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ВСТУП 
 

Інформаційний пакет Європейської кредитно-трансферної 
системи (ЄКTС) – документ, розроблений на основі довідника корис-
тувача ЄКТС 2015 р. – містить загальну інформацію про університет, 
назву спеціальностей, освітніх програм, відомості про кваліфікацію, 
яку набуває випускник, навчальний графік та види занять, форми та 
умови проведення контрольних заходів, іншу інформацію; повний 
перелік пропонованих обов’язкових та вибіркових навчальних 
дисциплін з їх короткою анотацією. 

Представлений документ сприяє: всебічному ознайомленню 
з університетом та освітньою програмою, згідно з якою викладання; 
участі у програмах академічної мобільності; визнанню дипломів / 
дисциплін, прослуханих здобувачами в інших університетах (у тому 
числі зарубіжних); коректній підготовці додатків до дипломів 
європейського зразка; акредитації освітніх програм; участі універ-
ситету у рейтингах закладів освіти. 

У тексті представленого інформаційного пакета ЄКТС містяться 
посилання на вичерпну інформацію щодо освітнього процесу та 
студентського життя у КНТЕУ. Доповнює її довідник студента 
https://knute.edu.ua/blog/read/?pid=1086&uk та Дні відкритих дверей у 
КНТЕУ, які проводяться у 2021/2022 н.р. за графіком з дотриманням 
протиепідемічних вимог за попередньою електронною реєстрацією, 
доступною за тиждень до дати  заходу.  
 

Офіційний Telegram-канал приймальної комісії: 
https://t.me/knteu_vstup 
Електронна пошта приймальної комісії: pk@knute.edu.ua 
Офіційна інтернет-сторінка приймальної комісії: 
https://knute.edu.ua/blog/read/?pid=43472&uk 
Інформаційно-консультаційний центр приймальної комісії: 
м. Київ, вул. Кіото 19, Конгрес-центр, кім. В-106; 306 
Довідки та консультації за телефоном: +38 (044) 531-48-88 
Графік роботи приймальної комісії: 
Понеділок – п’ятниця: 09:00–17:00, обідня перерва: 13:00–14-00 
Субота, неділя – вихідні. 
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1. Загальна інформація про університет 
1.1. Назва та адреса 

 
Київський національний торговельно-економічний університет 
Адреса: вул. Кіото, 19, м. Київ, 02156 
Телефон: (044) 531 31 73, (044) 531 47 41 
Електронна пошта: knute@knute.edu.ua 
Офіційний сайт: www.knute.edu.ua 
Офіційна сторінка КНТЕУ в соціальній мережі «Facebook»: 
Офіційній сторінка КНТЕУ в соціальній мережі «Instagram»: 
https://www.instagram.com/knute_official/, 
у Telegram-каналі КНТЕУ: https://t.me/knteu, 
у соціальній мережі «YouTube»: 
https://www.youtube.com/user/kyotostreet 
 
1.2. Опис закладу (тип і статус) 

Київський національний торговельно-економічний університет 
(КНТЕУ) за свою 75-річну історію пройшов великий шлях станов-
лення та розвитку і на сучасному етапі є визнаним суспільством і між-
народною спільнотою продуцентом високоінтелектуальних ресурсів, 
потужним інноваційним навчально-науковим комплексом з сучасною 
матеріально-технічною базою, новітніми освітніми технологіями, 
глобальними інформаційними мережами. 

 

 
 
КНТЕУ – флагман освіти і науки, лідер у підготовці кадрів 

високої якості. Вагомий внесок у формування молодого покоління 
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належить потужному науково-педагогічному колективу – досвід-
ченим освітянам, видатним науковцям, громадським діячам, ефек-
тивним практикам, стейкголдерам. 

Університет запроваджує європейські підходи до підготовки 
нової генерації інтелектуальної еліти нації. Міжнародна співпраця 
з іноземними партнерами, провідними університетами, освітніми та 
науковими центрами світу відкриває нові можливості для студентів. 
У найближчі десятиріччя глобальних викликів людству саме 
випускники КНТЕУ стануть затребуваними учасниками знаходження 
ефективних рішень, розв’язування державних, європейських та 
світових проблем. 

КНТЕУ лідирує серед закладів вищої освіти за кількістю 
поданих заяв вступниками та у реформуванні вищої освіти України, 
першим у країні здійснив суттєве оновлення змісту освіти, 
впровадження новітніх навчальних технологій. 

Потужний кадровий потенціал, залучення в освітній процес 
професіоналів-практиків та постійна актуалізація змісту освіти є осно-
вою для високого рiвня пiдготовки фахiвцiв. 

Освітній процес спрямований на задоволення потреб ринку 
праці, формування у здобувачів освіти конкурентних переваг, 
інноваційних компетентностей. Систему управління якістю КНТЕУ, 
гармонійною складовою якої є система забезпечення якості освітньої 
діяльності та якості вищої освіти, сертифіковано на відповідність 
вимогам міжнародного стандарту ISO 9001:2015 та європейським 
рекомендаціям. 

Унікальною особливістю стала розробка стандартів вищої освіти 
КНТЕУ за всіма спеціальностями та спеціалізаціями початкового, 
першого, другого, третього рівнів вищої освіти відповідно до Націо-
нальної рамки кваліфікацій, що  відповідає потребам ринку праці. 

Науково-дослідна робота університету відповідає науковій, 
науково-технічній, інноваційній політиці України, інтеграції вищої 
освіти до європейського науково-освітнього простору та пріори-
тетним напрямам наукових досліджень. 

Освітній процес в університеті ґрунтується на системному 
підході та міждисциплінарному принципі навчання з метою форму-
вання у студентів сучасних поглядів на розвиток cвiтy, держави, 
науково-технічного прогресу, духовних цінностей, патріотизму, 
глибини мислення, здатності розв’язувати загальновиробничі та 
соціально-економічні проблеми, забезпечуючи відповідність його 
змісту потребам суспільства. 
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Освітній процес КНТЕУ орієнтований на стимулювання 
мотивації здобувачів вищої освіти і залучення їх до вдосконалення 
методів навчання та громадського життя. 

Змiст пiдготовки фахiвцiв повною мipою вiдповiдає ліцензійним 
умовам провадження освітньої діяльності та стандартам вищої 
освіти, вимогам Національної рамки кваліфікацій i забезпечується 
концептуально новими підходами до змісту освітньо-професійних 
програм, акредитованих національним органом акредитації та 
міжнародними інституціями, навчальних планiв і програм 
навчальних дисциплiн. 

Запроваджено всі елементи Європейської кредитної 
трансферно-накопичувальної системи (ЄKTС), що забезпечує якiсну 
пiдготовку фахiвцiв за гнучкими iндивiдуальними планами, зокрема 
систему рейтингового оцінювання діяльності студентів. 
Навантаження одного навчального року за денною формою 
навчання становить, як 
правило, 60 кредитів ЄКТС. Кредити присвоюються здобувачам 
вищої освіти після успішного вивчення дисципліни, проходження 
практичної підготовки та атестації за умови позитивного оцінювання 
досягнутих результатів навчання. 

КНТЕУ в рейтингах 

За підсумками вступної компанії 2021 р. університет посів 
І місце за кількістю поданих вступниками документів до 
економічних закладів вищої освіти країни, IV місце – серед 
столичних ЗВО, а також VI місце – за кількістю поданих 
вступниками документів у країні, що свідчить про високий рівень 

довіри до КНТЕУ та висококваліфіковану підготовку майбутніх 
кадрів. 

За даними п’ятнадцятого академічного рейтингу закладів вищої 
освіти України «ТОП-200 Україна 2021» (Центр міжнародних 
проєктів «Євроосвіта» у партнерстві з міжнародною групою експертів 
IREG Observatory on Academic Ranking and Excellence) університет 
увійшов до 40-ка найкращих ЗВО країни, посівши перше місце серед 
закладів економічного профілю і 36 – за інтегрованим показником 
діяльності. 
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У міжнародному рейтингу університетів світу Ranking Web of 

Universities (Webometrics) університет посів перше місце серед 
закладів економічного профілю, 30 – серед 315 українських ЗВО, 
представлених у рейтингу. 

Система управління якістю КНТЕУ. 
З 2009 року діє і постійно вдосконалюється на ризик-орієнто-

ваних засадах Система управління якістю, спрямована на забезпе-
чення якості освіти, розвиток автономії університету, оптимізацію 
використання ресурсів, мобілізацію потенціалу колективу, посилення 
керованості підрозділами, розвиток колегіальних органів управління, 
підвищення відповідальності працівників за стан справ. Вперше серед 
ЗВО України Система управління якістю КНТЕУ сертифікована на 
відповідність вимогам міжнародного стандарту ISO 9001:2015 
охоплює всі процеси, пов’язані з наданням на високому рівні послуг у 
сфері освітньої та наукової діяльності. Її гармонійною складовою є 
система забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої 
освіти, орієнтована на задоволення вимог і очікувань всіх учасників 
освітнього процесу, стейкголдерів, постійне вдосконалення. 

Структура КНТЕУ 
КНТЕУ – це 3 навчальних інститути, 9 коледжів і 2 вищих 

комерційних училища, розташованих у Києві, Харкові, Вінниці, 
Чернівцях, Хмельницькому, Ужгороді, Коломиї, Бурштині, Житомирі 
та Одесі. 

У базовому закладі КНТЕУ функціонують 6 факультетів: 
міжнародної торгівлі та права; економіки, менеджменту та психології; 
фінансів та обліку; інформаційних технологій; ресторанно-готельного 
та туристичного бізнесу; торгівлі та маркетингу. 

Тут навчаються близько 18 тис. студентів за 26 бакалаврськими 
та 19 магістерськими спеціальностями, 60 бакалаврськими (з них 4 – 
англійською мовою викладання) та 64 магістерськими (з них 10 – 
англійською мовою викладання) освітніми професійними 
програмами. 

КНТЕУ здійснює підготовку та підвищення кваліфікації фахів-
ців із зовнішньої і внутрішньої торгівлі, економіки, міжнародних 
економічних відносин, публічного управління та адміністрування, 
фінансів і банківської справи, страхування, підприємництва, торгівлі 
та біржової діяльності, обліку і оподаткування, фінансового контролю 
та аудиту, менеджменту, маркетингу, журналістики, права, міжнарод-
ного права, туризму, готельного і ресторанного бізнесу, харчових 
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технологій, психології, філології, соціології, політології та ІТ-галузі – 
кібербезпеки, інженерії програмного забезпечення, комп’ютерних 
наук, системного аналізу. 

У закладі вищої освіти створено сучасну базу для науково-
дослідної роботи, розроблено унікальну методику для підготовки 
наукових та науково-педагогічних кадрів, яка здійснюється відпо-
відно до отриманих 15 ліцензій, та докторів наук за 8 спеціаль-
ностями. Після захисту дисертаційних робіт переважна більшість 
випускників залишається працювати в університеті і залучається до 
формування й реалізації політики вдосконалення якості діяльності. 

Системний підхід до забезпечення якості освітньої діяльності та 
якості вищої освіти КНТЕУ дозволив успішно пройти у 2019 році 
міжнародну акредитацію освітньо-наукової програми 051 «Еко-
номіка» Акредитаційною комісією Вищої ради Франції з питань 
оцінки науково-дослідницької роботи і вищої освіти, а також численні 
національні планові акредитаційні процедури з високими резуль-
татами, в тому числі з оцінкою «зразкова». 

До складу КНТЕУ входять: Центр управління якістю, Інститут 
вищої кваліфікації, Центр педагогічних та психологічних досліджень, 
науково-технічний Центр сертифікації продукції, послуг та систем 
якості, навчально-науковий Центр бізнес-симуляції, Центр трансферу 
технологій, Бізнес-інкубатор, Центр європейської освіти, Відділ 
супроводу дистанційного навчання, Центр підготовки до ЗНО, 
Підготовче відділення для іноземців та осіб без громадянства, Центр 
розвитку кар’єри, Центр тестування та моніторингу знань, Центр 
профорієнтаційної роботи, Вища школа педагогічної майстерності, 
Центр укладання договорів, Навчально-виробниче об’єднання, 
Культурно-мистецький центр та інші. На базі університету працює 
юридичнa клінікa «Центр правового захисту», що надає безкоштовну 
правову допомогу; освітньо-консультативний центр медіації, котрий 
допомагає студентам університету та іншим особам у врегулюванні 
спорів шляхом організації і проведення процедури медіації. 

Інститут вищої кваліфікації (ІВК) забезпечує реалізацію 
концепції освіти впродовж життя, підвищення кваліфікації, надає 
освітні послуги міжнародного рівня з підготовки висококваліфіко-
ваних фахівців, здатних працювати в економічних умовах сьогодення 
й успішно конкурувати як на вітчизняному, так і на міжнародному 
ринках праці: програми МВА, другої вищої освіти, перепідготовки та 
підвищення кваліфікації. 

Сучасна матеріально-технічна база КНТЕУ. Однією з вагомих 
переваг КНТЕУ є розвинена матеріально-технічна база 
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європейського рівня для навчання, проживання, розвитку 
особистості. 

Модернізовані навчальні корпуси, навчальні аудиторії оснащені 
сучасним демонстраційним обладнанням, а лабораторії – 
необхідним устаткуванням; численні багатофункціональні open-space 
та co-working зони, спортивні майданчики, футбольне поле, тенісні 
корти, репетиційні зали, численні заклади харчування та комфортне 
студмістечко університету забезпечують всі умови для навчання, 
дозвілля та комфортного  проживання. 

Технічне забезпечення постійно модернізують: закуплені та 
введені в експлуатацію нові сервери та сучасне програмне забез-
печення, наповнення баз даних щодо студентів та викладачів, 
створення програмної підтримки автоматизації процесу обліку 
студентів та викладачів, процедури вибору дисциплін, складання 
навчальних планів, формування розкладу та навантаження 
розроблених навчально-методичних матеріалів, адаптації переходу до 
них всіх наявних інформаційно-технічних платформ: розробляють 
алгоритми та модуль обліку студентів у гуртожитках. 

Діджиталізація діяльності. 
Функціонують численні комп’ютерні класи, широкоформатні 

LED-екрани в лекційних аудиторіях та проєкційне обладнання для 
презентацій в усіх навчальних аудиторіях, SMART-бібліотека з  
VR-технологіями, сучасна технічна база для дистанційного навчання, 
оновлене комп’ютерне забезпечення, безкоштовний Wi-Fi, професійні 
комп’ютерні бази даних за видами діяльності, інші інновації та 
тренди у технічному забезпеченні. 

Завершується багатовекторне поетапне запровадження інтегро-
ваних систем управління – автоматизованої системи «МІА: Облік та 
звітність» для фінансової діяльності та «МІА: Освіта» для освітнього 
процесу. Метою їх функціонування є забезпечення інформаційно-ана-
літичної підтримки діяльності університету, підвищення ефективності 
процесу прийняття управлінських рішень, обміну інформацією між 
всіма учасниками освітньої та наукової діяльності, а засадами запро-
вадження – підтримка сервісно орієнтованої архітектури, кросплат-
формність; ліцензійна чистота; відсутність технічних та ліцензійних 
обмежень щодо кількості одночасно працюючих користувачів; 
можливість інтеграції з зовнішніми системами. Блок «Особистий 
кабінет студента» цієї системи дає змогу здобувачам вищої освіти 
КНТЕУ автоматизовано сформувати індивідуальну освітню (в тому 
числі мультидисциплінарну) траєкторію шляхом вільного вибору 
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вибіркового блоку дисциплін, каталог яких налічує понад 1300 най-
менувань і розміщений на сайті університету. 

Партнери КНТЕУ. Університет має партнерські відносини 
з органами державної та місцевої влади, міжнародними компаніями, 
бізнес-структурами, організаціями, установами, більшість з яких є 
партнерами освітніх програм, беруть участь у формуванні 
актуального контенту дисциплін, на базі яких проходить практика 
студентів з подальшим працевлаштуванням. 

Встановлені та підтримуються творчі зв’язки з більш ніж 
100 закладами вищої освіти, міжнародними центрами та установами 
з 30 країн світу. Здійснюється обмін викладачами, студентами, 
виконуються міжнародні проєкти щодо інтеграції з європейською 
вищою освітою, вдосконалення освітніх програм різних ступенів 
підготовки та перепідготовки фахівців, студенти проходять практичну 
підготовку в 10 зарубіжних країнах. 

Серед випускників університету – відомі громадські діячі, керів-
ники органів державної влади та управління, організацій і підпри-
ємств, дипломатичні працівники, науковці, освітяни, бізнесмени. 
Асоціація випускників КНТЕУ об’єднує тисячі успішних професіо-
налів, більшість з яких зберігають зв’язки з університетом, допома-
гаючи в удосконаленні освітніх програм та особисто беруть участь в 
освітньому процесі. 

Міжнародне співробітництво. Унiверситет співпрацює зі 
112 закладами вищої освіти, мiжнародними центрами та установами 
з 31 країни світу, активно бере участь у європейських програмах 
Темпус та Еразмус+. У КНТЕУ діють 11 програм англійською мовою 
викладання за ОС «магістр» та 4 програми за ОС «бакалавр». 

Створені умови для академічної мобільності викладачів та 
здобувачів освіти, проходження практики та підвищення кваліфікації 
в провідних організаціях і закладах освіти у понад 15-ти країнах світу. 

КНТЕУ – член престижних міжнародних організацій: Євро-
пейського центру публічного права, Великої Хартії університетів, 
Університетського агентства франкофонії, Міжнародного товариства 
товарознавців і технологів, Всесвітньої асоціації кулінарних союзів, 
Європейської академії ритейлу, Світової асоціації відпочинку та 
рекреації тощо. 

Насичене студентське життя, відкритий інклюзивний простір, 
гендерна рівність, реалізація принципів академічної доброчесності, 
можливість креативної всебічної участі у навчально-науковому, 
громадському, мистецькому, творчому, спортивному та соціальному 
напрямах. 
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Університет є флагманом спортивного розвитку, про що свід-
чить сучасна модернізована спортивна база, широкий вибір секцій, 
численні індивідуальні та збірні перемоги у різних видах спорту. 
 
1.3. Керівництво університету 
 

Мазаракі 
Анатолій  
Антонович 
 
 

Ректор, доктор економічних наук, професор, 
академік Національної академії педагогічних наук 
України, заслужений діяч науки і техніки України, 
лауреат Державної премії України в галузі науки 
і техніки, Премії Кабінету Міністрів України за 
розробку інноваційних технологій 
 

Притульська 
Наталія  
Володимирівна
 

Перший проректор з науково-педагогічної роботи, 
доктор технічних наук, професор 

Мельниченко  
Світлана 
Володимирівна
 

Проректор з наукової роботи, доктор економічних 
наук, професор 

Сай 
Валерій  
Миколайович 
 

Проректор з науково-педагогічної роботи та між-
народних зв’язків, кандидат економічних наук, 
доцент, дипломатичний радник I класу 

Мартиненко 
Павло 
Анатолійович 

Проректор з адміністративно-господарської роботи 

 
1.4. Академічний календар 

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

сесій, атестацій, канікул визначається графіком освітнього процесу на 
кожен навчальний рік. 

 
1.5. Перелік запропонованих освітніх програм 

 
Шифр  Почат- Перший (бакалаврський) рівень Другий (магістерський) рівень 
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та наймену-
вання галузі 

знань 

ковий 
рівень 

(короткий 
цикл) 

Спеціальність Освітня програма Спеціальність Освітня програма 

01 Освіта  017 Фізична 
культура 
і спорт 

Спортивний 
менеджмент 

  

02 Куль-
тура і мис-
тецтво 

022 
Дизайн 

022 Дизайн Дизайн   

03 Гума-
нітарні 
науки 

 035 Філологія Германські мови та 
літератури (переклад 
включно), перша – 
англійська 

035  
Філологія 

Прикладна лінгвістика 
(лінгводидактика, 
англійська мова) 
Прикладна лінгвістика 
(політична лінгвістика, 
англійська мова) 

05 Со-
ціальні 
та поведін-
кові науки 

051 
Еконо-
міка 

051 
Економіка 

Цифрова економіка 
(Digitaleconomics) 

051 
Економіка 

Цифрова економіка 
(Digitaleconomics) 

Міжнародна 
економіка 
 

Міжнародна економіка 

Економіка бізнесу Економіка та безпека 
бізнесу 

Економіка торгівлі Фінансовий 
менеджмент 

Економіка галузевих 
ринків 

Агробізнес 

Агробізнес Економіка галузевих 
ринків 

052 
Політологія 

Політологія 
міжнародних 
відносин 

  

053 
Психологі

053 
Психологія 

Практична 
психологія 

053 Психологія Психологія 

 054 Соціологія Соціологія 
економічної 
діяльності 

  

06 Журна-
лістика 

 061 
Журналістика 

Реклама і зв’язки з 
громадськістю 

061 
Журналістика 

Реклама 

07 Управ-
ління та 
адміністру-
вання 

071 Облік 
і оподат-
кування 

071 Облік 
і оподатку-
вання 

Облік і оподатку-
вання 
 

071 Облік і 
оподаткування 

Облік і оподаткування в 
міжнародному бізнесі 

Digital аудит та 
аналіз 

Облік і податковий 
консалтинг 
Digital аудит та аналіз 

Фінансовий 
контроль та аудит 

Фінансовий контроль та 
аудит 
Фінансова аналітика 

072 
Фінанси, 
банків-
ська спра-
ва та 
стра-
хування 

072 
Фінанси, 
банківська 
справа та 
страхування 

Публічні фінанси 072 Фінанси, 
банківська справа 
та страхування 

Публічні фінанси 
Банківська справа Управління 

банківським бізнесом 
Державний аудит 

Фінансове 
посередництво 

Фінансове 
посередництво 

Корпоративні 
фінанси 
 

Корпоративні фінанси 

Цифрові фінанси Фінансові технології в 
бізнесі 

073 073 Менеджмент 073 Менеджмент ЗЕД
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Шифр  
та наймену-
вання галузі 

знань 

Почат-
ковий 
рівень 

(короткий 
цикл) 

Перший (бакалаврський) рівень Другий (магістерський) рівень 

Спеціальність Освітня програма Спеціальність Освітня програма 

Мене-
джмент 

Менеджмент зовнішньоекономіч-
ної діяльності

Менеджмент

Міжнародний 
менеджмент 

Міжнародний 
менеджмент 
Фінансовий 
менеджмент 

Управління бізнесом Управління бізнесом
Торговельний 
менеджмент 
(Trademanagement) 

Торговельний 
менеджмент 
Менеджмент персоналу 
(HR management) Менеджмент 

персоналу 
(HR management)
Промисловий мене-
джмент 
(Industrialmana-
gement)

Готельний і 
ресторанний 
менеджмент 

Менеджмент 
і бізнес-адміністру-
вання у сфері 
гостинності

Туристичний та 
курортно-рекреаційний 
менеджмент 

Менеджмент 
туристичного та 
готельно-
ресторанного 
бізнесу 

Лакшері менеджмент 
(LuxurуManagement)
Міжнародний 
спортивний 
менеджмент та 
рекреація 

Менеджмент 
антимонопольної 
діяльності

Менеджмент 
антимонопольної 
діяльності 

075 
Марке-
тинг 

075 
Маркетинг 

Маркетинг 075
Маркетинг 

Маркетинг менеджмент 
(Marketingmanagement)

Рекламний бізнес Рекламний бізнес
Бренд-менеджмент
Цифровий маркетинг 
(Digitalmarketing)
Trade-маркетинг 

076 Під-
приєм-
ництво, 
торгівля  
та бір-
жова 
діяльність 

076 Підприєм-
ництво, тор-
гівля та бір-
жова 
діяльність 

Оптова і роздрібна 
торгівля

076 
Підприємництво, 
торгівля та 
біржова 
діяльність 

Організація оптової 
та роздрібної торгівлі

Товарознавство 
і комерційна 
логістика

Товарознавство і 
комерційна логістика 

Товарознавство та 
організація 
зовнішньої торгівлі

Товарознавство та 
організація зовнішньої 
торгівлі 

Митна справа Митна справа 
Торговельний бізнес Логістика та управління 

ланцюгами постачання Логістична 
діяльність
Категорійний 
менеджмент 
у ритейлі 
(CatManagement) 
 

Категорійний менедж-
мент у ритейлі 
(CatManagement) 

Торговельний бізнес Ритейлінг та 
дистрибуція 

08 Право  081 Комерційне право 081  Комерційне право 
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Шифр  
та наймену-
вання галузі 

знань 

Почат-
ковий 
рівень 

(короткий 
цикл) 

Перший (бакалаврський) рівень Другий (магістерський) рівень 

Спеціальність Освітня програма Спеціальність Освітня програма 

Право Фінансове право Право Фінансове право 
Правове 
забезпечення 
безпеки 
підприємницької 
діяльності 

Правове забезпечення 
безпеки 
підприємницької 
діяльності 

Цивільне право і 
процес 

Цивільне право і процес
Правовий консалтинг 
бізнесу 

12 
Інформа-
ційні 
технології 

 121 Інженерія
програмного 
забезпечення 

Інженерія 
програмного 
забезпечення 
(SoftwareEngineering

121 Інженерія 
програмного 
забезпечення 

Інженерія програмного 
забезпечення 
(SoftwareEngineering) 

122 
Комп’ю-
терні 
науки 

122 
Комп’ютерні 
науки 

Комп’ютерні науки 122 
Комп’ютерні 
науки 

Комп’ютерні науки 

 124 Систем-
ний аналіз 

Інформаційні 
технології та бізнес-
аналітика (Data 
Sciense) 

124 Системний 
аналіз 

Інформаційні технології 
та бізнес-аналітика 
(Data Sciense) 

 125 
Кібербезпека 

Безпека 
інформаційних і 
комунікаційних 
систем в економіці 

– – 

 126 
Інформаційні 
системи та 
технології 

Інформаційні 
системи та 
технології 

  

18 Вироб-
ництво та 
технології 

181  
Харчові 
техноло-
гії 

181  
Харчові 
технології 

Технологія та 
організація 
ресторанного 
бізнесу 

181  
Харчові 
технології 

Крафтові технології 

Ресторанні 
технології та фуд-
дизайн 

Ресторанні технології 
та бізнес 

22 Охорона 
здоров’я 

   226 Фармація, 
промислова 
фармація 

 Фармація 

23 
Соціальна 
робота 

 232 Соціальне 
забезпечення 

Соціальне 
забезпечення 

  

24  
Сфера 
обслугову-
вання 

241 
Готельно-
ресторан-
на справа 

241 Готельно-
ресторанна 
справа 

Готельно-ресторанна 
справа 

241 
Готельно-
ресторанна 
справа 

Готельний і ресто-
ранний девелопмент 
Міжнародний готель-
ний бізнес 

242 
Туризм 

242 
Туризм 

Міжнародний 
туризм 

242 
Туризм 

Міжнародний 
туристичний бізнес 

Економіка і 
організація туризму Міжнародний івент-

менеджмент в туризмі Цифровий туризм 
28 Публічне
управління 
та адміні-
стрування 

 281 Публічне 
управління та 
адміністру-
вання 

Публічне управління 
та адміністрування 

281 Публічне 
управління та 
адміністрування 

Публічне управління та 
адміністрування 
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Шифр  
та наймену-
вання галузі 

знань 

Почат-
ковий 
рівень 

(короткий 
цикл) 

Перший (бакалаврський) рівень Другий (магістерський) рівень 

Спеціальність Освітня програма Спеціальність Освітня програма 

29 Між-
народні 
відносини 

 291 Між-
народні відно-
сини, сус-
пільні комуні-
кації та регіо-
нальні студії 

Міжнародні 
відносини 

  

292 Між-
народні 
економічні 
відносини 

Міжнародна 
торгівля 

292 
Міжнародні 
економічні 
відносини 

Світова торгівля  

Міжнародний бізнес Міжнародний бізнес 
Міжнародний 
маркетинг 

293 
Міжнародне 
право 

Міжнародне право 293 Міжнародне 
право 

Міжнародне право 

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

Інформація щодо умов прийому на навчання за освітніми сту-
пенями «молодший бакалавр», «бакалавр», «магістр», «доктор 
філософії» розміщена на сайті Київського національного торговельно-
економічного університету 
https://knute.edu.ua/blog/read/?pid=38909 
 
1.7. Механізми для визнання кредитної мобільності студентів та 
попереднього навчання (неформального та інформального) 

Механізми для визнання кредитної мобільності студентів та 
попереднього навчання  відповідають Закону України «Про освіту», 
Закону України «Про вищу освіту», Положень «Про організацію 
освітнього процесу студентів», «Про порядок реалізації права на 
академічну мобільність у КНТЕУ», «Положення про порядок 
визнання результатів навчання, отриманих у неформальній освіті» та 
угод про навчання за умовами академічної мобільності. 

Визнання кредитної мобільності здійснюється на основі таких 
документів: 

– каталог курсу; 
– угода про навчання; 
– академічна довідка; 
– сертифікат про навчальну практику. 
За умовами кредитної мобільності студенту перезараховуються 

всі кредити, які він здобув поза місцем основного навчання, що 
є компонентами освітньої програми. 
 



16 

1.8. Політика розподілу кредитів ЄКТС(інституційна кредитна 
рамка) 

Європейська кредитно-трансферна система (з англ. European 
Credit Transfer System – ЕCTS) – система, створена для забезпечення 
єдиної міждержавної процедури виміру й порівняння між закладами 
освіти результатів навчання здобувачів вищої освіти. Система 
розроблена для мобільності студентів і викладачів, спрощує 
порівняння і визнання навчальних програм та навчальних досягнень 
студентів як між вітчизняними, так і між закордонними закладами 
освіти. 

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

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

чання становить, як правило, 60 кредитів ЄКТС. 
Оцінювання результатів навчання студентів передбачає прове-

дення таких контрольних заходів: вхідний, поточний та підсумковий 
контролі, атестація. Результати навчання студентів у КНТЕУ 
оцінюються за 100-баловою шкалою, де 60–100 балів – результати 
навчання, що дають студенту право здобути кредити ЄКТС,  
0–59 балів – незадовільні результати навчання, що не дають студенту 
право здобути кредити ЄКТС. Оцінювання результатів навчання 
студента відображається у спосіб, який є загальнозрозумілим і може 
легко сприйматися в різних закладах освіти, для цього використо-
вується довідник з розподілу оцінок КНТЕУ. 

