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ВСТУП 
 

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

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

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

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

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

вивчення дисципліни, проходження виробничої практики та атестації за 
умови позитивного оцінювання досягнутих результатів навчання. 
Трансферу та накопиченню кредитів сприяє використання ключових 
документів ЄКТС.  

Ключовими документами ЄКТС є каталог дисципліни 
(інформаційний пакет), аплікаційна форма, угода про навчання, 
академічна довідка, додаток до диплома про вищу освіту європейського 
зразка. 

Оцінювання результатів навчання студента відображається у 
спосіб, який є загальнозрозумілим і може легко сприйматися в різних 
навчальних закладах, для цього використовується таблиця відповідності 
оцінок за 100-баловою шкалою та оцінок за національною шкалою 
і шкалою ЄКТС. 

 

Таблиця відповідності шкали оцінювання ЄКТС  

системі оцінювання КНТЕУ 

Оцінка за 

шкалою 

ЄКТС 

Визначення 
Оцінка за системою 

КНТЕУ 

A 
Відмінне виконання лише з незначною кількістю 

помилок 
90–100 

B Вище середнього рівня з кількома помилками 82–89 

C 
Загалом правильна робота з певною кількістю 

значних помилок 
75–81 

D Непогано, але зі значною кількістю недоліків 69–74 

E Виконання задовольняє мінімальні критерії 60–68 

FX Потрібно попрацювати перед тим, як перескласти 35–59 

F 
Необхідна серйозна подальша робота, 

обов’язковий повторний курс 1–34 



 

1. Загальна інформація 

1.1. Назва та адреса: 

Київський національний торговельно-економічний університет 

Адреса: вул. Кіото, 19, м. Київ, 02156 

телефон (044) 513-33-48, (044) 531-47-41 

факс (044) 544-39-74 

Електронна пошта knteu@knteu.kiev.ua 

Офіційний сайт http://www.knteu.kiev.ua 

 

1.2. Опис закладу 

Київський національний торговельно-економічний університет – 

один із найавторитетніших навчальних закладів України. Його історія 

бере початок з 1946 р. Указом Президента України у 2000 р. 

університету надано статус національного. У 2006 р. КНТЕУ 

приєднався до Великої Хартії університетів. 

Університет займає лідируючі позиції в системі національної 

вищої освіти. У 2017 р. посів 5-те місце в Україні за кількістю поданих 

абітурієнтами заяв до закладів вищої освіти та 1-ше – серед  

економічних закладів вищої освіти країни. 

КНТЕУ – це 6 навчальних інститутів, 11 коледжів і вищих 

комерційних училищ в 10 містах країни, розташованих у Києві, Харкові, 

Вінниці, Чернівцях, Хмельницькому, Ужгороді, Коломиї, Бурштині, 

Житомирі та Одесі.  

У базовому закладі в м. Києві функціонують 6 факультетів:  

міжнародної торгівлі та права;  

економіки, менеджменту та психології;  

фінансів та банківської справи;  

обліку, аудиту та інформаційних систем; 

ресторанно-готельного та туристичного бізнесу;  

торгівлі та маркетингу.  

В університеті навчається близько 40 тис. студентів за 19 

спеціальностями, 45 бакалаврськими та 56 магістерськими програмами, 

9 з яких англійською мовою викладання.  

КНТЕУ здійснює підготовку, перепідготовку та підвищення 

кваліфікації фахівців із зовнішньої і внутрішньої торгівлі, міжнародних 

економічних відносин, публічного управління та адміністрування, 

фінансової і банківської системи, фіскальної служби, страхової справи, 

підприємництва, торгівлі та біржової діяльності, обліку і 

оподаткування, фінансового контролю та аудиту, менеджменту, 

маркетингу, журналістики, права, міжнародного права, туризму, 

готельного і ресторанного бізнесу, логістики, психології, філології та 
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ІТ-галузі: інженерії програмного забезпечення, комп’ютерних наук, 

системного аналізу та інших галузей економіки.  

У навчальному закладі створено сучасну базу для науково-

дослідної роботи, розроблено унікальну методику для підготовки 

наукових та науково-педагогічних кадрів: діє 15 освітньо-наукових 

програм підготовки докторів філософії, працюють 7 спеціалізованих 

вчених рад із захисту докторських дисертацій за 9 спеціальностями та 

кандидатських – за 12 спеціальностями.  

