіційних представництвах і
установах України за кордоном. Спеціальні місії як форма дипломатії. Практика багатосторонньої дипломатії: представництва при міжнародних організаціях, робота міжнародних
конференцій та нарад. Методи та засоби дипломатичної комунікації. Основні положення
дипломатичного протоколу та етикету.
Міжнародне
Предмет і система курсу «Міжнародне податкове право». Роль, місце та значення канд.юрид.наук.,
доц.,
податкове право
міжнародного податкового права в системі міжнародного права. Співвідношення міжнародних доцент
кафедри
та національних правових норм держав світу в сфері регулювання оподаткування. Поняття та міжнародного
види податків. Теорії оподаткування. Правова характеристика сучасної податкової системи публічного
права
України. Міжнародні правові норми в сфері оподаткування: універсальні, регіональні, Буличева Н.А.
двосторонні. Міжнародні організації та інституції кодифікації норм податкового права та
регулювання міжнародних податкових відносин. Специфіка оподаткування іноземних
інвестицій в світовій практиці та в Україні. Міжнародні проблеми в сфері оподаткування:
уникнення подвійного оподаткування, офшорні зони. Міжнародно-правові засоби боротьби з
відмиванням доходів, отриманих злочинним шляхом.
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Міжнародний
Знання і розуміння: особливостей міжнародного механізму захисту прав людини, проф., док-р.юрид.наук.,
захист прав людини загальнотеоретичних питань захисту прав людини: понять, рис та класифікації прав людини, зав.каф.
міжнародного
понять та класифікації інструментів, механізмів та систем захисту прав людини; змісту та публічного права.
особливостей системи захисту прав людини в рамках системи ООН; ролі неурядових Дешко Л.М.
правозахисних організацій в системі захисту прав людини; особливостей та співвідношень
регіональних систем захисту прав людини: європейської, міжамериканської, африканської,
азійської систем захисту прав людини. Характеристика механізму захисту окремих прав і
свобод людини. Правомірне обмеження прав людини. Міжнародний захист окремих категорій
та груп осіб.
Міжнародне митне Поняття, сутність та особливості формування міжнародного митного права. Юридична канд.юрид.наук,
доц.,
право
природа міжнародного митного права. Історія митної справи в Україні. Міжнародні організації доцент
кафедри
з митних питань та їх діяльність. Міжнародне правове регулювання вільних економічних зон у міжнародного
міжнародному митному праві. Митні союзи: правові та політичні аспекти. Європейське митне публічного права.
право. Регіональне митне право: Євразійське митне право, правові аспекти впровадження та Буличева Н.А.
діяльності Митного союзу країн СНГ. Врегулювання митних питань в рамках діяльності СОТ.
Міжнародні стандарти в сфері спрощення та гармонізації митних процедур. Уніфіковані митні
режими. Режим тимчасового ввозу товарів. Режим гармонізації та спрощення митного
оформлення транзиту товарів. Міжнародна система опису та кодування товарів. Міжнародноправова система надання митних пільг і привілеїв.
Право міжнародних Міжнародно-правова характеристика міжнародних організацій. Правотворча діяльність проф., д.ю.н., зав. каф.
організацій.
міжнародних організацій. Юридична сила резолюцій та інших актів міжнародних організацій. Дешко Л.М.
Загальна мета міжнародних організацій. Правосуб’єктність міжнародних організацій.
Імунітети і привілеї міжнародних організацій. Членство в міжнародних організаціях. Принципи
формування органів міжнародних організацій. Критерії класифікації міжнародних організацій:
Універсальні, регіональні, субрегіональні міжнародні організації. Урядові та неурядові
міжнародні організації. Міжнародні організації в системі ООН. Міждержавні
загальноторговельні організації. Європейська асоціація вільної торгівлі (ЄАВТ). Чорноморське
економічне співтовариство (ЧЕС). Асоціація держав Південно-Східної Азії. Ліга арабських
держав (ЛАД). Організація Африканської єдності (ОАЄ).
Міжнародне
Поняття, предмет, система та принципи міжнародного повітряного права. Правове ст. викл. міжнародного
повітряне право
регулювання міжнародних польотів цивільних повітряних суден. Правове регулювання публічного
права.
міжнародних повітряних сполучень.
Міжнародно-правове регулювання міжнародних Дерунець Н.О.
повітряних перевезень. Боротьба з актами незаконного втручання в діяльність цивільної авіації.
Інституційні форми співпраці держав в сфері цивільної авіації. Міжнародна організація
цивільної авіації - ІКАО.
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Міжнародне
авторське право

Поняття, предмет, система авторського права, його місце в системі прав на інтелектуальну ст. викл. міжнародного
власність. Джерела авторського права. Інституційні форми співпраці держав у сфері охорони публічного
права.
прав авторів. Об’єкти авторських прав. Суб’єкти авторського права. Зміст авторських прав. Дерунець Н.О.
Охорона та захист авторських прав.
Право розв’язання Загальна характеристика права мирного вирішення міжнародних спорів як галузі міжнародного к.ю.н., доц.
міжнародних
права. Міжнародні переговори: форми, класифікація, функції та процесуальні особливості Плахотнюк Н.В.
спорів
формування та проведення. Міжнародні слідчі комісії: функції та процесуальні особливості їх
формування та діяльності. Спеціалізовані міжнародні інституції з вирішення публічноправових економічних спорів: особливості впровадження справ та виконання рішень.
Врегулювання міждержавних публічно-правових економічних спорів на регіональному рівні:
джерела правового регулювання та особливості процесуального впровадження.
Міжнародноправове
регулювання
протидії
неправомірному
імпорту

Зовнішньоторговельна діяльність передбачає транскордонне переміщення товарів і послуг проф., д.ю.н., зав. каф.
(переміщення товарів через кордони держав). До зовнішньої торгівлі товарами відноситься їх Дешко Л.М.
імпорт і експорт. Відповідно всі держави контролюють ці переміщення, регулюючи ці товарні
потоки в своїх інтересах за допомогою застосування заходів державного регулювання
зовнішньоторговельної діяльності. Зазначена сфера відносин постійно зазнає правопорушень
як з боку окремих осіб, так і держав. Дисципліна направлена на поглиблене вивчення
міжнародної співпраці стосовно митно-тарифного регулювання та нетарифного регулювання з
метою запобігання неправомірному імпорту та уніфікації міжнародної практики з питань
переміщення товарів через кордон.
Право міжнародної Становлення та кодифікація права міжнародної відповідальності. Місце інституту доц., к.ю.н., доц. каф.
відповідальності. відповідальності в системі міжнародного права. Міжнародна відповідальність: поняття, цілі, міжнародного
ознаки, характерні риси. Принципи міжнародної відповідальності. Міжнародне протиправне публічного
права,
діяння. Порушення міжнародного зобов’язання. Відповідальність одного суб’єкта у зв’язку з Плахотнюк Н.В.
діянням іншого. Співвідношення відповідальності і санкцій в міжнародному праві:
доктринальні підходи. Контрзаходи: ціль та умови застосування. Режим застосування
міжнародних санкцій ООН. Діяльність Омбудсмена в рамках санкційних режимів ООН.
Проблеми ефективності реалізації міжнародної відповідальності.
Міжнародний
Поняття, предмет та юридична природа міжнародного арбітражу. Міжнародний арбітраж та проф., д.ю.н., зав. каф.
арбітраж
сучасні інструменти розв’язання спорів. Міжнародні суди та арбітражі у міжнародному праві. Дешко Л.М.
Правовий статус міжнародного комерційного арбітражного суду. Спори, що розглядаються
МКАС, та предметна компетенція. Арбітражне впровадження. Процедура завершення
арбітражного розгляду та її процесуальні наслідки. Визнання та виконання арбітражних
рішень.
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Поняття міжнародного гуманітарного права. Джерела міжнародного гуманітарного права. ст. викл. міжнародного
Міжнародно-правова регламентація ведення збройної боротьби. Міжнародно-правовий захист публічного
права.
жертв війни. Відповідальність за порушення норм міжнародного гуманітарного права. Дерунець Н.О.
Міжнародний Рух Червоного Хреста.
Поняття прав людини, їх риси та класифікація. Історія виникнення та розвитку ідеї прав проф., док-р.юрид.наук.,
Регіональна
система
захисту людини. Співвідношення понять права людини і свободи людини. Права людини як галузь зав.каф.
міжнародного
сучасного міжнародного права. Стандарти у сфері захисту прав людини. Поняття та види публічного права.
прав людини
інструментів захисту прав людини. Поняття та класифікація механізмів міжнародного захисту Дешко Л.М.
прав людини. Поняття режимів (загального та спеціального) міжнародного захисту прав
людини. Системи захисту прав людини: поняття, класифікація. Роль ООН та її Статуту в якості
організаційної та правової основи універсального міждержавного співробітництва у сфері прав
людини. Неурядові правозахисні організації в системі захисту прав людини. Неурядові
міжнародні правозахисні організації: їх значення, напрямки діяльності,класифікація.
Регіональні системи захисту прав людини. Європейська система захисту прав людини.
Право міжнародних Особливості системи, джерела права міжнародних договорів. Міжнародний договір як предмет ст. викл. міжнародного
права міжнародних договорів. Сторони міжнародних договорів. Особливості укладання публічного
договорів
права.
міжнародних договорів. Дія, юридична обов’язковість міжнародних договорів. Зміна, поправки Дерунець Н.О.
та перегляд міжнародного договору. Припинення міжнародних договорів. Тлумачення
міжнародних договорів. Депозитарій міжнародного договору. Особливості правонаступництва
держав щодо міжнародних договорів. Відповідальність держав за порушення умов договору
Поняття міжнародного кримінального права. Історичний розвиток міжнародного к.ю.н., доц.
Міжнародне
кримінальне право кримінального права. Розвиток науки міжнародного кримінального права. Система Альонкін О.А.
міжнародного кримінального права. Функції міжнародного кримінального права. Загальні та
спеціальні принципи міжнародного кримінального права. Норми міжнародного кримінального
права. Кодифікація міжнародного кримінального права. Міжнародні злочини та їх
класифікація. Характеристика злочинів міжнародного характеру. Нюрнберзький та Токійський
воєнні трибунали. Міжнародний трибунал для колишньої Югославії. Міжнародний трибунал
для Руанди. Міжнародний кримінальний суд: поняття та види юрисдикції. Міжнародна
організація кримінальної поліції (Інтерпол).
Інформаційне суспільство, право і інформація. Інформаційне право як галузь права. проф., д.ю.н., зав. каф.
Міжнародне
інформаційне право Інформаційно-правові норми та відносини. Інформаційні права особи. Правовий механізм Дешко Л.М.
доступу до публічної інформації. Правові основи забезпечення інформаційної безпеки. Правові
режими обігу інформації. Правова природа інституту обігу масової інформації. Правові
режими поширення масової інформації. Документована інформація як об’єкт інформаційних
правовідносин. Правове регулювання інформаційних відносин в галузі обігу інформації з
обмеженим доступом. Правове регулювання інформаційних відносин в галузі персональних
даних. Правове регулювання свободи слова в Україні. Захист особистих даних. Доступ
населення до екологічної інформації.
Міжнародне
гуманітарне право
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Право міжнародних Міжнародно-правова характеристика міжнародних організацій. Правотворча діяльність проф., д.ю.н., зав. каф.
організацій
міжнародних організацій. Юридична сила резолюцій та інших актів міжнародних організацій. Дешко Л.М.
Загальна мета міжнародних організацій. Правосуб’єктність міжнародних організацій.
Імунітети і привілеї міжнародних організацій. Членство в міжнародних організаціях. Принципи
формування органів міжнародних організацій. Критерії класифікації міжнародних організацій:
Універсальні, регіональні, субрегіональні міжнародні організації. Урядові та неурядові
міжнародні організації. Міжнародні організації в системі ООН. Міждержавні
загальноторговельні організації. Європейська асоціація вільної торгівлі (ЄАВТ). Чорноморське
економічне співтовариство (ЧЕС).
Право міжнародних Становлення та розвиток системи торговельно-економічних організацій. Юридична природа проф., д.ю.н., зав. каф.
торговельноміжнародних торговельно-економічних організацій. Правове забезпечення діяльності Дешко Л.М.
економічних
міжнародної торговельно-економічної організації. Міжнародні торговельно-економічні
організацій
організації та їх роль у регулюванні міжнародного економічного співробітництва. Розвиток
міждержавного торговельно-економічного співробітництва після закінчення Другої світової
війни. Міжнародні фінансові організації, особливості умови надання кредитів. Міжнародноправові форми регулювання торгового співробітництва між державами. Правові засади
торговельно-економічного співробітництва держав в
межах окремих регіонів. Роль
міжнародних обʼєднань підприємців у розвитку міжнародних торговельно-економічних
відносин.
КАФЕДРА МІЖНАРОДНОГО ПРИВАТНОГО, КОМЕРЦІЙНОГО ТА ЦИВІЛЬНОГО ПРАВА
Адвокатура і
Адвокатура і нотаріат в юридичному механізмі забезпечення та захисту прав людини. Фурса Є.І.,
нотаріат
Історичний шлях розвитку адвокатури та нотаріату. Організаційні форми та види адвокатської канд. юрид. наук, проф.
діяльності. Адвокатське самоврядування в Україні. Загальні принципи та етика діяльності каф. міжнародного
адвокатів. Правовий супровід діяльності юридичних осіб та участь адвоката у господарському приватного,
судочинстві. Правовий статус та участь адвоката у цивільному судочинстві. Правовий статус комерційного та
та участь адвоката в адміністративному та кримінальному судочинстві. Принципи, завдання та цивільного права.
основні функції нотаріату. Нотаріус. Організаційна побудова нотаріату в Україні. Нотаріальне
діловодство та форми нотаріальних документів. Загальні правила вчинення нотаріальних дій.
Посвідчення правочинів (угод) нотаріусами. Оформлення спадщини та видача свідоцтва про
право на спадщину. Нотаріальні дії з надання документам виконавчої сили та посвідчення
фактів у нотаріальному процесі.
Виконавче
Поняття, предмет, метод, система та джерела виконавчого процесу. Рішення, які підлягають Фурса Є.І.,
провадження
примусовому виконанню. Виконавчі процесуальні правовідносини та їх суб’єкти. канд. юрид. наук, проф.
Організаційні питання виконавчого провадження. Заходи примусового виконання рішень. каф. міжнародного
Загальний порядок звернення стягнення на майно боржника. Види виконавчих проваджень. приватного, комерційноЗахист прав стягувача, боржника та інших осіб у виконавчому провадженні.
го та цивільного права