Розподіл кредитів ЄКТС ґрунтується на офіційній тривалості 
циклу програми навчання та визначається навчальним планом. 
КНТЕУ розподіляє кредити між навчальними дисциплінами самос-
тійно. Кредити розподіляються на всі дисципліни, що вивчає студент, 
практичну підготовку, виконання випускних кваліфікаційних 
проєктів (робіт), атестацію. Кредити присвоюються після закінчення 
вивчення дисципліни за умови успішного складання підсумкового 
контролю, проходження виробничої практики і атестації. 
1.9. Механізми академічного управління  

Механізми академічного управління у КНТЕУ визначені 
у положеннях: 

 Про організацію освітнього процесу студентів; 
 Про дистанційне навчання у КНТЕУ; 
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 про порядок реалізації права на академічну мобільність 
у КНТЕУ; 

 Про індивідуальний навчальний план студента КНТЕУ; 
 Про Самостійну Роботу Студентів І Аспірантів КНТЕУ; 
 Про організацію виконання та захисту курсових робіт 

(проєктів) у КНТЕУ  (нова редакція зі змінами та доповненнями); 
 Про проведення практики студентів у КНТЕУ; 
 Про оцінювання результатів навчання студентів і аспірантів; 
 Про порядок визнання результатів навчання, отриманих в 

неформальній освіті; 
 Про апеляцію результатів підсумкового контролю знань 

здобувачів вищої освіти КНТЕУ; 
 Про випускну кваліфікаційну роботу; 
 Про атестацію здобувачів вищої освіти та екзаменаційну 

комісію з атестації у КНТЕУ; 
 Про процедуру і підстави для видачі документів про вищу 

освіту державного зразка у КНТЕУ; 
 Про систему рейтингового оцінювання діяльності студентів 

КНТЕУ; 
 Про гаранта освітньої програми; 
 Про «Диплом з відзнакою» у Київському національному 

торговельно-економічному університеті; 
 Про врегулювання конфліктних ситуацій в Київському 

національному торговельно-економічному університеті; 
 Про дотримання академічної доброчесності педагогічними, 

науково-педагогічними, науковими працівниками та здобувачами 
освіти. 

 
2. Загальна інформація для студентів 
2.1. Відділ обліку студентів 

Особові справи, документи про освіту, трудові книжки 
студентів, які навчаються в університеті, зберігаються у відділі обліку 
студентів університету, який надає такі послуги: 

 видає у встановленому порядку довідки, копії та витяги з 
документів на запити від юридичних та фізичних осіб; 

 видає оригінали попередніх документів про освіту студентам-
випускникам та відрахованим з університету студентам; 

 заповнює трудові книжки студентів денної форми навчання, 
які працювали до вступу в Університет; 
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 видає довідки про навчання та наявність оригіналів документів 
студентів в університеті; 

 здійснює прийом документів від студентів, які мають право на 
отримання соціальної стипендії та інших пільг, відповідно до 
законодавства; 

 здійснює прийом заяв студентів щодо оформлення їм пільгового 
проживання в гуртожитку. 
 
2.2. Умови проживання 

На території студентського містечка є п’ять студентських гурто-
житків, розташованих за 5 хв ходи від головного навчального корпусу 
та за 15 хв від станцій метро «Лісова» та «Чернігівська». До центру 
міста (вул. Хрещатик) можна доїхати за 30 хв. Поблизу університету є 
лісопаркова зона та Парк Кіото. Ще один гуртожиток № 6 розташова-
ний за адресою: вул. Лобачевського, 23 (за 20 хв від головного 
навчального корпусу). 

У гуртожитках є кімнати на 2, 3, 4, 5, 6 ліжко-місць з кухнями, 
санвузлами на кожному поверсі та централізованою пральнею. 

Студенти, постійне місце проживання яких розташоване на 
відстані понад 50 км від м. Києва, поселяються до гуртожитків згідно 
зі списком, сформованим приймальною комісією і переданим до 
відділу організаційно-виховної роботи та інформаційного забез-
печення. Між університетом і студентом укладається контракт на 
право проживання студента в гуртожитку, в якому встановлено права 
і обов’язки мешканців та відповідальність обох сторін. 

Адреси гуртожитків:  
 № 1 – вул. Д. Мілютенка, 8, м. Київ, 02156;  

тел. (044) 5314905, (044) 5314967; 
 № 2 – вул. Д. Мілютенка, 6, м. Київ, 02156;  

тел. (044) 5314891, 5193741, 5131182; 
 № 3 – вул. М. Матеюка, 2, м. Київ, 02156;  

тел. (044) 5314928, 5131332; 
 № 4 – вул. М. Матеюка, 2-а, м. Київ, 02156;  

тел. (044) 5314762, 5314799; 
 № 6 – вул. Лобачевського, 23, м. Київ, 02090; 

тел. (044) 5741546, 5741683; 
 № 7 – вул. Матеюка, 2-б, м. Київ, 02156; 

тел. (044) 53131 62. 
 

2.3. Харчування 
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В університеті налагоджена система оздоровчого харчування 
через їдальні та кафе в усіх корпусах. Працюють чотири сучасні 
їдальні: у корпусах «Б», «Д», «Е» та «Н» (вул. Чигоріна, 57а), 
у кожній з яких є можливість якісно та збалансовано харчуватися за 
помірними цінами, зокрема у кафе-їдальні «Венеція» (у корпусі «Б») 
представлені страви італійської кухні. Середня вартість сніданку у 
їдальні університету становить від 37 до 50 грн; обіду – від 57 до 
80 грн; вечері – від 56 до 70 грн.    

Щодня в усіх навчальних корпусах та гуртожитках працюють 
кафе, де можна придбати страви власного виробництва: основні 
страви (більше 100 видів), гарніри (більше 60 видів), холодні страви 
(більше 60 видів), холодні та гарячі напої, свіжі кондитерські вироби 
та десерти, вироблені у власному кондитерському цеху (більше 
100 видів). У навчальних корпусах та гуртожитках працюють торго-
вельні автомати з гарячими та холодними напоями, кондитерськими 
виробами. 
2.4. Вартість проживання 

Вартість проживання здобувачів вищої освіти у гуртожитках 
КНТЕУ встановлюється відповідно до спільного наказу Міністерства 
освіти  і науки, молоді та спорту України, Міністерства фінансів 
України і Міністерства охорони здоров’я України від 28.03.2011 
№ 284/423/173 у розмірі 40 відсотків від розміру мінімальної 
академічної стипендії. 
 
2.5. Фінансова підтримка для студентів 
2.5.1. Стипендіальне забезпечення студентів 

Студентам денної форми навчання, які навчаються коштом 
державного бюджету, за результатами семестрового контролю на 
підставі рейтингу успішності призначається академічна стипендія. 

Студентам першого року навчання на перший семестр акаде-
мічна стипендія призначається відповідно до рейтингу за результа-
тами конкурсних балів під час вступу до університету. 

За особливі успіхи у навчанні, участь у науковій та громадській 
роботі студентам університету можуть призначатися іменні акаде-
мічні стипендії Президента України, Верховної Ради України, Кабінету 
Міністрів України, київського міського голови тощо. 

До того ж за успіхи у навчанні, участь у науковій, громадській 
та спортивній діяльності студенти можуть заохочуватися цінними 
подарунками та грошовими преміями. 

Призначення і виплата стипендії студентам, які є іноземними 
громадянами та особами без громадянства, здійснюється відповідно 



20 

до міжнародних договорів України та чинних нормативно-правових 
актів. Студентам – іноземцям, які вступили на навчання до КНТЕУ 
відповідно до міжнародних договорів, якими передбачено стипендію, 
академічна стипендія призначається до першого семестрового 
контролю в мінімальному розмірі. 

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

Студентам пільгових категорій, визначених нормативно-право-
вими актами України (студентам з числа дітей-сиріт та дітей, позбав-
лених батьківського піклування, студентам з інвалідністю, студентам 
з малозабезпечених сімей, постраждалим від аварії на ЧАЕС, учас-
никам бойових дій та їх дітям, внутрішньо переміщеним особам, 
студентам, які постійно проживають на лінії зіткнення тощо) призна-
чаються соціальні стипендії. 

Розмір академічних та соціальних стипендій встановлюється 
Кабінетом Міністрів України. 
 
2.5.2. Пільгова оплата за проживання у гуртожитках 

Студенти пільгових категорій, визначених законами України та 
постановами Кабінету Міністрів України (студенти з числа дітей-
сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, учасники бойо-
вих дій та їх діти, внутрішньо переміщені особи, студенти з інвалід-
ністю тощо) мають право на першочергове поселення у гуртожитки. 

Студенти з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківсь-
кого піклування, учасники бойових дій, особи з інвалідністю внаслі-
док війни, постраждалі учасники Революції Гідності мають право на 
безкоштовне проживання у гуртожитках до закінчення навчання у 
КНТЕУ. 

Діти загиблих у районі АТО, бойових дій чи збройних кон-
фліктів, під час участі у Революції Гідності, діти учасників бойових 
дій, осіб з інвалідністю внаслідок війни, постраждалих учасників 
Революції Гідності мають право на безкоштовне проживання у 
гуртожитках до закінчення навчання, але не довше, ніж до досягнення 
ними 23 років. 

Студенти, зареєстровані як внутрішньо переміщені особи, а 
також студенти, які постійно проживають на лінії зіткнення, мають 
право на пільгову оплату проживання у гуртожитках у розмірі 50% 
від встановленої вартості проживання (не довше, ніж до досягнення 
ними 23 років). 
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2.5.3. Фінансове забезпечення студентів з числа дітей-сиріт та 
дітей, позбавлених батьківського піклування 

Особи з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 
піклування, а також особи, які під час навчання у віці від 18 до 23 
років залишилися без батьків, зараховуються на повне державне утри-
мання та отримують компенсацію на харчування, придбання навчаль-
ної літератури та інші виплати, передбачені чинним законодавством. 

 
2.6. Медичні послуги 

Студенти університету, що потребують медичної допомоги, 
мають право укласти декларацію на медичне обслуговування із 
сімейним лікарем. Зокрема, можна обрати лікаря з широкого загалу 
професіоналів залежно від територіальної близькості. Вибір сімейних 
лікарів у Деснянському районі  м. Києва досить великий, також є 
можливість укласти декларацію у КНП«Київська міська студентська 
поліклініка» за адресою вул. Політехнічна, 25/29 або ж у державних, 
приватних лікарнях чи інших медичних закладах м. Києва. 

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

Медична допомога надається студентам за направленням сімей-
ного лікаря. Екстрену медичну допомогу надають безоплатно, без 
будь-яких попередніх умов. Для отримання екстреної допомоги дек-
ларація студентам не потрібна. 
2.7. Страхування 

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

Надання медичної допомоги іноземним громадянам здійсню-
ється відповідно до Методичних рекомендацій щодо комплексного 
страхування іноземців та осіб без громадянства, які здобувають освіту 
в закладах вищої та фахової передвищої освіти України, затвердже-
них наказом Міністерства освіти і науки України від 24.05.2021 
№ 562 «Про затвердження методичних рекомендацій» таЗакону 
України «Про страхування».  
Іноземці та особи без громадянства можуть звернутися за медичною 
допомогою, в тому числі екстрену, до будь-якого державного або 
комунального закладу охорони здоров’я. 
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Оплата вартості медичної допомоги, зокрема екстреної, здійснюється 
іноземцем або особою без громадянства у разі відсутності в них 
договорів страхування та страховиком-резидентом за наявності в 
іноземця відповідного договору страхування.  

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

У Київському національному торговельно-економічному універ-
ситеті організація освітнього процесу осіб з особливими освітніми 
потребами здійснюється з урахуванням чинних норм законодавства. 

Керівництвом університету створено сприятливі умови для нав-
чання та проживання, постійно приділяється увага для їх покращання. 

Студенти з інвалідністю (І–ІІІ групи) отримують соціальну сти-
пендію відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 
28 грудня 2016 р. № 1045 «Деякі питання виплати соціальних стипен-
дій студентам (курсантам) закладів фахової передвищої та вищої 
освіти». 

Для забезпечення освітніх потреб молоді з інвалідністю та без-
перешкодного доступу до університету всі навчальні корпуси 
обладнані пандусами, поручнями та світловими вимикачами на рівні 
доступу сидячої людини. 

Зокрема навчальний корпус А обладнаний підйомною плат-
формою та ліфтом для осіб з обмеженими фізичними можливостями, 
навчальний корпус Д, Л, актова зала (Конгрес-центр), гуртожитки 
№ 2, № 4 та № 7 обладнано пандусами для заїзду візків та поручнями. 
Студенти з вадами опорно-рухового апарату отримують ключі від 
ліфтів. 

Усі основні приміщення університету мають природне освіт-
лення, враховано розташування меблів і обладнання відповідно до 
санітарних вимог. У центральному корпусі та Конгрес-центрі облад-
нані санвузли для осіб з обмеженими фізичними можливостями. 

Для поліпшення умов проживання в гуртожитках студентів з 
обмеженими фізичними можливостями є спеціально обладнані 
кімнати (туалет та ванна зі спеціальними поручнями). 
2.9. Навчальне обладнання 

Однією із вагомих переваг КНТЕУ є матеріально-технічна база 
європейського рівня. Навчальні аудиторії оснащені сучасним демон-
страційним обладнанням, лабораторії – необхідним устаткуванням. 
Загалом в університеті налічується 60 комп’ютерних кабінетів, серед 
яких є аудиторії, обладнані для вебінарів,  лекційних, практичних 
занять, коли студенти знаходяться в університеті, а викладач – 
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дистанційно. Ресурси й матеріально-технічне оснащення бібліотеки є 
інноваційними та відповідають потребам підготовки сучасних 
фахівців, надаючи простір для самостійної і командної роботи. 

В університеті функціонують спеціально обладнані для творчої 
роботи учасників освітнього процесу зони – багатофункціональні 
коворкінги. Коворкінг KNUTEHUB призначений для всіх, кому 
потрібно комфортне та затишне робоче місце для продуктивної праці, 
навчання, зустрічей, пошуку нових ідей, проведення переговорів, 
презентацій, круглих столів та майстер-класів. Сучасне комфортне 
приміщення об’єднує 6 різних зон – 3 робочі зони, залу відпочинку, 
конференц-зал та зону для переговорів, що забезпечує співпрацю 
70 учасників.  

Коворкинг PhygitalHub поділений на кілька робочих зон: 
зона«Аrtspace», що призначена для проведення творчих заходів та 
генерації ідей; зона «Mediationroom», де студенти можуть вирішувати 
суперечки позасудовими засобами, вчитись мистецтву переговорів та 
тонкощам дипломатії; а також головна зала хабу, особливістю якої є 
так зване зоряне небо (неонове сузір’я Великої та Малої Ведмедиці). 
Зали коворкінгу оснащені всім необхідним для комфортного навчання 
та відпочинку. 

У зв’язку з карантинними обмеженнями освітній процес здійс-
нюється змішано з використанням дистанційних технологій. 

Дистанційне навчання дає змогу впроваджувати інтерактивні 
технології викладання матеріалу, здобувати повноцінну вищу освіту 
або підвищувати кваліфікацію і має такі переваги, як гнучкість, 
актуальність, зручність, модульність, інтерактивність. В університеті 
дистанційне навчання використовується як елемент освітнього 
процесу, який реалізується за допомогою корпоративної платформи 
дистанційного навчання Moodle, оновлена версія якої запустилася з 
вересня 2019 року на базі нових серверів. 

Крім корпоративної платформи дистанційного навчання Moodle, 
учасники освітнього процесу широко використовують такі програмні 
продукти, як системи відеоконференційZoom, Skype, WebEx, 
платформи Office 365 Teams, GoogleClassroom, Intello тощо. Для 
спілкування зі студентами, науково-педагогічними працівниками 
університету використовуються численні месенджери. 

Бібліотека КНТЕУ є інформаційно-навчальним, культурно-
освітнім структурним підрозділом університету з універсальними 
фондами документів, що сприяє розробці й впровадженню 
перспективних навчальних технологій, ефективного навчання та 
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науково-дослідної роботи. Вся площа бібліотеки має покриття Wi-Fi, 
зали оснащено QR-кодами з інформацією про конкретні бібліотечні 
послуги. 

До послуг користувачів бібліотеки: 11 читальних залів з 
фондами відкритого доступу, 7 абонементів, зал Bibliometrics, 
SMART-бібліотека, унікальна VR-студія, зона Кіберспорту, зали нових 
надходжень літератури таіноземної літератури, спеціальні сектори 
методичних видань КНТЕУ, фонд дисертацій та авторефератів, 
облаштовані комфортні зони відпочинку з настільним іграми – 
футболом, шахами та шашками. 

Зал Bibliometrics надає вільний доступ у режимі онлайн до 
вітчизняних та світових повнотекстових баз даних, наукометричних 
дослідницьких платформ: SCOPUS, Web of Science, EBSCO тощо. 
Містить базу даних електронних підручників, навчально-методичних 
матеріалів, відеокурсів на електронних носіях. 

SMART-бібліотека – це відкритий простір, зонований для 
читання, проведення конференцій, лекцій, майстер-класів, 
презентацій з використанням SMART-wall та плазмової панелі, 
шолома віртуальної реальності HTCVive та окулярів віртуальної 
реальності OculusGo. 

Сучасна VR-студія оснащена окулярами віртуальної 
реальності OculusGo, комп’ютерами для індивідуальної роботи та 
SMART-wall. Спеціально облаштовано локацію, що слугує 
відеостудією для блогерів та запису інтерв’ю, яка забезпечена 
цифровими пристроями для аудіо- та відеозапису. 

На запит молоді в університеті створено зону Кіберспорту– це 
сучасна кіберспортивна арена оснащена потужними геймерськими 
комп’ютерами та плазмовою панеллю з ігровою приставкою 
PlayStationPro. В зоні Кіберспорту тренуються кіберспортивні 
команди КНТЕУ та проводяться відкриті кіберспортивні турніри 
«KNUTEDota 2», «KNUTEHearthstone». 

Упровадження нових інформаційних технологій дає змогу 
бібліотеці значно розширити інформаційне забезпечення користу-
вачів, що удосконалює якість освітнього процесу. Співпраця зі струк-
турними підрозділами КНТЕУ (факультетами, кафедрами, науковими 
та службовими відділами) шляхом адресного інформування про нові 
надходження за допомогою особистого кабінету користувача 
корпоративної програми Office 365 має за мету поліпшення 
використання бібліотечних фондів та інформаційних ресурсів. 
Універсальний книжковий фонд, матеріально-технічна база, 
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довідково-інформаційний апарат, бібліотечні інновації, впровадження 
прогресивних технологій,  досвідчені професійні кадри, сучасний 
дизайн, сучасне технічне обладнання та максимальна автоматизація 
виробничих процесів бібліотеки сприяють успішній роботі та 
якісному обслуговуванню користувачів. 

Все вищезазначене сприяє підвищенню якості навчання 
протягом виконання освітніх програм. 

 
2.10. Організація мобільності студентів за освітніми програмами 

Згідно з програмами міжнародного співробітництва за 
результатами відкритого конкурсу (знання іноземних мов, місце у 
рейтингу КНТЕУ тощо) студенти КНТЕУ можуть здобувати освіту за 
кордоном та брати участь у програмах міжнародної академічної 
мобільності європейських закладів вищої освіти – партнерів 
університету (програми подвійного дипломування; студентський 
семестровий обмін; літні та зимові спеціалізовані школи з економіки 
та менеджменту, а також з вивчення іноземних мов), наведених у 
табл. 2.10. 
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Таблиця 2.10 
Програми навчання Центру європейської освіти КНТЕУ 

 

ЗВО-партнер, країна Освітній сту-
пінь  Спеціальність  Термін

навчання
Форма 

навчання Мова програми Вимоги 

Вища паризька
школа комерції 
(ESCPEurope) 

м. Париж, Франція 

Master 
(магістр) 

 Менеджмент 2 роки Очна Французька,
Англійська 

– Знання французької 
/ англійської мови – 
рівень В2/С1, 

– диплом бакалавра 
Університет 

Парі Ест Кретей 
(Universite Paris-Est 

Creteil) 
Інститут адмініструва-

ння підприємств 
Густава Ейфеля 

м. Париж, Франція 

Licence 
(бакалавр) 

 Управління та 
економіка 

1 рік Очна Французька – Знання французької 
мови – рівень В2, 

– щонайменше 3 роки 
навчання у КНТЕУ 

Master 
(магістр) 

 Менеджмент  
 Маркетинг 
 Фінанси 

1–2 роки Французька,
англійська 

– Знання французької / 
англійської мови – 
рівень В2/С1, 

– диплом бакалавра 
Бізнес-школа 

«Audencia» 
м. Нант, Франція 

 

Master 
(магістр) 

 Менеджмент  1,5 року Очна Французька,
англійська 

– Знання французької / 
англійської мови – 
рівень В2, 

– диплом бакалавра 
Літня та зимова спеціалізовані 

школи з економіки та менеджменту 
 

Тематичні тижні на вибір Очна
 

Англійська – Знання англійської 
мови – рівень В2, 

– Щонайменше 
2 роки навчання 
у КНТЕУ

Продовження табл. 2.10 

ЗВО-партнер, країна 
Освітній сту-

пінь  
Спеціальність  

Термін 
навчання 

Форма  
навчання 

Мова програми Вимоги 
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Університет  
Гренобль Альпи 

(UniversitéGrenobleAlpes) 
Економічний факультет 

м. Гренобль, Франція 

Licence 
(бакалавр) 

 Економіка і управління   1 рік Дистан-
ційна, 
очна 

Французька, 
англійська 

– Знання французь-
кої / англійської мови – 
рівень В1/В2, 

– щонайменше 3 роки 
навчання у КНТЕУ  

Master 
(магістр) 

 Управління організаціями 
в рамках міжнародної 
співпраці 

 Управління людськими 
ресурсами 

2 роки Дистан-
ційна 

Французька, 
англійська 

– Знання французької / 
англійської мови –  рівень 
В2/С1, 

– диплом бакалавра 

Університет 
Центрального  

Ланкаширу 
(UniversityofCentral 

Lancashire) 
Школа мов, літератури 

та міжнародних досліджень 
м. Престон, Велика Британія 

Літня та зимова школи з вивчення  
англійської мови 

Тематичні 
тижні на 

вибір 

Очна Англійська – Знання англійської мови 
– мінімальний рівень В1, 

– щонайменше 2 роки 
навчання у КНТЕУ 

Bachelor 
(бакалавр) 

 Міжнародні бізнес-
комунікації 

1 рік – Знання англійської мови 
– рівень В2/С1, 

– диплом бакалавра 
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Закінчення табл. 2.10 

ЗВО-партнер, країна 
Освітній сту-

пінь 
Спеціальність 

Термін 
навчання 

Форма 
навчання 

Мова програми Вимоги 

Університет прикладних наук 
Вюрцбург-Швайнфурт 

(UniversityofAppliedSciences 
Würzburg-Schweinfurt) 

м. Вюрцбург, Німеччина 
 

Bachelor 
(бакалавр) 

 Міжнарод-
нийменеджмент 

1 семестр Очна Німецька, 
англійська 

– Знання німецької / 
англійської мови  – рівень 
В2, 

– диплом бакалавра 

Бамберзький університет  
імені Отто Фрідріха 

(Otto-Friedrich-University 
Bamberg ) 

м. Бамберг, Німеччина 
 

Master 
(магістр) 

 

 Менеджмент 
міжнародних інфор-
маційних систем 
 Європейська економіка 

1 семестр Очна Німецька, 
англійська 
 

– Знання німецької / 
англійської мови  – рівень 
В2, 

– диплом бакалавра 



 

 

2.11. Заклади вищої освіти – партнери університету 
Університетом укладено договори про співробітництво із 

закладами вищої освіти, в рамках яких здійснюється партнерський 
обмін та навчання студентів. 

 

Франція 

Бізнес-школа «Ауденсія» 

Університет Гренобль Альпи  
Університет Парі-Ест Кретей 
Вища паризька школа комерції (ESCP) 
Федерація «Обмін Франція–Україна» 
Університетське агентство франкофонії – AUF 

Велика Британія  Університет Центрального Ланкаширу 

 
Польща 

 

Краківський економічний університет  
Познанський університет економіки і бізнесу 
Вроцлавський економічний університет 

 Щецинський університет 

Німеччина Бамберзький університет ім. Отто Фрідріха 

 Університет прикладних наук Вюрцбурґ-Швайнфурт 
Болгарія Варненський економічний університет 

Греція Університет Західної Аттики 
 
 

Міжнародні програми і проєкти в рамках Еразмус+ 
 

Перелік навчальних закладів 
Люблянська школа бізнесу 
Краківський економічний університет 
Щецинський університет 
Університет прикладних наук Вюрцбурґ-Швайнфурт 
Варненський економічний університет 
Університет Казимира Великого 
Університет економіки та менеджменту державного управління у Братиславі 
Університет прикладних наук для економіки та управління, м. Ессен 

  
 
2.12. Програми англійською мовою викладання 

В університеті діють 11 програм англійською мовою викладання 
для українських та іноземних громадян за освітнім ступенем«магістр» – 
«Міжнародна економіка», «Менеджмент зовнішньоекономічної 
діяльності», «Фінансовий менеджмент», «Міжнародний туристичний 
бізнес», «Туристичний та курортно-рекреаційний менеджмент», 
«Торговельний менеджмент», «Готельний і ресторанний менеджмент», 



 

 

«Міжнародний готельний бізнес», «Фінансове посередництво», «Митна 
справа», «Управління бізнесом», а також 4 програми за освітнім 
ступенем«бакалавр»– «Міжнародна економіка»,«Менеджмент 
зовнішньоекономічної діяльності», «Міжнародний туризм» та 
«Готельно-ресторанна справа». Навчальні програми забезпечують 
висококваліфіковані викладачі КНТЕУ та вчені європейських ЗВО – 
партнерів університету. 
 
2.13. Мовні курси 

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

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

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

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

За додатковою інформацією та для запису на курси іноземних мов 
звертатись до центру європейської освіти – навчальний корпус Д, 
кімната 229, тел. (044) 5314836, e-mail: eecenter@knute.edu.ua 
 
2.14. Можливості для практичної підготовки 

Для забезпечення практичної підготовки здобувачів вищої освіти 
та їх успішного працевлаштування університет встановлює різні форми 
співробітництва з профільними державними установами, організаціями, 
громадськими  об’єднаннями, бізнес-структурами на підставі укладених 
меморандумів, угод про співпрацю, договорів про практичну підготовку 
здобувачів вищої освіти, що створюють умови для реалізації програм 
практики та забезпечують  виконання у повному обсязі вимог, 



 

 

передбачених «Положенням про практичну підготовку здобувачів 
вищої освіти», «Порядком організації практики студентів за кордоном» 
та «Порядком стажування на підприємствах, в установах та організаціях 
студентів КНТЕУ, які здобули освіту за освітнім ступенем «бакалавр», 
«молодший бакалавр». 

КНТЕУ підтримує партнерські відносини більш ніж з650 
стейкголдерами. Партнерами університету є органи державної та 
місцевої влади, організації, відомства, служби, на базі яких 
здійснюється практична підготовка студентів з подальшим 
працевлаштуванням, переважна більшість з них є партнерами освітніх 
програм, а саме: 

Міністерство економіки України; Міністерство соціальної політики 
України; Міністерство закордонних справ України; Міністерство розвитку 
громад та територій України; Міністерство фінансів України, 
Міністерство юстиції, Державна податкова служба у місті Києві; 
Державна казначейська служба України; Рахункова палата України; 
Пенсійний фонд України; Державна аудиторська служба України; 
територіальні органи Державної митної служба, Державна фіскальна 
служба, Національний банк України, Національна комісія з цінних паперів 
та фондового ринку України, Державна інспекція України з питань 
захисту прав споживачів; ДП«Укрметртестстандарт», Департамент 
фінансів КМДА, Печерська районна в м. Києві державна адміністрація, 
Деснянська районна в м. Києві державна адміністрація, Верховний Суд; 
Антимонопольний комітет України; Національний координаційний центр 
кібербезпеки, Департамент кіберполіціїНаціональної поліції України, 
Департамент міжнародного поліцейського співробітництва Національної 
поліції України, Національне агенство України з питань державної 
служби, Центральне міжрегіональне управління Міністерства юстиції 
(м. Київ), Національна академія наук України, Національна академія 
державного управління при Президентові України, Союз промисловців 
та підприємців України, Українська спілка підприємців малих, середніх 
та приватизованих підприємств, профільні комітети Верховної Ради 
України,  Інститут психології НАПН України, Незалежна асоціація 
банків України, Українська спілка автомобільного транспорту та 
логістики, Асоціація «УКРЗОВНІШТРАНС», Громадська спілка 
«Український кулінарний союз», Торгово-промислова палата України, 
Київська торгово-промислова палата тощо.Також Університет має угоди 
про співпрацю з комерційними компаніями, бізнес-структурами: 

Microsoft Україна, «EРАМSystems Україна»,групою компаній 
«BGSSolutions»,ТОВ «БЕЙКЕРТІЛЛІ Україна», ТОВ «Ернст ендЯнг», 
ТОВ «Консалтингова компанія «Голден Траст», ТОВ «Грант 
ТорнтонЛегіс», ТОВ «КрестонДжі Сі Джі Аудит», ТОВ «ТВІГА ГРУПА 



 

 

Україна», ТОВ «АСНільсенЮкрейн», ТОВ «ХЕДХАНТЕР»,ТОВ 
«Прем’єр Інтернешнл», ВАТ «Готель «Прем’єр Палац», «Президент-
готель», ТОВ «ІНТЕР-ГОТЕЛЬ», ТОВ «11 МІРРОРСОТЕЛЬ», 
заміським клубом «Трипільське сонце», ТОВ «Інтерн» (готель 
«Опера»), ТОВ «ЮКА» (готель «Хрещатик»), ТОВ 
«ДБІХотелзендрезортс (готель «RomadaEncoreKiev»), ПрАТ«Нові 
Інжинірингові Технології» (готель «ХаяттРідженсі Київ»), ТОВ «Гранд 
менеджмент» (готель «Фермонт»), ТОВ «ХОТЕЛ ПРОПЕРТІ» (готель 
«Либідь»), ТОВ «РейкарцХотел Менеджмент», ТОВ 
«Тревелпрофешнлгрупп», ТОВ «МузенідісТревел Україна», ТОВ 
«Корал тревел», ТОВ «ДжоінАп», «ТUІ», ТОВ «Мережа Козирна Карта», 
групакомпаній «Фокстрот», ТОВ «Ашан Україна Гіпермаркет», 
ПАТ «Універмаг«Дитячий світ», ТОВ «Декатлон Україна», 
ТОВ «Лореаль Україна», ТОВ «Укртекстиль», ТОВ «Сільпо-фуд», ТОВ 
«Епіцентр-К», ТОВ «ЕКО», ТОВ «ДЦ Україна», ТОВ «ДТЕК», 
ПаТ«Райффайзен Банк Аваль», ПАТ «ОТП БАНК», ПАТ «Кредобанк», 
ПаТ«КредіАгріколь Банк», ПаТ«Перший Український Міжнародний 
Банк», АТ «Ощадбанк», ПаТ«Укрсоцбанк», АТ КБ «ПриватБанк» тощо. 

Співпраця з партнерами постійно поглиблюється. Перелік 
партнерів постійно збільшується, що значно розширює можливості для 
практичної підготовки здобувачів вищої освіти початкового (короткого 
циклу), першого (бакалаврського), другого (магістерського), третього 
рівнів.  

 
2.15. Дуальна форма освіти 

КНТЕУ упродовж 2021–2022 рр. бере участь у пілотному проєкті з 
підготовки фахівців за дуальною формою освіти за спеціальностями: 
«Харчові технології» та «Готельно-ресторанна справа» (перший 
(бакалаврський) рівень вищої освіти, «Право» (другий (магістерський) 
рівень вищої освіти) за участю організацій, бізнес-партнерів. Перелік 
освітніх програм з дуальною формою постійно розширюється. 