Університет має потужний науково-педагогічний колектив, 

здатний успішно вирішувати поставлені завдання. Творчі наукові 

колективи університету плідно працюють над розв’язанням актуальних 

наукових проблем, результати досліджень публікуються в наукових 

журналах «Вісник КНТЕУ», «Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, 

право», міжнародному науковому журналі «Товари і ринки».  

Частка викладачів з науковими ступенями доктора та кандидата 

наук становить 77 відсотків. Фахівці КНТЕУ беруть активну участь у 

розробці стратегічних напрямів забезпечення якості освіти, залучені до 

комісій, робочих груп МОН України, інших міністерств і відомств. В 

університеті викладають відомі фахівці та науковці,  заслужені діячі 

науки, освіти, лауреати державних премій в галузі науки і техніки.  

До складу КНТЕУ входять: Інститут вищої кваліфікації, центр 

європейської освіти, лабораторія дистанційного навчання, де 

здійснюється підготовка та перепідготовка фахівців без відриву від 

основної професійної діяльності, центр підготовки до ЗНО, підготовче 

відділення для іноземців та осіб без громадянства, центр розвитку 

кар’єри, центр трансферу технологій, центр педагогічних та 

психологічних досліджень, вища школа педагогічної майстерності, 

центр укладання договорів, навчально-виробниче об’єднання, центр 

бізнес-тренінгу, науково-технічний центр сертифікації продукції, послуг 

та систем якості. На базі університету працює юридичнa клінікa «Центр 

правового захисту», що надає безкоштовну правову допомогу. Інститут 

вищої кваліфікації (ІВК) забезпечує реалізацію концепції освіти 

протягом життя, підвищення кваліфікації, надає освітні послуги 

міжнародного рівня з підготовки висококваліфікованих 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).  

В КНТЕУ функціонує система управління якістю, яка вперше 

серед закладів вищої освіти України сертифікована на відповідність 

вимогам міжнародного стандарту ISO 9001:2015. Гармонійною її 

складовою є система забезпечення якості освітньої діяльності та якості 

вищої освіти.  



В університеті  розроблені внутрішні стандарти вищої освіти як 

сукупність вимог до змісту та результатів освітньої діяльності за 

кожним рівнем вищої освіти в межах кожної спеціальності та 

спеціалізації.  

Вагомою перевагою КНТЕУ є матеріально-технічна база 

європейського рівня. Навчальні аудиторії оснащені сучасним 

демонстраційним обладнанням, телевізійними панелями, LED-

екранами,  лабораторії – дослідницьким обладнанням та устаткуванням. 

Загалом в університеті налічується 46 комп’ютерних кабінетів з 

сучасними інформаційними базами даних та програмним 

забезпеченням. Функціонує найбільший серед економічних освітніх 

закладів бібліотечний комплекс з електронним обслуговуванням 

читачів, виходом до міжнародних каталогів та фондів. Для студентства 

створено сприятливі соціально-побутові умови: функціонують  

гуртожитки, кафетерії та їдальні, медпункти, пральня та інші побутові 

пункти.  Унікальний спортивний комплекс, до якого входять футбольне 

поле зі штучним покриттям, майданчики для спортивних ігор у 

баскетбол, волейбол, настільний теніс, боксерський ринг, інші та 

тренажерні зали. Студенти та співробітники мають змогу відпочивати 

на двох базах університету на узбережжі Чорного моря.  

КНТЕУ укладено численні угоди про творчу науково-технічну 

співдружність та співпрацю у сфері підготовки спеціалістів за усіма 

спеціальностями, зокрема з Міністерством економічного розвитку і 

торгівлі України, Міністерством фінансів України, Міністерством 

закордонних справ України, Державною фіскальною службою України, 

Державною казначейською службою України, Антимонопольним 

комітетом України, Державною аудиторською службою України, 

Пенсійним фондом України, Рахунковою палатою України, 

Національним банком України, провідними комерційними банками, 

торговельними мережами, готелями, ресторанами, рекламними 

агентствами, логістично-розподільчими центрами та іншими 

численними організаціями і установами.  

Встановлено 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 проекти, проводиться підвищення кваліфікації, 

перепідготовка спеціалістів та практика студентів в численних 

університетах зарубіжних країнах, на базі іноземних підприємств.  