3.

4.

5.

6.

Господарське право Теоретичні основи господарського права. Суб’єкти господарювання. Правовий режим майна в Нескороджена Л.Л. доц.,
господарському обігу. Правові засоби державного регулювання економіки. Відповідальність в канд. юрид. наук, доц.
господарському праві. Господарські зобов’язання. Особливості правового регулювання каф.
міжнародного
господарсько-торговельної діяльності. Особливості правового регулювання комерційного приватного,
посередництва у сфері господарювання. Особливості правового регулювання перевезення комерційного
та
вантажів. Особливості правового регулювання капітального будівництва. Особливості цивільного права
правового регулювання інноваційної діяльності. Особливості правового регулювання
фінансової діяльності. Особливості правового регулювання зовнішньоекономічної діяльності.
Правовий режим іноземних інвестицій. Правовий режим спеціальних (вільних) економічних
зон та спеціальний режим господарювання.
Судові органи, що здійснюють господарське судочинство в Україні. Поняття господарського Мазаракі Н.А.
Господарське
процесуальне право судочинства. Досудове врегулювання господарських спорів. Підвідомчість і підсудність справ проф., докт. юрид. наук,
господарським судам. Учасники господарського судочинства. Докази у господарському проф. каф. міжнародного
судовому процесі. Строки у господарському судовому процесі. Порушення провадження у приватного,
справі. Розгляд та вирішення спору у першій інстанції. Порядок апеляційного оскарження комерційного та
рішень та ухвал господарського суду. Касаційне оскарження рішень, ухвал та постанов цивільного права
господарського суду. Перегляд рішень, ухвал, постанов господарського суду за
нововиявленими обставинами. Виконання судових актів. Співробітництво господарських
(арбітражних) судів різних країн.
Місце договору у механізмі правового регулювання господарських відносин. Правові вимоги Нескороджена Л.Л.,
Договірне право
до форми та змісту договору. Порядок та особливості укладення договорів залежно від їх виду. доц., канд. юрид. наук,
Порядок зміни та розірвання договору. Недійсність договорів. Забезпечення виконання доц. каф. міжнародного
господарських договірних зобов’язань. Досудове врегулювання договірних спорів. Правова приватного,
природа договорів поставки, міни (бартеру). Договір контрактації сільськогосподарської комерційного
та
продукції. Договір енергопостачання. Правова характеристика біржових договорів. Правова цивільного права.
природа договору оренди. Договір лізингу. Порядок укладення та виконання договорів
перевезення вантажів. Правова природа договору підряду. Договір на створення і передачу
науково-технічної продукції. Банківські договори. Договір на проведення аудиту та надання
інших аудиторських послуг. Договір страхування у сфері господарювання. Агентський договір
(договір комерційного посередництва). Договір комерційної концесії (договір франчайзингу).
Концесійний договір. Зовнішньоекономічний договір (контракт).
Європейське право Поняття правової інтеграції. Європейська правова інтеграція. Історія європейської інтеграції. Мазаракі Н.А.
Правове становище європейського союзу як міжнародної. Джерела та розвиток європейського проф., докт. юрид. наук,
права. Співвідношення понять європейського права і права Європейського Союзу. Структура і проф. каф. міжнародного
особливості загальноєвропейських інституцій. Концепції «інтеграції через право» та приватного,
«нормативного супранаціоналізму». Моделі правової інтеграції: інтеграція через гармонізацію комерційного та
національних законодавств, інтеграція через прецедентне право Суду ЄС, інтеграції через цивільного права
«громадянсько-правову активність. Процес конституціоналізації ЄС. Методологія адаптації
законодавства України.

7.

8.

9.

10.

Житлове право

Зміст і форми реалізації конституційного права на житло. Поняття, предмет, принципи та Погарченко Т.В., канд.
джерела житлового права України. Житлові правовідносини, їх суб’єкти. Житлові права й юрид. наук., старш. викл.
обов’язки. Житловий фонд України, його структура та призначення. Юридична класифікація каф.
міжнародного
жилих будинків і жилих приміщень. Надання жилих приміщень у будинках державного і приватного,
комунального житлового фонду. Користування такими жилими приміщеннями. Правове комерційного
та
регулювання приватизації державного житлового фонду. Надання житла з житлового фонду цивільного права.
соціального призначення та користування таким житлом. Користування жилими
приміщеннями в будинках (квартирах) приватного житлового фонду і в будинках житловобудівельних кооперативів. Користування службовими жилими приміщеннями, гуртожитками
та іншим спеціалізованим житлом. Договір найму жилого приміщення, його зміна та
розірвання, підстави для виселення з жилих приміщень. Утримання багатоквартирного
будинку й управління ним. Об’єднання співвласників багатоквартирного будинку.
Забезпечення схоронності житлового фонду, його експлуатація та ремонт. Відповідальність за
порушення житлового законодавства. Порядок розгляду і вирішення житлових спорів.
Захист від
Історико-правові засади формування інституту захисту від недобросовісної конкуренції. Коренюк О.О.,
недобросовісної
Процесуальні засади діяльності антимонопольних органів щодо виявлення і припинення фактів ст. викл. каф.
конкуренції
недобросовісної конкуренції. Поняття і зміст недобросовісної конкуренції. Правові засади захисту міжнародного
ділової репутації суб’єкта господарювання на ринку. Особливості попередження і припинення приватного,
незаконної підприємницької діяльності спрямованої на дезорганізацію господарської діяльності комерційного та
конкурента та отримання незаконних переваг у конкуренції. Захист комерційної таємниці. Окремі цивільного права.
аспекти захисту прав споживачів від проявів недобросовісної реклами. Особливості захисту від
недобросовісної конкуренції у зовнішньоекономічній діяльності
Захист прав в
Правові засади організації та діяльності Європейського суду з прав людини. Роль Конвенції з Батюк В.М., канд. юрид.
Європейському
прав людини як підстави для звернення до ЄСПЛ, умови прийнятності заяви, та процесуальний наук, доц. каф.
суді з прав людини порядок її розгляду комітетами, палатами і Великою Палатою. Статус сторін при розгляді міжнародного
заяви, можливості мати адвоката чи представника та звільнення таких випадках від судових приватного,
витрат на правову допомогу. Форма і зміст рішень ЄСПЛ, набрання ними законної сили та комерційного та
порядок виконання.
цивільного права.
Інвестиційне право Поняття та предмет інвестиційного права. Державне регулювання інвестування та гарантії Тищенко Ю.В., канд.
захисту інвестицій. Корпоративна форма інвестування. Договірна форма інвестування. юрид. наук., ст. викл.
Інвестування у формі капітального будівництва. Інноваційне інвестування. Правовий режим міжнародного
іноземного інвестування. Спільне інвестування. Юридичний супровід інвестиційної діяльності. приватного,
комерційного та
цивільного права.