 
 

2.16. Умови для занять спортом і відпочинку 
УКНТЕУ створені сучасні умови для заняття різноманіними 

видами спорту, розвитку особистості, творчих здібностей. 
Важливим напрямом організаційно-виховної роботи в університеті 

є участь студентів у традиційних заходах: День університету, День 
знань та посвята першокурсників у студенти, Міжнародний  день 
студента, Дебют першокурсника, Міс і Містер КНТЕУ, дні факультетів, 
Дні донора, чемпіонат з кіберспорту,  інтелектуальних ігор «Брейн-



 

 

ринг» та «Своя гра», фестиваль команд Ліги КВНКНТЕУ за Кубок 
Ректора тощо. 

В університеті функціонує Культурно-мистецький центр, до якого 
входять творчі аматорські колективи: народний студентський камерний 
академічний хор, студія сучасного танцю «Light», студія вокалу та 
сучасної музики, фольклорно-інструментальний ансамбль «Atlibitum».  

Для розвитку студентства та популяризації здорового способу 
життя на базі кафедри фізичної культури та спорту функціонують секції 
з настільного тенісу, фітнесу, волейболу (чоловічого, жіночого), 
плавання, бадмінтону, баскетболу, аеробіки, боксу, боді-фітнесу, 
футболу (чоловічого, жіночого), атлетичної гімнастики, легкої атлетики, 
боротьби, фізичної реабілітації та із загальної фізичної підготовки, 
перетягування канату; для великого тенісу на території університету 
були збудовані сучасні тенісні корти, обладнані спеціалізованим 
покриттям. Створено всі умови для занять фізкультурою та спортом: 
сучасний стадіон зі штучним покриттям, спортивні майданчики, 
дві сучасні ігрові зали, тренажерна зала, зала боксу та боротьби, зали 
для фітнесу. 

 
2.17. Студентські організації  

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

– рада студентського самоврядування університету, 6 рад сту-
дентського самоврядування на факультетах і 6 рад студентського 
самоврядування в гуртожитках; 

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

– студентські клуби – «Екоклуб», дебатний клуб «PolemicUnion», 
філософський клуб «Фенікс», «Правничий клуб», «Юридична клініка», 
підприємницький «YEPClub», «Бізнес-клуб», «Маркетинг», «SapLab», 
«H&SEServices», «ProgramClub», «ТРОС – творче рекламне об’єднання 
студентів», «Бухгалтерський клуб імені Лука Пачолі», «Клуб 
професійного бухгалтера», «Аудиторський клуб», «Спілка художників 
КЕТЕУ», «Європейський клуб», Всеукраїнський рух «Молодь за права 
споживачів», клуб хіміків «StartinScience», «Клуб кулінарів», 
психологічний клуб «SAPGEN», туристичний клуб «Еверест», клуб 
«Сервіс», спортивні клуби з футболу, баскетболу, волейболу, боротьби 
тощо. 

Інформація щодо навчання студентів, дозвілля, занять спортом 
розміщується на сайті університету (http://www.knute.edu.ua), офіційній 
сторінці КНТЕУ в соціальній мережі «Facebook», офіційній сторінці 
КНТЕУ в соціальній мережі «Instagram» 



 

 

(https://www.instagram.com/knute_official/), Telegram-каналі КНТЕУ 
(https://t.me/knteu), офіційній сторінці КНТЕУ в соціальній мережі 
«YouTube» (https://www.youtube.com/user/kyotostreet) та студентському 
телебаченні «КНТЕУ-Live», а також в газеті «Університет і час», 
студентському журналі «Кіото, 19». 

 
 
 
 

 
3.1 ОСВІТНЯ ПРОГРАМА 

 
Профіль освітньої програми зі спеціальності 072 «Фінанси, банківська 

справа та страхування» 
(за освітньо-професійною програмою «Фінанси, банківська справа та 

страхування») 
1 - Загальна інформація 

Повна назва ЗВО та 
структурного 
підрозділу 

Київський національний торговельно-економічний університет 
Факультет фінансів та обліку 
Кафедра фінансів 

Ступінь вищої освіти 
та назва кваліфікації 
мовою оригіналу 

Ступінь вищої освіти молодший бакалавр 
спеціальність «Фінанси, банківська справа та страхування» 
освітньо-професійна програма «Фінанси, банківська справа та 
страхування» 

Офіційна назва 
освітньої програми 

«Фінанси, банківська справа та страхування» 

Тип диплому та обсяг 
освітньої програми 

Диплом молодшого бакалавра, одиничний, 120 кредитів ЄКТС, 
термін навчання 1 рік 10 місяців 

Наявність акредитації Акредитована 
Цикл/рівень НРК України – 5 рівень, FQ-EHEA – короткий цикл, EQF-LLL – 

5 рівень 
Передумови Повна загальна середня освіта 
Мова(и) викладання Українська  
Термін дії освітньої 
програми 

- 

Інтернет-адреса 
постійного розміщення 
опису освітньої 
програми 

https://knute.edu.ua/ 

2 - Мета освітньої програми 
Надати студентам знання та навички, які ґрунтуються на загальновідомих наукових 
результатах, орієнтовані на актуальні питання спеціальності, в межах яких можлива 
подальша професійна кар’єра. 

3 - Характеристика освітньої програми 
Предметна область 
(галузь знань, 
спеціальність, 
спеціалізація (за 

Галузь знань 07 «Управління та адміністрування» 
Спеціальність 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» 
Освітньо-професійна програма «Фінанси, банківська справа та 
страхування» 



 

 

наявності)) 
Орієнтація освітньої 
програми 

Освітньо-професійна 
 

Основний фокус 
освітньої програми 
та спеціалізації 

Програма спрямована на формування компетентностей, 
пов’язаних із управлінням фінансовими відносинами у сфері 
фінансів, банківської справи та страхування. 
Ключові слова: фінанси, фінансова система, банківська система, 
податкова система, фінансовий ринок, бюджетна система, 
страхування. 

Особливості 
програми 

Основні освітні компоненти розширено за рахунок таких 
дисциплін, як «Економіка України», «Економіко-математичне 
моделювання», «Фінансова математика», «Господарське право», 
«Фінансове право», «Електронний документообіг», 
«Політологія». Передбачену навчальним планом виробничу 
практику студенти можуть проходити в органах державної 
влади та місцевого самоврядування, в органах державного 
фінансового управління, банках, страхових компаніях. 

4 - Придатність випускників до працевлаштування та подальшого навчання 
Придатність до 
працевлаштування 

Молодший бакалавр спеціальності 072 «Фінанси, банківська 
справа та страхування» спроможний виконувати професійні 
роботи і займати первинні посади визначені Національним 
класифікатором України «Класифікатор професій ДК 003:2010», 
зокрема: 
3412. Страхові агенти 
3419. Інші фахівці в галузі фінансів і торгівлі 
3436. Помічники керівників. 
Випускник може працювати на підприємствах, в органах 
державної    влади    та    місцевого    самоврядування,  
громадських організаціях та обіймати посади, функціональні 
обов’язки в межах яких пов’язані з управлінням фінансовими 
відносинами у сфері фінансів, банківської справи та 
страхування. 

Подальше навчання Навчання за НРК України – 6 рівень, FQ-EНEA – перший цикл, 
EQF-LLL – 6 рівень. 

5 - Викладання та оцінювання 
Викладання та 
навчання 

Студентсько-центроване навчання, самонавчання, проблемно-
орієнтоване навчання, навчання з використанням елементів 
дистанційних технологій. 

Оцінювання Здійснюється відповідно до: 
- «Положення про організацію освітнього процесу студентів»;
- «Положення про оцінювання результатів навчання студентів 

і аспірантів». 
6 - Програмні компетентності 

Інтегральна 
компетентність 

Здатність розв’язувати типові спеціалізовані задачі у сфері 
фінансів, банківської справи та страхування. 

Загальні 
компетентності (ЗК) 
 

ЗК01. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.  
ЗК02. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.  
ЗК03. Здатність спілкуватися іноземною мовою.  
ЗК04. Навички використання інформаційних та комунікаційних 
технологій.  



 

 

ЗК05. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.  
ЗК06. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з 
різних джерел.  
ЗК07. Здатність бути критичним і самокритичним.  
ЗК08. Здатність працювати у команді.  
ЗК09. Здатність усно та письмово спілкуватися державною 
мовою під час виконання професійних обов’язків, взаємодіяти з 
колегами, керівниками та клієнтами в питаннях, що стосуються 
професійної сфери.  
ЗК10. Здатність працювати автономно.  
ЗК11. Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена 
суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (вільного 
демократичного) суспільства та необхідність його сталого 
розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і 
громадянина в Україні.  
ЗК 12. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, 
наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння 
історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця 
у загальній системі знань про природу і суспільство та у 
розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати 
різні види та форми рухової активності для активного 
відпочинку та ведення здорового способу життя.  

Спеціальні (фахові, 
предметні) 
компетентності (СК) 
 
 

СК01. Здатність досліджувати тенденції розвитку економіки, 
оцінювати сучасні економічні явища, з урахуванням фактору 
невизначеності.  
СК02. Розуміння особливостей функціонування сучасних 
світових та національних фінансових систем та їх структури.  
СК03. Здатність до діагностики стану фінансових систем, 
зокрема бюджетної та банківської систем, страхування.  
СК04. Здатність застосовувати знання законодавства у 
професійній діяльності.  
СК05. Здатність застосовувати сучасне інформаційне та 
програмне забезпечення для отримання та обробки даних у 
сфері фінансів, банківської справи та страхування. 
СК06. Здатність здійснювати ефективні комунікації.  
СК07. Здатність приймати професійні рішення, покращувати 
результати власної діяльності і роботи інших.  
СК08. Здатність підтримувати належний рівень знань та 
постійно підвищувати свою професійну підготовку. 

7 - Програмні результати навчання 
 ПР01. Знати та розуміти економічні категорії, закони, 

причинно-наслідкові та функціональні зв’язки, які існують між 
процесами та явищами на різних рівнях економічних систем.  
ПР02. Знати і розуміти теоретичні основи та принципи 
фінансової науки, особливості функціонування фінансових 
систем.  
ПР03. Визначати особливості функціонування сучасних 
світових та національних фінансових систем та їх структури.  
ПР04. Знати механізм функціонування фінансових систем, 
зокрема бюджетної та банківської систем, страхування.  
ПР05. Володіти методичним інструментарієм діагностики стану 
фінансових систем.  



 

 

ПР06. Застосовувати спеціалізовані інформаційні системи, 
сучасні фінансові технології та програмні продукти.  
ПР07. Ідентифікувати джерела та розуміти методологію 
визначення і методи отримання економічних даних.  
ПР08. Використовувати професійну аргументацію для 
донесення інформації, ідей, проблем та способів їх вирішення  
до фахівців і нефахівців у фінансовій сфері діяльності.  
ПР09. Вміти абстрактно мислити, застосовувати аналіз та синтез 
для виявлення ключових характеристик фінансових систем.  
ПР10. Спілкуватись в усній та письмовій формі іноземною 
мовою у професійній діяльності.  
ПР11. Застосовувати набуті теоретичні знання для розв’язання 
практичних завдань та змістовно інтерпретувати отримані 
результати.  
ПР12. Визначати та планувати можливості особистого 
професійного розвитку.  
ПР13. Демонструвати базові навички креативного та 
критичного мислення у професійному спілкуванні.  
ПР14. Виявляти навички самостійної роботи, гнучкого 
мислення, відкритості до нових знань.  
ПР15. Виконувати функціональні обов’язки в групі, 
пропонувати обґрунтовані рішення у професійній сфері.  
ПР16. Знати свої права і обов’язки як члена суспільства, 
розуміти цінності вільного демократичного суспільства, 
верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в 
Україні.  
ПР 17. Визначати досягнення і ідентифікувати цінності 
суспільства на основі розуміння місця предметної області у 
загальній системі знань, використовувати різні види та форми 
рухової активності для ведення здорового способу життя. 

8 - Ресурсне забезпечення реалізації програми 

Кадрове 
забезпечення 

Реалізацію освітньої програми забезпечують науково-
педагогічні працівники, чия академічна чи / та професійна 
кваліфікація відповідає профілю програми та дисциплін, що 
ними викладаються. Усі викладачі, задіяні у реалізації освітньої 
програми, регулярно проходять стажування. Викладання 
дисциплін професійної підготовки супроводжується зустрічами, 
гостьовими лекціями, майстер-класами практиків. 

Матеріально-
технічне 
забезпечення 

Використання комп’ютерних та спеціалізованих лабораторій 
КНТЕУ. 

Інформаційне та 
навчально-
методичне 
забезпечення 

Реалізація освітньої програми здійснюється за наявності 
повного забезпечення навчально-методичними комплексами 
дисциплін, програм практик та інших видів навчально-
методичних матеріалів.  
Інформаційне забезпечення здійснюється на базі Системи 
дистанційного навчання КНТЕУ, комп’ютерних аудиторій 
кафедри, ресурсів університету. 

9 - Академічна мобільність 
Національна 
кредитна мобільність 

Реалізується згідно Положення про порядок реалізації права на 
академічну мобільність у КНТЕУ на  основі двохсторонніх 



 

 

договорів  між КНТЕУ та ЗВО України 
Міжнародна 
кредитна мобільність 

Договори про співробітництво між КНТЕУ та закладами вищої 
освіти Франції, Великобританії, Польщі, Німеччини, в рамках 
яких здійснюється партнерський обмін та навчання студентів.  
Навчання за напрямком КА1 за попередньо визначеними 
курсами з отриманням кредитів в університетах країн-членів 
Програми Еразмус+ 

Навчання іноземних 
здобувачів вищої 
освіти 

Згідно правил прийому до КНТЕУ у 2021 році 

 



 

 

2. Перелік компонент освітньої програми та їх логічна послідовність 
2.1. Перелік компонент ОП 

Код н/д 

Компоненти освітньої програми  
(навчальні дисципліни, курсові проекти (роботи), практики,  

кваліфікаційний екзамен,  
випускна кваліфікаційна робота) 

Кількість 
кредитів 

1 2 3 
Обов’язкові компоненти 

ОК 1 Іноземна мова за професійним спрямуванням 21 
ОК 2 Інформаційні технології в професійній діяльності 6 
ОК 3 Вища та прикладна математика 12 
ОК 4 Правознавство 6 
ОК 5 Філософія 6 
ОК 6 Економічна теорія 6 
ОК 7 Гроші та кредит 6 
ОК 8 Фінанси 6 
ОК 9 Статистика 6 
ОК 10 Банківська система 5 
ОК 11 Страхування 6 

Загальний обсяг обовязкових компонент 86 
Вибіркові компоненти 

ВК 1 WEB-дизайн і  WEB-програмування 6 
ВК 2 Безпека життя 6 
ВК 3 Господарське право 6 
ВК 4 Екологія 6 
ВК 5 Економіка України 6 
ВК 6 Економіко-математичне моделювання 6 
ВК 7 Електронний документообіг 6 
ВК 8 ІсторіяУкраїни 6 
ВК 9 Політологія 6 
ВК 10 Релігієзнавство 6 
ВК 11 Світова культура  6 
ВК 12 Страхове право 6 
ВК 13 Українська мова (за професійним спрямуванням)  6 
ВК 14 Фінансова математика 6 
ВК 15 Фінансові та кредитні системи зарубіжних країн 6 
ВК 16 Фінансове право 6 

Загальний обсяг вибіркових компонент 30 
Практична підготовка 

Практична підготовка 3 
Атестація 

Кваліфікаційний екзамен 1 
ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ 120 

Для всіх компонентів освітньої програми формою підсумкового 
контролю є екзамен. 



 

 

2.2. Структурно-логічна схема ОП 

 
 

Практична 
підготовка 

ОК 3. Вища та 
прикладна 
математика 

ОК 6. 
Економічна 

теорія 

ОК 8. Фінанси 
ОК 7. Гроші та 

кредит 

ОК 9. 
Статистика 

ОК 11. 
Страхування 

ОК 10. Банківська 
система 

Кваліфікацій-
ний екзамен 

ОК 1. Іноземна 
мова за 

професійним 
спрямуванням 

ОК 1. Іноземна 
мова за 

професійним 
спрямуванням 

ОК 1. Іноземна 
мова за 

професійним 
спрямуванням 

ОК 1. Іноземна 
мова за 

професійним 
спрямуванням 

I курс 
1 семестр 

I курс 
2 семестр 

II курс 
3 семестр 

II курс 
4 семестр 

ОК 2. 
Інформаційні 
технології в 
професійній 
діяльності 

ОК 4. 
Правознавство 

ОК 5. 
Філософія 

ОК 3. Вища та 
прикладна 
математика 



 

 

3 . ÔÎÐÌÀ ÀÒÅÑÒÀÖ²¯ ÇÄÎÁÓÂÀ×²Â ÂÈÙÎ¯ ÎÑÂ²ÒÈ 
 

Àòåñòàö³ÿ âèïóñêíèê³â îñâ³òíüî¿ ïðîãðàìè ñïåö³àëüíîñò³ 072 «Ô³íàíñè 
áàíê³âñüêà ñïðàâà òà ñòðàõóâàííÿ» ïðîâîäèòüñÿ ó ôîðì³ êâàë³ô³êàö³éíîãî åêçàìåíó 
òà çàâåðøóºòüñÿ âèäà÷åþ äîêóìåíòó âñòàíîâëåíîãî çðàçêà ïðî ïðèñóäæåííÿ éîìó 
ñòóïåíÿ ìîëîäøèé áàêàëàâð ³ç ïðèñâîºííÿì êâàë³ô³êàö³¿: ñòóï³íü âèùî¿ îñâ³òè 
ìîëîäøèé áàêàëàâð ñïåö³àëüí³ñòü «Ô³íàíñè, áàíê³âñüêà ñïðàâà òà ñòðàõóâàííÿ» 
îñâ³òíüî-ïðîôåñ³éíà ïðîãðàìà «Ô³íàíñè, áàíê³âñüêà ñïðàâà òà ñòðàõóâàííÿ» . 

Àòåñòàö³ÿ çä³éñíþºòüñÿ â³äêðèòî òà ïóáë³÷íî. 
 

 



 

 

4. ÌÀÒÐÈÖŸ Â³ÄÏÎÂ³ÄÍÎÑÒ³ ÏÐÎÃÐÀÌÍÈÕ ÊÎÌÏÅÒÅÍÒÍÎÑÒÅÉ ÊÎÌÏÎÍÅÍÒÀÌ ÎÑÂ³ÒÍÜÎ¿ ÏÐÎÃÐÀÌÈ 

 

Êîìïîíåíòè / 
Êîìïåòåíò- 

íîñò³ 
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ÇÊ 01   +  + + + +        + +   +     +   
ÇÊ 02  + + +  + + + + + +  + + +  + +     + + +  + 
ÇÊ 03 +                           
ÇÊ 04  + +      +   +     + +          
ÇÊ 05 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 
ÇÊ 06 +     + + + + + +  +  + +    +      +  
ÇÊ 07     + + + +  + +                 
ÇÊ 08        +  + +                 
ÇÊ 09 +   +  + + +  + +   +         +    + 
ÇÊ 10 +       +  + +                 
ÇÊ 11    + +         +     + + + + +    + 
ÇÊ12     + + + +  + +  +               
ÑÊ 01      + + + + + +     +            
ÑÊ 02       + +  + +            +   + + 

ÑÊ 03       + +  + +      +        + +  
ÑÊ 04    +    +  + +   +         +    + 
ÑÊ 05  +       +        + +          
ÑÊ 06    +   + +  + +                 
ÑÊ 07    +  + + +  + +     +            
ÑÊ 08   + +  + + +  + +                 

 



 

 

5. ÌÀÒÐÈÖŸ ÇÀÁÅÇÏÅ÷ÅÍÍŸ ÏÐÎÃÐÀÌÍÈÕ ÐÅÇÓËÜÒÀÒ³Â ÍÀÂ÷ÀÍÍŸ (ÏÐ) Â³ÄÏÎÂ³ÄÍÈÌÈ ÊÎÌÏÎÍÅÍÒÀÌÈ ÎÑÂ³ÒÍÜÎ¿ ÏÐÎÃÐÀÌÈ 

Êîìïîíåíòè / 
 Ïðîãðàìí³ 

ðåçóëüòàòè 
íàâ÷àííÿ 
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ÏÐ01      + + + + + +     +            
ÏÐ02       + +  + +               +  
ÏÐ03       + +  + +   +         +   + + 
ÏÐ04       + +  + +   +         +   + + 
ÏÐ05        +  + +      +        + +  
ÏÐ06  + +      +   +     + +          
ÏÐ07      + + + + + +     + +           
ÏÐ08    +  + + +  + +   +         +    + 
ÏÐ09   +  + + + +  + +     + +   +     + +  
ÏÐ10 +                           
ÏÐ11  + + +  + + + + + +  + + +  + +     + + +  + 
ÏÐ12        +  + +                 
ÏÐ13     + + + +  + +                 
ÏÐ 14 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +  + 
ÏÐ 15    +   + +  + +                 
ÏÐ 16    + +         +     + + + + +    + 
ÏÐ 17     + + + +  + +  +               

 
 
 



 

 

Àðêóø ðåºñòðàö³¿ çì³í 

¹ ïîð. Äàòà 

Ïóíêòè, äî 
ÿêèõ 

âíîñÿòüñÿ 
çì³íè  

²í³ö³àòîð  
çì³íè 

Ïð³çâèùå, ³í³ö³àëè 
îñîáè, ùî â³äïîâ³äàº çà 

âíåñåííÿ çì³í 
Ï³äïèñ 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      
      

      

      

      

 
 



 

 

3 . ÔÎÐÌÀ ÀÒÅÑÒÀÖ²¯ ÇÄÎÁÓÂÀ×²Â ÂÈÙÎ¯ ÎÑÂ²ÒÈ 
 

Àòåñòàö³ÿ âèïóñêíèê³â îñâ³òíüî¿ ïðîãðàìè ñïåö³àëüíîñò³ 072 «Ô³íàíñè 
áàíê³âñüêà ñïðàâà òà ñòðàõóâàííÿ» ïðîâîäèòüñÿ ó ôîðì³ êâàë³ô³êàö³éíîãî åêçàìåíó 
òà çàâåðøóºòüñÿ âèäà÷åþ äîêóìåíòó âñòàíîâëåíîãî çðàçêà ïðî ïðèñóäæåííÿ éîìó 
ñòóïåíÿ ìîëîäøèé áàêàëàâð ³ç ïðèñâîºííÿì êâàë³ô³êàö³¿: ñòóï³íü âèùî¿ îñâ³òè 
ìîëîäøèé áàêàëàâð ñïåö³àëüí³ñòü «Ô³íàíñè, áàíê³âñüêà ñïðàâà òà ñòðàõóâàííÿ» 
îñâ³òíüî-ïðîôåñ³éíà ïðîãðàìà «Ô³íàíñè, áàíê³âñüêà ñïðàâà òà ñòðàõóâàííÿ» . 

Àòåñòàö³ÿ çä³éñíþºòüñÿ â³äêðèòî òà ïóáë³÷íî. 
 

 



 

 

4. ÌÀÒÐÈÖŸ Â³ÄÏÎÂ³ÄÍÎÑÒ³ ÏÐÎÃÐÀÌÍÈÕ ÊÎÌÏÅÒÅÍÒÍÎÑÒÅÉ ÊÎÌÏÎÍÅÍÒÀÌ ÎÑÂ³ÒÍÜÎ¿ ÏÐÎÃÐÀÌÈ 

 

Êîìïîíåíòè / 
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ÇÊ 05 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 
ÇÊ 06 +     + + + + + +  +  + +    +      +  
ÇÊ 07     + + + +  + +                 
ÇÊ 08        +  + +                 
ÇÊ 09 +   +  + + +  + +   +         +    + 
ÇÊ 10 +       +  + +                 
ÇÊ 11    + +         +     + + + + +    + 
ÇÊ12     + + + +  + +  +               
ÑÊ 01      + + + + + +     +            
ÑÊ 02       + +  + +            +   + + 

ÑÊ 03       + +  + +      +        + +  
ÑÊ 04    +    +  + +   +         +    + 
ÑÊ 05  +       +        + +          
ÑÊ 06    +   + +  + +                 
ÑÊ 07    +  + + +  + +     +            
ÑÊ 08   + +  + + +  + +                 

 



 

 

5. ÌÀÒÐÈÖŸ ÇÀÁÅÇÏÅ÷ÅÍÍŸ ÏÐÎÃÐÀÌÍÈÕ ÐÅÇÓËÜÒÀÒ³Â ÍÀÂ÷ÀÍÍŸ (ÏÐ) Â³ÄÏÎÂ³ÄÍÈÌÈ ÊÎÌÏÎÍÅÍÒÀÌÈ ÎÑÂ³ÒÍÜÎ¿ ÏÐÎÃÐÀÌÈ 
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ÏÐ01      + + + + + +     +            
ÏÐ02       + +  + +               +  
ÏÐ03       + +  + +   +         +   + + 
ÏÐ04       + +  + +   +         +   + + 
ÏÐ05        +  + +      +        + +  
ÏÐ06  + +      +   +     + +          
ÏÐ07      + + + + + +     + +           
ÏÐ08    +  + + +  + +   +         +    + 
ÏÐ09   +  + + + +  + +     + +   +     + +  
ÏÐ10 +                           
ÏÐ11  + + +  + + + + + +  + + +  + +     + + +  + 
ÏÐ12        +  + +                 
ÏÐ13     + + + +  + +                 
ÏÐ 14 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +  + 
ÏÐ 15    +   + +  + +                 
ÏÐ 16    + +         +     + + + + +    + 
ÏÐ 17     + + + +  + +  +               

 
 
 



 

 

4. ²íôîðìàö³ÿ ïðî îñâ³òí³ êîìïîíåíòè  (äèñöèïë³í) 
 
4.1. ÍÀÇÂÀ. ²ÍÎÇÅÌÍÀ ÌÎÂÀ (ÇÀ ÏÐÎÔÅÑ²ÉÍÈÌ ÑÏÐßÌÓÂÀÍÍßÌ). 
Òèï. Îáîâ’ÿçêîâà. 
Ð³ê íàâ÷àííÿ. 2022/2023; 2023/2024. 
Ñåìåñòð. I-IV. 
Ëåêòîð, â÷åíå çâàííÿ, íàóêîâèé ñòóï³íü, ïîñàäà. ²âàíåíêî Ã.Ï., âèêë. êàôåäðè 
³íîçåìíî¿ ô³ëîëîã³¿ òà ïåðåêëàäó, Òîíêîíîã ².Â., êàíä. ïåä. íàóê, äîö. êàô. ³íîçåìíî¿ 
ô³ëîëîã³¿ òà ïåðåêëàäó. 
Ðåçóëüòàòè íàâ÷àííÿ. Ôîðìóâàííÿ íåîáõ³äíîãî ð³âíÿ çíàíü òà íàáóòòÿ 
ïðàêòè÷íèõ íàâè÷îê ïðîôåñ³éíîãî ñï³ëêóâàííÿ, ÷èòàííÿ òà ïåðåêëàäó îðèã³íàëüíî¿ 
³íøîìîâíî¿ ë³òåðàòóðè ç ôàõó, íàïèñàííÿ àíîòàö³¿/ðåôåðàòó/ä³ëîâîãî ëèñòà, 
ðîáîòà ç êîìåðö³éíîþ äîêóìåíòàö³ºþ. 
Îáîâ’ÿçêîâ³ ïîïåðåäí³ íàâ÷àëüí³ äèñöèïë³íè. Âõ³äíèé ð³âåíü âîëîä³ííÿ ³íîçåìíîþ 
ìîâîþ Â1+. 
Çì³ñò. Äèñöèïë³íà âèâ÷åííÿ ³íîçåìíî¿ ìîâè ïðîôåñ³éíîãî ñïðÿìóâàííÿ ïîä³ëÿºòüñÿ íà 
òðè ìîäóë³. Ìîäóëü 1. Ôîðìóâàííÿ òåìàòè÷íîãî ñëîâíèêà åêîíîì³êè ³ á³çíåñó. Òåìè 
çàãàëüíîåêîíîì³÷íîãî õàðàêòåðó: Á³çíåñ òà êîìåðö³éí³ îðãàí³çàö³¿. Îðãàí³çàö³ÿ òà 
ïåðñîíàë. Ïðîäóêò, ðèíîê òà ðèíêîâ³ â³äíîñèíè. Ô³íàíñè. Îáë³ê ³ àóäèò. Áàíêè ³ 
áàíê³âñüêà ä³ÿëüí³ñòü. Ì³æíàðîäíèé á³çíåñ. Çàñîáè ä³ëîâîãî ñï³ëêóâàííÿ.  
Ìîäóëü 2. Ðîçâèòîê ïðîôåñ³éíî-îð³ºíòîâàíî¿ êîìóí³êàòèâíî¿ ìîâíî¿ êîìïåòåíö³¿ äëÿ 
åôåêòèâíîãî ñï³ëêóâàííÿ ó ñôåð³ åêîíîì³êè. Áóäóºòüñÿ íà ³íøîìîâíîìó ôàõîâîìó 
ìàòåð³àë³, àëå íà á³ëüø øèðîê³é ëåêñè÷í³é îñíîâ³ òà ç óðàõóâàííÿì 
âóçüêîïðîôåñ³éíîãî ñïðÿìóâàííÿ. Òåìè: Áàíê³âñüêà ñèñòåìà Óêðà¿íè. 
Ôåäåðàëüíà ðåçåðâíà ñèñòåìà. Áàíê Âåëèêî¿ Áðèòàí³¿. Íàö³îíàëüíèé áàíê 
Óêðà¿íè. Ãðîø³ òà ¿õ ôóíêö³¿. Ö³íí³ ïàïåðè. Îðãàí³çàö³éíà ñòðóêòóðà áàíêó. 
Áàíê³âñüê³ ïîñëóãè. Òèïè áàíê³âñüêèõ ðàõóíê³â. Ô³íàíñè òà ¿õ ôóíêö³¿. 
Ô³íàíñîâ³ óñòàíîâè. Ì³æíàðîäí³ ô³íàíñè. Êðåäèòíà ñèñòåìà Óêðà¿íè. 
Ñòðàõóâàííÿ. Âèäè ñòðàõóâàííÿ. Ïðåòåíç³¿ òà ñàíêö³¿. Ñòðàõóâàííÿ æèòòÿ. 
«Îðàíòà». «Ëëîéäç».  
Ìîäóëü 3. Ëåêñè÷íèé ì³í³ìóì ä³ëîâèõ êîíòàêò³â, ä³ëîâèõ çóñòð³÷åé, íàðàä òà ìîâí³ 
îñîáëèâîñò³ ä³ëîâîãî ëèñòóâàííÿ. Ôîðìóâàííÿ óì³íü ³ íàâè÷îê ä³ëîâîãî ëèñòóâàííÿ, 
ä³ëîâèõ êîíòàêò³â.  
Ðåêîìåíäîâàí³ äæåðåëà òà ³íø³ íàâ÷àëüí³ ðåñóðñè / çàñîáè. 
1. Áàçîâèé êóðñ àíãë³éñüêî¿ ìîâè ç åêîíîì³êè=Basic English of Economics : 
ï³äðó÷íèê / À.Ã. Ëàòèã³íà. – 2-ãå âèä., ïåðåðîáë. òà äîïîâ. – Ê. : Êè¿â. íàö. 
òîðã.-åêîí. óí-ò, 2013. – 456 ñ. 
2. Àíãë³éñüêà ìîâà (çà ïðîôåñ³éíèì ñïðÿìóâàííÿì): çá³ðíèê ëåêñèêî-ãðàìàòè÷íèõ 
òåñò³â ×. 2 / àâò. ª.Â. Ðóäåøêî, Ã.Ï. ²âàíåíêî; ÊÍÒÅÓ, Êàô. ñó÷àñ. 
ºâðîïåéñüêèõ ìîâ. – Êè¿â : ÊÍÒÅÓ,2015. 
3. Àíãë³éñüêà ìîâà äëÿ åêîíîì³ñò³â=English for Economists : íàâ÷. ïîñ³á. äëÿ 
ñäóä. âèù. íàâ÷. çàêë. / À.Ï. Ðîçóì. – Ê. : Êè¿â. íàö. òîðã.-åêîí. óí-ò, 2014. – 



 

 

312 ñ. 
 Çàïëàíîâàí³ íàâ÷àëüí³ çàõîäè òà ìåòîäè âèêëàäàííÿ. 
- ïðàêòè÷í³ çàíÿòòÿ, ñàìîñò³éíà ðîáîòà; 
- ³íòåðàêòèâí³ ìåòîäè òà òåõíîëîã³¿ âèêëàäàííÿ, êîìï’þòåðíå òåñòóâàííÿ. 
Ìåòîäè îö³íþâàííÿ:  
– ïîòî÷íèé êîíòðîëü (îïèòóâàííÿ, òåñòóâàííÿ, êîíòðîëüí³ ðîáîòè); 
– ï³äñóìêîâèé êîíòðîëü (ïèñüìîâèé åêçàìåí). 
Ìîâà íàâ÷àííÿ òà âèêëàäàííÿ. Àíãë³éñüêà, ôðàíöóçüêà, í³ìåöüêà. 
 