11.

12.

13.

14.

15.

Поняття інтелектуальної власності, об’єкти та суб’єкти інтелектуальної власності. Поняття, Мазаракі Н.А.
принципи та джерела авторського права; об’єкти та суб’єкти авторського права; особисті проф., докт. юрид. наук,
немайнові та майнові права на твори літератури, мистецтва і науки; колективне управління проф. каф. міжнародного
авторськими правами; відповідальність за порушення авторських прав. Правова охорона приватного,
суміжних прав. Поняття та умови правової охорони винаходів, корисних моделей, комерційного та
промислових зразків. Правова охорона нетрадиційних результатів інтелектуальної власності. цивільного права
Правова охорона засобів індивідуалізації суб’єктів господарського обороту, товарів, робіт і
послуг. Поняття та правовий захист комерційних (фірмових) найменувань; торговельної марки
та географічних значень. Захист від недобросовісної конкуренції. Відповідальність за
порушення прав інтелектуальної власності.
Загальні положення міжнародно-правового регулювання інтелектуальної власності. Коренюк О.О.,
Інтелектуальна і
Міжнародне співробітництво в сфері
промислова
ст.
викл.
каф.
правової охорони інтелектуальної власності. Джерела міжнародно-правового регулювання міжнародного
власність в
інтелектуальної власності. Міжнародно-правова охорона авторських та суміжних прав. приватного,
міжнародній
Міжнародно-правова охорона об’єктів промислової власності. Системи міжнародного комерційного
торгівлі
та
патентування. Передача виключних прав та захист інтелектуальної власності
цивільного права.
Комерційне право Поняття та предмет комерційного права. Джерела комерційного права. Проблеми вдосконалення Микитенко Л.А., доц.,
чинного, розробки і прийняття нового законодавства у сфері комерційного (торгового) права. канд. юрид. наук, доц.
Порядок провадження торговельної діяльності. Правила торговельного обслуговування каф. міжнародного
населення. Порядок застосування реєстраторів розрахункових операцій в сфері торгівлі. Правові приватного,
вимоги до продажу певних видів товару. Порядок провадження електронної комерції. Засоби комерційного та
державного регулювання торговельної діяльності. Правові засади регулювання рекламної цивільного права.
діяльності. Правові підстави притягнення до відповідальності суб’єктів господарювання за
порушення законодавства в сфері торгівлі. Способи і механізми захисту прав споживачів.
Конкурентне право Поняття конкурентного права. Предмет конкурентного права. Особливості конкурентних Мазаракі Н.А.
правовідносин. Метод конкурентного права. Правове регулювання забезпечення якості проф., докт. юрид. наук,
конкуренції та існування конкурентного середовища. Нормативне та організаційне проф. каф. міжнародного
регулювання економічної конкуренції в Україні. Поняття, зміст та напрями конкурентної приватного,
політики держави. Система державних органів, що здійснюють державну політику в сфері комерційного та
захисту економічної конкуренції. Процесуальні засади діяльності антимонопольних органів. цивільного права
Адвокатування конкуренції.
Поняття та джерела консумерського права. Правова реалізація закріплених та визнаних прав Микитенко Л.А., доц.,
Консумерське
споживачів. Реформування державної політики щодо захисту прав споживачів.
право
канд. юрид. наук, доц.
Права споживачів у сфері роздрібної торгівлі, сфери послуг та виконання робіт. Еконсумеризм. каф. міжнародного
Захист прав споживачів в електронній комерції. Захист прав споживачів від недобросовісної приватного,
реклами. Способи і механізми захисту прав споживачів. Юридична відповідальність за комерційного та
порушення споживчого законодавства.
цивільного права.
Інтелектуальна
власність

16.

17.

18.

19.

20.

Корпоративне
право

Поняття і ознаки корпоративного права. Система корпоративного права та характеристика його Пальчук П.М., доц.,
основних інститутів (складових). Джерела корпоративного права. Суб’єкти корпоративних канд. юрид. наук, доц.
відносин та їх види. Способи і механізми захисту прав та законних інтересів суб’єктів каф. міжнародного
корпоративних відносин. Система державних органів, що здійснюють захист корпоративних приватного,
прав фізичних та юридичних осіб, територіальних громад та держави.
комерційного та
цивільного права
Медіація
Поняття правового спору. Способи вирішення правових спорів. Поняття і принципи медіації. Можайкіна О.С., канд.
Переваги та значення медіації для сторін конфлікту. Суб’єкти медіаційного процесу, вимоги, псих. наук, доц.
що до них висуваються. Стадії процесу медіації. Моделі (форми) процесу медіації. Медіація в міжнародного
цивільних справах. Медіація в трудових та сімейних справах. Медіація в господарських приватного,
справах. Медіація в адміністративних справах. Медіація в податкових спорах. Відновне комерційного та
правосуддя (медіація в кримінальних справах). Перспективи розвитку медіації в українському цивільного права.
правозастосуванні.
Методика і тактика Предмет методики адвокатської діяльності як способу мислення і основ діяльності адвокатів. Фурса Є.І.,
адвокатської
Стратегія і тактика в організації та діяльності адвокатів. Методи роботи адвоката з різними канд. юрид. наук, проф.
діяльності
категоріями клієнтів, представниками юридичних осіб. Види адвокатських консультацій: каф. міжнародного
експромтна, виважена і обґрунтована та форми їх надання: усна, письмова (коротка та приватного,
обґрунтована). Межа між бажаним для клієнта результатом адвокатської діяльності і комерційного та
допустимими законом методами його досягнення. Методи визначення гонорару адвоката. цивільного права
Визначення способів досягнення правового результату. Ораторське мистецтво адвоката.
Міжнародне
Поняття, методів та системи міжнародного економічного права; поняття держави та Тищенко Ю.В., канд.
економічне право міжнародних економічних організацій як суб'єктів міжнародного економічного права; основні юрид. наук., ст. викл.,
положення про підгалузі міжнародного економічного права; види та основні положення про каф. міжнародного
міжнародні економічні договори. Забезпечення виконання зобов’язань, що випливають з приватного,
міжнародних економічних договорів. Порядок вирішення міжнародних економічних спорів. комерційного та
цивільного права
Міжнародне
Поняття, предмет та система міжнародного приватного права. Джерела міжнародного Гончаренко О.М., доц.,
приватне право
приватного права. Загальні засади правозастосування в міжнародному приватному праві. канд. юрид. наук, доц.
Фізичні, юридичні особи та держава як суб’єкти міжнародного приватного права. Право каф. міжнародного
власності у міжнародному приватному праві. Правочини, договірні та недоговірні зобов’язання приватного,
в міжнародному приватному праві. Договір міжнародної купівлі-продажу товарів. Міжнародні комерційного та
перевезення вантажів, пасажирів та їх багажу. Трудові, сімейні та спадкові правовідносини у цивільного права
міжнародному приватному праві. Міжнародний цивільний процес. Міжнародний комерційний
арбітраж.

21.

22.

23.

24.

Міжнародне
Система міжнародного публічного та приватного права, характерні їх особливості.
Гончаренко О.М., доц.,
публічне і приватне Основні принципи та джерела міжнародного публічного та приватного права. Правовий статус канд. юрид. наук, доц.
право
суб’єктів міжнародного публічного та приватного права; Поняття міжнародної каф. міжнародного
відповідальності та міжнародних санкцій. Міжнародно-правовий механізм захисту прав приватного,
людини та інститут громадянства. Особливості правового регулювання економічних відносин комерційного та
нормами міжнародного публічного права.
цивільного права.
Правове регулювання основних колізійних прив’язок. Особливості регулювання права
власності, правочину, договірних і не договірних зобов’язань у міжнародному приватному
праві.
Міжнародне
Поняття, предмет та джерела міжнародного торгового права. Принципи міжнародної торгівлі. Пільков К.М.,
торгове право
Світова організація торгівлі як міжнародна економічна організація. Правове регулювання канд. юрид. наук, каф.
міжнародної торгівлі в України. Умови здійснення міжнародної торгівлі. Міжнародний міжнародного
комерційний договір (контракт). Окремі види міжнародних комерційних договорів приватного,
(контрактів). Правове регулювання розрахунків у сфері міжнародної торгівлі. Відповідальність комерційного та
у сфері міжнародної торгівлі. Захист прав і законних інтересів суб’єктів міжнародної торгівлі. цивільного права.
Міжнародне
Поняття, предмет, система, джерела, принципи міжнародного торговельно-економічного Бакалінська О.О., проф.,
торгово-економічне права; транснаціональне торгове право (lex
доктор. юрид. наук,
право
mercatoria); держава та міжнародні економічні організації як суб’єкти міжнародного проф. каф. міжнародного
торговельно-економічного права; право економічної інтеграції; міжнародне торговельне право приватного,
та основні його інститути;
комерційного та
інші підгалузі міжнародного торговельно-економічного права; державне регулювання цивільного права
міжнародної торгівлі; правове забезпечення умов здійснення міжнародної торгівлі; правове
регулювання міжнародних комерційних договорів (контрактів); правові засади розрахунків у
міжнародному торговельному праві; юридична відповідальність у міжнародному
торговельному праві; захист прав і законних інтересів суб’єктів міжнародного торговельного
права
Міжнародний
Поняття та правова природа міжнародного комерційного арбітражу. Джерела міжнародного Гончаренко О.М., доц.,
комерційний
комерційного арбітражу. Арбітражна угода. Правовий статус арбітрів і формування складу канд. юрид. наук, доц.
арбітраж
арбітражного суду. Порядок розгляду спорів у міжнародному комерційному арбітражному каф. міжнародного
суді. Правова природа міжнародного комерційного арбітражного рішення. Оспорювання, приватного,
визнання і виконання міжнародних комерційних арбітражних рішень Застосування комерційного та
забезпечувальних заходів у міжнародному комерційному арбітражі. Міжнародний цивільного права.
комерційний арбітраж в Україні. Міжнародний комерційний арбітраж за кордоном.
Арбітражний розгляд інвестиційних спорів.

25.

26.

27.

28.

29.