4.2. ÍÀÇÂÀ. ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ÉÍ² ÒÅÕÍÎËÎÃ²¯ Â ÏÐÎÔÅÑ²ÉÍ²É Ä²ßËÜÍÎÑÒ². 
Òèï. Îáîâ’ÿçêîâà. 
Ð³ê íàâ÷àííÿ. 2022/2023. 
Ñåìåñòð. I. 
Ëåêòîð, â÷åíå çâàííÿ, íàóêîâèé ñòóï³íü, ïîñàäà.  Ðàññàìàê³í Â.ß., äîö., êàíä. 
òåõ. íàóê, äîö. êàô. ³íæåíåð³¿ ïðîãðàìíîãî çàáåçïå÷åííÿ  òà ê³áåðáåçïåêè. 
Ðåçóëüòàòè íàâ÷àííÿ. Ôîðìóâàííÿ ó ñòóäåíò³â íåîáõ³äíîãî ð³âíÿ êîìï’þòåðíî¿ 
ãðàìîòíîñò³ òà ³íôîðìàö³éíî¿ êóëüòóðè, íàáóòòÿ ïðàêòè÷íèõ íàâè÷îê 
âèêîðèñòàííÿ ñó÷àñíèõ ³íôîðìàö³éíèõ òåõíîëîã³é ³ ïàêåò³â ïðèêëàäíèõ ïðîãðàì 
äëÿ ðîçâ’ÿçàííÿ ð³çíîìàí³òíèõ åêîíîì³÷íèõ çàäà÷. Çàñâîºííÿ òåîðåòè÷íèõ çàñàä 
³íôîðìàö³éíèõ òåõíîëîã³é òà çàñòîñîâóâàíèõ ó ö³é ãàëóç³ íàóêè êëþ÷îâèõ ïîíÿòü. 
Îáîâ’ÿçêîâ³ ïîïåðåäí³ íàâ÷àëüí³ äèñöèïë³íè. «²íôîðìàòèêà» ð³âíÿ ïîâíî¿ çàãàëüíî¿ 
ñåðåäíüî¿ îñâ³òè. 
Çì³ñò. Îñíîâè ðîáîòè â õìàðíèõ ñåðåäîâèùàõ. Õìàðí³ ñåðâ³ñè Microsoft 365, 
Google. Ðîáîòà â êîðïîðàòèâíîìó õìàðíîìó ñåðåäîâèù³ Microsoft 365. Ãðàô³÷í³ 
ðåäàêòîðè. Ñòâîðåííÿ òà ïîêàç ïðåçåíòàö³é. Ãåíåðàö³ÿ QR-êîä³â òà ¿õ 
âèêîðèñòàííÿ. Îðãàí³çàö³ÿ àïàðàòíîãî òà ïðîãðàìíîãî çàáåçïå÷åííÿ ðîáî÷îãî ì³ñöÿ. 
Òåêñòîâèé ïðîöåñîð MS Word, éîãî ïðèçíà÷åííÿ òà ôóíêö³îíàëüí³ ìîæëèâîñò³. 
Ôóíäàìåíòàëüí³ îñíîâè òà ïðèíöèïè ôóíêö³îíóâàííÿ ²íòåðíåò. Òàáëè÷íèé ïðîöåñîð 
MS Excel, éîãî çàãàëüíà õàðàêòåðèñòèêà. Îá’ºêòè MS Excel. Îñíîâè ðîáîòè ó 
ñåðåäîâèù³ MS Excel. Îïåðàö³¿ ñòâîðåííÿ, ðåäàãóâàííÿ òà ôîðìàòóâàííÿ 
åëåêòðîííèõ òàáëèöü MS Excel. Ðîáîòà ç ôóíêö³ÿìè ³ ôîðìóëàìè. Ðîáîòà ç 
òàáëèöÿìè MS Excel, ÿê ç áàçîþ äàíèõ. Ñòâîðåííÿ, ðåäàãóâàííÿ ³ ôîðìàòóâàííÿ  
ãðàô³ê³â  òà ä³àãðàì. Àíàë³ç äàíèõ ó ñåðåäîâèù³  òàáëè÷íîãî ïðîöåñîðà MS 
Excel. Áàçè äàíèõ, îñíîâí³ ïîíÿòòÿ òà âèçíà÷åííÿ. Ðîáîòà ç ïðîôåñ³éíèìè áàçàìè 
äàíèõ. Åëåêòðîíí³ äîâ³ð÷³ ïîñëóãè. Ïðàâèëà ñòâîðåííÿ òà âèêîðèñòàííÿ 
ïåðñîíàëüíèõ ïàðîë³â  

Ðåêîìåíäîâàí³ äæåðåëà òà ³íø³ íàâ÷àëüí³ ðåñóðñè/çàñîáè: 
1. Weverka P. Office 365 All-in-One For Dummies (For Dummies 

(Computer/Tech)) 1st Edition (June 25, 2019). – 848 p. 
2. Ìåëüíèêîâà Î.Ï. Åêîíîì³÷íà ³íôîðìàòèêà. Íàâ÷àëüíèé ïîñ³áíèê. / Î.Ï. Ìåëüíèêîâà. – 

Ê.: Öåíòð íàâ÷àëüíî¿ ë³òåðàòóðè, 2019. – 424 ñ. 



 

 

3. Õîðîøêî Î.Â. Çàõèñò ñèñòåì åëåêòðîííèõ êîìóí³êàö³é: íàâ÷.ïîñ³á./ Â.Î. 
Õîðîøêî, Î.Â. Êðèâîðó÷êî, Ì.Ì. Áðà³ëîâñüêèé òà ³í. – Êè¿â: Êè¿â. íàö. òîðã.-
åêîí. óí-ò, 2019. – 164 ñ. 

Çàïëàíîâàí³ íàâ÷àëüí³ çàõîäè òà ìåòîäè âèêëàäàííÿ. Ïîºäíàííÿ òðàäèö³éíèõ òà 
íåòðàäèö³éíèõ ìåòîä³â âèêëàäàííÿ ç âèêîðèñòàííÿì ³ííîâàö³éíèõ òåõíîëîã³é: ëåêö³¿ 
(òåìàòè÷í³, ïðîáëåìí³) ç âèêîðèñòàííÿì ìóëüòèìåä³éíèõ çàñîá³â; ëàáîðàòîðí³ 
ðîáîòè (òðàäèö³éí³, òðåí³íãîâ³ çàâäàííÿ, êîìï’þòåðíå òåñòóâàííÿ); çàñòîñóâàííÿ 
åëåìåíò³â äèñòàíö³éíîãî íàâ÷àííÿ. 
Ìåòîäè îö³íþâàííÿ:  
–  ïîòî÷íèé  êîíòðîëü - îïèòóâàííÿ,  òåñòóâàííÿ, êîìïëåêñí³ êîíòðîëüí³ ðîáîòè;  
–  ï³äñóìêîâèé êîíòðîëü – ïèñüìîâèé åêçàìåí. 
Ìîâà íàâ÷àííÿ òà âèêëàäàííÿ. Óêðà¿íñüêà. 
 
4.3. ÍÀÇÂÀ. ÂÈÙÀ ÒÀ ÏÐÈÊËÀÄÍÀ ÌÀÒÅÌÀÒÈÊÀ. 
Òèï. Îáîâ’ÿçêîâà 
Ð³ê íàâ÷àííÿ.  2022/2023. 
Ñåìåñòð.  I-II. 
Ëåêòîð, íàóêîâèé ñòóï³íü, ïîñàäà. Áºëîâà Ì.Î., äîöåíò, êàíä. ô³ç.-ìàò. íàóê, äîö. 
êàô. âèùî¿ òà ïðèêëàäíî¿ ìàòåìàòèêè. 
 Ðåçóëüòàòè íàâ÷àííÿ.Çíàííÿ îñíîâíèõ ïîíÿòü ³ ìåòîä³â âèùî¿ ìàòåìàòèêè òà 
çäàòí³ñòü ¿õ çàñòîñîâóâàòè ïðè âèð³øåííÿ ìàòåìàòè÷íèõ, ô³íàíñîâèõ òà 
åêîíîì³÷íèõ çàäà÷. Âîëîä³ííÿ ìåòîäèêîþ ïîáóäîâè, çàñòîñóâàííÿ òà àíàë³çó 
ìàòåìàòè÷íèõ ìîäåëåé äëÿ îö³íêè ñòàíó òà ïðîãíîçó ðîçâèòêó åêîíîì³÷íèõ ÿâèù ³ 
ïðîöåñ³â çà íàÿâíîþ ³íôîðìàö³ºþ. Âì³ííÿ íàóêîâî îá´ðóíòîâóâàòè òà 
³íòåðïðåòóâàòè îòðèìàí³ ìàòåìàòèêî-ñòàòèñòè÷í³ ðåçóëüòàòè äîñë³äæåíü.  
Îáîâ’ÿçêîâ³ ïîïåðåäí³ íàâ÷àëüí³ äèñöèïë³íè. «Ìàòåìàòèêè» ð³âíÿ ïîâíî¿ çàãàëüíî¿ 
ñåðåäíüî¿ îñâ³òè. 
Çì³ñò. Îñíîâí³ ïîíÿòòÿ òà ìåòîäè ë³í³éíî¿ àëãåáðè: ìàòðèö³ òà îïåðàö³¿ íàä íèìè, 
âèçíà÷íèêè, ðîçâ’ÿçàííÿ ñèñòåìè ë³í³éíèõ àëãåáðà¿÷íèõ ð³âíÿíü. Çàñòîñóâàííÿ 
ìåòîä³â ë³í³éíî¿ àëãåáðè ó çàäà÷àõ åêîíîì³êè. Åëåìåíòè âåêòîðíî¿ àëãåáðè òà 
àíàë³òè÷íî¿ ãåîìåòð³¿. Îñíîâè ìàòåìàòè÷íîãî àíàë³çó. Ïîíÿòòÿ ïðî âèðîáíè÷³ 
ôóíêö³¿. Çàñòîñóâàííÿ ïîõ³äíèõ â åêîíîì³÷íèõ ðîçðàõóíêàõ. Ïðèêëàäè 
çàñòîñóâàííÿ ôóíêö³é áàãàòüîõ çì³ííèõ â çàäà÷àõ åêîíîì³êè. Çâè÷àéí³ 
äèôåðåíö³àëüí³ ð³âíÿííÿ, îñíîâí³ ìåòîäè ¿õ ðîçâ’ÿçóâàííÿ òà âèêîðèñòàííÿ ó 
çàäà÷àõ åêîíîì³÷íî¿ äèíàì³êè. Âèïàäêîâ³ ïîä³¿.  Âèïàäêîâ³ âåëè÷èíè.  Åëåìåíòè 
ìàòåìàòè÷íî¿ ñòàòèñòèêè òà ¿õ çàñòîñóâàííÿ äî çàäà÷ âèðîáíèöòâà, ïëàíóâàííÿ, 
óïðàâë³ííÿ, ö³íîóòâîðåííÿ.  
Ðåêîìåíäîâàí³ äæåðåëà òà ³íø³ íàâ÷àëüí³ ðåñóðñè/çàñîáè. 
1. Ùåò³í³íà Î.Ê. Âèùà òà ïðèêëàäíà ìàòåìàòèêà â åêîíîì³÷íèõ ïðèêëàäàõ òà 
çàäà÷àõ: ïðàêòèêóì: íàâ÷.ïîñ³áíèê/ Ùåò³í³íà Î.Ê., Êîâàëü÷óê Ò.Â.[òà ³íø³]. – Ê.: 
ÊÍÒÅÓ.–×.1.– 2015. – 244ñ. 



 

 

2. Ùåò³í³íà Î.Ê. Âèùà òà ïðèêëàäíà ìàòåìàòèêà â åêîíîì³÷íèõ ïðèêëàäàõ òà 
çàäà÷àõ: ïðàêòèêóì: íàâ÷.ïîñ³áíèê/ Ùåò³í³íà Î.Ê., Êîâàëü÷óê Ò.Â.[òà ³íø³]. – Ê.: 
ÊÍÒÅÓ.–×.2.– 2019. – 416 ñ. 
3. Á³ëîóñîâà Ñ.Â. Ìàòåìàòèêà äëÿ åêîíîì³ñò³â. Çá³ðíèê çàäà÷: íàâ÷. ïîñ³á. / 
Á³ëîóñîâà Ñ.Â., Áîðèñåéêî Â.Î., Ãëàäêà Þ.À. òà ³íø³. − Ê.:  ÊÍÒÅÓ, 2015. – 
504 c. 
Çàïëàíîâàí³ íàâ÷àëüí³ çàõîäè òà ìåòîäè âèêëàäàííÿ. Ëåêö³¿, ïðàêòè÷í³ 
çàíÿòòÿ. 
Ìåòîäè îö³íþâàííÿ. 
- ïîòî÷íèé (êîíòðîëüí³ ðîáîòè, îïèòóâàííÿ); 
- ï³äñóìêîâèé – ïèñüìîâèé åêçàìåí. 
Ìîâà íàâ÷àííÿ òà âèêëàäàííÿ. Óêðà¿íñüêà. 
 
4.4. ÍÀÇÂÀ. ÏÐÀÂÎÇÍÀÂÑÒÂÎ. 
Òèï. Îáîâ’ÿçêîâà. 
Ð³ê íàâ÷àííÿ. 2022/2023. 
Ñåìåñòð. I. 
Ëåêòîð, â÷åíå çâàííÿ, íàóêîâèé ñòóï³íü, ïîñàäà.  Ñîíþê Î.Â., ê.þ.í., äîö. 
êàôåäðè ïðàâîâîãî çàáåçïå÷åííÿ áåçïåêè á³çíåñó. 
Ðåçóëüòàòè íàâ÷àííÿ.  Ôîðìóâàííÿ íåîáõ³äíîãî ð³âíÿ çíàíü ç òåîð³¿ äåðæàâè ³ 
ïðàâà, îñíîâ öèâ³ëüíîãî, ñ³ìåéíîãî, òðóäîâîãî, àäì³í³ñòðàòèâíîãî òà êðèì³íàëüíîãî 
ïðàâà Óêðà¿íè òà íàáóòòÿ ïðàêòè÷íèõ íàâè÷îê çàñòîñóâàííÿ öèõ çíàíü. 
Îáîâ’ÿçêîâà ïîïåðåäíÿ íàâ÷àëüíà äèñöèïë³íà. «Ô³ëîñîô³ÿ». 
Çì³ñò. Îñíîâè òåîð³¿ äåðæàâè. Çàãàëüíå ïîíÿòòÿ ïðàâà. Íîðìè ïðàâà. Äæåðåëà 
ïðàâà. Ñèñòåìà ïðàâà. Ðåàë³çàö³¿ ïðàâà. Ïîíÿòòÿ çàêîííîñò³ ³ ïðàâîïîðÿäêó. 
Ïðàâîïîðóøåííÿ òà þðèäè÷íà â³äïîâ³äàëüí³ñòü. Ïîíÿòòÿ öèâ³ëüíîãî ïðàâà. 
Ñóá’ºêòè öèâ³ëüíîãî ïðàâà. Öèâ³ëüíî-ïðàâîâ³ óãîäè (ïðàâî÷èíè). Ïðåäñòàâíèöòâî 
â öèâ³ëüíîìó ïðàâ³. Çîáîâ’ÿçàëüíå ïðàâî. Ñ³ìåéíå çàêîíîäàâñòâî. Ïîíÿòòÿ òà 
âèíèêíåííÿ òðóäîâèõ ïðàâîâ³äíîñèí. Ïðèïèíåííÿ òðóäîâèõ ïðàâîâ³äíîñèí. Ïðàâîâå 
ðåãóëþâàííÿ ðîáî÷îãî ÷àñó ³ ÷àñó â³äïî÷èíêó. Òðóäîâà äèñöèïë³íà, 
äèñöèïë³íàðíà òà ìàòåð³àëüíà â³äïîâ³äàëüí³ñòü. Ïðàâîâå ðåãóëþâàííÿ òðóäîâèõ 
ñïîð³â. Àäì³í³ñòðàòèâíèé ïðèìóñ òà àäì³í³ñòðàòèâíà â³äïîâ³äàëüí³ñòü. Çàãàëüíå 
ïîíÿòòÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâà òà êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³. 
Ðåêîìåíäîâàí³ äæåðåëà òà ³íø³ íàâ÷àëüí³ ðåñóðñè / çàñîáè. 
1. Çàëèïåöüêèé Ì.Ò. Ïðàâîçíàâñòâî / Ì.Ò. Çàëèïåöüêèé, Â.Ò. Ìàøèêà. –  
Óæãîðîä: íàâ÷. ïîñ³á.  Ò.: Ë³ðà, 2013. 
2. Ïðàâîçíàâñòâî [Òåêñò] : íàâ÷. ïîñ³á. äëÿ ñòóäåíò³â ÂÍÇ / [Þ. Å. Ãóáåí³ òà 
³í.] ; çà ðåä. Þ. Å. Ãóáåí³, Ð. Ï. Âîçíÿêà, Â. ². Àíäð³¿âà. – Ëüâ³â : Óêðà¿íñüê³ 
òåõíîëîã³¿, 2014. – 407 ñ. 
3. Çá³ðíèê çàêîí³â Óêðà¿íè äî êóðñó «Ïðàâîçíàâñòâî» [Òåêñò] : íàâ÷. ïîñ³á. äëÿ 
ñòóä. âèù. íàâ÷. çàêë. : [ó 2 ò.] / [óïîðÿä. Â. Ì. Êèðè÷åíêî, Þ. Â. Êèðè÷åíêî] ; 



 

 

Çàïîð³ç. íàö. òåõí. óí-ò. – Çàïîð³ææÿ : ÇÍÒÓ, 2013. Ò. 1. – 2013. – 343 ñ., Ò. 
2. – 2013. – 243 ñ. 
Çàïëàíîâàí³ íàâ÷àëüí³ çàõîäè òà ìåòîäè âèêëàäàííÿ. 
Ïîºäíàííÿ òðàäèö³éíèõ òà íåòðàäèö³éíèõ ìåòîä³â âèêëàäàííÿ ³ç âèêîðèñòàííÿì 
³ííîâàö³éíèõ òåõíîëîã³é. Ëåêö³¿ (îãëÿäîâà/òåìàòè÷íà/ ïðîáëåìíà/ëåêö³ÿ-
êîíñóëüòàö³ÿ/ëåêö³ÿ-êîíôåðåíö³ÿ), ñåì³íàðñüê³, ïðàêòè÷í³, 
(òðåí³íã/ïðåçåíòàö³ÿ/äèñêóñ³ÿ/êîìóí³êàòèâíèé ìåòîä/³ì³òàö³ÿ) çàíÿòòÿ, 
ñàìîñò³éíà ðîáîòà, êîíñóëüòàö³¿. 
Ìåòîäè îö³íþâàííÿ: 
- ïîòî÷íèé êîíòðîëü (îïèòóâàííÿ, ïèñüìîâ³ ðîáîòè, ñèòóàö³éí³ çàâäàííÿ); 
- ï³äñóìêîâèé êîíòðîëü (ïèñüìîâèé åêçàìåí). 
Ìîâà íàâ÷àííÿ òà âèêëàäàííÿ. Óêðà¿íñüêà. 
 
4.5. ÍÀÇÂÀ. Ô²ËÎÑÎÔ²ß. 
Òèï. Îáîâ’ÿçêîâà. 
Ð³ê íàâ÷àííÿ. 2022/2023. 
Ñåìåñòð. I. 
Ëåêòîð, â÷åíå çâàííÿ, íàóêîâèé ñòóï³íü, ïîñàäà. Ìîðîçîâ À.Þ., äîö, äîêò. 
ô³ëîñîô. íàóê, ïðîôåñîð êàôåäðè ô³ëîñîô³¿, ñîö³îëîã³¿ òà ïîë³òîëîã³¿. 
Ðåçóëüòàòè íàâ÷àííÿ. Ôîðìóâàííÿ ô³ëîñîôñüêî¿ êóëüòóðè ìèñëåííÿ òà ï³çíàííÿ 
íàâêîëèøíüîãî ñâ³òó òà ñàìîãî ñåáå, íàâè÷îê çàñòîñóâàííÿ ô³ëîñîôñüêî¿ 
ìåòîäîëîã³¿. 
Îáîâ’ÿçêîâ³ ïîïåðåäí³ íàâ÷àëüí³ äèñöèïë³íè. «Îñíîâè ïñèõîëîã³¿», «²ñòîð³ÿ 
Óêðà¿íè» ð³âíÿ ïîâíî¿ çàãàëüíî¿ ñåðåäíüî¿ îñâ³òè.   
Çì³ñò. Ô³ëîñîô³ÿ ÿê óí³âåðñàëüíèé òèï çíàíü. Îíòîëîã³ÿ. Ô³ëîñîôñüêå ðîçóì³ííÿ 
ñâ³òó. Ô³ëîñîôñüêà àíòðîïîëîã³ÿ. Ô³ëîñîô³ÿ ëþäèíè. Ô³ëîñîô³ÿ ñâ³äîìîñò³. 
Ãíîñåîëîã³ÿ. Ô³ëîñîô³ÿ ï³çíàííÿ. Ä³àëåêòèêà – âñåçàãàëüíà òåîð³ÿ ðîçâèòêó. 
Ô³ëîñîô³ÿ ñóñï³ëüñòâà. Ô³ëîñîô³ÿ åêîíîì³êè. Ô³ëîñîô³ÿ ìîðàë³. Ô³ëîñîô³ÿ 
ðåë³ã³¿. Ô³ëîñîô³ÿ êóëüòóðè. Ô³ëîñîô³ÿ öèâ³ë³çàö³¿. 
Ðåêîìåíäîâàí³ äæåðåëà òà ³íø³ íàâ÷àëüí³ ðåñóðñè/çàñîáè 
1. Øêåïó Ì.Î. Ô³ëîñîô³ÿ. Íàâ÷àëüíèé ïîñ³áíèê. – Ê.: ÊÍÒÅÓ, 2013. – 347 ñ.  
2. Ìîðîçîâ À.Þ. ²íòó¿ö³ÿ â ïîøóêàõ äîáðà. Ìîíîãðàô³ÿ – Ê., Ëîãîñ, 2013. – 416.  
3. Ô³ëîñîô³ÿ. Õðåñòîìàò³ÿ. – Íàâ÷. ïîñ³áí. – Ê.: ÊÍÒÅÓ, 2010. – 160 ñ. 
Çàïëàíîâàí³ íàâ÷àëüí³ çàõîäè òà ìåòîäè âèêëàäàííÿ. 
Ëåêö³¿, ñåì³íàðñüê³, ïðàêòè÷í³ çàíÿòòÿ ç âèêîðèñòàííÿì ³íôîðìàö³éíèõ 
òåõíîëîã³é. 
Ìåòîäè îö³íþâàííÿ: 

– ïîòî÷íèé êîíòðîëü (îïèòóâàííÿ, êîëîêâ³óìè, òåñòóâàííÿ); 
– ï³äñóìêîâèé êîíòðîëü (ïèñüìîâèé åêçàìåí). 

Ìîâà íàâ÷àííÿ òà âèêëàäàííÿ. Óêðà¿íñüêà. 
 
4.6. ÍÀÇÂÀ. ÅÊÎÍÎÌ²×ÍÀ ÒÅÎÐ²ß. 



 

 

Òèï. Îáîâ’ÿçêîâà. 
Ð³ê íàâ÷àííÿ. 2022/2023. 
Ñåìåñòð. II. 
Ëåêòîð, â÷åíå çâàííÿ, íàóêîâèé ñòóï³íü, ïîñàäà. Í³êîëàºöü Ê.Ì., ïðîô., äîêò. 
³ñòîð. íàóê, ïðîô. êàô. åêîíîì³÷íî¿ òåîð³¿ òà êîíêóðåíòíî¿ ïîë³òèêè. 
Ðåçóëüòàòè íàâ÷àííÿ. Ôîðìóâàííÿ åêîíîì³÷íî¿ êóëüòóðè ìèñëåííÿ òà ï³çíàííÿ 
åêîíîì³÷íèõ â³äíîñèí ñóñï³ëüñòâà, ðîçóì³ííÿ ìåõàí³çìó ôóíêö³îíóâàííÿ íàö³îíàëüíî¿ 
åêîíîì³êè, íàâè÷îê ì³êðîåêîíîì³÷íîãî äîñë³äæåííÿ ïîâåä³íêè òà âçàºìîä³¿ îêðåìèõ 
ñóá’ºêò³â ðèíêó; âì³ííÿ â³ëüíî îð³ºíòóâàòèñÿ â òåîðåòè÷íèõ çàêîíîì³ðíîñòÿõ òà 
îñîáëèâîñòÿõ ðîçâèòêó ãîñïîäàðñüêèõ ñèñòåì çàãàëîì òà â òðàíñôîðìàö³éí³é 
åêîíîì³ö³ Óêðà¿íè; ðîçóì³ííÿ îñíîâíèõ çàêîíîì³ðíîñòåé òà ïðèíöèï³â ôóíêö³îíóâàííÿ 
ðèíêîâî¿ åêîíîì³êè; çäàòí³ñòü àíàë³çóâàòè ìîòèâàö³¿ òà ñòðàòåã³¿ ïîâåä³íêè 
ï³äïðèºìñòâà â óìîâàõ ðèíêîâîãî ãîñïîäàðþâàííÿ; ðîçóì³ííÿ ñïåöèô³êè ïåðåõ³äíîãî 
ïåð³îäó, ïðîáëåì ðèíêîâî¿ òðàíñôîðìàö³¿ åêîíîì³êè Óêðà¿íè; ñïðîìîæí³ñòü 
óñâ³äîìëþâàòè ñó÷àñí³ ïðîöåñè ãëîáàë³çàö³¿ åêîíîì³÷íîãî æèòòÿ ëþäñòâà. 
Îáîâ’ÿçêîâ³ ïîïåðåäí³ íàâ÷àëüí³ äèñöèïë³íè. «Îñíîâè åêîíîì³êè» ð³âíÿ ïîâíî¿ 
çàãàëüíî¿ ñåðåäíüî¿ îñâ³òè. 
Çì³ñò. Ï³äïðèºìñòâî â óìîâàõ ðèíêîâîãî ãîñïîäàðþâàííÿ. Ïîïèò òà ïðîïîçèö³ÿ. Òåîð³ÿ 
åëàñòè÷íîñò³. Òåîð³ÿ ãðàíè÷íèõ ïðîäóêò³â òà ì³êðîåêîíîì³÷íà ìîäåëü ô³ðìè. 
Âèòðàòè, ¿õ ïðèðîäà òà ñòðóêòóðà. Ìàòðèöÿ ðèíêîâèõ ñòðóêòóð. Ôîðìóâàííÿ 
ïîïèòó íà åêîíîì³÷í³ ðåñóðñè. Äåðæàâà â ì³êðîåêîíîì³÷í³é òåîð³¿: çîâí³øí³ åôåêòè 
òà ãðîìàäñüê³ áëàãà. Ñóòí³ñòü ïðîöåñó ñóñï³ëüíîãî â³äòâîðåííÿ. Â³äòâîðåííÿ 
íàö³îíàëüíîãî ïðîäóêòó ³ íàö³îíàëüíîãî áàãàòñòâà. Âèì³ðþâàííÿ ðåçóëüòàò³â 
ìàêðîåêîíîì³÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³. Ñóêóïíèé ïîïèò òà ñóêóïíà ïðîïîçèö³ÿ. Êîëèâàííÿ 
ñóêóïíîãî ïîïèòó â ìîäåëÿõ ìóëüòèïë³êàòîðà. Íàö³îíàëüíèé ðèíîê òà éîãî ð³âíîâàãà. 
Ìîäåë³ ìàêðîåêîíîì³÷íî¿ ð³âíîâàãè. Ð³âíîâàãà íà ðèíêó ãðîøåé. ²íôëÿö³ÿ òà 
àíòè³íôëÿö³éíà ïîë³òèêà. Çàéíÿò³ñòü ³ áåçðîá³òòÿ. Äåðæàâíèé áîðã ³ éîãî âïëèâ 
íà íàö³îíàëüíó åêîíîì³êó. Ìàêðîåêîíîì³÷íà ïîë³òèêà òà åêîíîì³÷íå çðîñòàííÿ ó 
â³äêðèò³é åêîíîì³ö³.  
Ðåêîìåíäîâàí³ äæåðåëà òà ³íø³ íàâ÷àëüí³ ðåñóðñè/çàñîáè. 
1. Åêîíîì³÷íà òåîð³ÿ: ï³äðó÷íèê / Â.Ä. Ëàãóò³í, Þ.Ì. Óìàíö³â, Ò.À. Ùåðáàêîâà 

òà ³í.; çà çàã. ðåä. Â.Ä. Ëàãóò³íà. - Êè¿â: Êè¿â. íàö. òîðã.-åêîí. óí-ò, 2018. 
- 608 ñ.  

2. Ëèñåíêî Ñ.Ì., Ëÿøîê ß.Î. Îñíîâè åêîíîì³÷íî¿ òåîð³¿. Ïðàêòèêóì. Íàâ÷àëüíèé 
ïîñ³áíèê. / Ëèñåíêî Ñ.Ì., Ëÿøîê ß.Î. – Â³ííèöÿ: ÒÎÂ «Í³ëàí-ËÒÄ», 2017. – 
268 ñ. 

3. Ñîêîëîâ Ì. Åêîíîì³÷íà òåîð³ÿ: ï³äðó÷íèê / Ì. Ñîêîëîâ, Ì. Ãîðëà÷, Â. Ãóùåíêî, Ì. 
Êðèìîâ, Ì. Æèëåíêîâà. - Êè¿â: "Öåíòð íàâ÷àëüíî¿ ë³òåðàòóðè", 2017. - 532 
ñ. 

Çàïëàíîâàí³ íàâ÷àëüí³ çàõîäè òà ìåòîäè âèêëàäàííÿ. Ïîºäíàííÿ òðàäèö³éíèõ òà 
íåòðàäèö³éíèõ ìåòîä³â âèêëàäàííÿ ç âèêîðèñòàííÿì ³ííîâàö³éíèõ òåõíîëîã³é: ëåêö³¿ 
(òåìàòè÷í³, ïðîáëåìí³) ç âèêîðèñòàííÿì ìóëüòèìåä³éíèõ çàñîá³â; ïðàêòè÷í³ 



 

 

çàíÿòòÿ (òðàäèö³éí³, òðåí³íãîâ³ çàâäàííÿ, âèñòóïè ñòóäåíò³â ç ïðåçåíòàö³ÿìè, 
òåñòóâàííÿ); çàñòîñóâàííÿ åëåìåíò³â äèñòàíö³éíîãî íàâ÷àííÿ;  
Ìåòîäè îö³íþâàííÿ:  
 ïîòî÷íèé êîíòðîëü (òåñòóâàííÿ, óñíå / ïèñüìîâå îïèòóâàííÿ, ðîçâ'ÿçàííÿ çàäà÷ 

òîùî);  
 ï³äñóìêîâèé êîíòðîëü (ïèñüìîâèé åêçàìåí). 
Ìîâà íàâ÷àííÿ òà âèêëàäàííÿ. Óêðà¿íñüêà. 
 
4.7. ÍÀÇÂÀ. ÃÐÎØ² ÒÀ ÊÐÅÄÈÒ. 
Òèï. Îáîâ’ÿçêîâà. 
Ð³ê íàâ÷àííÿ. 2022/2023. 
Ñåìåñòð. II. 
Ëåêòîð, â÷åíå çâàííÿ, íàóêîâèé ñòóï³íü, ïîñàäà. Ìàñëîâà Í.Î., äîö., êàíä. åêîí. 
íàóê, äîö. êàô. áàíê³âñüêî¿ ñïðàâè. 
Ðåçóëüòàòè íàâ÷àííÿ. Ôîðìóâàííÿ òåîðåòè÷íèõ çíàíü ³ íàáóòòÿ ïðàêòè÷íèõ 
íàâè÷îê â òåîðåòè÷íèõ òà ïðàêòè÷íèõ ïðîáëåìàõ ãðîøîâî-êðåäèòíîãî õàðàêòåðó; 
âì³ííÿ àíàë³çóâàòè ïîòî÷íó ñèòóàö³þ íà â³ò÷èçíÿíîìó òà çàðóá³æíîìó ãðîøîâî-
êðåäèòíîìó ðèíêó; íàâè÷êè ïðîãíîçóâàííÿ ìàéáóòíüîãî ðîçâèòêó ãðîøîâî-êðåäèòíèõ 
â³äíîñèí; âì³ííÿ îáèðàòè îïòèìàëüí³ øëÿõè âèð³øåííÿ êîíêðåòíèõ âèðîáíè÷èõ 
çàâäàíü ìîíåòàðíîãî õàðàêòåðó òîùî. 
Îáîâ’ÿçêîâ³ ïîïåðåäí³ íàâ÷àëüí³ äèñöèïë³íè. «Åêîíîì³÷íà òåîð³ÿ». 
Çì³ñò. Ïðèðîäà ãðîøåé. Ãðîøîâèé îáîðîò òà ãðîøîâ³ ïîòîêè. Ãðîøîâèé ðèíîê. 
Ãðîøîâà ñèñòåìà. ²íôëÿö³ÿ òà ãðîøîâ³ ðåôîðìè. Ðèíîê ö³ííèõ ïàïåð³â. Ñóòí³ñòü 
êðåäèòó òà êðåäèòíèé ìåõàí³çì. Êðåäèòíà ñèñòåìà. Öåíòðàëüíèé áàíê òà éîãî 
ðîëü â åêîíîì³ö³. Êîìåðö³éí³ áàíêè ÿê îñíîâíà ëàíêà êðåäèòíî¿ ñèñòåì. 
Ñïåö³àë³çîâàí³ êðåäèòíî-ô³íàíñîâ³ óñòàíîâè. Ãðîø³ òà êðåäèò ó ñèñòåì³ 
ì³æíàðîäíèõ â³äíîñèí. 
Ðåêîìåíäîâàí³ äæåðåëà òà ³íø³ íàâ÷àëüí³ ðåñóðñè / çàñîáè. 
1.  Ãðîø³ òà êðåäèò : ï³äðó÷íèê / Ï. Ã. ²ëü÷óê, Î. Î. Êîöü, ². Þ. Êîíäðàò, Í. Á. 
ßðîøåâè÷. – Ëüâ³â: Âèäàâåöü ÏÏ Ñîðîêà Ò. Á., 2016. 
2. Ñèñîºâà Ë.Þ. Ãðîø³ ³ êðåäèò: ó ñõåìàõ ³ òàáëèöÿõ : íàâ÷àëüíèé ïîñ³áíèê / 
Ë.Þ. Ñèñîºâà, Ê.Ô. ×åðêàøèíà. – Ñóìè : Óí³âåðñèòåòñüêà êíèãà, 2014. – 245 
ñ. 
3. Ãðîø³ òà êðåäèò : íàâ÷. ïîñ³á. / Í.Ì. Ñóøêî. – Êè¿â : Êè¿â. íàö. òîðã.-åêîí. óí-
ò, 2016. – 384 ñ. 
Çàïëàíîâàí³ íàâ÷àëüí³ çàõîäè òà ìåòîäè âèêëàäàííÿ. 
Ëåêö³¿, ïðàêòè÷í³ çàíÿòòÿ, ñàìîñò³éíà ðîáîòà ñòóäåíò³â, êîíñóëüòàö³¿. 
Ìåòîäè îö³íþâàííÿ:  
– ïîòî÷íèé êîíòðîëü (òåñòóâàííÿ, óñíå / ïèñüìîâå îïèòóâàííÿ, ðîçâ'ÿçàííÿ çàäà÷ 

òîùî); 
– ï³äñóìêîâèé êîíòðîëü (ïèñüìîâèé åêçàìåí). 
Ìîâà íàâ÷àííÿ òà âèêëàäàííÿ. Óêðà¿íñüêà. 



 

 

 
4.8.ÍÀÇÂÀ. Ô²ÍÀÍÑÈ. 
Òèï. Îáîâ’ÿçêîâà. 
Ð³ê íàâ÷àííÿ. 2023/2024. 
Ñåìåñòð. III. 
Ëåêòîð, â÷åíå çâàííÿ, íàóêîâèé ñòóï³íü, ïîñàäà. Ãóìèíñüêà Ì.Â., ñò. âèêë.  
êàô. ô³íàíñ³â. 
Ðåçóëüòàòè íàâ÷àííÿ. Ôîðìóâàííÿ òåîðåòè÷íèõ çíàíü ³ íàáóòòÿ ïðàêòè÷íèõ 
íàâè÷îê ñàìîñò³éíîãî âèð³øåííÿ ïèòàíü, ïîâ’ÿçàíèõ ç îö³íêîþ ì³ñöÿ òà ðîë³ ô³íàíñ³â 
ó ñòðóêòóð³ ðèíêîâèõ â³äíîñèí, ðåàë³çàö³¿ äåðæàâíî¿ ïîë³òèêè, åôåêòèâíîãî 
åêîíîì³÷íîãî òà ñîö³àëüíîãî ðîçâèòêó, à òàêîæ ó ñôåð³ çàáåçïå÷åííÿ 
ï³äïðèºìíèöüêî¿ ä³ÿëüíîñò³, óïðàâë³ííÿ äåðæàâíèìè àêòèâàìè, ðîçâèòêó 
ì³æíàðîäíèõ îïåðàö³é òîùî. 
Îáîâ’ÿçêîâ³ ïîïåðåäí³ íàâ÷àëüí³ äèñöèïë³íè. «Åêîíîì³÷íà òåîð³ÿ». 
Çì³ñò. Ñóòí³ñòü òà ïðèçíà÷åííÿ ô³íàíñ³â. Ãåíåçèñ ³ åâîëþö³ÿ ô³íàíñ³â. 
Ô³íàíñîâà íàóêà, ¿¿ ñòàíîâëåííÿ òà ðîçâèòîê. Ô³íàíñîâà ñèñòåìà. Äåðæàâí³ 
äîõîäè. Äåðæàâí³ âèäàòêè. Áþäæåò òà áþäæåòíà ñèñòåìà. Ïîäàòêè òà ïîäàòêîâà 
ñèñòåìà. Äåðæàâí³ ö³ëüîâ³ ôîíäè. Äåðæàâíèé êðåäèò òà äåðæàâíèé áîðã. 
Ì³ñöåâ³ ô³íàíñè. Ô³íàíñè ï³äïðèºìñòâ, îðãàí³çàö³é òà óñòàíîâ. Ô³íàíñè 
äîìîãîñïîäàðñòâ. Ô³íàíñîâèé ðèíîê. Ñòðàõóâàííÿ òà ñòðàõîâèé ðèíîê. Ô³íàíñîâà 
áåçïåêà äåðæàâè. Ì³æíàðîäí³ ô³íàíñè. Ô³íàíñè çàðóá³æíèõ êðà¿í. 
Ðåêîìåíäîâàí³ äæåðåëà òà ³íø³ íàâ÷àëüí³ ðåñóðñè /çàñîáè.  
1.×óãóíîâ ².ß., Ïàâåëêî À.Â., Êàíåâà Ò.Â. Äåðæàâíå ô³íàíñîâå ðåãóëþâàííÿ 
åêîíîì³÷íèõ ïåðåòâîðåíü: ìîíîãðàô³ÿ.; çà çàã. ðåä. À.À. Ìàçàðàê³. – Ê.: Êè¿â. 
íàö.òîðã.-åêîí. óí-ò, 2015. – 376 ñ. 
2. Ô³íàíñè: ï³äðó÷íèê./².Î.Ëþòèé,Ñ.ß.Áîðèíåöü,Ç.Ñ.Âàðíàë³é òà ³í. ; çà ðåä. ².Î. 
Ëþòîãî. Êè¿â: Âèäàâíèöòâî Ë³ðà-Ê, 2017. 728 ñ. 
3. Ôåäîñîâ Â. Ì. Òåîð³ÿ ô³íàíñ³â: ï³äðó÷íèê/ çà ðåä. Â.Ì. Ôåäîñîâà. – Ê.: Çíàííÿ, 
2017. – 572 ñ. 
Çàïëàíîâàí³ íàâ÷àëüí³ çàõîäè òà ìåòîäè âèêëàäàííÿ. Ëåêö³éí³, ïðàêòè÷í³ 
çàíÿòòÿ ç âèêîðèñòàííÿì ³íôîðìàö³éíèõ òåõíîëîã³é òà àêòèâíèõ ìåòîä³â íàâ÷àííÿ. 
Ìåòîäè îö³íþâàííÿ:  
- ïîòî÷íèé êîíòðîëü (îïèòóâàííÿ, òåñòóâàííÿ);  
- ï³äñóìêîâèé êîíòðîëü (ïèñüìîâèé åêçàìåí). 
Ìîâà íàâ÷àííÿ òà âèêëàäàííÿ. Óêðà¿íñüêà. 
 
4.9. ÍÀÇÂÀ. ÑÒÀÒÈÑÒÈÊÀ. 
Òèï. Îáîâ’ÿçêîâà. 
Ð³ê íàâ÷àííÿ. 2023/2024. 
Ñåìåñòð. III. 
Ëåêòîð, â÷åíå çâàííÿ, íàóêîâèé ñòóï³íü, ïîñàäà. Ãîëîâà÷ Í.À., äîö., êàíä. åêîí. 
íàóê, äîöåíò êàôåäðè ñòàòèñòèêè òà åêîíîìåòð³¿; Ì³ùåíêî ß.Î. êàíä. åêîí. íàóê, 



 

 

äîöåíò êàôåäðè ñòàòèñòèêè òà åêîíîìåòð³¿; Ðÿçàíöåâà Â.Â., äîö., êàíä. ô³ç.-
ìàò. íàóê, äîöåíò êàôåäðè ñòàòèñòèêè òà åêîíîìåòð³¿; Àíòîíþê Î.À. ñò. âèêë. 
êàôåäðè ñòàòèñòèêè òà åêîíîìåòð³¿ çàñòóïíèê äåêàíà ÔÔÎ 
Ðåçóëüòàòè íàâ÷àííÿ. Ôîðìóâàííÿ òåîðåòè÷íèõ çíàíü òà ïðàêòè÷íèõ íàâè÷îê 
ñòàòèñòè÷íî¿ îö³íêè åêîíîì³÷íèõ ÿâèù ³ ïðîöåñ³â ñóñï³ëüíîãî æèòòÿ, îâîëîä³ííÿ 
ìåòîäàìè ñòàòèñòè÷íîãî àíàë³çó.  
Îáîâ’ÿçêîâ³ ïîïåðåäí³ íàâ÷àëüí³ äèñöèïë³íè. «Âèùà  òà ïðèêëàäíà ìàòåìàòèêà».  
Çì³ñò. Ìåòîäîëîã³ÿ ñòàòèñòèêè. Ñòàòèñòè÷í³ ñïîñòåðåæåííÿ. Çâåäåííÿ, 
êëàñèô³êàö³¿ òà ãðóïóâàííÿ â ñòàòèñòèö³. Ñòàòèñòè÷í³ ïîêàçíèêè. Ñåðåäí³ 
âåëè÷èíè òà çàãàëüí³ ïðèíöèïè ¿õ çàñòîñóâàííÿ. Ðÿäè ðîçïîä³ëó. Âàð³àö³ÿ îçíàê 
³ ñòàòèñòè÷í³ ñïîñîáè ¿¿ âèì³ðó. Ðÿäè äèíàì³êè. ²íäåêñè. Âèá³ðêîâ³ 
ñïîñòåðåæåííÿ. Ñòàòèñòè÷í³ ìåòîäè âèì³ðþâàííÿ âçàºìîçâ’ÿçê³â. 
Ðåêîìåíäîâàí³ äæåðåëà òà ³íø³ íàâ÷àëüí³ ðåñóðñè / çàñîáè. 
1. Ëóã³í³í Î.ª, Ôîì³øèí Ñ.Â. Ñòàòèñòèêà íàö³îíàëüíî¿ òà ì³æíàðîäíî¿ åêîíîì³êè: 

íàâ÷. ïîñ³á. / Î.ª. Ëóã³í³í, Ñ.Â. Ôîì³øèí – Ëüâ³â: «Íîâèé ñâ³ò – 2000», 2014.- 
471 ñ. 

2. Ìàðìîçà À.Ò. Òåîð³ÿ ñòàòèñòèêè: ï³äðó÷íèê / À.Ò. Ìàðìîçà. – 2-ãå âèä., 
ïåðåðîáë. òà äîïîâ. – Ê.: «Öåíòð ó÷áîâî¿ ë³òåðàòóðè», 2013. – 592 ñ. 

3.Ñòàòèñòèêà: ï³äðó÷íèê/  Ñ.². Ïèðîæêîâ, Â. Â. Ðÿçàíöåâà, Ð.Ì. Ìîòîðèí òà ³í. 
Êè¿â : Êè¿â. íàö. òîðã.-åêîí. óí-ò, 2020 – 328 ñ 
Çàïëàíîâàí³ íàâ÷àëüí³ çàõîäè òà ìåòîäè âèêëàäàííÿ. 
Ëåêö³¿, ïðàêòè÷í³ çàíÿòòÿ, ñàìîñò³éíà ðîáîòà. 
Ìåòîäè îö³íþâàííÿ:  
 ïîòî÷íèé êîíòðîëü (êîìï’þòåðíå òåñòóâàííÿ, îïèòóâàííÿ); 
 ï³äñóìêîâèé êîíòðîëü (ïèñüìîâèé åêçàìåí). 
Ìîâà íàâ÷àííÿ òà âèêëàäàííÿ. Óêðà¿íñüêà.  
 
4.10. ÍÀÇÂÀ. ÁÀÍÊ²ÂÑÜÊÀ ÑÈÑÒÅÌÀ. 
Òèï. Îáîâ’ÿçêîâà. 
Ð³ê íàâ÷àííÿ. 2023/2024. 
Ñåìåñòð. IV. 
Ëåêòîð, â÷åíå çâàííÿ,íàóêîâèé ñòóï³íü, ïîñàäà. Ìàñëîâà Í.Î., äîö., êàíä. åêîí. 
íàóê, äîö. êàôåäðè áàíê³âñüêî¿ ñïðàâè. 
Ðåçóëüòàòè íàâ÷àííÿ. Ôîðìóâàííÿ ñèñòåìè òåîðåòè÷íèõ çíàíü òà ïðàêòè÷íèõ 
íàâè÷îê ç ôóíêö³îíóâàííÿ áàíê³âñüêî¿ ñèñòåìè òà ¿¿ ðîë³ ó åêîíîì³÷íîìó ðîçâèòêó 
êðà¿íè. 
Îáîâ’ÿçêîâ³ ïîïåðåäí³ íàâ÷àëüí³ äèñöèïë³íè. «Ãðîø³ òà êðåäèò». 
Çì³ñò. Ñóòí³ñòü áàíêó òà áàíê³âñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³. Òåîðåòè÷í³ çàñàäè 
îðãàí³çàö³¿ áàíê³âñüêî¿ ñèñòåìè. Öåíòðàëüíèé áàíê ó áàíê³âñüê³é ñèñòåì³. 
Îðãàí³çàö³ÿ ä³ÿëüíîñò³ òà óïðàâë³ííÿ áàíêîì. Áàíêè íà ðèíêó áàíê³âñüêèõ ïîñëóã. 
Ðèçèêè ó áàíê³âñüê³é ä³ÿëüíîñò³. Áàíê³âñüêà ñèñòåìà â óìîâàõ ãëîáàë³çàö³¿. 



 

 

Ñòàá³ëüí³ñòü áàíê³âñüêî¿ ñèñòåìè. Äåðæàâíå ðåãóëþâàííÿ áàíê³âñüêèõ 
ñèñòåìè. 
Ðåêîìåíäîâàí³ äæåðåëà òà ³íø³ íàâ÷àëüí³ ðåñóðñè / çàñîáè. 
1. Áàíê³âñüêà ñèñòåìà  íàâ÷àëüíèé ïîñ³áíèê / Þ. ª. Õîëîäíà,. Î. Ì. Ðàö. – Õ. : 
Âèä. ÕÍÅÓ, 2013. – 316 ñ. 
2. Áàíê³âñüêà ñèñòåìà: íàâ÷àëüíèé ïîñ³áíèê / Ï.Ì. Êàðàñü,. Í.Â. Ïðèõîäüêî, Î.Â. 
Ïàùåíêî, Ë.Î. Ãðèøèíà. - Õåðñîí: ÎËÄ²-ÏËÞÑ, 2015. - 292 ñ. 
3.Áàíê³âñüêà ñèñòåìà : ï³äðó÷íèê / [Ì. ². Êðóïêà, ª. Ì. Àíäðóùàê, ². Â. Áàðèëþê 
òà ³í.] ; Ì-âî îñâ³òè ³ íàóêè Óêðà¿íè, Ëüâ³â. íàö. óí-ò ³ì. ². Ôðàíêà. 554 ñ. : ³ë. Ê. 
: Àëåðòà, 2014. 431 ñ.  
Çàïëàíîâàí³ íàâ÷àëüí³ çàõîäè òà ìåòîäè âèêëàäàííÿ. 
Ïðîáëåìí³ ëåêö³¿, ïðàêòè÷í³ òà ñèòóàö³éí³ çàâäàííÿ, ïðåçåíòàö³¿, îáãîâîðåííÿ 
ïðîáëåìíèõ ïèòàíü, ñàìîñò³éíà ðîáîòà. 
Ìåòîäè îö³íþâàííÿ:  
– ïîòî÷íèé êîíòðîëü (óñíå òà ïèñüìîâå îïèòóâàííÿ, òåñòóâàííÿ, ïåðåâ³ðêà ñèòóà-

ö³éíèõ çàâäàíü, ðîçâ’ÿçàíèõ çàäà÷); 
– ï³äñóìêîâèé êîíòðîëü (ïèñüìîâèé åêçàìåí). 
Ìîâà íàâ÷àííÿ òà âèêëàäàííÿ. Óêðà¿íñüêà. 
 
4.11. ÍÀÇÂÀ. ÑÒÐÀÕÓÂÀÍÍß. 
Òèï. Îáîâ’ÿçêîâà. 
Ð³ê íàâ÷àííÿ. 2023/2024. 
Ñåìåñòð. IV. 
Ëåêòîð, â÷åíå çâàííÿ,íàóêîâèé ñòóï³íü, ïîñàäà. Âàñèëåíêî À.Â., äîö., êàíä. 
åêîí. íàóê, äîö.  êàô. ô³íàíñ³â. 
Ðåçóëüòàòè íàâ÷àííÿ. Ôîðìóâàííÿ òåîðåòè÷íèõ çíàíü òà ïðàêòè÷íèõ íàâè÷îê ç 
îñíîâíèõ ïîëîæåíü òåîð³¿ òà ïðàêòèêè ñòðàõóâàííÿ ô³çè÷íèõ òà þðèäè÷íèõ îñ³á, 
ðîçâèòîê åêîíîì³÷íîãî ìèñëåííÿ òà ñòðàõîâî¿ êóëüòóðè. 
Îáîâ’ÿçêîâ³ ïîïåðåäí³ íàâ÷àëüí³ äèñöèïë³íè. «Ô³íàíñè».  
Çì³ñò. Ñóòí³ñòü, ïðèíöèïè òà ðîëü ñòðàõóâàííÿ. Êëàñèô³êàö³ÿ ñòðàõóâàííÿ. 
Ñòðàõîâ³ ðèçèêè òà ¿õ îö³íêà. Ñòðàõîâèé ðèíîê òà éîãî õàðàêòåðèñòèêà. 
Ñòðàõîâà îðãàí³çàö³ÿ. Äåðæàâíå ðåãóëþâàííÿ ñòðàõîâî¿ ä³ÿëüíîñò³. Îñîáèñòå 
ñòðàõóâàííÿ. Ìàéíîâå ñòðàõóâàííÿ. Ñòðàõóâàííÿ â³äïîâ³äàëüíîñò³. 
Ïåðåñòðàõóâàííÿ òà ñï³âñòðàõóâàííÿ. Äîõîäè, âèòðàòè òà ïðèáóòîê 
ñòðàõîâèêà. Ô³íàíñîâà íàä³éí³ñòü ñòðàõîâèêà. 
Ðåêîìåíäîâàí³ äæåðåëà òà ³íø³ íàâ÷àëüí³ ðåñóðñè / çàñîáè. 
1. Æóðàâêà Î.Ñ. Ñòðàõóâàííÿ:   íàâ÷àëüíèé   ïîñ³áíèê   / Î.Ñ. Æóðàâêà, À.Ã. 
Áóõò³àðîâà,  Î.Ì. Ïàõíåíêî. – Ñóìè:  Ñóìñüêèé  äåðæàâíèé óí³âåðñèòåò, 2020. –
350 ñ. 
2. Ïëèñà Â.É. Ñòðàõóâàííÿ: Ï³äðó÷íèê, 2-ãå âèä., âèïðàâëåíå é äîïîâíåíå. – Ê: 
Êàðàâåëà, 2019. – 512 ñ. 



 

 

3. Ñòðàõîâ³ ïîñëóãè: íàâ÷. ïîñ³áíèê / Ä. ². Äåìà, Î. Ì. Â³ëåí÷óê, ². Â. 
Äåì’ÿíþê;çà çàã. ðåä. Ä. ². Äåìè. – [3-òº âèä., ñòåðåîòèïíå]. – Ê.: Àëåðòà 
2017. – 526 ñ. 
Çàïëàíîâàí³ íàâ÷àëüí³ çàõîäè òà ìåòîäè âèêëàäàííÿ. 
Ëåêö³¿, ñåì³íàðñüê³, ïðàêòè÷í³ çàíÿòòÿ ç âèêîðèñòàííÿì ³íôîðìàö³éíèõ òåõíîëîã³é 
òà àêòèâíèõ ìåòîä³â íàâ÷àííÿ. 
Ìåòîäè îö³íþâàííÿ: 
– ïîòî÷íèé êîíòðîëü (óñíå òà ïèñüìîâå îïèòóâàííÿ, òåñòóâàííÿ, âèð³øåííÿ 

ïðàêòè÷íèõ çàäà÷ òà ñèòóàö³éíèõ çàâäàíü); 
– ï³äñóìêîâèé êîíòðîëü (ïèñüìîâèé åêçàìåí). 
Ìîâà íàâ÷àííÿ òà âèêëàäàííÿ. Óêðà¿íñüêà. 
 
4.12.ÍÀÇÂÀ. Ô²ÇÈ×ÍÅ ÂÈÕÎÂÀÍÍß. 
Òèï. Îáîâ’ÿçêîâà. 
Ð³ê íàâ÷àííÿ. 2022/2023; 2023/2024. 
Ñåìåñòð. I-IV. 
Ëåêòîð, â÷åíå çâàííÿ,íàóêîâèé ñòóï³íü, ïîñàäà. Êîðîï Ì.Þ., êàíä. ïåä. íàóê, äîö., 
êàôåäðè ô³çè÷íî¿ êóëüòóðè òà ñïîðòó 
Ðåçóëüòàòè íàâ÷àííÿ. Íàäàííÿ íåîáõ³äíîãî îáñÿãó çíàíü, óì³íü òà íàâè÷îê 
âèêîðèñòàííÿ çàñîá³â ô³çè÷íî¿ êóëüòóðè ³ ñïîðòó äëÿ ï³äòðèìêè òà çì³öíåííÿ 
çäîðîâ’ÿ íèí³ òà â ìàéáóòí³é òðóäîâ³é ä³ÿëüíîñò³.   
Îáîâ’ÿçêîâ³ ïîïåðåäí³ íàâ÷àëüí³ äèñöèïë³íè.«Ô³çè÷íà êóëüòóðà» 
Çì³ñò.²ñòîð³ÿ îðãàí³çàö³¿ ô³çè÷íî¿ êóëüòóðè. Íàóêîâå îá´ðóíòóâàííÿ ô³çè÷íîãî 
âèõîâàííÿ òà ñïîðòèâíîãî òðåíóâàííÿ. Îñíîâè ïðîôåñ³éíî-ïðèêëàäíî¿ ô³çè÷íî¿ 
ï³äãîòîâêè. Îñíîâè çäîðîâîãî ñïîñîáó æèòòÿ ñòóäåíò³â. Îðãàí³çàö³ÿ ë³êàðñüêîãî 
êîíòðîëþ òà ñàìîêîíòðîëþ â ïðîöåñ³ ô³çè÷íîãî âèõîâàííÿ. Ã³ã³ºí³÷í³ îñíîâè ô³çè÷íî¿ 
êóëüòóðè òà ñïîðòó. Ã³ìíàñòèêà. Àòëåòè÷íà ã³ìíàñòèêà. Áàñêåòáîë. Âîëåéáîë. 
Ëåãêà àòëåòèêà. Ïëàâàííÿ. Ðóêîïàøíèé á³é. Ñïåö³àëüíå ìåäè÷íå â³ää³ëåííÿ. 
Íàñò³ëüíèé òåí³ñ. Áàäì³íòîí. Äçþäî. Ôóòáîë. Àåðîá³êà. Ïàóåðë³ôòèíã. 

Ðåêîìåíäîâàí³ äæåðåëà òà ³íø³ íàâ÷àëüí³ ðåñóðñè / çàñîáè. 
1. Ðóõëèâ³ ³ãðè: íàâ÷. ïîñ³á. / Í.Þ. Äîâãàíü, Ê.Î. Ì’ÿñîºäåíêîâ, Ì.Þ. Êîðîï. – Ê.: 
Êè¿â. íàö. òîðã.-åêîí.óí-ò, 2015. – 156 ñ. 
 2. Ô³òíåñ: íàâ÷. ïîñ³á. / Í.Þ. Äîâãàíü, Ê.Î. Ì’ÿñîºäåíêîâ, Ì.Þ. Êîðîï. – Ê.: Êè¿â. 
íàö. Òîðã.-åêîí.óí-ò, 2016. – 380 ñ. 
3. Ô³çè÷íå ñàìîâäîñêîíàëåííÿ ñòóäåíò³â: íàâ÷. ïîñ³á. / Í.Þ. Äîâãàíü, Ë.Á. 
Áèêîâñüêà, Í.Ë. ×àé÷åíêî .-Ê.: Êè¿â. íàö.òîðã.-åêîí. óí-ò, 2015.  
Çàïëàíîâàí³ íàâ÷àëüí³ çàõîäè òà ìåòîäè âèêëàäàííÿ.Ëåêö³¿, ïðàêòè÷í³ çàíÿòòÿ 
òà ñàìîñò³éíà ðîáîòà. 
Ìåòîäè îö³íþâàííÿ:  
- ïîòî÷íèé êîíòðîëü (çäà÷à íîðìàòèâ³â); 
- ï³äñóìêîâèé êîíòðîëü- çàë³ê 
 Ìîâà íàâ÷àííÿ òà âèêëàäàííÿ. Óêðà¿íñüêà. 