Системи вирішення
міжнародних
торговельноекономічних спорів

Міжнародні системи вирішення торговельно-економічних спорів. Врегулювання міжнародних Бакалінська О.О., проф.,
торговельно-економічних спорів в рамках СОТ. Регіональні механізми вирішення доктор. юрид. наук,
міжнародних торговельно-економічних спорів. Врегулювання міжнародних торговельно- проф. каф. міжнародного
економічних спорів в Міжнародному комерційному арбітражі. Врегулювання міжнародних приватного,
торговельно-економічних спорів в рамках ВОІВ. Врегулювання інвестиційних спорів. комерційного та
Національні механізми вирішення міжнародних торговельно-економічних спорів;
цивільного права
Альтернативні методи вирішення міжнародних торговельно-економічних спорів.
МіжнародноЗагальні положення міжнародно-правового регулювання інтелектуальної власності.
Коренюк О.О, ст.
правове
Міжнародне співробітництво в сфері правової охорони інтелектуальної власності. Джерела
викладач каф.
регулювання
міжнародно-правового регулювання інтелектуальної власності. Міжнародно-правова охорона міжнародного
інтелектуальної
авторських та суміжних прав. Міжнародно-правова охорона об’єктів промислової власності. приватного,
власності
Системи міжнародного патентування. Передача виключних прав та захист інтелектуальної
комерційного та
власності.
цивільного права
Нотаріальний
Поняття нотаріального процесу, його зміст та стадії. Функції нотаріату та основні його Фурса Є.І.,
процес
завдання. Правоохоронна і правозахисна функції нотаріату. Правова основа діяльності канд. юрид. наук, проф.
нотаріату. Понятійний апарат. Теоретична модель нотаріального процесу. Система принципів каф. міжнародного
нотаріату. Компетенція нотаріусів, зумовлена нормами цивільного права. Перспективи приватного,
розвитку нотаріальної діяльності; порядок діяльності консульських установ України за комерційного та
кордоном; відмінності в посвідченні заповітів нотаріусами та іншими уповноваженими цивільного права
особами. Загальні правила вчинення нотаріальних дій.
Основи римського Предмет курсу «Основи римського цивільного права». Джерела римського цивільного права. Зелениця
І.М.,
ст.
цивільного права Кодифікація Юстініана. Суб’єкти цивільних правовідносин. Здійснення та захист цивільних викладач каф. Міжнародправ. Сімейні правовідносини. Поняття та види речових прав. Володіння. Право власності. Права ного приватного, комерна чужі речі. Загальне вчення про зобов’язання. Договори. Загальні положення. Окремі види ційного та цивільного
договорів: вербальні, літеральні, реальні. Консенсуальні контракти: купівлі-продажу, найму, права
доручення, договори товариства. Інші види зобов’язань: безіменні контракти, поняття та види
пактів. Квазідоговірні зобов’язання. Спадкове право. Загальна характеристика римського права про
спадкування. Спадкування за заповітом та за законом. Відкриття та прийняття спадщини.
Підприємницьке
Правове регулювання підприємницької діяльності. Державне регулювання підприємницької Можайкіна О.С., доц.,
право
діяльності. Правовий статус суб’єктів підприємницької діяльності. Організація канд. юрид. наук., доц.
підприємницької діяльності. Припинення діяльності суб’єктів підприємництва. Майно і міжнародного
майнові права у сфері господарювання. Договори в підприємницькій діяльності. Правове приватного,
регулювання зовнішньоекономічної діяльності. Відповідальність за правопорушення у сфері комерційного та
господарювання.
цивільного права.

30.

Порівняльне
цивільне право і
процес

31.

Право
Європейського
Союзу

32.

Правова допомога в Сутність поняття «правова допомога» як міжгалузевого інституту. Матеріальні і процесуальні Фурса Є.І.,
цивільному процесі засади представництва та правової допомоги в цивільному процесі. Суб’єкти надання правової канд. юрид. наук, проф.
допомоги в цивільному процесі. Процесуальні особливості повноважень суб’єктів правової кафедри міжнародного
допомоги в цивільному процесі. Управління системою надання безоплатної правової допомоги приватного,
та її фінансування. Оскарження рішень щодо надання безоплатної правової допомоги, дій чи комерційного
та
бездіяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових і цивільного права.
службових осіб.
Правове
Нормативно-правове регулювання реклами і тенденції її розвитку. Поняття та законодавчі Микитенко Л.А., доц.,
забезпечення
вимоги до реклами. Договір на створення та розповсюдження реклами. Захист авторських прав канд. юрид. наук, доц.
реклами та зв’язків у правовідносинах, які виникають у зв’язку з рекламою. Спеціальні законодавчі вимоги до каф. міжнародного
з громадськістю
реклами. Поняття та види недобросовісної реклами. Особливості правового регулювання приватного,
реклами в залежності від засобів її розповсюдження (розміщення). Законодавчі вимоги до комерційного та
рекламування деяких видів товарів. Організаційно-правове регулювання рекламної діяльності. цивільного права.
Підстави та порядок здійснення перевірок учасників рекламної діяльності за порушення
законодавства про рекламу. Юридична відповідальність за порушення законодавства про
рекламу. Правові засади захисту інформації при здійснені зв’язків з громадськістю.
Правове
Правові засади і напрями правового регулювання ЗЕД. Державне регулювання ЗЕД. Умови Тищенко Ю.В.,
регулювання
здійснення ЗЕД. Зовнішньоекономічні договори (контракти) та право, що до них канд. юрид. наук, ст.
зовнішньоекономіч застосовується. Договір міжнародної купівлі-продажу товарів. Окремі види договорів викл. міжнародного
ної діяльності
(контрактів) у зовнішньоекономічних відносинах. Відповідальність у ЗЕД. Захист прав і
приватного, комерційзаконних інтересів суб’єктів ЗЕД.
ного та цивільного права.

33.

34.

Основні цивільно-правові системи сучасності. Джерела цивільного і торгового права
Ільченко Г.О.,
зарубіжних країн. Представництво в цивільному праві зарубіжних країн. Торгове
канд. юрид. наук, ст.
представництво. Речові права в зарубіжних цивільно-правових системах. Загальні положення викл. каф. міжнародного
про договори в цивільному праві зарубіжних країн. Зобов’язання із заподіяння шкоди.
приватного,
Загальні положення про спадкове право у зарубіжних державах. Поняття, предмет, метод,
комерційного та
система і джерела цивільного процесуального права України та іноземних держав Загальна
цивільного права.
характеристика судоустрою та підсудності цивільних справ. Цивільне судочинство та
процедури перегляду судових рішень у зарубіжних державах.
Поняття та сутність права Європейського Союзу. Система права Європейського Союзу. Мазаракі Н.А, проф.,
Система норм права Європейського Союзу. Принципи права Європейського Союзу. Предмет докт. юрид. наук, проф.
права Європейського Союзу. Методи права Європейського Союзу. Суб’єкти права каф.
міжнародного
Європейського Союзу. Право Європейського Союзу як наука і навчальна дисципліна.
приватного,
комерційного
та
цивільного права.

35.

36.

37.

38.

Правові засади
Теоретико-правові засади захисту економічної конкуренції. Законодавчі засади захисту
Мазаракі Н.А.
захисту конкуренції економічної конкуренції в Україні та світі.
проф., докт. юрид. наук,
Система державного регулювання та захисту економічної конкуренції. Антимонопольний проф. каф. міжнародного
комітет України та його територіальні відділення. Припинення порушень законодавства про приватного,
захист економічної конкуренції. Процесуальні засади діяльності антимонопольних органів. комерційного та
Правові засади контролю за узгодженими діями та економічною концентрацією підприємців в цивільного права
Україні. Правові засади захисту від недобросовісної конкуренції. Правове регулювання
діяльності природних і державних монополій.
Сімейне право
Сім’я та підстави її створення. Поняття, предмет, принципи і джерела сімейного права. Суб’єкти, Погарченко Т.В.
об’єкти, види сімейних правовідносин. Здійснення сімейних прав і виконання сімейних обов’язків. канд. юрид. наук, ст.
Захист сімейних прав та інтересів. Поняття шлюбу, умови його укладення. Державна реєстрація викл. міжнародного
шлюбу. Особисті немайнові та майнові правовідносини подружжя. Шлюбний договір, порядок приватного,
його укладення. Поняття і підстави припинення шлюбу. Підстави та порядок визнання шлюбу комерційного та
недійсним. Особисті немайнові права й обов’язки батьків і дітей. Майнові правовідносини цивільного права.
батьків і дітей, інших членів сім’ї та родичів. Аліменти і порядок їх стягнення. Влаштування дітейсиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування. Усиновлення, опіка і піклування, патронат
над дітьми, прийомна сім’я, дитячий будинок сімейного типу.
Теорія держави і
Загальне поняття та система наук про правову дійсність. Теорія держави і права як наука. Мазаракі Н.А.
права
Загальне поняття права як соціальної категорії. Право як соціально-юридична категорія. Основні проф., докт. юрид. наук,
характеристики та властивості об’єктивного права. Норми права: поняття, структура, проф. каф. міжнародного
класифікація. Джерела права та систематизація законодавства. Межі дії норм права приватного,
(нормативних актів). Правова система та система права. Правове регулювання, форми та механізми комерційного та
реалізації права. Застосування права як форма його реалізації. Тлумачення норм права (юридична цивільного права
герменевтика). Правові відносини. Правомірна поведінка та правопорушення. Юридична
відповідальність та інші заходи державного примусу. Законність, правопорядок та правова
культура. Поняття функції держави та її місце в політичній системі суспільства. Форми
держави. Правова держава. Механізм здійснення державної влади (державний апарат). Основні
концепції походження та сутності держави.
Транснаціональне Поняття, предмет та правова природа транснаціонального торгового права (Lex mercatoria).
Гончаренко О.М., доц.,
торгове право ( Lex Історія виникнення та розвитку Lex mercatoria. Джерела (інструменти), принципи та функції канд. юрид. наук, доц.
mercatoria)
транснаціонального торгового права. Транснаціональне торгове право в системі права та
каф. міжнародного
юридичний механізм імплементації його норм. Правова природа, зміст та функції Принципів приватного,
міжнародних комерційних договорів УНІДРУА 2010. Транснаціональне торгове право та
комерційного та
міжнародні контрактні зобов’язання. Транснаціональне торгове право в контексті
цивільного права.
гармонізації та уніфікації права міжнародної торгівлі.

39.

40.