 

 

 
 

4.13. ÍÀÇÂÀ. WEB-ÄÈÇÀÉÍ ² WEB-ÏÐÎÃÐÀÌÓÂÀÍÍß. 
Òèï. Çà âèáîðîì.  
Ð³ê íàâ÷àííÿ. 2022/2023; 2023/2024. 
Ñåìåñòð. II-IV.  
Ëåêòîð, â÷åíå çâàííÿ, íàóêîâèé ñòóï³íü, ïîñàäà. Êîòåíêî Í.Î., êàíä. ïåä. íàóê, ñò. 
âèê. êàô. ³íæåíåð³¿ ïðîãðàìíîãî çàáåçïå÷åííÿ òà ê³áåðáåçïåêè.  
Ðåçóëüòàòè íàâ÷àííÿ. Ôîðìóâàííÿ çíàíü òà ïðàêòè÷íèõ íàâè÷îê çàñòîñóâàííÿ 
ïðèêëàäíîãî ôóíäàìåíòàëüíîãî ïðèíöèïó, ùî ïîêëàäåí³ â îñíîâó ôóíêö³îíóâàííÿ ìåðåæ³ 
Internet; îñíîâ êîìï’þòåðíî¿ ãðàô³êè òà êîíöåïö³¿ ïðèêëàäíîãî Web-   äèçàéíó; 
áàçîâèõ êîíñòðóêö³é ìîâè ðîçì³òêè Web-äîêóìåíò³â HTML òà êàñêàäíèõ 
òàáëèöü ñòèë³â CSS; îñíîâ ìîâè ïðîãðàìóâàííÿ JavaScript; îñíîâ òåõíîëîã³¿ 
ïðîãðàìóâàííÿ ñåðâåðíèõ Web-äîäàòê³â â ñåðåäîâèù³ Node.JS; íàâè÷êè 
ðîçðîáëåííÿ Web-ñàéò³â ç âèêîðèñòàííÿì ñó÷àñíèõ òåõíîëîã³é ïðîåêòóâàííÿ 
ñàéò³â, óì³ííÿ âèêîðèñòîâóâàòè ñêðèïòè òà ôðåéìâîðêè JavaScript äëÿ íàïèñàííÿ 
êë³ºíòñüêî¿ ÷àñòèíè Web-ñàéòó. 
Îáîâ’ÿçêîâ³ ïîïåðåäí³ íàâ÷àëüí³ äèñöèïë³íè. «²íôîðìàö³éí³ òåõíîëîã³¿ â 
ïðîôåñ³éí³é ä³ÿëüíîñò³». 
Çì³ñò. ²ñòîð³ÿ åâîëþö³¿ ìåðåæ³ Internet. Êëàñèô³êàö³¿ Web-ñàéò³â. 
Áðàóçåðè. Ïðîòîêîëè HTTP, FTP òà ³í. Îñíîâè òåîð³¿ êîëüîðó äëÿ Web: 
õàðàêòåðèñòèêà êîëüîðó, êîë³ðíèé êðóã, êîë³ðí³ ñõåìè, ñïðèéíÿòòÿ êîëüîðó ³ 
ãàðìîí³ÿ êîëüîð³â. Ïîºäíàííÿ êîëüîð³â íà Web-ñòîð³íö³. Ìîäåë³ â³äòâîðåííÿ êîëüîðó. 
Âåêòîðíà ³ ðàñòðîâà ãðàô³êà. Ôîðìàòè îïèñó ãðàô³÷íèõ ôàéë³â äëÿ ²íòåðíåò: 
ðàñòðîâ³, âåêòîðí³, ìåòàôàéëè. Õàðàêòåðèñòèêà ãðàô³÷íèõ ôîðìàò³â JPEG, 
GIF, PNG. Ïðàâèëà âèêîðèñòàííÿ ãðàô³÷íèõ ôîðìàò³â. Ñó÷àñí³ ãðàô³÷í³ 
ðåäàêòîðè, ¿õ êëàñèô³êàö³ÿ ³ ñôåðà çàñòîñóâàííÿ. Êîíñîðö³óì W3C, åâîëþö³ÿ 
ñòàíäàðò³â ìîâè HTML. Áàçîâ³ êîíñòðóêö³¿ òà ñèíòàêñèñ ìîâè HTML. 
Êàñêàäí³ òàáëèö³ ñòèë³â (CSS), ¿õ ìîæëèâîñò³ òà îáëàñò³ çàñòîñóâàííÿ. 
Âèêîðèñòàííÿ òàáëèöü ñòèë³â, ñïîñîáè âêëþ÷åííÿ CSS â Web-äîêóìåíò. Ìîâà 
íàïèñàííÿ áðàóçåðíèõ ñöåíàð³¿â JavaScript: êîíöåïö³¿, åâîëþö³ÿ, ïðèçíà÷åííÿ òà 
ä³àëåêòè. Àâòîìàòèçàö³ÿ ïðîãðàìóâàííÿ íà áîö³ êë³ºíòà: á³áë³îòåêè òà ôðåéâîðêè. 
Ðåêîìåíäîâàí³ äæåðåëà òà ³íø³ íàâ÷àëüí³ ðåñóðñè/çàñîáè.  
1. Duckett J. HTML and CSS: Design and Build Websites 1st Edition / 
J. Duckett. – Wiley, 2017. – 513p. 
2. Duckett J. JavaScript and JQuery: Interactive Front-End Web 
Development 1st Edition / J. Duckett. – Wiley, 2017. – 643p. 
3. Meloni J. HTML, CSS, and JavaScript All in One, Sams Teach Yourself 
(3rd Edition) / Sams Publishing; 3 edition (December 10, 2018) – 800 p. 
Îíëàéí-ï³äðó÷íèê ç Javascript – Ðåæèì äîñòóïó: http://www. 
w3schools.com/js/.  
Çàïëàíîâàí³ íàâ÷àëüí³ çàõîäè òà ìåòîäè âèêëàäàííÿ. Âèâ÷åííÿ äèñöèïë³íè 



 

 

ïðîâîäèòüñÿ øëÿõîì ëåêö³éíèõ (àóäèòîðíèõ) òà ïðàêòè÷íèõ çàíÿòü (ó 
êîìï’þòåðíîìó êëàñ³ íà ÏÊ), ùî çàáåçïå÷óþòü çàêð³ïëåííÿ òåîðåòè÷íèõ çíàíü, 
ñïðèÿþòü çàñâîºííþ ïðàêòè÷íèõ íàâè÷îê. 
Ìåòîäè îö³íþâàííÿ.  
– ïîòî÷íèé êîíòðîëü (òåñòóâàííÿ,  ïåðåâ³ðêà êîíñïåêòó, îïèòóâàííÿ, êîíòðîëüíà 
ðîáîòà);  
– ï³äñóìêîâèé êîíòðîëü (ïèñüìîâèé åêçàìåí). 
Ìîâà íàâ÷àííÿ òà âèêëàäàííÿ. Óêðà¿íñüêà. 
 
4.14. ÍÀÇÂÀ. ÁÅÇÏÅÊÀ ÆÈÒÒß. 
Òèï. Çà âèáîðîì. 
Ð³ê íàâ÷àííÿ. 2022/2023,2023/2024 
Ñåìåñòð. II-IV.  
Ëåêòîð,â÷åíå çâàííÿ, íàóêîâèé ñòóï³íü, ïîñàäà. Êóäðÿ÷åíêî Â.Â. ñò. íàóê. 
ñï³âð., êàíä. òåõí. íàóê, äîöåíò êàôåäðè äèçàéíó òà ³íæåíèð³íãó 
Ðåçóëüòàòè íàâ÷àííÿ. Ôîðìóâàííÿ çíàíü òà ïðàêòè÷íèõ íàâè÷îê ç ³äåíòèô³êàö³¿ 
íåáåçïåêè, âèçíà÷åííÿ ð³âíÿ ³íäèâ³äóàëüíîãî òà êîëåêòèâíîãî ðèçèêó, çàïîá³ãàííÿ 
íåáåçïå÷íèì ñèòóàö³ÿì, ¿õ ïîïåðåäæåííÿ, çìåíøåííÿ óðàæåííÿ äëÿ ëþäèíè, 
çìåíøåííÿ ³íøèõ íåãàòèâíèõ íàñë³äê³â íàäçâè÷àéíèõ ñèòóàö³é, íàäàííÿ ïåðøî¿ 
äîïîìîãè, ôîðìóâàííÿ çäîðîâîãî ñïîñ³á æèòòÿ. 
Îáîâ’ÿçêîâ³ ïîïåðåäí³ íàâ÷àëüí³ äèñöèïë³íè. «Ô³ëîñîô³ÿ», «Á³îëîã³ÿ», 
«Ô³çèêà», «Õ³ì³ÿ», «Ñîö³îëîã³ÿ», «Ïñèõîëîã³ÿ», «Åêîëîã³ÿ», «Åêîíîì³êà», 
«Ìåíåäæìåíò», «Ïðàâîçíàâñòâî», «Òðóäîâîãî ïðàâî». 
Çì³ñò. Íàóêîâ³ îñíîâè áåçïåêè æèòòºä³ÿëüíîñò³. Ô³ç³îëîã³÷í³ òà ïñèõîëîã³÷í³ 
êðèòåð³¿ áåçïåêè ëþäèíè. Ñåðåäîâèùå æèòòºä³ÿëüíîñò³ ëþäèíè. Ïðèðîäí³ 
çàãðîçè, õàðàêòåð ¿õí³õ ïðîÿâ³â òà âïëèâ íà ëþäåé, òâàðèí, ðîñëèí, îá’ºêòè 
åêîíîì³êè. Òåõíîãåíí³ íåáåçïåêè òà ¿õí³ íàñë³äêè. Òèïîëîã³ÿ àâàð³é íà ïîòåíö³éíî-
íåáåçïå÷íèõ îá’ºêòàõ. Ñîö³àëüíî-ïîë³òè÷í³ íåáåçïåêè, ¿õí³ âèäè òà îñîáëèâîñò³. 
Ñîö³àëüí³ òà ïñèõîëîã³÷í³ ÷èííèêè ðèçèêó. Áåçïåêà õàð÷îâèõ ïðîäóêò³â. 
Öèâ³ëüíèé çàõèñò Óêðà¿íè – îñíîâà áåçïåêè ó íàäçâè÷àéíèõ ñèòóàö³ÿõ. Îö³íêà 
îáñòàíîâêè òà çàõèñò íàñåëåííÿ ³ òåðèòîð³é â³ä íàäçâè÷àéíèõ ñèòóàö³é. 
Çàêîíîäàâ÷à òà íîðìàòèâíà áàçà Óêðà¿íè ïðî îõîðîíó ïðàö³. 
Ðåêîìåíäîâàí³ äæåðåëà òà ³íø³ íàâ÷àëüí³ ðåñóðñè/çàñîáè: 

1. Õàëìóðàäîâ Á.Ä. Áåçïåêà æèòòºä³ÿëüíîñò³. Ïåðøà äîïîìîãà â íàäçâè÷àéíèõ 
ñèòóàö³ÿõ : íàâ÷. ïîñ³á. / Á.Ä. Õàëìóðàäîâ – Ê. : Öåíòð íàâ÷. ë-ðè, – 2006. – 
138 ñ. 

2. Îñíîâè îõîðîíè ïðàö³. : íàâ÷. ïîñ³á. /Ï. Àòàìàí÷óê. - Ê. : Öåíòð íàâ÷. ë-ðè, 2019. 
— 224 ñ.  

3. Öèâ³ëüíà áåçïåêà íàâ÷. ïîñ³á /Â.Î. Ìèõàéëþê, Á.Ä. Õàëìóðàäîâ – Ê. : Öåíòð 
íàâ÷. ë-ðè, 2019. – 158 ñ. 
Çàïëàíîâàí³ íàâ÷àëüí³ çàõîäè òà ìåòîäè âèêëàäàííÿ:  
Ëåêö³¿: îãëÿäîâ³, òåìàòè÷í³, ïðîáëåìí³. 



 

 

Ïðàêòè÷í³ çàíÿòòÿ: ïðåçåíòàö³¿, ìîäåëþâàííÿ ñèòóàö³é, äèñêóñ³¿, òåõí³÷í³ 
ðîçðàõóíêè. 
 
 
Ìåòîäè îö³íþâàííÿ.  
– ïîòî÷íèé êîíòðîëü (òåñòè, îïèòóâàííÿ, çâ³ò, âèð³øåííÿ ïðàêòè÷íèõ çàäà÷ òà 

ñèòóàö³éíèõ çàâäàíü); 
– ï³äñóìêîâèé êîíòðîëü (ïèñüìîâèé åêçàìåí).  
Ìîâà íàâ÷àííÿ òà âèêëàäàííÿ òà âèêëàäàííÿ. Óêðà¿íñüêà. 
 
4.15. ÍÀÇÂÀ. ÃÎÑÏÎÄÀÐÑÜÊÅ ÏÐÀÂÎ. 
Òèï. Çà âèáîðîì.  
Ð³ê íàâ÷àííÿ.   2023/2024, 2024/2025,2024/2025 
Ñåìåñòð. III-VIII.  
Ëåêòîð, â÷åíå çâàííÿ, íàóêîâèé ñòóï³íü, ïîñàäà. Ìóëÿð  Ì.Ñ., êàíä. þðèä. íàóê, 
ñò. âèêë., êàô. ì³æíàðîäíîãî ïðèâàòíîãî, êîìåðö³éíîãî òà öèâ³ëüíîãî ïðàâà. 
Ðåçóëüòàòè íàâ÷àííÿ. Ñòóäåíòè ïîâèíí³ çíàòè: ïîíÿòòÿ, ïðåäìåò, ìåòîä, äæåðåëà 
ãîñïîäàðñüêîãî ïðàâà òà éîãî ì³ñöå ó ñèñòåì³ ïðàâà Óêðà¿íè; ñóòí³ñòü 
ãîñïîäàðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³; ïðàâîâèé ñòàòóñ ñóá’ºêò³â ãîñïîäàðþâàííÿ; çàãàëüí³ 
ïîëîæåííÿ äåðæàâíîãî ðåãóëþâàííÿ ãîñïîäàðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³; ñóòí³ñòü ïðàâîâèõ 
êàòåãîð³é ãîñïîäàðñüêîãî ïðàâà; îñíîâè ïðàâîâîãî ðåãóëþâàííÿ îêðåìèõ ñôåð òà 
ãàëóçåé ãîñïîäàðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³; çì³ñò ãîñïîäàðñüêî-äîãîâ³ðíèõ òà 
çîáîâ’ÿçàëüíèõ â³äíîñèí; îñîáëèâîñò³ çàñòîñóâàííÿ ãîñïîäàðñüêî-ïðàâîâî¿ 
â³äïîâ³äàëüíîñò³. Ñòóäåíòè ïîâèíí³ âì³òè: â³ëüíî êîðèñòóâàòèñÿ íîðìàòèâíèì 
ìàòåð³àëîì ç òåìè êóðñó òà çàñòîñîâóâàòè éîãî ó êîíêðåòíèõ ñèòóàö³ÿõ; 
àíàë³çóâàòè òà çàñòîñîâóâàòè íîðìè ãîñïîäàðñüêîãî ïðàâà; ïðàâèëüíî òëóìà÷èòè 
þðèäè÷í³ ôàêòè ãîñïîäàðñüêîãî ïðàâà òà çàñòîñîâóâàòè íà ïðàêòèö³ îòðèìàí³ 
çíàííÿ; ðîçâ’ÿçóâàòè òåîðåòè÷í³ òà ïðàêòè÷í³ çàâäàííÿ ç ãîñïîäàðñüêîãî ïðàâà; 
âèêîðèñòîâóâàòè çíàííÿ ç ãîñïîäàðñüêîãî ïðàâà ÿê ï³ä´ðóíòÿ äëÿ íàáóòòÿ 
äîñâ³äó â ñôåð³ ãîñïîäàðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³; çàñòîñîâóâàòè çðàçêè ãîñïîäàðñüêèõ 
äîêóìåíò³â ó ïðàêòè÷í³é ä³ÿëüíîñò³ äëÿ âèð³øåííÿ ïðàâîâèõ ïèòàíü; àíàë³çóâàòè 
êîíêðåòí³ âèïàäêè ç ïðàêòèêè çàñòîñóâàííÿ ãîñïîäàðñüêîãî çàêîíîäàâñòâà ³ 
çìîäåëüîâàíèõ ñèòóàö³é; øóêàòè, â³äáèðàòè, àíàë³çóâàòè òà çàñòîñîâóâàòè 
íîðìàòèâíî-ïðàâîâ³ àêòè äëÿ âèð³øåííÿ êîíêðåòíèõ ïèòàíü þðèäè÷íîãî õàðàêòåðó ó 
ñâî¿é ïðîôåñ³éí³é ïðàêòè÷í³é ä³ÿëüíîñò³. 

Îáîâ’ÿçêîâ³ ïîïåðåäí³ íàâ÷àëüí³ äèñöèïë³íè. «Ïðàâîçíàâñòâî». 
Çì³ñò. Òåîðåòè÷í³ îñíîâè ãîñïîäàðñüêîãî ïðàâà. Ñóá’ºêòè ãîñïîäàðþâàííÿ. 

Ïðàâîâèé ðåæèì ìàéíà â ãîñïîäàðñüêîìó îá³ãó. Ïðàâîâ³ çàñîáè äåðæàâíîãî 
ðåãóëþâàííÿ åêîíîì³êè. Â³äïîâ³äàëüí³ñòü â ãîñïîäàðñüêîìó ïðàâ³. Ãîñïîäàðñüê³ 
çîáîâ’ÿçàííÿ. Îñîáëèâîñò³ ïðàâîâîãî ðåãóëþâàííÿ ãîñïîäàðñüêî-òîðãîâåëüíî¿ 
ä³ÿëüíîñò³. Îñîáëèâîñò³ ïðàâîâîãî ðåãóëþâàííÿ êîìåðö³éíîãî ïîñåðåäíèöòâà ó 
ñôåð³ ãîñïîäàðþâàííÿ. Îñîáëèâîñò³ ïðàâîâîãî ðåãóëþâàííÿ ïåðåâåçåííÿ âàíòàæ³â. 



 

 

Îñîáëèâîñò³ ïðàâîâîãî ðåãóëþâàííÿ êàï³òàëüíîãî áóä³âíèöòâà. Îñîáëèâîñò³ 
ïðàâîâîãî ðåãóëþâàííÿ ³ííîâàö³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³. Îñîáëèâîñò³ ïðàâîâîãî ðåãóëþâàííÿ 
ô³íàíñîâî¿ ä³ÿëüíîñò³. Îñîáëèâîñò³ ïðàâîâîãî ðåãóëþâàííÿ çîâí³øíüîåêîíîì³÷íî¿ 
ä³ÿëüíîñò³. Ïðàâîâèé ðåæèì ³íîçåìíèõ ³íâåñòèö³é. Ïðàâîâèé ðåæèì ñïåö³àëüíèõ 
(â³ëüíèõ) åêîíîì³÷íèõ çîí òà ñïåö³àëüíèé ðåæèì ãîñïîäàðþâàííÿ. 

Ðåêîìåíäîâàí³ äæåðåëà òà ³íø³ íàâ÷àëüí³ ðåñóðñè/çàñîáè. 
1. Â³ííèê Î.Ì. Â 78 Ãîñïîäàðñüêå ïðàâî: íàâ÷. ïîñ³á (çàãàëüíà ÷àñòèíà). – 

Êè¿â : Âèäàâíèöòâî Ë³ðà-Ê, 2017. – 240 ñ. 
2. Ãîñïîäàðñüêå ïðàâî : íàâ÷. ïîñ³á / À.Ì. Àïàðîâ, Î.Ì. Îíèùåíêî. – Ê. : 

²ñòèíà, 2016. – 452 ñ. 
3. Ì³ëàø Â. Ñ. Ãîñïîäàðñüêå ïðàâî : íàâ÷. ïîñ³á. äëÿ ï³äãîò. äî ³ñïèò³â / 

Â. Ñ. Ì³ëàø. – 4-òå âèä., çì³í. – Õàðê³â : Ïðàâî, 2017. – 328 ñ. 
Çàïëàíîâàí³ íàâ÷àëüí³ çàõîäè òà ìåòîäè íàâ÷àííÿ. Ïîºäíàííÿ òðàäèö³éíèõ ³ 

íåòðàäèö³éíèõ ìåòîä³â âèêëàäàííÿ ³ç âèêîðèñòàííÿì ³ííîâàö³éíèõ òåõíîëîã³é: 
ëåêö³¿ (îãëÿäîâ³, òåìàòè÷í³, ïðîáëåìí³, ëåêö³¿-êîíôåðåíö³¿, ëåêö³¿-äèñêóñ³¿), 
ïðàêòè÷í³ çàíÿòòÿ (òðåí³íãè, ïðåçåíòàö³¿, äèñêóñ³¿, ðîáîòà â ìàëèõ ãðóïàõ, 
ìîäåëþâàííÿ ñèòóàö³é, êåéñ-ñòàä³). 

Ìåòîäè îö³íþâàííÿ: 
− ïîòî÷íèé êîíòðîëü (óñíå/ ïèñüìîâå îïèòóâàííÿ, òåñòóâàííÿ òîùî); 
− ï³äñóìêîâèé êîíòðîëü: åêçàìåí. 
Ìîâà íàâ÷àííÿ òà âèêëàäàííÿ. Óêðà¿íñüêà. 

 
 
4.16. ÍÀÇÂÀ. ÅÊÎËÎÃ³Ÿ.  
Òèï. Çà âèáîðîì. 
Ð³ê íàâ÷àííÿ. 2022/2023, 2023/2024. 
Ñåìåñòð. ²²-IV. 
Ëåêòîð, â÷åíå çâàííÿ, íàóêîâèé ñòóï³íü, ïîñàäà. Áóäçÿê Â.Ì., ïðîô., ä-ð. åêîí. 
íàóê, ïðîô. êàô. ì³æíàðîäíîãî ìåíåäæìåíòó. 
Ðåçóëüòàòè íàâ÷àííÿ. Ôîðìóâàííÿ ñèñòåìíîãî ðîçóì³ííÿ åêîëîã³÷íèõ ïðîöåñ³â ³ 
ÿâèù, ÿê³ íàáóâàþòü îñîáëèâèõ ôîðì ïðîÿâó òà çíà÷åííÿ â ðîçâèòêó ñóñï³ëüñòâà; 
ðîçóì³ííÿ âèçíà÷àëüíèõ ïðèíöèï³â ³ êîíöåïòóàëüíèõ ï³äõîä³â ùîäî îö³íêè ïðèðîäíèõ 
ðåñóðñ³â ³ ïîòåíö³àëó ¿õ âèêîðèñòàííÿ; çàñâîºííÿ ìåòîäè÷íèõ ï³äõîä³â äî îö³íêè 
ïðèðîäíî-ðåñóðñíîãî ïîòåíö³àëó òà éîãî åêîëîã³÷íî áåçïå÷íèõ ôîðì âèêîðèñòàííÿ òà 
â³äòâîðåííÿ; çàñòîñóâàííÿ ð³çíèõ ìåòîä³â àíàë³çó ùîäî âèçíà÷åííÿ ñòàíó 
ì³æíàðîäíîãî åêîëîã³÷íîãî ñåðåäîâèùà òà îá´ðóíòóâàííÿ ïð³îðèòåòíèõ íàïðÿì³â 
ðîçâèòêó ñóñï³ëüñòâà.  
Îáîâ’ÿçêîâ³ ïîïåðåäí³ íàâ÷àëüí³ äèñöèïë³íè. «Á³îëîã³ÿ», «Ïðèðîäîçíàâñòâî» 
ð³âíÿ ïîâíî¿ çàãàëüíî¿ ñåðåäíüî¿ îñâ³òè 
Çì³ñò. Ïðåäìåò, çì³ñò ³ çàâäàííÿ äèñöèïë³íè. Á³îñôåðà, íîîñôåðà òà åêîëîã³÷í³ 
çàêîíè ðîçâèòêó. Íàóêîâî-òåõí³÷íèé ïðîãðåñ ³ ïðèðîäîêîðèñòóâàííÿ. Ãëîáàëüí³ 
åêîëîã³÷í³ ïðîáëåìè. Ñèñòåìà åêîëîã³÷íîãî óïðàâë³ííÿ. Åêîëîã³÷íå çàêîíîäàâñòâî 



 

 

òà íîðìàòèâíî-ïðàâîâå ðåãóëþâàííÿ. Òåõíîãåííå íàâàíòàæåííÿ òà åêîëîã³÷íå 
íîðìóâàííÿ. Åêîëîã³çàö³ÿ åêîíîì³êè. Åêîëîã³÷íèé ìåíåäæìåíò. Åêîëîã³÷íèé 
ìàðêåòèíã. Åêîëîã³÷íèé àóäèò. Åêîëîã³÷íèé ðèíîê òà ï³äïðèºìíèöòâî. Åêîëîã³÷íà 
áåçïåêà ëþäñòâà çà óìîâ ãëîáàë³çàö³¿. Ì³æíàðîäíà åêîëîã³÷íà ä³ÿëüí³ñòü ³ 
ñï³âðîá³òíèöòâî. Åêîëîã³çàö³ÿ ïðîìèñëîâîñò³. Åêîëîã³çàö³ÿ ï³äïðèºìíèöòâà. 
Ðåêîìåíäîâàí³ äæåðåëà òà ³íø³ íàâ÷àëüí³ ðåñóðñè/çàñîáè. 
1. Âàñþêîâà Ã.Ò., ßðîøåâà Î.². Åêîëîã³ÿ: Ï³äð. - Ê.: Êîíäîð, 2016. – 524 ñ. 
2. Áîáðîâñüêèé, À. Ë. Åêîëîã³÷íèé ìåíåäæìåíò: ï³äðó÷íèê / À. Ë. Áîáðîâñüêèé. – 

Ñóìè : Óí³âåðñèòåòñüêà êíèãà, 2018. - 586 ñ.  
3. Òåõíîåêîëîã³ÿ: ï³äðó÷íèê / Î.². ²âàíåíêî, Þ.Â. Íîñà÷îâà. – Êè¿â: Âèäàâíè÷èé ä³ì 

«Êîíäîð», 2017. – 294 ñ. 
Çàïëàíîâàí³ íàâ÷àëüí³ çàõîäè òà ìåòîäè âèêëàäàííÿ. Òåìàòè÷í³ òà ïðîáëåìí³ 
ëåêö³¿, ïðàêòè÷í³ çàíÿòòÿ ó ôîðì³ äèñêóñ³¿, ïðåçåíòàö³¿ ïðîåêò³â ó ìàëèõ 
ãðóïàõ. 
Ìåòîäè îö³íþâàííÿ: 
– ïîòî÷íèé êîíòðîëü (îïèòóâàííÿ, òåñòóâàííÿ); 
– ï³äñóìêîâèé êîíòðîëü (ïèñüìîâèé åêçàìåí). 
Ìîâà íàâ÷àííÿ òà âèêëàäàííÿ. Óêðà¿íñüêà. 
 
4.17. ÍÀÇÂÀ. ÅÊÎÍÎÌ²ÊÀ ÓÊÐÀ¯ÍÈ. 
Òèï. Çà âèáîðîì.  
Ð³ê íàâ÷àííÿ. 2022/2023; 2023/2024. 
Ñåìåñòð. II-IV.  
Ëåêòîð, â÷åíå çâàííÿ, íàóêîâèé ñòóï³íü, ïîñàäà. Íîâ³êîâà Í.Ë., äîö., äîê. åêîí. 
íàóê, çàâ. êàô. ïóáë³÷íîãî óïðàâë³ííÿ òà àäì³í³ñòðóâàííÿ, Ãîëîâíÿ Þ.²., êàíä. åêîí. 
íàóê, äîö. êàô. ïóáë³÷íîãî óïðàâë³ííÿ òà àäì³í³ñòðóâàííÿ. 
Ðåçóëüòàòè íàâ÷àííÿ. Ôîðìóâàííÿ çíàíü òà ïðàêòè÷íèõ íàâè÷îê çàñòîñóâàííÿ 
ïðèêëàäíîãî ìàêðîåêîíîì³÷íîãî ³íñòðóìåíòàð³þ äëÿ ïîÿñíåííÿ êîíêðåòíèõ ð³øåíü â 
ñôåð³ åêîíîì³÷íî¿ ïîë³òèêè, âèâ÷åííÿ îñîáëèâîñòåé ñòàòèñòè÷íîãî àíàë³çó 
åêîíîì³÷íèõ ïðîöåñ³â, ïðîöåäóð çáîðó òà ñòàòèñòè÷íèõ äàíèõ, âèÿâëåííÿ 
îñîáëèâîñòåé ôóíêö³îíóâàííÿ ãàëóçåé íà ìàêðîð³âí³ òà â ðåã³îíàëüíîìó ðîçð³ç³. 
Îáîâ’ÿçêîâ³ ïîïåðåäí³ íàâ÷àëüí³ äèñöèïë³íè.  «Ñòàòèñòèêà». 
Çì³ñò. Åêîíîì³êà Óêðà¿íè ÿê ñèñòåìà. Ïðåäìåò òà çàâäàííÿ äèñöèïë³íè. 
Àäì³í³ñòðàòèâíî-òåðèòîð³àëüíèé ïîä³ë òà ñèñòåìà íàö³îíàëüíèõ ðàõóíê³â 
Óêðà¿íè. Ñòðóêòóðà åêîíîì³êè Óêðà¿íè. Äîõîäè òà ð³âåíü æèòòÿ íàñåëåííÿ 
Óêðà¿íè. Ðèíîê ïðàö³ â Óêðà¿í³. Ï³äïðèºìíèöüêà ä³ÿëüí³ñòü â Óêðà¿í³. 
Ïðîìèñëîâ³ñòü ÿê âèä åêîíîì³÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³. Áóä³âíèöòâî òà æèòëîâî-êîìóíàëüíå 
ãîñïîäàðñòâî â Óêðà¿í³. Òðàíñïîðò òà çâ'ÿçîê â Óêðà¿í³. Àãðàðíèé ñåêòîð â 
åêîíîì³ö³ Óêðà¿íè. ²ííîâàö³éíî-³íâåñòèö³éíà ä³ÿëüí³ñòü â Óêðà¿í³. Âíóòð³øíÿ 
òîðã³âëÿ â ñèñòåì³ ðèíêîâèõ â³äíîñèí Óêðà¿íè. Çîâí³øíüîåêîíîì³÷íà ä³ÿëüí³ñòü 
Óêðà¿íè â óìîâàõ ãëîáàë³çàö³éíèõ âèêëèê³â. Åêîíîì³êà ðåã³îí³â Óêðà¿íè. 
Ðåêîìåíäîâàí³ äæåðåëà òà ³íø³ íàâ÷àëüí³ ðåñóðñè/çàñîáè: 



 

 

1. Íàö³îíàëüíà åêîíîì³êà: Ï³äðó÷íèê. / Çà ðåä. Ï.Â. Êðóøà. - Ê. : Êàðàâåëà. - 
2018. - 533 ñ. 
2. ×åðíÿâñüêà Î. Â. Íàö³îíàëüíà åêîíîì³êà. Íàâ÷. ïîñ³á. / Î. Â. ×åðíÿâñüêà. – Ê.: 
Àëåðòà, 2018. – 502 ñ 
3. Ñòàëå åíäîãåííå çðîñòàííÿ ðåã³îí³â Óêðà¿íè â óìîâàõ äåöåíòðàë³çàö³¿: 
ìîíîãðàô³ÿ / ðåä. ä.å.í., ïðîô. ². Ç Ñòîðîíÿíñüêà. Ëüâ³â, ÄÓ «²íñòèòóò 
ðåã³îíàëüíèõ äîñë³äæåíü ³ìåí³ Ì. ². Äîë³øíüîãî ÍÀÍ Óêðà¿íè. 2019. - 501 ñ. 
Çàïëàíîâàí³ íàâ÷àëüí³ çàõîäè òà ìåòîäè âèêëàäàííÿ. Ïîºäíàííÿ òðàäèö³éíèõ òà 
íåòðàäèö³éíèõ ìåòîä³â âèêëàäàííÿ ç âèêîðèñòàííÿì ³ííîâàö³éíèõ òåõíîëîã³é: ëåêö³¿ 
(òåìàòè÷í³, ïðîáëåìí³) ç âèêîðèñòàííÿì ìóëüòèìåä³éíèõ çàñîá³â; ïðàêòè÷í³ 
çàíÿòòÿ (òðàäèö³éí³, òðåí³íãîâ³ çàâäàííÿ, âèñòóïè ñòóäåíò³â ç ïðåçåíòàö³ÿìè, 
òåñòóâàííÿ); çàñòîñóâàííÿ åëåìåíò³â äèñòàíö³éíîãî íàâ÷àííÿ. 
Ìåòîäè îö³íþâàííÿ: 
- ïîòî÷íèé êîíòðîëü (îïèòóâàííÿ, òåñòóâàííÿ); 
- ï³äñóìêîâèé êîíòðîëü (ïèñüìîâèé åêçàìåí). 
Ìîâà íàâ÷àííÿ òà âèêëàäàííÿ. Óêðà¿íñüêà. 
 