Устрій і право
Характерні риси права Світової організації торгівлі та основні тенденції його розвитку; система Тищенко Ю.В., канд.
Світової організації та структура права Світової організації торгівлі; суб’єктний склад учасників міжнародних юрид. наук, ст. викл. каф.
торгівлі
відносин в рамках Світової організації торгівлі; засади відповідальності суб’єктів права міжнародного приватСвітової організації торгівлі за порушення його норм.
ного, комерційного та
цивільного права.
Цивільне і
Поняття та система цивільного й комерційного права. Джерела правового регулювання Ільченко Г.О.,
комерційне право цивільного та комерційного права. Суб’єкти цивільних та комерційних правовідносин. Об’єкти канд. юрид. наук, ст.
цивільних правовідносин. Загальні положення про договори в сфері комерційної діяльності. викл. каф. міжнародного
Відповідальність в сфері комерційного обороту. Поняття представництва та його роль в приватного,
економічному обороті. Право інтелектуальної власності. Правове регулювання торговельної комерційного та
діяльності суб’єктів господарювання. Правові основи забезпечення торговельної діяльності цивільного права.
суб’єктів господарювання. Правове регулювання оподаткування суб’єктів комерційної
діяльності. Особливості правового регулювання комерційного посередництва. Особливості
правового регулювання комерційної концесії. Особливості правового регулювання фінансової
діяльності. Правові основи інвестиційної діяльності.

41.

Цивільне право

Предмет, метод та система цивільного права. Основні принципи цивільного права. Джерела Пальчук П.М.,
цивільного права. Суб’єкти цивільного права. Об’єкти цивільного права. Правочини. доц., канд. юрид. наук,
Представництво і довіреність. Позовна давність. Поняття та система речового права. Право доц. каф. міжнародного
власності та його зміст. Право інтелектуальної власності. Зобов’язання та договір в цивільному приватного,
праві. Види договорів у цивільному праві. Договори направлені на передачу майна у власність, комерційного
та
у тимчасове користування щодо виконання робіт та надання послуг. Недоговірні зобов’язання. цивільного права.
Спадкування.

42.

Цивільне
Принципи цивільного процесуального права. Цивільна юрисдикція. Поняття цивільних Коротка Н.О.
процесуальне право процесуальних відносин. Суд як орган правосуддя,його склад та відводи. Сторони в канд. юрид. наук, ст.
цивільному судочистві. Процесуальне представництво в цивільному судочинстві. Поняття викл. каф. міжнародного
доказів і процес доказування в цивільному судочинстві. Поняття процесуальних строків та їх приватного,
види. Судові виклики і повідомлення. Судові витрати. Заходи процесуального примусу. комерційного та
Поняття й види підсудності в цивільному судочинстві. Види позовів. Елементи позову. цивільного права.
Подання позову як підстава для відкриття провадження у справі. Відкриття провадження та
провадження у справі до судового розгляду. Судовий розгляд цивільної справи. Види судових
рішень, їх форма та зміст. Загальні положення і процесуальний порядок окремого провадження.
Розгляд судами справ про встановлення фактів, що мають юридичне значення.
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Адміністративне
право

2

Адміністративне
право і процес

3

Бюджетне право

4

Інтелектуальна
власність

КАФЕДРА АДМІНІСТРАТИВНОГО, ФІНАНСОВОГО ТА ІНФОРМАЦІЙНОГО ПРАВА
Публічна влада, публічний інтерес, публічне адміністрування. Принципи адміністративного к.ю.н., доц.
права. Джерела адміністративного права. Суб’єктивні публічні права та адміністративно- Пустовіт Ю.Ю.
правові відносини. Суб’єкти публічної адміністрації. Територіальна організація публічної
адміністрації. Нормативні акти публічної адміністрації. Адміністративний акт.
Адміністративно-правовий режим публічного майна Адміністративне оскарження.
Відшкодування шкоди, завданої публічною адміністрацією
Поняття адміністративного права. Адміністративно-правові норми та відносини. Суб’єкти к.ю.н., проф.
адміністративного права. Державне управління та виконавча влада. Форми і методи Ніколаєва Л.В. к.ю.н.,
державного управління. Законністьта дисципліна у державному управлінні. Адміністративна доц. Сенченко Л.В.
відповідальність. Адміністративне правопорушення. Адміністративно-правові режими. д.ю.н., доц.
Управління економічною сферою. Управління адміністративно-політичною сферою. Запотоцька О.В.
Управління соціально-культурною сферою. Зміст адміністративного процесу. Адміністративна
юрисдикція і підсудність адміністративних справ. Адміністративні провадження. Суб’єкти та
учасники адміністративного процесу. Провадження у справах про адміністративні
правопорушення.
Бюджетне право і бюджетні правовідносини. Бюджет і бюджетна система держави. Складові магістр, ст.викл.
та структура бюджету. Резервний фонд бюджету та державний фонд регіонального розвитку: Севастьяненко О.В.
поняття, правові засади формування та використання. Бюджетна класифікація: поняття та
складові. Дефіцит та профіцит бюджету. Секвестрування та захищені статті видатків. Правові
засади державного та місцевого запозичення. Державний та місцевий борг. Бюджетний процес:
поняття та стадії. Наукові підходи до визначення стадій бюджетного процесу. Правові основи
міжбюджетних відносин в Україні. Контроль за дотриманням бюджетного законодавства.
Відповідальність за бюджетні правопорушення
Поняття інтелектуальної власності, об’єкти та суб’єкти інтелектуальної власності. Поняття, к.ю.н., доц. Гуржій А.В.
принципи та джерела авторського права; об’єкти та суб’єкти авторського права; особисті к.ю.н., доц.
немайнові та майнові права на твори літератури, мистецтва і науки; колективне управління Сенченко Л.В.
авторськими правами; відповідальність за порушення авторських прав. Правова охорона д.ю.н., проф.
суміжних прав. Поняття та умови правової охорони винаходів, корисних моделей, Дараганова Н.В.
промислових зразків. Правова охорона нетрадиційних результатів інтелектуальної власності.
Правова охорона засобів індивідуалізації суб’єктів господарського обороту, товарів, робіт і
послуг. Поняття та правовий захист комерційних (фірмових) найменувань; торговельної марки
та географічних значень. Захист від недобросовісної конкуренції. Відповідальність за
порушення прав інтелектуальної власності.
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Становлення інституту місцевого самоврядування в Україні: проблеми теорії та практики. д.ю.н., доц. Тімашов В.О.
Сучасні муніципальні системи (моделі). Муніципальна система України. Територіальна магістр, ст.викл.
громада – первинний суб’єкт місцевого самоврядування. Представницькі органи та посадові Корольков О.В.
особи місцевого самоврядування. Виконавчі органи місцевого самоврядування. Виконавчий
апарат обласних (районних) рад. Муніципальні службовці. Матеріально-фінансова основа
місцевого самоврядування в Україні. Правове регулювання міжбюджетних відносин. Партнерство
громад. Взаємодія органів місцевого самоврядування з органами виконавчої влади. Гарантії та
правові засоби захисту права територіальних громад на місцеве самоврядування.
Загальна характеристика нормотворчої діяльності. Нормативно-правовий акт як основна д.ю.н., доц.
Нормотворча
форма (джерело) права в Україні. Нормативно-договірна правотворчість. Нормотворча техніка. Запотоцька О.В.
діяльність
Правотворчі помилки. Експертиза проектів нормативно-правових актів. Адаптація
законодавства України до законодавства Європейського Союзу. Підзаконна нормотворчість
органів державної влади. Локальна нормотворчість як особливий вид підзаконної
нормотворчості.
Основні поняття та категорії кримінального права України. Організована злочинність і д.ю.н., доц.
Організація
контрабанда. Склад злочину контрабанда (ст. 201, 305 КК України). Контрабанда наркотичних Запотоцька О.В.
боротьби з
засобів, наркотичних речовин і прекурсорів. Загальні положення досудового розслідування у
контрабандою та
справах про контрабанду. Провадження у справах про порушення митних правил. Особливості
митними
правопорушеннями роботи структурних підрозділів Державної фіскальної служби України по організації боротьби
з контрабандою та порушенням митних правил. Міжнародне співробітництво у боротьбі з
митними правопорушеннями.
Загальні положення податкового права. Правові основи податкової системи України. Правове к.ю.н., доц.
Податкове право
становище органів, що здійснюють мобілізацію грошових коштів у централізовані фонди Сударенко О.В.
держави. Загальна характеристика податкових систем окремих зарубіжних країн. Правове к.ю.н., доц.
регулювання податків з юридичних осіб. Правове регулювання податків із фізичних осіб. Пустовіт Ю.Ю.
Правове регулювання податків, що сплачують юридичні та фізичні особи. Відповідальність за
порушення податкового законодавства.
Поняття та принципи фінансового контролю. Види фінансового контролю. Методи к.ю.н., доц.
Правове
фінансового контролю. Система та процес фінансового контролю. Повноваження органів Пустовіт Ю.Ю.
регулювання
загальної компетентності у сфері фінансового контролю. Правове регулювання валютного к.ю.н., доц.
фінансового
контролю. Правове регулювання недержавного фінансового контролю. Незалежний аудиторський Сенченко Л.В.
контролю
контроль. Громадський фінансовий контроль. Підстави та порядок оскарження рішень
контролюючих органів, дій та бездіяльності їх посадових осіб.
Предмет, метод та система трудового права. Основні принципи трудового права. Джерела к.ю.н., доц. Андріїів В.В.
Трудове право
трудового права. Суб’єкти трудового права. Колективний договір. Трудовий договір. д.ю.н., проф.
Робочий час та час відпочинку. Заробітна плата. Гарантії та компенсації. Дисципліна праці. Дараганова Н.В.
Матеріальна відповідальність сторін трудових правовідносин. Охорона праці. Трудові спори.
Нагляд і контроль за додержанням законодавства про працю.
Муніципальне
право
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Сутність та функції фінансів. Фінансова система України. Фінанси суб’єктів господарювання та к.ю.н., доц.
неприбуткових організацій. Податкова система держави. Фінанси населення. Бюджет і Сударенко О.В.
бюджетна система держави. Державні доходи. Державні видатки. Державний кредит. к.ю.н., доц.
Фінансовий ринок. Фінансова політика та фінансовий механізм. Міжнародні фінанси.
Пустовіт Ю.Ю.
магістр, ст.викл.
Севастьяненко О.В.
Основні поняття, принципи адміністративного судочинства. Джерела адміністративного к.ю.н., доц.
Адміністративне
судочинства. Адміністративна юрисдикція і підсудність адміністративних справ. Склад суду. Пустовіт Ю.Ю.
судочинство
Підстави для відводу (самовідводу), порядок вирішення питання про відвід (самовідвід),
наслідки відводу. Судові виклики і повідомлення. Фіксування адміністративного процесу.
Учасники адміністративного процесу. Поняття доказів, види доказів, експертиза. Судові витрати.
Строки в адміністративному процесі. Провадження в суді першої інстанції. Судовий розгляд
справи. Апеляційне провадження. Касаційне провадження. Перегляд судових рішень Верховним
судом України. Провадження за нововиявленими обставинами. Процесуальні питання, пов'язані
з виконанням судових рішень в адміністративних справах. Заходи процесуального примусу.
Відновлення втраченого судового провадження в адміністративній справі.
Банківське право – галузь права України. Банківська система України. Національний банк магістр, ст.викл.
Банківське право
України – центральний банк держави. Організація та функціонування банків другого рівня та Севастьяненко О.В.
інших фінансово-кредитних установ. Правове регулювання безготівкових розрахунків. Правове
регулювання готівкових розрахунків. Правове регулювання кредитних операцій комерційних
банків. Правовий режим банківських вкладів. Правове регулювання операцій з цінними
паперами. Правове регулювання валютних операцій банків. Міжнародні валютно-кредитні
операції банків. Інвестиційна діяльність банків. Система банківського нагляду в Україні.
Поняття, класифікація, історія та причини виникнення трудових спорів. Розгляд д.ю.н., проф. Дараганова
Вирішення
індивідуальних трудових спорів у комісії по трудових спорах. Розгляд індивідуальних Н.В.
трудових спорів
трудових спорів у суді. Медіація як один із альтернативних способів вирішення
індивідуальних трудових спорів. Поняття колективного трудового спору (конфлікту). Суб’єкти
колективних трудових спорів (конфліктів). Порядок розгляду колективних трудових спорів
(конфліктів). Реалізація права на страйк.Визнання страйку незаконним. Гарантії та правове
становище працівників у зв’язку з проведенням страйку.
Інформаційне право Передумови формування та місце інформаційного законодавства в національній правовій системі д.ю.н., доц. Тімашов В.О.
України: галузь права чи галузь законодавства. Методологічні проблеми систематизації та кодифікації інформаційного законодавства України як перспективні напрями розвитку національного
інформаційного законодавства. Інформація як об’єкт права: питання законодавчого закріплення
окремих видів інформації (офіційно документованої, масової, інформації про особу та ін.). Система
інформаційних прав і свобод людини та громадянина в Україні: проблеми забезпечення доступу
до інформації (гарантії правова охорона). Правовий статус конфіденційної інформації. Комерційна
таємниця. Банківська таємниця. Професійна та службова таємниця.
Фінансове право

16

17

18

19

20

Поняття ІТ-права, сфера його дії та структура. Юридичі особливості відкриття ІТ-бізнесу в д.ю.н., доц. Тімашов В.О.
Україні. Відкриття ІТ-компаній в Україні. Цілі та обмеження міжнародного структурування ІТбізнесу. Законодавче регулювання електронної комерції в Україні. Юридична відповідальність
за використання недостовірної інформації в мережі Інтернет. Порядок реєстрації авторського
права на комп’ютерну програму. Авторські права на створення комп’ютерного коду та
програмного забезпечення. Договірні правовідносини у сфері ІТ-Права. Правове регулювання
стартапу в Україні. Конфіденційність та способи захисту комерційної таємниці за DNA
договором. Забезпечення права на приватність при використанні інформаційних технологій.
Правові проблеми регулювання відносин у соціальних мережах. Міжнародне законодавство у
сфері охорони інтелектуальної власності.
Правові основи митної справи України. Поняття, предмет і методимитного права, його місце в д.ю.н., доц.
Митне право
системі права України. Митні правовідносини і митно-правові норми. Організація управління Запотоцька О.В.
митною справою України. Митний контроль. Митне оформлення. Заходи нетарифного магістр, ст.викл.
регулювання зовнішньоекономічної діяльності на території України. Правове регулювання Корольков О.В.
переміщення і пропуску через митний кордон України товарів, транспортних засобів та інших
предметів. Митно-тарифне регулювання зовнішньоекономічної діяльності та митні пільги.
Порушення митних правил як вид адміністративного правопорушення. Контрабанда
Право соціального Поняття, предмет, метод, принципи та джерела права соціальногозабезпечення. Система права к.ю.н., доц. Андріїів В.В.
соціального забезпечення. Правовідносини у соціальному забезпеченні. Страховий стаж.
забезпечення
Правове регулювання призначення і виплати страхових та державних пенсій у солідарній
системі. Недержавне пенсійне забезпечення. Пенсії за віком. Пенсії за вислугу років. Пенсії по
інвалідності. Пенсії у разі втрати годувальника. Звернення за призначенням пенсій, обчислення та
виплата пенсій. Державні та страхові допомоги за законодавством України. Правове
регулювання допомог сім’ям з дітьми за законодавством України.
Пільги як форма
соціального захисту громадян. Соціальне обслуговування в Україні.
Правові засади функціонування ринків фінансових послуг. Поняття та види фінансових установ. д.ю.н., доц. Тімашов В.О.
Правове
регулювання ринків Правова природа фінансової послуги. Форми правового регулювання ринків фінансових послуг.
фінансових послуг Поняття, призначення та структура ринків фінансових послуг. Правове регулювання ринку
кредитних послуг. Правове регулювання розрахункових операцій. Правове регулювання валютного
ринку. Правове регулювання фондового ринку. Державне регулювання ринків фінансових послуг.
Правові засади боротьби з легалізацією (відмиванням) незаконно одержаного прибутку.
Туристична діяльність як об’єкт правового регулювання. Міжнародно-правові засади д.ю.н., доц.
Правове
туристичної діяльності. Паспортні та візові формальності в туризмі. Митні та валютні Тімашов В.О.
регулювання
формальності в туризмі. Організаційно-правове забезпечення туристичної діяльності. магістр, ст.викл.
туристичної
Цивільно-правові зобов’язання й договори у сфері туризму. Юридична відповідальність у сфері Корольков О.В.
діяльності
туризму. Нормативно-правове забезпечення туристичної діяльності. Суб’єкти реалізації
державної політики у сфері туризму. Права та обов’язки суб’єктів туристичної діяльності
ІТ-право
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Правові засади
соціального
страхування
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Страхове право

1

Аграрне право

2.

Безпека бізнесу

Теоретичні засади загальнообов’язкового державного соціального страхування. Соціальне к.ю.н., доц. Андріїів В.В.
страхування як інститут права і законодавства. Суб’єкти та об’єкти соціального страхування.
Правовідносини соціального страхування. Кошти загальнообов'язкового державного
соціального страхування та порядок їх використання. Теоретичні основи загальнообов'язкового
державного пенсійного страхування, страхування на випадок безробіття, страхування від
нещасного випадку на виробництві, страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності
як різновиди соціального страхування. Сутність, завдання і форми медичного страхування та
перспективи його розвитку. Види соціальних виплат та послуг, що надаються у системі
соціального страхування. Нагляд і контроль у системі соціального страхування.
Відповідальність за порушення законодавства про соціальне страхування.
Поняття, система і джерела страхового права. Місце страхового права в правовій системі магістр, ст.викл.
України. Державне регулювання страхової діяльності в Україні. Правовий статус суб’єктів Севастьяненко О.В.
страхування. Ліцензуваннястрахової діяльності. Правове регулювання особистого страхування.
Правове регулювання майнового та страхування відповідальності. Договір страхування як
підстава виникнення страхових правовідносин. Правове регулювання перестрахування та
співстрахування. Правові підстави для відмови у страховій виплаті.
КАФЕДРА ЗАГАЛЬНОПРАВОВИХ ДИСЦИПЛІН
Поняття, предмет, метод і система та джерела аграрного права. Аграрні правовідносини. Д.ю.н., доцент
Суб’єкти аграрного права. Державне регулювання сільського господарства. Правове Мушенок В.В.
становище державного і комунального сільгосппідприємств, фермерського, особистого
селянського господарства, Організаційно-правове забезпечення раціонального використання
земель сільськогосподарського призначення, відтворення, захисту інших природних ресурсів у
сільському господарстві. Правове регулювання виробничо-господарської діяльності. Правове
забезпечення соціального розвитку села. Фінансове забезпечення у системі державної аграрної
політики. Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності. Аграрне міждержавне
співробітництво.
Основи Безпеки бізнесу. Загрози безпеці підприємницької діяльності. Організація безпеки Сухацький Р.П., канд.
підприємницької діяльності. Охорона та охоронна діяльність підприємницьких структур. іст. наук, доц.
Правове регулювання захисту інформації з обмеженим доступом. Режим у діяльності
підприємства. Інформаційно-аналітичне забезпечення діяльності суб’єктів підприємництва.
Забезпечення економічної безпеки в діяльності підприємницьких структур. Безпека кадрової
роботи. Функціонування підприємства в екстремальних ситуаціях та особиста безпека
підприємця. Взаємодія підприємств з правоохоронними та контролюючими державними
органами. Розслідування правопорушень у сфері підприємництва. Юридична відповідальність.

3.

Державне право
зарубіжних країн

4.

Екологічне право

5.

Електронне
правосуддя

6.