4.18. Íàçâà: ÅÊÎÍÎÌ²ÊÎ-ÌÀÒÅÌÀÒÈ×ÍÅ ÌÎÄÅËÞÂÀÍÍß 
Òèï Çà âèáîðîì. 
Ð³ê íàâ÷àííÿ: 2023/2024. 
Ñåìåñòð: I²²-²V. 
Ëåêòîð, â÷åíå çâàííÿ, íàóêîâèé ñòóï³íü, ïîñàäà: Á³ëîóñîâà Ñ Â, äîö,  êàíä 
ô³ç.-ìàò. íàóê, äîö. êàô. âèùî¿ òà ïðèêëàäíî¿ ìàòåìàòèêè. 
Ðåçóëüòàòè íàâ÷àííÿ: ôîðìóâàííÿ ó ñòóäåíò³â ñèñòåìè çíàíü, âì³íü òà íàâè÷îê ó 
ãàëóç³ ïîáóäîâè òà âèêîðèñòàííÿ åêîíîì³êî-ìàòåìàòè÷íèõ ìîäåëåé, ùî º 
³íñòðóìåíòàìè îö³íêè, àíàë³çó òà ïðîãíîçóâàííÿ ñêëàäíèõ ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íèõ 
ñèñòåì, ÿê³ ôóíêö³îíóþòü â óìîâàõ âèñîêîãî ð³âíÿ íåâèçíà÷åíîñò³ òà ðèçèêó 
ðèíêîâî¿ åêîíîì³êè; çäàòí³ñòü ñàìîñò³éíî ï³äâèùóâàòè ð³âåíü  çíàíü ³ 
âèêîðèñòîâóâàòè íàáóò³ çíàííÿ ³ âì³ííÿ ó ïðîôåñ³éí³é ä³ÿëüíîñò³; âì³ííÿ 
çàñòîñîâóâàòè ìåòîäè ìîäåëþâàííÿ ³ ïðîãíîçóâàííÿ åêîíîì³÷íèõ ïðîöåñ³â äëÿ 
ïðèéíÿòòÿ óïðàâë³íñüêèõ ð³øåíü; âì³ííÿ âîëîä³òè îñíîâíèìè çàñîáàìè àíàë³çó òà 
îáðîáêè ñòàòèñòè÷íèõ äàíèõ òà ïðîâîäèòè â³äïîâ³äí³ ðîçðàõóíêè ç âèêîðèñòàííÿì 
ñó÷àñíèõ êîìï’þòåðíèõ òåõíîëîã³é. 
Îáîâ'ÿçêîâ³ ïîïåðåäí³ íàâ÷àëüí³ äèñöèïë³íè: “Âèùà òà ïðèêëàäíà ìàòåìàòèêà”. 
Çì³ñò: Çàäà÷³ ë³í³éíîãî ïðîãðàìóâàííÿ òà ìåòîäè ¿õ ðîçâ’ÿçàííÿ. Òåîð³ÿ 
äâî¿ñòîñò³ òà àíàë³ç ë³í³éíèõ ìîäåëåé îïòèì³çàö³éíèõ çàäà÷. Òðàíñïîðòíà çàäà÷à. 
Íåë³í³éí³ îïòèì³çàö³éí³ ìîäåë³ ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íèõ ñèñòåì. Àíàë³ç òà óïðàâë³ííÿ 
ðèçèêîì â åêîíîì³ö³ íà áàç³ êîíöåïö³¿ òåîð³¿ ³ãîð. Ê³ëüê³ñíå îö³íþâàííÿ ñòóïåíÿ 
ðèçèêó. Çàãàëüí³ ïðèíöèïè ïîáóäîâè åêîíîìåòðè÷íèõ ìîäåëåé. Ïàðíà ë³í³éíà 
ðåãðåñ³ÿ. Ìíîæèíí³ ðåãðåñ³éí³ ìîäåë³. Äèíàì³÷í³ ðåãðåñ³éí³ ìîäåë³. 
Ðåêîìåíäîâàí³ äæåðåëà:  



 

 

1. Áàðâ³íñüêèé À.Ô. Ìàòåìàòè÷íå ïðîãðàìóâàííÿ: ï³äðó÷íèê / À.Ô. Áàðâ³íñüêèé 
òà ³í.– Ëüâ³â: Íàö. óí-ò “Ëüâ³âñüêà ïîë³òåõí³êà” (²ÂÖ “²íòåëåêò+” ²ÏÄÎ), 2004 
– 448 ñ.;  
2. Á³ëîóñîâà Ñ.Â. Åêîíîì³êî-ìàòåìàòè÷íå ìîäåëþâàííÿ: êîìïåíä³óì ³ ïðàêòèêóì: 
íàâ÷. ïîñ³á. / Ñ.Â. Á³ëîóñîâà,             Ò.Â. Êîâàëü÷óê . – Ê.: ÊÍÒÅÓ, 2018. – 
470 c.;  
3. Ëóã³í³í Î.ª. Åêîíîì³êî-ìàòåìàòè÷íå ìîäåëþâàííÿ: íàâ÷. ïîñ³á.  / Î.ª. Ëóã³í³í, Â.Ì. 
Ôîì³øèíà.  – Ê.: «Çíàííÿ», 2011 . – 342 c. 
Çàïëàíîâàí³ íàâ÷àëüí³ çàõîäè òà ìåòîäè âèêëàäàííÿ: Ëåêö³¿, ïðàêòè÷í³ 
çàíÿòòÿ, ³íäèâ³äóàëüíà ñàìîñò³éíà ðîáîòà. 
Ìåòîäè îö³íþâàííÿ: 
- ïîòî÷íèé êîíòðîëü (îö³íþâàííÿ ðîáîòè ñòóäåíò³â òà ¿õ ð³âíÿ çíàíü ï³ä ÷àñ 
ïðàêòè÷íèõ çàíÿòü, çàõèñò ³íäèâ³äóàëüíèõ äîìàøí³õ çàâäàíü, òåñòóâàííÿ); 
- ï³äñóìêîâèé êîíòðîëü (ïèñüìîâèé åêçàìåí). 
Ìîâà íàâ÷àííÿ òà âèêëàäàííÿ: Óêðà¿íñüêà.  
 
 
4.19. ÍÀÇÂÀ. ÅËÅÊÒÐÎÍÍÈÉ ÄÎÊÓÌÅÍÒÎÎÁ²Ã. 
Òèï. Çà âèáîðîì.  
Ð³ê íàâ÷àííÿ. 2022/2023; 2023/2024. 
Ñåìåñòð. II-IV.  
Ëåêòîð, â÷åíå çâàííÿ, íàóêîâèé ñòóï³íü, ïîñàäà. Ðàññàìàê³í Â. ß., äîö. êàíä. 
òåõí. íàóê, äîö. êàô.  ïðîãðàìíî¿ ³íæåíåð³¿ òà ê³áåðáåçïåêè. 
Ðåçóëüòàòè íàâ÷àííÿ. Ôîðìóâàííÿ ñèñòåìíîãî ìèñëåííÿ òà íàáóòòÿ òåîðåòè÷íèõ 
çíàíü ç áàçîâèõ êîíöåïö³é ñó÷àñíîãî ä³ëîâîäñòâà, àâòîìàòèçàö³¿ ïðîöåñ³â 
ä³ëîâîäñòâà, òåõíîëîã³÷íèõ îñíîâ, ùî âèêîðèñòîâóþòüñÿ ïðè ðîçðîáö³ ñèñòåì 
åëåêòðîííîãî äîêóìåíòîîá³ãó (ÑÅÄ), íàáóòòÿ ïðàêòè÷íèõ íàâè÷îê ðîáîòè â 
ñåðåäîâèù³ ãîòîâèõ ïðîãðàìíèõ ïðîäóêò³â, ÿê³ ðåàë³çóþòü ôóíêö³îíàëüí³ñòü 
åëåêòðîííîãî äîêóìåíòîîá³ãó. 
Îáîâ’ÿçêîâ³ ïîïåðåäí³ íàâ÷àëüí³ äèñöèïë³íè. «²íôîðìàö³éí³ òåõíîëîã³¿ â 
ïðîôåñ³éí³é ä³ÿëüíîñò³». 
Çì³ñò. Ïðåäìåòíà îáëàñòü ñèñòåì åëåêòðîííîãî äîêóìåíòîîá³ãó. Ä³ëîâîäñòâî. 
Äîêóìåíòóâàííÿ, äîêóìåíòîîá³ã. Åëåêòðîííèé äîêóìåíò, åëåêòðîííèé äîêóìåíòîîá³ã. 
Ãîëîâí³ çàâäàííÿ ñèñòåì åëåêòðîííîãî äîêóìåíòîîá³ãó. Çàãàëüíà êëàñèô³êàö³ÿ 
ñèñòåì åëåêòðîííîãî äîêóìåíòîîá³ãó çà ð³çíèìè ïðèíöèïàìè. Îðãàí³çàö³ÿ 
åëåêòðîííîãî îô³ñó â ñèñòåì³ åëåêòðîííîãî äîêóìåíòîîá³ãó. ²íôîðìàö³éíà ìîäåëü 
îðãàí³çàö³¿. Îðãàí³çàö³ÿ ÿê îá’ºêò âïðîâàäæåííÿ åëåêòðîííîãî äîêóìåíòîîá³ãó. 
Êîíöåïö³¿ òà ïðèíöèïè ïîáóäîâè ñèñòåì åëåêòðîííîãî äîêóìåíòîîá³ãó. Òåõíîëîã³¿, ùî 
âèêîðèñòîâóþòüñÿ ïðè ðîçðîáö³ ñèñòåì åëåêòðîííîãî äîêóìåíòîîá³ãó. Çàõèñò 
³íôîðìàö³¿ â åëåêòðîííîìó äîêóìåíòîîá³ãó. Åëåêòðîííèé öèôðîâèé ï³äïèñ â 
ñèñòåìàõ àâòîìàòèçàö³¿ ä³ëîâîäñòâà òà äîêóìåíòîîá³ãó. Àíàë³ç ³ñíóþ÷èõ ñèñòåì 
åëåêòðîííîãî äîêóìåíòîîá³ãó. Ïëàòôîðìà ñèñòåìè åëåêòðîííîãî äîêóìåíòîîá³ãó 



 

 

M.E.Doc. Ðåºñòð ïåðâèííèõ äîêóìåíò³â â ñèñòåì³ åëåêòðîííîãî äîêóìåíòîîá³ãó 
M.E.Doc. Ðîáîòà ç ïåðâèííèìè äîêóìåíòàìè â ñèñòåì³ Ì.Å.Doc. 
Ðåêîìåíäîâàí³ äæåðåëà òà ³íø³ íàâ÷àëüí³ ðåñóðñè/çàñîáè. 
1. Âîéíàðåíêî Ì.Ï. ²íôîðìàö³éí³ ñèñòåìè ³ òåõíîëîã³¿ â óïðàâë³íí³ îðãàí³çàö³ºþ / 
Ì.Ï. Âîéíàðåíêî, Î.Ì. Êóçüì³íà, Ò.Â. ßí÷óê. Íàâ÷. ïîñ³á. – Â³ííèöÿ: ÏÏ Åäåëüâåéñ ³ 
Ê, 2015. – 496 ñ. 
2. Åëåêòðîííèé äîêóìåíòîîá³ã òà çàõèñò ³íôîðìàö³¿: íàâ÷. ïîñ³á./ Î. Á. Êóêàð³í / 
Çà çàã. ðåä. ä.äåðæ.óïð., ïðîôåñîðà Í. Â. Ãðèöÿê – Êè¿â.: ÍÀÄÓ, 2015. – 84 
ñ. 
3. Çîëîòàðüîâà ². Î. Àâòîìàòèçàö³ÿ äîêóìåíòîîá³ãó. Íàâ÷. ïîñ³áíèê / ². Î. 
Çîëîòàðüîâà, Ð. Ê. Áóòîâà. – Õàðê³â: Âèä. ÕÍÅÓ, 2017. – 154 ñ. 
Çàïëàíîâàí³ íàâ÷àëüí³ çàõîäè òà ìåòîäè âèêëàäàííÿ. Âèâ÷åííÿ äèñöèïë³íè 
ïðîâîäèòèñÿ øëÿõîì ëåêö³éíèõ (àóäèòîðíèõ) òà ïðàêòè÷íèõ çàíÿòü (â 
êîìï’þòåðíîìó êëàñ³ íà ÏÊ), ùî çàáåçïå÷óþòü çàêð³ïëåííÿ òåîðåòè÷íèõ çíàíü, 
ñïðèÿþòü çàñâîºííþ ïðàêòè÷íèõ íàâè÷îê ðîáîòè â ñèñòåì³ åëåêòðîííîãî 
äîêóìåíòîîá³ãó.  
Ìåòîäè îö³íþâàííÿ.  
– ïîòî÷íèé êîíòðîëü (òåñòóâàííÿ,  ïåðåâ³ðêà êîíñïåêòó, îïèòóâàííÿ, êîíòðîëüíà 
ðîáîòà);  
– ï³äñóìêîâèé êîíòðîëü (ïèñüìîâèé åêçàìåí). 
Ìîâà íàâ÷àííÿ òà âèêëàäàííÿ. Óêðà¿íñüêà. 
 
4.20. ÍÀÇÂÀ. ²ÑÒÎÐ²ß ÓÊÐÀ¯ÍÈ. 
Òèï. Çà âèáîðîì. 
Ð³ê íàâ÷àííÿ. 2022/2023; 2023/2024 
Ñåìåñòð. II-IV 
Ëåêòîð, â÷åíå çâàííÿ, íàóêîâèé ñòóï³íü, ïîñàäà. Ëèòâèí Í.Ì., äîöåíò, êàíä. ³ñò. 
íàóê., äîö. êàô. ô³ëîñîô³¿, ñîö³îëîã³¿ òà ïîë³òîëîã³¿. 
Ðåçóëüòàòè íàâ÷àííÿ. Ôîðìóâàííÿ (ç ïîçèö³¿ ³ñòîðè÷íîãî äîñâ³äó) ðîçóì³ííÿ 
ñóòíîñò³ ³ñòîðè÷íèõ ïåðåòâîðåíü, ùî â³äáóâàþòüñÿ â ñó÷àñí³é Óêðà¿í³, à òàêîæ 
ïî÷óòòÿ ïàòð³îòèçìó, ³ñòîðè÷íî íàóêîâî îá´ðóíòîâàíî¿ ñâ³äîìîñò³ 
Îáîâ’ÿçêîâ³ ïîïåðåäí³ íàâ÷àëüí³ äèñöèïë³íè. “²ñòîð³ÿ Óêðà¿íè” ð³âíÿ ïîâíî¿ 
çàãàëüíî¿ ñåðåäíüî¿ îñâ³òè. 
Çì³ñò. Âñòóï. Äàâíÿ ³ñòîð³ÿ Óêðà¿íè. Êè¿âñüêà òà Ãàëèöüêî-Âîëèíñüêà 
Ðóñü. Óêðà¿íñüê³ çåìë³ ó ñêëàä³ Âåëèêîãî Êíÿç³âñòâà Ëèòîâñüêîãî òà Ðå÷³ 
Ïîñïîëèòî¿. Êîçàöüêà äîáà â ³ñòîð³¿ óêðà¿íñüêîãî íàðîäó. Ãåòüìàíùèíà. 
Óêðà¿íñüê³ çåìë³ ï³ä âëàäîþ Ðîñ³éñüêî¿ ³ìïåð³¿. Óêðà¿íñüê³ çåìë³ â ñêëàä³ 
Àâñòðî-Óãîðñüêî¿ ³ìïåð³¿. Óêðà¿íà ó Ïåðø³é ñâ³òîâ³é â³éí³. Óêðà¿íñüêà 
ðåâîëþö³ÿ 1917 ð. ³ ä³ÿëüí³ñòü Öåíòðàëüíî¿ Ðàäè. Íàö³îíàëüíî-âèçâîëüí³ ñèëè 
1918 – 1920-õ ðð. Ãåòüìàíàò Ï. Ñêîðîïàäñüêîãî òà Äèðåêòîð³ÿ Óêðà¿íà â 
óìîâàõ ñòàíîâëåííÿ ðàäÿíñüêî¿ âëàäè.Óêðà¿íà ï³ä ÷àñ Äðóãî¿ ñâ³òîâî¿ â³éíè 
(1939-1945 ðð.). Ï³ñëÿâîºííà â³äáóäîâà ³ ðîçâèòîê Óêðà¿íè â 1945 − ïî÷àòêó 



 

 

1950-õ ðîê³â Ë³áåðàë³çàö³ÿ ïîë³òè÷íîãî æèòòÿ òà åêîíîì³÷í³ ïåðåòâîðåííÿ â Óêðà¿í³ 1950-
1970-õ ðîêàõ. Óêðà¿íà ó ïåð³îä çàãîñòðåííÿ êðèçè ðàäÿíñüêî¿ ñèñòåìè. 
Â³äðîäæåííÿ Íåçàëåæíîñò³ Óêðà¿íè. Óêðà¿íà íà åòàï³ ðîçáóäîâè íåçàëåæíîñò³ 
(1994-2004 ðð.). Óêðà¿íà íà ïî÷àòêó ÕÕ² ñò. Óêðà¿íà â ñâ³òîâèõ ïðîöåñàõ  
Ðåêîìåíäîâàí³ äæåðåëà òà ³íø³ íàâ÷àëüí³ ðåñóðñè/çàñîáè 
1. Áàäàõ Þ.Ã. ²ñòîð³ÿ Óêðà¿íè. Íàâ÷àëüíèé ïîñ³áíèê / Þ.Ã.Áàäàõ, Ï.Ï.Ïðèòóëÿê 

(â³äï. ðåä.), Ë.Â.Ãóáèöüêèé, ².Î.Êèçèìåíêî, Í.Ì.Ëèòâèí. – Ê.: ÊÍÒÅÓ, 2010. – 
547 ñ. 

2. ²ñòîð³ÿ Óêðà¿íè: ï³äðó÷íèê äëÿ ñòóäåíò³â íå³ñòîðè÷íèõ ñïåö³àëüíîñòåé 
âèùèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â / [Î. Ì. Áóò, Ì. ². Áóøèí, Þ. ². Âîâê òà ³í.] – 
×åðêàñè, 2016. – 644 ñ. 

3. Âîðòìàí Ä., Ãîðä³ºíêî ß., Ìàéîðîâ Ì. Íàâ÷àëüíèé ïîñ³áíèê ‒ TERRA 
UCRAINICA. ²ñòîðè÷íèé àòëàñ Óêðà¿íè ³ ñóñ³äí³õ çåìåëü. Â³ä ê³ìåð³éö³â 
äî ñüîãîäåííÿ./ Ä. Âîðòìàí, ß .Ãîðä³ºíêî, Ì.   Ìàéîðîâ ‒ Õ., 2018. 

Çàïëàíîâàí³ íàâ÷àëüí³ çàõîäè òà ìåòîäè âèêëàäàííÿ. 
Ëåêö³¿ ç âèêîðèñòàííÿì ìóëüòèìåä³éíèõ çàñîá³â, ñåì³íàðñüê³ çàíÿòòÿ ç 
âèêîðèñòàííÿì ñó÷àñíèõ ³íòåðàêòèâíèõ òåõíîëîã³é, êðóãë³ ñòîëè, êîíêóðñè, 
îë³ìï³àäè. 
Ìåòîäè òà êðèòåð³¿ îö³íþâàííÿ. 

– ïîòî÷íèé (êîìï’þòåðíå òåñòóâàííÿ, îïèòóâàííÿ); 
– ìîäóëüíèé (êîìï‘þòåðíå òåñòóâàííÿ, êîíòðîëüíà ðîáîòà); 
– ï³äñóìêîâèé (ïèñüìîâèé åêçàìåí). 

Ìîâà íàâ÷àííÿ òà âèêëàäàííÿ. Óêðà¿íñüêà. 
 
4.21. ÍÀÇÂÀ. ÏÎË²ÒÎËÎÃ²ß. 
Òèï. Çà âèáîðîì. 
Ð³ê íàâ÷àííÿ. 2022/2023; 2023/2024. 
Ñåìåñòð. II-IV. 
Ëåêòîð, â÷åíå çâàííÿ, íàóêîâèé ñòóï³íü, ïîñàäà. Ãóñºâà Í.Þ., äîö., êàíä. ³ñòîð. 
íàóê, äîö. êàô. ô³ëîñîô³¿, ñîö³îëîã³¿ òà ïîë³òîëîã³¿. 
Ðåçóëüòàòè íàâ÷àííÿ. Ôîðìóâàííÿ ñèñòåìè çíàíü ïðî: îá’ºêò, ïðåäìåò ³ ìåòîäè 
ïîë³òè÷íî¿ íàóêè; ³ñòîðè÷í³ àñïåêòè ðîçâèòêó ïîë³òîëîã³¿; ñóòí³ñòü New Public 
Management i Good Governance; ðîëü ³ ôóíêö³¿ äåðæàâè â ïîë³òè÷í³é ñèñòåì³ 
ñóñï³ëüñòâà; ïîë³òè÷í³ ôåíîìåíè ³ ïîë³òè÷í³ ö³ííîñò³; áàçîâ³ ïîë³òè÷í³ ³äåîëîã³¿ 
ñó÷àñíîñò³; îñíîâí³ ïîë³òè÷í³ ïàðò³¿, ãðîìàäñüê³ îðãàí³çàö³¿ ³ ðóõè; íîâèé ïîðÿäîê 
ñâ³òîâîãî óñòðîþ. 
Îáîâ’ÿçêîâ³ ïîïåðåäí³ íàâ÷àëüí³ äèñöèïë³íè. «Ïðàâîçíàâñòâî», «Ô³ëîñîô³ÿ». 
Çì³ñò. Ïîë³òèêà ÿê ñôåðà ñóñï³ëüíîãî æèòòÿ. ²ñòîð³ÿ ñòàíîâëåííÿ òà ðîçâèòêó 
ñâ³òîâî¿ ïîë³òè÷íî¿ äóìêè. Ïîë³òè÷íà âëàäà òà ìåõàí³çì ¿¿ ôóíêö³îíóâàííÿ â 
ñóñï³ëüñòâ³. Ïîë³òè÷íà åë³òà ³ ïîë³òè÷íå ë³äåðñòâî. Ïîë³òè÷íà ñèñòåìà 
ñóñï³ëüñòâà ³ ïîë³òè÷íèé ðåæèì. Äåìîêðàò³ÿ ÿê «³äåàëüíà» ìîäåëü ñâ³òîâîãî 
ñóñï³ëüíîãî óñòðîþ. Äåðæàâà ÿê óí³âåðñàëüíà ôîðìà îðãàí³çàö³¿ ñóñï³ëüñòâà. 



 

 

Ñîö³àëüíî-åòí³÷í³ ñï³ëüíîñò³ òà åòíîïîë³òèêà. Ïîë³òè÷í³ ïàðò³¿, ãðîìàäñüêî-
ïîë³òè÷í³ îðãàí³çàö³¿ òà ðóõè ÿê ñóá’ºêòè ïîë³òèêè. Ïàðò³éí³ ñèñòåìè. Ëîá³çì ÿê 
ñîö³àëüíî-ïîë³òè÷íå ÿâèùå. Ïîë³òè÷íà êóëüòóðà ³ ïîë³òè÷íà ñîö³àë³çàö³ÿ. 
Ïîë³òè÷íà ³äåîëîã³ÿ. Ïîë³òè÷í³ ïðîöåñè â ñó÷àñíèõ äåðæàâàõ. Ïîë³òè÷íèé 
ìàðêåòèíã ³ ïîë³òè÷íèé ìåíåäæìåíò. Ïîë³òè÷íà ãëîáàë³ñòèêà ³ ì³æíàðîäíà ïîë³òèêà. 
Ðåêîìåíäîâàí³ äæåðåëà òà ³íø³ íàâ÷àëüí³ ðåñóðñè/çàñîáè. 

1. Áåáèê Â. Ì. Ïîë³òîëîã³ÿ. Íàóêà ³ íàâ÷àëüíà äèñöèïë³íà: ï³äðó÷. äëÿ ñòóä. 
âèù. íàâ÷. çàêë. / Â. Ì. Áåáèê. – Ê.: Êàðàâåëà, 2012. – 495 ñ. 

2. Ïîë³òîëîã³ÿ: íàóêà ïðî ïîë³òèêó: ï³äðó÷íèê äëÿ ñòóä. âèù. íàâ÷. çàêë. 
/ Ì. ². Ãîðëà÷, Â. Ã. Êðåìåíü. – Ê.: Öåíòð ó÷áîâî¿ ë³òåðàòóðè, 2015. – 840 ñ.  

3. Ïðàêòèêóì ç íàâ÷àëüíî¿ äèñöèïë³íè «Ïîë³òîëîã³ÿ»: íàâ÷.-ïðàêòè÷.ïîñ³á. 
/ Î. Ì. Êóçü, ². Â. Æåðåáÿòêîâà, Ä. Ñ. Êîðîòêîâ, Î. Ì. Ñàõàíü. – Õ.: ÕÍÅÓ, 
2009. – 208ñ. 
Çàïëàíîâàí³ íàâ÷àëüí³ çàõîäè òà ìåòîäè âèêëàäàííÿ. Ëåêö³¿, ñåì³íàðñüê³ 
çàíÿòòÿ ç âèêîðèñòàííÿì ³ííîâàö³éíèõ òåõíîëîã³é. 
Ìåòîäè îö³íþâàííÿ. 
– ïîòî÷íèé êîíòðîëü (êîìï’þòåðíå òåñòóâàííÿ, îïèòóâàííÿ, ïèñüìîâ³ êîíòðîëüí³ 
ðîáîòè);  
– ï³äñóìêîâèé êîíòðîëü (ïèñüìîâèé åêçàìåí). 
 Ìîâà íàâ÷àííÿ òà âèêëàäàííÿ. Óêðà¿íñüêà.  
 
4.22. ÍÀÇÂÀ. ÐÅË²Ã²ªÇÍÀÂÑÒÂÎ. 
Òèï. Çà âèáîðîì.  
Ð³ê íàâ÷àííÿ. 2022/2023; 2023/2024. 
Ñåìåñòð. II-IV. 
Ëåêòîð, íàóêîâèé ñòóï³íü, ïîñàäà. Ãóáèöüêèé Ë.Â., äîö., äîê. ³ñò. íàóê, äîö. 
êàô. ô³ëîñîô³¿, ñîö³îëîã³¿ òà ïîë³òîëîã³¿. 
Ðåçóëüòàòè íàâ÷àííÿ. Ðîçóì³ííÿ òà óñâ³äîìëåííÿ ñóòíîñò³ ðåë³ã³éíèõ òå÷³é òà 
ïðîáëåì ñó÷àñíîãî ðåë³ã³éíîãî æèòòÿ. 
Îáîâ’ÿçêîâ³ ïîïåðåäí³ íàâ÷àëüí³ äèñöèïë³íè. «Ô³ëîñîô³ÿ». 
Çì³ñò. Ðåë³ã³ÿ ÿê ôåíîìåí äóõîâíî¿ êóëüòóðè. Ðàíí³ ôîðìè ðåë³ã³¿. Íàö³îíàëüí³ 
ðåë³ã³¿ ñâ³òó. Ïîõîäæåííÿ òà ñóòí³ñòü õðèñòèÿíñòâà. Ïðàâîñëàâ’ÿ. Êàòîëèöèçì. 
Ïðîòåñòàíòèçì. Áóääèçì, ³ñëàì. Íåòðàäèö³éí³ ðåë³ã³¿ òà êóëüòè. Ðåë³ã³éíå 
æèòòÿ ñó÷àñíî¿ Óêðà¿íè. Á³áë³ÿ ÿê ñâÿùåííà êíèãà ³ ÿê êóëüòóðíî-³ñòîðè÷íèé 
ôåíîìåí. 
Ðåêîìåíäîâàí³ äæåðåëà òà ³íø³ íàâ÷àëüí³ ðåñóðñè/çàñîáè. 
1. Áîðîçåíåöü Ò.À., Ãàâðèëþê Ò.Â. Á 83 Ðåë³ã³ºçíàâñòâî: íàâ÷. ïîñ³á. / Ò.À. 
Áîðîçåíåöü, Ò.Â. Ãàâðèëþê // Çà ðåä. ².Ô.Íàäîëüíîãî. – Ê., 2013. – 185 ñ. 
2. Ëóáñüêèé Â. Ðåë³ã³ºçíàâñòâî: Ï³äðó÷íèê. / Â.Ëóáñüêèé, Â.Òåðåìêî. – Ê. : 
Àêàäåìâèäàâ, 2011. – 432 ñ. 
3. Áàðàáàø Î. Â., Êà÷óðîâà Ñ. Â., Òèòîâ Â. Ä. Ðåë³ã³ºçíàâñòâî. Ï³äðó÷íèê äëÿ 
ñòóäåíò³â þðèäè÷íèõ ñïåö³àëüíîñòåé âèùèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â / Çà ðåä. ïðîô. Â. 
Ä. Òèòîâà. — Õ.: Ïðàâî, 2016. — 272 ñ. 



 

 

Çàïëàíîâàí³ íàâ÷àëüí³ çàõîäè òà ìåòîäè âèêëàäàííÿ. Ëåêö³¿, ñåì³íàðñüê³ 
çàíÿòòÿ ç âèêîðèñòàííÿì ³ííîâàö³éíèõ òåõíîëîã³é. 
Ìåòîäè îö³íþâàííÿ. 
‐ ïîòî÷íèé êîíòðîëü (êîìï’þòåðíå òåñòóâàííÿ, îïèòóâàííÿ, ïèñüìîâ³ êîíòðîëüí³ 

ðîáîòè); 
‐ ï³äñóìêîâèé êîíòðîëü (ïèñüìîâèé åêçàìåí). 
Ìîâà íàâ÷àííÿ òà âèêëàäàííÿ. Óêðà¿íñüêà. 
 