Земельне право

Парламенти і парламентаризм у зарубіжних країнах. Конституційний статус глави держави і Бондаренко Н.О.,
органів державної виконавчої влади в зарубіжних країнах. Основи конституційного права канд.юрид.наук, доц.
Російської Федерації. Основи конституційного права Франції. Основи державного права ФРН.
Основи конституційного права США. Основи конституційного права Великобританії. Основи
конституційного права Великобританії.
Предмет, метод, система, джерела екологічного права. Права й обов'язки людини в галузі Д.ю.н., доцент
екології. Право власності на природні ресурси. Право природокористування. Управління та Мушенок В.В.
контроль та відповідальність у галузі екології. Економіко-правовий механізм
природокористування і охорони довкілля. Правове регулювання використання, відтворення й
охорони земельних, водних, лісових ресурсів, рослинного та тваринного світу. Правові засади
охорони атмосферного повітря. Правове регулювання використання й охорони надр. Правовий
режим використання й охорони природно-заповідного фонду. Правове регулювання
використання й охорони курортних, оздоровчих і лікувальних об’єктів, територій і
рекреаційних ресурсів. Правове забезпечення екологічної безпеки. Правовий режим
надзвичайних екологічних ситуацій. Міжнародне екологічне право.
Предметом дисципліни «Електронне правосуддя» є правове та організаційне забезпечення Канд. юрид. Наук,
елементів електронного правосуддя в реалізації функцій судової влади в Україні.
Корягіна А.М
Основними завданнями дисципліни є забезпечення отримання студентами знань про: загальні
засади правосуддя в Україні; сучасний стан здійснення електронного правосуддя в Україні;
Європейські стандарти здійснення електронного правосуддя; використання автоматизованих
комп’ютерних систем судами України; елементи електронного правосуддя, що містяться в
Господарському кодексі України; застосування елементів електронного правосуддя при
розгляді цивільних справ; можливості електронного правосуддя, закріплені у кримінальному
процесі; перспективи впровадження електронного правосуддя в Україні та зарубіжний досвід
його застосування.
Предмет, система та джерела земельного права. Земельні правовідносини. Правові заходи Д.ю.н., доцент
управління в галузі використання, відтворення і охорони земель. Право власності на землю. Мушенок В.В.
Право користування землею. Набуття і реалізація права на землю. Припинення прав на землю.
Гарантії права на землю. Правова охорона земель. Правовий режим земель
сільськогосподарського призначення, житлової та громадської забудови. Особливості
правового режиму земель природно-заповідного та іншого природоохоронного, оздоровчого,
рекреаційного та історико-культурного призначення. Правовий режим земель
лісогосподарського призначення, водного фонду. Правовий режим земель промисловості,
транспорту, зв’язку, оборони та іншого призначення.
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Історія вчень про Предмет і метод історії правових і політичних вчень. Правові та політичні вчення у Сухацький Р.П., канд.
державу і право.
рабовласницьких державах. Державно-правова думка Давнього Риму. Політична і правова іст. наук, доц.
думка епохи Середньовіччя. Політико-правова ідеологія утопічного соціалізму. Основні
напрямки політично-правової думки Просвітництва. Становлення національного
демократичного напрямку в політично-правовій думці США. Формування теорії
соціологічного позитивізму О. Конта. Вчення українських просвітників про суспільство і
державу. Проблема державно-політичного устрою у Конституції П. Орлика 1710 р. Проблеми
демократії, держави та політичних відносин у політичній думці України другої половини ХІХ
ст.
Історія держави і
Держава і право у країнах Стародавнього Сходу та країнах античного світу, загальне й особливе Батрименко В.І.,
права.
у їх виникненні та розвитку. Загальні та особливі риси держави і права у провідних країнах канд. іст. наук, доцент.
світу в середні віки. Основні закономірності виникнення та розвитку феодального суспільства.
Становлення і розвиток держави і права Київської Русі (VІІІ – ХІІ ст.). Українська держава та
право в роки Визвольної війни 1648–1654 рр. Козацько-гетьманська держава та її право.
Передумови та основні закономірності переходу від феодального до буржуазного ладу.
Різноманітність шляхів і форм утвердження буржуазної держави і права, їх аналіз. Нові риси в
розвитку держави і права у ХХ ст.). Державність і право України періоду національновизвольних рухів (1917−1921 рр.). Аналіз розвитку держави і права провідних країнах світу
новітнього часу. Держава і право України радянського періоду (1921−1991 рр.). Держава і
право України після проголошення незалежності та на сучасному етапі.
Комерційна
Дисципліна «Комерційна розвідка та внутрішня безпека на підприємстві», є дисципліною Канд. юрид. наук, доцент
розвідка та
нормативного професійно-практичного спрямування і призначена для студентів освітнього Петлюк Ю. С.
внутрішня безпека ступеня «магістр», спеціальності «Право». Основними завданнями дисципліни є забезпечення
на підприємстві
отримання студентами знань щодо: суті комерційної розвідки, її місця і ролі в системі інформаційного забезпечення підприємницької діяльності; організації комерційної розвідки на
підприємстві, в банку; об’єктів та джерел комерційної розвідки, їх характеристик; основ
інформаційно-пошукової роботи та її організації на підприємстві, в банку; характеристик
ознак, слідів, зв’язків в інформаційно-пошуковій роботі; суті та змісту розвідувальних операцій,
мети та умов їх проведення; форм, методів і видів розвідувального забезпечення комерційних
операцій, конкурентної боротьби, фінансово-господарської діяльності підприємств та банків; умов
та причин виникнення внутрішніх загроз у діяльності підприємства, банку, їх видів та
суб’єктів; основ організації внутрішньої безпеки діяльності підприємства, банку, системи
заходів внутрішньої безпеки. При вивченні дисципліни передбачається проведення поряд з
лекційними і практичних занять. Вони мають на меті вивчення студентами чинного
законодавства, формування в них навичок аналізу і вирішення конкретних ситуативних
практичних завдань, що виникають у сфері забезпечення безпеки на підприємствах.
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Дисципліна «Конституційне право» спрямована сформувати в студентів систему знань, умінь Крегул Ю.І.,
і навичок у сфері публічних правовідносин, предметом правового регулювання яких є низка проф., канд. юрид. наук.
конституційних питань. Ними є: система конституційного права, конституціоналізм,
конституційний лад, правовий статус людини і громадянина, громадянство, правові режими
перебування іноземців та осіб без громадянства в Україні, форми народовладдя, конституційна
система органів державної влади, механізм держави, порядок організації і діяльності Верховної
Ради України, Президента України, органів державної виконавчої влади, судових і
правоохоронних органів, а також місцеве самоврядування, територіальний устрій тощо.
Дисципліна передбачає ознайомлення з передумовами, порядком та очікуваними результатами
проведення конституційної, судової, адміністративно-територіальної та інших реформ в
Україні. При вивченні дисципліни передбачається проведення поряд з лекційними і
практичних занять. Вони мають на меті вивчення студентами чинного законодавства,
формування в них навичок аналізу і вирішення конкретних ситуативних практичних завдань,
що виникають у сфері конституційного права.
Предмет, завдання, система та методи криміналістики. Ідентифікація і діагностика. Крегул Ю.І.,
Криміналістика
Криміналістична техніка. Фотографія і відеозапис, слідознавство, зброєзнавство, проф., канд. юрид. наук.
документознавство та габітологія. Нетрадиційні засоби досліджень. Криміналістична
реєстрація. Криміналістична тактика, слідчий огляд, слідчі (розшукові) дії і негласні слідчі
(розшукові) дії. Криміналістична методика розслідування злочинів. Розслідування злочинів
проти власності, насильницьких, у сфері господарської та службової діяльності.
Кримінальне право Поняття, предмет, завдання і система кримінального права. Закон про кримінальну Шведова Г.Л.,
відповідальність. Кримінальна відповідальність та її підстави. Поняття злочину та його види. канд. юрид. наук, доцент,
Стадії вчинення злочину. Склад злочину. Співучасть у злочині. Множинність злочинів. доцент кафедри
Обставини, що виключають злочинність діяння. Звільнення від кримінальної відповідальності. загальноправових
Покарання та його види. Призначення покарання. Звільнення від покарання та його відбування. дисциплін.
Інші заходи кримінально-правового характеру щодо фізичних та щодо юридичних осіб.
Особливості кримінальної відповідальності неповнолітніх. Поняття, система і значення Особливої
частини кримінального права. Наукові основи кваліфікації злочинів. Злочини проти основ
національної безпеки України. Злочини проти життя та здоров’я особи. Злочини проти волі, честі
та гідності особи. Злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості особи. Злочини
проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина. Злочини проти
власності. Злочини у сфері господарської діяльності. Злочини проти довкілля. Злочини проти
громадської безпеки. Злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх
аналогів або прекурсорів та інші злочини проти здоров’я населення. Злочини у сфері охорони
державної таємниці, недоторканності державних кордонів, забезпечення призову та мобілізації.
Злочини проти авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування, об'єднань
громадян та злочини проти журналістів. Злочини у сфері службової діяльності та професійної
діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг. Злочини проти правосуддя.
Конституційне
право
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Кримінальне
процесуальне
право.

Поняття, структура та завдання дисципліни «Кримінально-процесуальне право». Кримінально- Бризгалов І. В.
процесуальний закон. Принципи кримінального процесу України. Учасники кримінально- канд.юрид.наук, доц.
процесуальних відносин. Доказування і докази в кримінальному процесі. Загальні положення
досудового слідства. Запобіжні заходи. Слідчі дії. Зупиненнята закінчення досудового слідства.
Оскарження дій слідчого і прокурора. Попередній розгляд справи суддею. Загальні положення
судового розгляду. Апеляційне провадження. Касаційне провадження. Переглядсудових рішень за
нововиявленими обставинами. Виконання вироку, ухвали і постанови суду. Підстави та порядок
кримінального првадження на підставі угод, у формі приватного обвинувачення, щодо окремої
категорії осіб, щодо неповнолітніх, щодо застосування примусових заходів медичного характеру,
яке містить відомості, що становлять державну таємницю.
Кримінологія
Поняття, предмет, система та історія кримінології. Кримінологічні концепції. Злочинність в к.ю.н., доц.,
Україні і в світі, її детермінація. Особа злочинця. Віктимологія та суїцидальна поведінка. Давиденко В.С.
Фонові явища. Профілактика, характеристика злочинності. Загальнокримінальна злочинність.
Економічна та корупційна злочинність. Організована, рецидивна і професійна злочинність.
Злочинність неповнолітніх та жінок. Насильницька та пенітенціарна злочинність. Злочини,
пов’язані з обігом наркотиків. Необережні злочини.
Методика
Система вищої освіти в Україні, тенденції та перспективи розвитку. Планування та організація Крегул Ю.І.,
викладання
у навчального процесу. Психологічні основи навчання та педагогічна майстерність викладача. проф., канд. юрид. наук.
закладах
вищої Система методів навчання у вищих навчальних закладах та їх використання у викладанні
освіти.
фахових дисциплін. Науково-методичне забезпечення навчального процесу. Аудиторні форми
навчання у закладах вищої освіти: підготовка та методика проведення. Інтерактивні методи
навчання і тактика їх застосування. Організація самостійної роботи студентів. Контроль і
діагностика знань студентів. Організація практичної підготовки студентів.
Методологія
і Структура, зміст і форми наукової діяльності здобувачів вищої освіти. Наукометричні бази Крегул Ю.І.,
організація
даних та індекси цитувань. Наукова комунікація. Мобільність науковців. Наукова етика. проф., канд. юрид. наук.
наукових
Характеристика загальних методологічних основ наукових досліджень. Рівні пізнання:
досліджень.
теоретичний та емпіричний. Філософська методологія. Загальнонаукова методологія і її
методи. Конкретно-наукова методологія ї її методи. Техніка дослідження. Застосування
методів наукового пізнання. Спеціальні методи та прийоми. Сучасні тенденції розвитку права
та їх вплив на стан методології наукових досліджень в юриспруденції. Основні напрями й
актуальні питання наукових досліджень в юриспруденції. Інформаційне забезпечення
наукового дослідження з права. Правові інформаційно-пошукові системи. Узагальнення та
впровадження результатів наукових досліджень. Форми наукової звітності та вимоги до їх
змісту й оформлення. Наукова публікація. Основи наукового редагування.
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Організація безпеки Наука безпекознавство. Основи теорії безпеки соціальних систем. Безпека підприємництва у Петлюк Ю.С.
підприємницької
системі національної безпеки України. Безпека підприємницької діяльності: теоретико-правові канд. юрид. наук, доц..
діяльності.
засади. Загрози безпеці підприємницької діяльності та їх діагностика. Досвід правового
забезпечення безпеки бізнесу в іноземних країнах. Приватна правоохоронна система України.
Концептуальні засади забезпечення безпеки діяльності підприємства. Служба безпеки
підприємства. Основи управління безпекою підприємства. Управлінські рішення і методика їх
прийняття. Основи процесу організації безпеки діяльності підприємства. Керівництво
діяльністю сил безпеки підприємства. Контроль ефективності виконання заходів безпеки.
Правове
Теоретико-правові засади інформаційної безпеки. Компетенція держави у сфері інформаційної Ситніченко О.М.,
забезпечення
безпеки України. Додержання інформаційних прав і свобод людини як основа інформаційної канд. юрид. наук, доцент.
інформаційної
безпеки. Інформація в житті держави, людини та суспільства. Організаційно-правові основи
безпеки.
захисту та обмеження обігу інформації з метою забезпечення інформаційної безпеки.
Промислове шпигунство. Інформаційні ресурси підприємства, банку. Організація
інформаційно-аналітичної роботи на підприємстві, банку.
Правове
Характеристика нормативно-правового забезпечення організації та здійснення наукової Крегул Ю.І.,
забезпечення
діяльності в Україні. Система державних органів регулювання наукової діяльності. Проблемні проф., канд. юрид. наук.
наукових
питання правового забезпечення наукових досліджень. Охорона результатів наукових
досліджень
досліджень за чинним законодавством України. Адміністративний (позасудовий) захист
результатів наукових досліджень. Судовий захист результатів наукових досліджень. Правовий
статус та діяльність всеукраїнських та міжнародних організацій щодо захисту результатів
наукових досліджень.
Правове
Загальноправові засади економічної та фінансової безпеки. Правові аспекти загроз економічній Крегул Ю.І.,
забезпечення
та фінансовій безпеці. Національні економічно-фінансові інтереси. Економічна та фінансова проф., канд. юрид. наук.
фінансової та
безпека. Державна політика забезпечення економічної та фінансової безпеки. Система та
економічної
структура органів державної влади у сфері економічної та фінансової безпеки держави. Органи
безпеки
місцевого самоврядування у системі економічної та фінансової безпеки. Недержавний сектор
безпеки як суб’єкт забезпечення економічної та фінансової безпеки. Правові засади
економічної та фінансової безпеки підприємства
Правове
Основи правового захисту підприємницької діяльності в Україні. Правове регулювання охоронної Крегул Ю.І.,
регулювання
діяльності. Правове регулювання захисту інформації та інформаційних відносин у діяльності проф., канд. юрид. наук.
безпеки
комерційних підприємств, банків. Правове регулювання інформаційно-аналітичної роботи
підприємницької
комерційних підприємств, банків. Нормативна база підприємств, банків з питань безпеки їх діяльності.
діяльності
Правовий статус працівника приватних правоохоронних організацій. Міжнародні норми права щодо
забезпечення безпеки підприємницької діяльності на зовнішньоекономічному ринку.
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Правознавство

Основи теорії держави. Загальне поняття права. Норми права. Джерела права. Система права. К.ю.н., доц.
Реалізації права. Поняття законності і правопорядку. Правопорушення та юридична Петлюк Ю.С.,
відповідальність. Конституційне право – провідна галузь національного права України. Органи к.ю.н., доц.
державної влади і місцевого самоврядування. Поняття цивільного права. Суб’єкти цивільного Бондаренко Н.О.,
права. Цивільно-правові правочини. Представництво в цивільному праві. Зобов’язальне право. к.ю.н., доц. Корягіна А.Н,
Основи сімейного права України. Поняття, зміст, виникнення трудових правовідносин. к.ю.н., доц.
Припинення трудових правовідносин. Правове регулювання робочого часу і часу відпочинку. Мушенок В.В.,
Трудова дисципліна, дисциплінарна та матеріальна відповідальність. Правове регулювання
трудових спорів. Адміністративна відповідальність та інші заходи адміністративного примусу.
Загальне поняття кримінального права та кримінальної відповідальності.
Судові та
Дисципліна «Судові та правоохоронні органи України» покликана дати повний обсяг знань Канд. юрид. наук,
правоохоронні
про систему, структуру та діяльність судових і правоохоронних органів виконавчої влади Корягіна А.М.
органи України
України. Передбачає ознайомлення з судово-правовою реформою, яка повинна стати
важливим засобом зміцнення конституційного ладу, зростання міжнародного авторитету
України. При вивченні дисципліни передбачається проведення поряд з лекційними і
практичних занять. Вони мають на меті вивчення студентами чинного законодавства,
формування в студентів навичок аналізу і вирішення конкретних практичних питань, що
виникають у цій сфері.
Теорія держави і Загальне поняття та система наук про правову дійсність. Теорія держави і права як наука. Крегул Ю.І.,
права.
Загальне поняття права як соціальної категорії. Право як соціально-юридична категорія. Основні проф., канд. юрид. наук.
характеристики та властивості об’єктивного права. Норми права: поняття, структура,
класифікація. Джерела права та систематизація законодавства. Межі дії норм права
(нормативних актів). Правова система та система права. Правове регулювання, форми та механізми
реалізації права. Застосування права як форма його реалізації. Тлумачення норм права (юридична
герменевтика). Правові відносини. Правомірна поведінка та правопорушення. Юридична
відповідальність та інші заходи державного примусу. Законність, правопорядок та правова
культура. Поняття функції держави та її місце в політичній системі суспільства. Форми
держави. Правова держава. Механізм здійснення державної влади (державний апарат). Основні
концепції походження та сутності держави.
Тлумачення
Загальні положення про тлумачення правових актів. Текстуальне опрацювання положень Крегул Ю.І.,
правових актів.
правових актів (філологічне тлумачення). Логічне тлумачення правових актів. Субординація проф., канд. юрид. наук.
правових актів. Загальні та спеціальні правові норми. Колізії правових актів та їх вирішення
шляхом тлумачення. Системне тлумачення правових актів. Телеологічне та історичне
тлумачення правових актів. Дискусійні питання правотлумачення. Тлумачення конституційних
принципів, основних засад галузей та інститутів законодавства. Основні види тлумачення
правових актів. Аналогія закону та аналогія права.
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Загальне поняття юридичної відповідальності та її види. Підприємництво як сфера Корягіна А.М.,
застосування юридичної відповідальності. Господарсько-правова відповідальність за к.ю.н., доцент
правопорушення у підприємницькій діяльності.
Цивільно-правова відповідальність та
відповідальність за трудовим законодавством за правопорушення у сфері підприємництва.
Адміністративна відповідальність за правопорушення у підприємницькій діяльності.
Кримінальна відповідальність за підприємницькі злочини.
Юридична деонтологія: історія та сучасність, юридична діяльність як різновид соціальної Крегул Ю.І.,
Юридична
діяльності, основні риси, що характеризують юридичну діяльність. Підготовка до входу до проф., канд. юрид. наук.
деонтологія
юридичної професії на основі самостійно сформованих деонтологічних норм. Правові дії та
юридична діяльність, юридична діяльність та професійна діяльність юристів. Професія юриста,
загальна характеристика юридичної практичної діяльності, ознаки юридичної практичної
діяльності, юридична практична діяльність і право, основні вимоги та умови набуття права на
здійснення юридичної практичної діяльності, права та обов’язки суб’єктів юридичної практичної
діяльності, види юридичної практичної діяльності. Значення юридичної професії в суспільстві.
Деонтологічні вимоги, що висуваються до фахівця в юридичній галузі.Знання про мудрість
спілкування і мистецтво прийняття правильного, обгрунтованого рішення в юридичній практиці.
Дисципліна «Юридичні механізми захисту прав людини» спрямована на ознайомлення з основами Канд. юрид. наук,
Юридичні
механізми захисту захисту прав людини, формами та способами захисту, а також рівнями такого захисту. Студенти Корягіна А.М.
повинні не лише володіти знаннями про зміст прав людини, але й набути навичок застосування
прав людини
механізму їх захисту. Дисципліна «Юридичні механізми захисту прав людини» ґрунтується,
насамперед, на положеннях Конституції України, законів України та підзаконних нормативноправових актів, а також міжнародних стандартах, імплементованих в національне право. Окрім того,
здобуття студентами знань із вказаної дисципліни здійснюється із використанням теоретичних
положень суміжних юридичних дисциплін, зокрема: судові та правоохоронні органи України,
конституційне право України, кримінальне процесуальне право, кримінальне право та інших.
Тлумачення актів Податкові правовідносини. Поняття та загальна характеристика актів законодавства про Крегул Ю.І.,
законодавства про оподаткування як об’єкта тлумачення. Правозастосовні проблеми сучасного законодавства про проф., канд. юрид. наук.
оподаткування України як об’єкта тлумачення. Деякі питання адаптації податкового
оподаткування
законодавства України до законодавства Європейського Союзу. Значення судової практики для
формування єдиних підходів до тлумачення податкового законодавства. Мета, зміст та
особливості тлумачення актів законодавства про оподаткування. Види та суб’єкти тлумачення
актів законодавства про оподаткування. Способи тлумачення актів законодавства про
оподаткування. Рішення Конституційного Суду України, акти тлумачення Кабінету Міністрів
України, податкові роз’яснення та консультації. Історичне і телеологічне тлумачення актів
податкового законодавства. Лінгвістичне тлумачення актів законодавства України про
оподаткування. Логічне тлумачення актів законодавства про оподаткування. Систематичне
тлумачення актів законодавства про оподаткування. Застосування до податкових
правовідносин принципу верховенства права. Аналогія закону і аналогія права як прийоми
тлумачення актів законодавства про оподаткування. Прийоми тлумачення актів законодавства
про оподаткування, що не ґрунтуються на засадах раціонального праворозуміння.
Юридична
відповідальність в
сфері
підприємницької
діяльності