 
4.23. ÍÀÇÂÀ. ÑÂ²ÒÎÂÀ ÊÓËÜÒÓÐÀ. 
Òèï. Çà âèáîðîì.  
Ð³ê íàâ÷àííÿ. 2022/2023; 2023/2024. 
Ñåìåñòð. II-IV. 
Ëåêòîð, â÷åíå çâàííÿ, íàóêîâèé ñòóï³íü, ïîñàäà. Êèçèìåíêî ².Î., äîö., êàíä. ³ñò. 
íàóê, êàô ô³ëîñîô³¿, ñîö³îëîã³¿ òà ïîë³òîëîã³¿. 
Ðåçóëüòàòè íàâ÷àííÿ.Ôîðìóâàííÿ ñèñòåìè çíàíü ïðî ñâ³òîâèé êóëüòóðíèé 
ïðîöåñ, çàñâîºííÿ çàãàëüíîëþäñüêèõ êóëüòóðíèõ ö³ííîñòåé, ôîðìóâàííÿ ¿¿ 
ìîðàëüíèõ ³ åñòåòè÷íèõ ïîòðåá. 
Îáîâ’ÿçêîâ³ ïîïåðåäí³ íàâ÷àëüí³ äèñöèïë³íè.«Ô³ëîñîô³ÿ». 
Çì³ñò.Âèíèêíåííÿ êóëüòóðè òà ìèñòåöòâà â ïåðâ³ñíîìó ñóñï³ëüñòâ³. Êóëüòóðà ³ 
ìèñòåöòâî Ñòàðîäàâíüîãî Ñâ³òó. Àíòè÷íà êóëüòóðà òà ìèñòåöòâî. Àðàáñüêà 
êóëüòóðà òà ìèñòåöòâî. Ñåðåäíüîâ³÷íà êóëüòóðà. Êóëüòóðà òà ìèñòåöòâî äîáè 
Â³äðîäæåííÿ. Çàõ³äíîºâðîïåéñüêà êóëüòóðà òà ìèñòåöòâî XVÏ-XVØ ñò. 
Çàõ³äíîºâðîïåéñüêà êóëüòóðà òà ìèñòåöòâî XIX ñò. Ïðîâ³äí³ òåíäåíö³¿ òà 
îñîáëèâîñò³ ðîçâèòêó êóëüòóðè XX - ïî÷àòêó XXI ñòîë³òòÿ. 
Ðåêîìåíäîâàí³ äæåðåëà òà ³íø³ íàâ÷àëüí³ ðåñóðñè/çàñîáè. 
1. Ëàòèã³íà Í.À. ²ñëàì: øëÿõ êð³çü ñòîë³òòÿ : ìîíîãðàô³ÿ / Í.À. Ëàòèã³íà. - Êè¿â 
: Êè¿â. íàö. òîðã.-åêîí. óí-ò, 2016. - 360 ñ. 
2. Êóëüòóðîëîã³ÿ: íàâ÷. ïîñ³áíèê / Çà ðåä. ².Ç.Ìàéäàíþê. - Ê.: Ðåäàêö³éíî-
âèäàâíè÷èé öåíòð ÍÓÁ³Ï Óêðà¿íè, 2017. - 335 ñ. 
3. Ïàì’ÿòêîçíàâñòâî: ïîñ³á. äëÿ ïî÷àòê³âö³â / Óêëàä.: Ë.Î. Ãð³ôôåí, 
Î.Ì. Òèòîâà ; Íàö³îíàëüíà Àêàäåì³ÿ Íàóê Óêðà¿íè, Öåíòð ïàì’ÿòêîçíàâñòâà, 
Óêðà¿íñüêå òîâàðèñòâî îõîðîíè ïàì’ÿòîê ³ñòîð³¿ òà êóëüòóðè. - Ê. : Öåíòð 
ïàì'ÿòêîçíàâñòâà ÍÀÍ Óêðà¿íè òà ÓÒÎÏ²Ê, 2014. - 212 ñ. 
Çàïëàíîâàí³ íàâ÷àëüí³ çàõîäè òà ìåòîäè âèêëàäàííÿ. 
Ëåêö³¿ ç âèêîðèñòàííÿì ìóëüòèìåä³éíèõ çàñîá³â, ñåì³íàðñüê³ çàíÿòòÿ ç 
âèêîðèñòàííÿì ñó÷àñíèõ ³íòåðàêòèâíèõ òåõíîëîã³é. 
Ìåòîäè îö³íþâàííÿ: 
‐ ïîòî÷íèé êîíòðîëü (êîìï’þòåðíå òåñòóâàííÿ, îïèòóâàííÿ, êîíòðîëüíà ðîáîòà); 
‐ ï³äñóìêîâèé êîíòðîëü (ïèñüìîâèé åêçàìåí). 
Ìîâà íàâ÷àííÿ òà âèêëàäàííÿ. Óêðà¿íñüêà. 
 



 

 

4.24. ÍÀÇÂÀ. ÑÒÐÀÕÎÂÅ ÏÐÀÂÎ. 
Òèï. Çà âèáîðîì.  
Ð³ê íàâ÷àííÿ.  2023/2024. 
Ñåìåñòð. III-IV.  
Ëåêòîð, â÷åíå çâàííÿ, íàóêîâèé ñòóï³íü, ïîñàäà. Ñóäàðåíêî Î.Â., äîö.,  êàíä. 
þðèä. íàóê, äîö. êàô. àäì³í³ñòðàòèâíîãî, ô³íàíñîâîãî òà ³íôîðìàö³éíîãî ïðàâà. 
Ðåçóëüòàòè íàâ÷àííÿ. Çäîáóòòÿ ïðàâîâèõ çíàíü, ïîâ’ÿçàíèõ ³ç çíàííÿìè îñíîâíèõ 
ïîëîæåíü, òåîð³¿, ïðàêòèêè ñòðàõóâàííÿ þðèäè÷íèõ ³ ô³çè÷íèõ îñ³á, åêîíîì³÷íèõ 
â³äíîñèí, ùî âèíèêàþòü ó ïðîöåñ³ çàõèñòó ìàéíîâèõ ³íòåðåñ³â ãðîìàäÿí ³ 
þðèäè÷íèõ îñ³á ó âèïàäêó íàñòàííÿ ñòðàõîâèõ ïîä³é, âèçíà÷åíèõ äîãîâîðîì 
ñòðàõóâàííÿ àáî ÷èííèì çàêîíîäàâñòâîì çà ðàõóíîê ãðîøîâèõ ôîíä³â, ùî ñòâî-
ðþþòüñÿ ñïëàòîþ ñòðàõîâèõ âíåñê³â. Óì³ííÿ ç’ÿñîâóâàòè îá’ºêòèâíó íåîáõ³äí³ñòü, 
ñóòí³ñòü ³ ðîëü ñòðàõóâàííÿ â óìîâàõ ðèíêîâî¿ åêîíîì³êè; âèñâ³òëþâàòè îðãàí³çàö³þ 
³ øëÿõè ðîçâèòêó ñòðàõîâîãî ðèíêó òà äåðæàâíîãî ðåãóëþâàííÿ ñòðàõîâî¿ 
ä³ÿëüíîñò³; ðîçãëÿäàòè óìîâè îñîáèñòîãî ñòðàõóâàííÿ, ñòðàõóâàííÿ ìàéíà, ñòðàõó-
âàííÿ â³äïîâ³äàëüíîñò³, ïåðåñòðàõóâàííÿ ç ïîçèö³é â³ò÷èçíÿíîãî òà çàðóá³æíîãî 
äîñâ³äó; âèâ÷àòè îñîáëèâîñò³ ô³íàíñîâî¿ ä³ÿëüíîñò³ ñòðàõîâèê³â. 
Îáîâ’ÿçêîâ³ ïîïåðåäí³ íàâ÷àëüí³ äèñöèïë³íè. «Ïðàâîçíàâñòâî», «Ñòðàõóâàííÿ». 
Çì³ñò. Ïîíÿòòÿ, ñèñòåìà ³ äæåðåëà ñòðàõîâîãî ïðàâà. Ì³ñöå ñòðàõîâîãî ïðàâà â 
ïðàâîâ³é ñèñòåì³ Óêðà¿íè. Äåðæàâíå ðåãóëþâàííÿ ñòðàõîâî¿ ä³ÿëüíîñò³ â 
Óêðà¿í³. Ïðàâîâèé ñòàòóñ ñóá’ºêò³â ñòðàõóâàííÿ. Ë³öåíçóâàííÿñòðàõîâî¿ ä³ÿëüíîñò³. 
Ïðàâîâå ðåãóëþâàííÿ îñîáèñòîãî ñòðàõóâàííÿ. Ïðàâîâå ðåãóëþâàííÿ ìàéíîâîãî òà 
ñòðàõóâàííÿ â³äïîâ³äàëüíîñò³. Äîãîâ³ð ñòðàõóâàííÿ ÿê ï³äñòàâà âèíèêíåííÿ 
ñòðàõîâèõ ïðàâîâ³äíîñèí. Ïðàâîâå ðåãóëþâàííÿ ïåðåñòðàõóâàííÿ òà ñï³âñòðàõó-
âàííÿ. Ïðàâîâ³ ï³äñòàâè äëÿ â³äìîâè ó ñòðàõîâ³é âèïëàò³. 
Ðåêîìåíäîâàí³ äæåðåëà òà ³íø³ íàâ÷àëüí³ ðåñóðñè/çàñîáè.  
1. Ãåòüìàíåöü Î.Ï. Ïðàâîâå ðåãóëþâàííÿ ñòðàõîâî¿ ä³ÿëüíîñò³ : íàâ÷. ïîñ³á. / Î.Ï. 
Ãåòüìàíåöü, Î.Ì. Øóì³ëà. – Êè¿â, 2016. – 356 ñ. 
2. Òêà÷åíêî Í.Â. Ñòðàõóâàííÿ. Ïðàêòèêóì : íàâ÷. ïîñ³á. / Í.Â. Òêà÷åíêî. – Êè¿â : Ë³ðà, 
2018. – 346 ñ. 
3. Áåçóãëà Â.Î. Ñòðàõóâàííÿ : ï³äðó÷. äëÿ ñòóä. âèù. íàâ÷. çàêë. / Â.Î. Áåçóãëà, ².². 
Ïîñò³ë, Ë.Ï. Øàïîâàë. – Êè¿â : Öåíòð íàâ÷. ë³ò., 2016. – 234 ñ. 
Çàïëàíîâàí³ íàâ÷àëüí³ çàõîäè òà ìåòîäè âèêëàäàííÿ. Ïîºäíàííÿ òðàäèö³éíèõ ³ 
íåòðàäèö³éíèõ ìåòîä³â âèêëàäàííÿ ³ç âèêîðèñòàííÿì ³ííîâàö³éíèõ òåõíîëîã³é: 
– ëåêö³¿ (îãëÿäîâà / òåìàòè÷íà); 
– ñåì³íàðñüê³ çàíÿòòÿ (òðåí³íã / ïðåçåíòàö³ÿ / äèñêóñ³ÿ / ðîáîòà â ìàëèõ ãðóïàõ / 
³íøå). 
Ìåòîäè îö³íþâàííÿ:  
– ïîòî÷íèé êîíòðîëü (òåñòóâàííÿ, óñíå / ïèñüìîâå îïèòóâàííÿ, ïåðåâ³ðêà 
äàéäæåñòó / êîìïëåêñíà êîíòðîëüíà ðîáîòà òîùî); 
– ï³äñóìêîâèé êîíòðîëü (ïèñüìîâèé åêçàìåí). 
Ìîâà íàâ÷àííÿ òà âèêëàäàííÿ. Óêðà¿íñüêà. 



 

 

 
4.25. ÍÀÇÂÀ. ÓÊÐÀ¯ÍÑÜÊÀ ÌÎÂÀ (ÇÀ ÏÐÎÔÅÑ²ÉÍÈÌ ÑÏÐßÌÓÂÀÍÍßÌ). 
Òèï. Çà âèáîðîì. 
Ð³ê íàâ÷àííÿ. 2022/2023, 2023/2024. 
Ñåìåñòð.  ²²-IV 
Ëåêòîð, íàóêîâèé ñòóï³íü, ïîñàäà. Òåñëåíêî Í.Î., êàíä. ô³ëîë. íàóê, äîö. êàô. 
ñó÷àñíèõ ºâðîïåéñüêèõ ìîâ,çàñòóïíèê äåêàíà ÔÐÃÒÁ 
Ðåçóëüòàòè íàâ÷àííÿ. Ï³äâèùåííÿ ð³âíÿ êîìóí³êàòèâíî¿ êóëüòóðè ó ñôåð³ 
ïðîôåñ³éíîãî ñï³ëêóâàííÿ â éîãî óñí³é ³ ïèñåìí³é ôîðìàõ; âèðîáëåííÿ íàâè÷îê 
ïðàêòè÷íîãî âîëîä³ííÿ ìîâîþ â ð³çíèõ âèäàõ ìîâëåííºâî¿ ä³ÿëüíîñò³, çóìîâëåíî¿ 
ïðîôåñ³éíèìè ïîòðåáàìè. 
Îáîâ'ÿçêîâ³ ïîïåðåäí³ íàâ÷àëüí³ äèñöèïë³íè. "Óêðà¿íñüêà ìîâà" ð³âíÿ ïîâíî¿ 
ñåðåäíüî¿ îñâ³òè. 
Çì³ñò. Óêðà¿íñüêà ìîâà  íàö³îíàëüíà ìîâà óêðà¿íñüêîãî íàðîäó, äåðæàâíà ìîâà 
Óêðà¿íè. Êóëüòóðà ä³ëîâîãî ìîâëåííÿ. Ìîâà ïðîôåñ³éíîãî ñï³ëêóâàííÿ ÿê 
ôóíêö³îíàëüíèé ð³çíîâèä óêðà¿íñüêî¿ ë³òåðàòóðíî¿ ìîâè. Ëåêñèêà ³ ôðàçåîëîã³ÿ 
óêðà¿íñüêî¿ ìîâè â ïðîôåñ³éíîìó ñï³ëêóâàíí³. Ä³ëîâ³ ïàïåðè ÿê çàñ³á ïèñåìíî¿ 
ïðîôåñ³éíî¿ êîìóí³êàö³¿. Ä³ëîâà êîðåñïîíäåíö³ÿ. Åòèêåò ñëóæáîâîãî ëèñòóâàííÿ. 
Óêðà¿íñüêà òåðì³íîëîã³ÿ â ïðîôåñ³éíîìó ñï³ëêóâàíí³. Ïðîáëåìè ïåðåêëàäó ³ 
ðåäàãóâàííÿ íàóêîâèõ òåêñò³â. Óñíå ä³ëîâå ñï³ëêóâàííÿ. Ðèòîðèêà ³ ìèñòåöòâî 
ïðåçåíòàö³¿. 
Ðåêîìåíäîâàí³ äæåðåëà òà ³íø³ íàâ÷àëüí³ ðåñóðñè/çàñîáè. 
1. Ãîïàí÷óê ².Ã., Øàøåíêî Ñ.Þ. Óêðà¿íñüêà ìîâà ó ä³ëîâîìó ñï³ëêóâàíí³: íàâ÷. 
ïîñ³áí. äëÿ âèù. íàâ÷. çàêë. - Ê. : ÊÍÒÅÓ, 2019.- 170 ñ. 
2. Ìàöþê Ç., Ñòàíêåâè÷ Ì. Óêðà¿íñüêà ìîâà ïðîôåñ³éíîãî ñï³ëêóâàííÿ: íàâ÷. ïîñ³á. 
– Ê : Êàðàâåëà, 2018. - 352 ñ.  
3. Íîâèé óêðà¿íñüêèé ïðàâîïèñ. – íàâ÷. ïîñ³áí.  Ê.: Öåíòð íàâ÷àëüíî¿ 
ë³òåðàòóðè, 2019.- 284 ñ. 
Çàïëàíîâàí³ íàâ÷àëüí³ çàõîäè òà ìåòîäè âèêëàäàííÿ. Ëåêö³¿, ïðàêòè÷í³ 
çàíÿòòÿ, ñàìîñò³éíà ðîáîòà. Ïîÿñíþâàëüíî-³ëþñòðàòèâí³, äîñë³äíèöüê³, 
åâðèñòè÷í³, ïðîáëåìí³, äèñêóñ³éí³, ³íòåðàêòèâí³ ìåòîäè òà òåõíîëîã³¿ âèêëàäàííÿ. 
 Ìåòîäè îö³íþâàííÿ.  
– ïîòî÷íèé êîíòðîëü – óñíå ³ ôðîíòàëüíå îïèòóâàííÿ, òåñòóâàííÿ, êîíòðîëüíà 

ðîáîòà, ïåðåâ³ðêà ñàìîñò³éíî¿ ðîáîòè, ³íäèâ³äóàëüíèõ òâîð÷èõ çàâäàíü, 
ïðåçåíòàö³é; 

– ï³äñóìêîâèé êîíòðîëü – ïèñüìîâèé åêçàìåí. 
 Ìîâà íàâ÷àííÿ òà âèêëàäàííÿ. Óêðà¿íñüêà. 
 
4.26. ÍÀÇÂÀ Ô²ÍÀÍÑÎÂÀ ÌÀÒÅÌÀÒÈÊÀ. 
Òèï. Çà âèáîðîì. 
Ð³ê íàâ÷àííÿ.  2022/2023. 
Ñåìåñòð. III-IV.   



 

 

Ëåêòîð, â÷åíå çâàííÿ, íàóêîâèé ñòóï³íü, ïîñàäà. Ðóæèöüêèé ².Ñ., äîö., êàíä. 
ô³ç.-ìàò. íàóê, äîö.  êàô. âèùî¿ òà ïðèêëàäíî¿ ìàòåìàòèêè. 
Ðåçóëüòàòè íàâ÷àííÿ. Âîëîä³ííÿ  îñíîâàìè ìàòåìàòè÷íîãî àïàðàòó ñó÷àñíèõ 
ìåòîä³â ê³ëüê³ñíîãî ô³íàíñîâîãî àíàë³çó äëÿ âèêîíàííÿ ð³çíèõ ô³íàíñîâî-åêîíîì³÷íèõ 
ðîçðàõóíê³â ïðè ðîçâ’ÿçóâàíí³ êîíêðåòíèõ çàäà÷, ùî äîçâîëèòü åôåêòèâíî 
çä³éñíþâàòè ³íâåñòèö³éíó ä³ÿëüí³ñòü ³ êåðóâàòè ô³íàíñàìè. 
Îáîâ’ÿçêîâ³ ïîïåðåäí³ íàâ÷àëüí³ äèñöèïë³íè: «Âèùà òà ïðèêëàäíà ìàòåìàòèêà», 
«Ñòàòèñòèêà». 
Çì³ñò. Àðèôìåòè÷íà ïðîãðåñ³ÿ. Ïðîñò³ ïðîöåíòè. Äèñêîíòóâàííÿ çà ïðîñòèìè 
ïðîöåíòàìè. Êîðîòêîñòðîêîâ³ áîðãîâ³ çîáîâ’ÿçàííÿ. Çàñòîñóâàííÿ ïðîñòèõ 
ïðîöåíò³â ó ñïîæèâ÷îìó êðåäèò³. Ñêëàäí³ ïðîöåíòè òà ¿õ çàñòîñóâàííÿ ó 
ô³íàíñîâ³é ïðàêòèö³. Äèñêîíòóâàííÿ çà ñêëàäíèìè ïðîöåíòàìè. Åêâ³âàëåíòí³ñòü 
â³äñîòêîâèõ ñòàâîê  ³ ô³íàíñîâèõ çîáîâ’ÿçàíü. Âðàõóâàííÿ ³íôëÿö³¿ ó ô³íàíñîâèõ 
ðîçðàõóíêàõ. Ð³âíÿííÿ åêâ³âàëåíòíîñò³. Ïðîñò³ ô³íàíñîâ³ ðåíòè. Çàãàëüí³ 
ô³íàíñîâ³ ðåíòè. Âèêóïí³ ôîíäè ³ àìîðòèçàö³ÿ. ²íâåñòèö³¿ â ö³íí³ ïàïåðè. Ðèíîê 
ö³ííèõ ïàïåð³â. 
Ðåêîìåíäîâàí³ äæåðåëà òà ³íø³ íàâ÷àëüí³ ðåñóðñè / çàñîáè. 
1. Ãðèãîðê³â Â.Ñ. Ô³íàíñîâà ìàòåìàòèêà : ï³äðó÷íèê / Â.Ñ. Ãðèãîðê³â, Î.². 
ßðîøåíêî. – ×åðí³âö³ : ×åðí³âåöüêèé íàö. óí-ò, 2017. – 428 ñ. 
2. Ô³íàíñîâà  ìàòåìàòèêà  :  íàâ÷.  ïîñ³áíèê  / [Êóöèê  Ï.Î.,  Ñîðîê³âñüêèé Â.Ì., 
×åðêàñîâà Ñ.Â., Ñîðîê³âñüêà Ì.Â.] – Ëüâ³â : Âèäàâíèöòâî ËÊÀ, 2015. – 328 
ñ..  
3. Á³ëîóñîâà Ñ.Â., Êîâàëü÷óê Ò.Â. Ô³íàíñîâà ìàòåìàòèêà: ïðàêòèêóì. – Ê.: 
ÊÍÒÅÓ, 2011. – 116 c.  
Çàïëàíîâàí³ íàâ÷àëüí³ çàõîäè òà ìåòîäè âèêëàäàííÿ. Ëåêö³¿, ïðàêòè÷í³ 
çàíÿòòÿ. 
Ìåòîäè îö³íþâàííÿ: 
– ïîòî÷íèé êîíòðîëü (îö³íþâàííÿ ðîáîòè ñòóäåíò³â ï³ä ÷àñ ïðàêòè÷íèõ çàíÿòü òà 

¿õ ð³âíÿ çíàíü, çàõèñò äîìàøí³õ çàâäàíü); 
– ï³äñóìêîâèé êîíòðîëü (ïèñüìîâèé åêçàìåí). 
Ìîâà íàâ÷àííÿ òà âèêëàäàííÿ. Óêðà¿íñüêà. 
 
4.27. ÍÀÇÂÀ. Ô²ÍÀÍÑÎÂ² ÒÀ ÊÐÅÄÈÒÍ² ÑÈÑÒÅÌÈ ÇÀÐÓÁ²ÆÍÈÕ 
ÊÐÀ¯Í. 
Òèï. Çà âèáîðîì.  
Ð³ê íàâ÷àííÿ. 2023/2024. 
Ñåìåñòð. III-IV. 
Ëåêòîð, â÷åíå çâàííÿ, íàóêîâèé ñòóï³íü, ïîñàäà. Ãåðáè÷ Ë.À., äîö., êàíä. åêîí. 
íàóê, äîö.. êàô. áàíê³âñüêî¿ ñïðàâè. 
Ðåçóëüòàòè íàâ÷àííÿ. Ôîðìóâàííÿ ó ñòóäåíòà  â³ëüíå îð³ºíòóâàííÿ ó òèïàõ 
ãðîøîâèõ ñèñòåì; âì³ííÿ àíàë³çóâàòè åòàïè ðîçâèòêó òà ñïåöèô³÷í³ îñîáëèâîñò³ 
íàö³îíàëüíèõ ãðîøîâèõ, ô³íàíñîâèõ òà êðåäèòíèõ ñèñòåì; íàâè÷êè ðîçð³çíÿòè òèïè 



 

 

ô³íàíñîâèõ òà êðåäèòíèõ ñèñòåì, ô³íàíñîâèõ òà êðåäèòíèõ óñòàíîâ; âì³ííÿ 
îð³ºíòóâàòèñÿ â íàö³îíàëüíèõ îñîáëèâîñòÿõ ðåãóëþâàííÿ ãðîøîâî-êðåäèòíî¿ 
ñôåðè; âì³ííÿ ðîáèòè âèñíîâêè ùîäî ìîæëèâîñòåé çàñòîñóâàííÿ â Óêðà¿í³ îêðåìèõ 
åëåìåíò³â ãðîøîâî-êðåäèòíî¿ ïîë³òèêè. 
Îáîâ’ÿçêîâ³ ïîïåðåäí³ íàâ÷àëüí³ äèñöèïë³íè. «Ãðîø³ òà êðåäèò», «Ô³íàíñè». 
Çì³ñò. Ñóòí³ñòü òà îñíîâí³ òèïè ô³íàíñîâî-êðåäèòíèõ ñèñòåì. Åâîëþö³ÿ òà 
ñó÷àñíèé ñòàí ô³íàíñîâî-êðåäèòíî¿ ñèñòåìè ÑØÀ. Îñîáëèâîñò³ ô³íàíñîâî-
êðåäèòíî¿ ñèñòåìè ªâðîïåéñüêîãî ñîþçó. Ô³íàíñîâî-êðåäèòíà ñèñòåìà 
Âåëèêîáðèòàí³¿. Ô³íàíñîâî-êðåäèòíà ñèñòåìà Í³ìå÷÷èíè. Ô³íàíñîâî-êðåäèòíà 
ñèñòåìà Ôðàíö³¿. Ô³íàíñîâî-êðåäèòíà ñèñòåìà ßïîí³¿. Çàêîíîì³ðíîñò³ ñòàíîâëåííÿ 
òà ðîçâèòêó ô³íàíñîâî-êðåäèòíèõ ñèñòåì ïîñòñîö³àë³ñòè÷íèõ êðà¿í òà êðà¿í, ùî 
ðîçâèâàþòüñÿ. 
Ðåêîìåíäîâàí³ äæåðåëà òà ³íø³ íàâ÷àëüí³ ðåñóðñè/çàñîáè. 
1. Ãåðáè÷ Ë.À. Ô³íàíñîâ³ òà êðåäèòí³ ñèñòåìè çàðóá³æíèõ êðà¿í: Íàâ÷àëüíèé 

ïîñ³áíèê.-  Ê. : Êè¿â. íàö. òîðã.-åêîí. óí-ò,  2019. - 440 ñ.  
2. Í³êîëàºíêî Þ.Â. Ãðîøîâî-êðåäèòí³ ñèñòåìè çàðóá³æíèõ êðà¿í : íàâ÷. ïîñ³áíèê / 

Í³êîëàºíêî Þ.Â. – ×åðí³ã³â : ×åðí³ã³âñüêèé íàö³îíàëüíèé òåõíîëîã³÷íèé 
óí³âåðñèòåò, 2015. – 187 ñ. 

3. Ô³íàíñè çàðóá³æíèõ êðà¿í: íàâ÷àëüíèé ïîñ³áíèê / [Ê³çèìà Ò. Î., Êðàâ÷óê Í. ß., 
Ãîðèí Â. Ï. òà³í.]; çà ðåä. Î. Ï. Êèðèëåíêî.  – Òåðíîï³ëü: Åêîíîì³÷íà äóìêà, 
2013. – 287 ñ. 

Çàïëàíîâàí³ íàâ÷àëüí³ çàõîäè òà ìåòîäè âèêëàäàííÿ. Ëåêö³¿, ñåì³íàðñüê³ çàíÿòòÿ, 
ñàìîñò³éíà ðîáîòà. 
Ìåòîäè  îö³íþâàííÿ: 
 ïîòî÷íèé êîíòðîëü (íàïðèê³íö³ çì³ñòîâíèõ ìîäóë³â); 
 ï³äñóìêîâèé êîíòðîëü (åêçàìåí ïèñüìîâèé). 
 Ìîâà íàâ÷àííÿ òà âèêëàäàííÿ. Óêðà¿íñüêà. 
 
4.27. ÍÀÇÂÀ. Ô²ÍÀÍÑÎÂÅ ÏÐÀÂÎ. 
Òèï. Çà âèáîðîì. 
Ð³ê íàâ÷àííÿ.  2023/2024. 
Ñåìåñòð. III-IV.  
Ëåêòîð, â÷åíå çâàííÿ, íàóêîâèé ñòóï³íü, ïîñàäà. Ñóäàðåíêî Î.Â., äîö., êàíä. 
þðèä. íàóê, äîö. êàô. àäì³í³ñòðàòèâíîãî, ô³íàíñîâîãî òà ³íôîðìàö³éíîãî ïðàâà. 
Ðåçóëüòàòè íàâ÷àííÿ. Çäîáóòòÿ çíàíü ç ïèòàíü ôóíêö³îíóâàííÿ ô³íàíñîâî¿ 
ñèñòåìè äåðæàâè. 
Îáîâ’ÿçêîâ³ ïîïåðåäí³ íàâ÷àëüí³ äèñöèïë³íè. «Ïðàâîçíàâñòâî», «Ô³íàíñè». 
Çì³ñò. Ñóòí³ñòü òà ôóíêö³¿ ô³íàíñ³â. Ô³íàíñîâà ñèñòåìà Óêðà¿íè. Ô³íàíñè 
ñóá’ºêò³â ãîñïîäàðþâàííÿ òà íåïðèáóòêîâèõ îðãàí³çàö³é. Ïîäàòêîâà ñèñòåìà 
äåðæàâè. Ô³íàíñè íàñåëåííÿ. Áþäæåò ³ áþäæåòíà ñèñòåìà äåðæàâè. Äåðæàâí³ 
äîõîäè. Äåðæàâí³ âèäàòêè. Äåðæàâíèé êðåäèò. Ô³íàíñîâèé ðèíîê. Ô³íàíñîâà 



 

 

ïîë³òèêà òà ô³íàíñîâèé ìåõàí³çì. Ì³æíàðîäí³ ô³íàíñè.  
Ðåêîìåíäîâàí³ äæåðåëà òà ³íø³ íàâ÷àëüí³ ðåñóðñè/çàñîáè. 
1.Ô³íàíñîâå ïðàâî : ï³äðó÷íèê / Ì.Ï. Êó÷åðÿâåíêî, Ä.Î. Á³ë³íñüêèé, 
Î.Î. Äìèòðèê òà ³í. ; çà ðåä. Ì.Ï. Êó÷åðÿâåíêà. - Õàðê³â : Ïðàâî, 2017. - 150 ñ. 
2 . Ô³íàíñîâå ïðàâî : ï³äðó÷íèê / çà çàã. ðåä. Î. Ì. Áàíäóðêè òà Î. Ï. Ãåòìàíåöü ; 
Þ. Ì. Æîðíîêóé, Î. Â. Êàøêàðüîâà, Ò. Â. Êîëåñíèê òà ³íø³. - Õ. : Åêîãðàô, 2017. 
- 500 ñ. 

    3.Ô³íàíñîâå ïðàâî : ï³äðó÷íèê / Ì. Ï. Êó÷åðÿâåíêî, Î. Î. Äìèòðèê, Î. À. Ëóêàøåâ 
òà ³í. ; çà ðåä. Ì. Ï. Êó÷åðÿâåíêà. - Õ. : Ïðàâî, 2018. - 440 ñ. Çàïëàíîâàí³ 
íàâ÷àëüí³ çàõîäè òà ìåòîäè âèêëàäàííÿ. Ïîºäíàííÿ òðàäèö³éíèõ ³ íåòðàäèö³éíèõ 
ìåòîä³â âèêëàäàííÿ ³ç âèêîðèñòàííÿì ³ííîâàö³éíèõ òåõíîëîã³é: ëåêö³¿ (îãëÿäîâà); 
ñåì³íàðñüê³ çàíÿòòÿ (ïðåçåíòàö³ÿ / äèñêóñ³ÿ / êîìóí³êàòèâíèé ìåòîä / ìîäåëþâàííÿ 
ñèòóàö³é / ³íøå). 
Ìåòîäè îö³íþâàííÿ: 
- ïîòî÷íèé êîíòðîëü (îïèòóâàííÿ, òåñòóâàííÿ); 
- ï³äñóìêîâèé êîíòðîëü (åêçàìåí). 
Ìîâà íàâ÷àííÿ òà âèêëàäàííÿ. Óêðà¿íñüêà. 

 
 

 
 