Київський національний торговельно-економічний університет – 

член престижних міжнародних організацій: Міжнародної асоціації 

університетів, Університетської агенції франкофонії, Міжнародного 

товариства товарознавців і технологів, Асоціації передових 

університетських вищих шкіл бізнесу, Міжнародної асоціації вищих і 



середніх спеціальних навчальних закладів торгівлі та споживчої 

кооперації, Всесвітньої асоціації рекреації та відпочинку, інші.  

Серед випускників університету – відомі громадські діячі, 

керівники органів державної влади та управління, організацій і 

підприємств, дипломатичні працівники та науковці, бізнесмени. 

 

1.3. Академічні органи: 

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 

Притульська 

Наталія  

Володимирівна 

 

Перший проректор з науково-педагогічної роботи, 

доктор технічних наук, професор 

Шаповал  

Світлана 

Леонідівна 

 

Проректор з науково-педагогічної роботи, кандидат 

технічних наук, доцент 

Мельниченко  

Світлана 

Володимирівна 

 

Проректор з наукової роботи, доктор економічних 

наук, професор 

Сай 

Валерій  

Миколайович 

 

Проректор з науково-педагогічної роботи та 

міжнародних зв’язків, кандидат економічних наук, 

доцент, дипломатичний радник I класу 

Шаповал 

Леонід  

Геннадійович 

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 рік. 
 

1.5. Перелік запропонованих освітніх програм. 
Шифр та 

найменування 

галузі знань 

Освітній ступінь бакалавра Освітній ступінь магістра 

Спеціальність  Спеціалізація  Спеціальність Спеціалізація  

03 Гуманітарні 035 Германські мови та – – 



Шифр та 

найменування 

галузі знань 

Освітній ступінь бакалавра Освітній ступінь магістра 

Спеціальність  Спеціалізація  Спеціальність Спеціалізація  

науки Філологія літератури (переклад 

включно),  

перша - англійська 

05  

Соціальні та 

поведінкові 

науки 

051 

Економіка 

Економічна 

кібернетика 

051 

Економіка 

Економічна 

кібернетика 

Міжнародна економіка Міжнародна економіка 

Економіка бізнесу Економіка та безпека 

бізнесу 

Корпоративні фінанси Фінансове управління 

Економіка галузевих 

ринків 

053 

Психологія 

Психологія 053 

Психологія 

Психологія 

06  

Журналісти-ка 

061 

Журналістика 

Реклама і зв’язки  

з громадськістю 

061 

Журналістика 

Реклама 

07 Управління та 

адміністрування 

071 

Облік і 

оподаткування 

Облік і оподаткування 071 

Облік і 

оподаткування 

Облік, оподаткування  

та оцінювання в бізнесі 

Фінансовий контроль 

та аудит 

Фінансовий  

аналіз та аудит 

072 

Фінанси, банківська 

справа та 

страхування 

Державні фінанси 072 

Фінанси, банківська 

справа та 

страхування 

Державні фінанси 

Банківська справа Банківська справа 

Управління 

державними  

фінансовими 

ресурсами 

Фінансове 

посередництво 

Фінансове 

посередництво 

Страхування Страхування 

Податкова справа Фінансове брокерство 

073 

Менеджмент 

Менеджмент 

зовнішньо-економічної 

діяльності 

073 

Менеджмент 

Менеджмент 

зовнішньо-економічної 

діяльності 

Управління бізнесом Управління бізнесом 

Торговельний 

менеджмент 

Торговельний 

менеджмент 

 Менеджмент 

персоналу 

 Менеджмент 

персоналу 

Готельний  

і ресторанний 

менеджмент 

Готельний  

і ресторанний 

менеджмент 

Туристичний 

менеджмент 

Туристичний  

та курортно-

рекреаційний 

менеджмент 

Управління  

в сфері економічної 

конкуренції 

Управління  

в сфері економічної 

конкуренції 

075 

Маркетинг 

Маркетинг 075 

Маркетинг 

Маркетинг 

Рекламний бізнес Рекламний бізнес 

Бренд-менеджмент 

076 

Підприємництво, 

торгівля та біржова 

діяльність 

Оптова  

і роздрібна торгівля 

076 

Підприємництво, 

торгівля та біржова 

діяльність 

Організація  

оптової та роздрібної 

торгівлі 

Товарознавство 

і комерційна логістика 

Товарознавство  

і комерційна логістика 



Шифр та 

найменування 

галузі знань 

Освітній ступінь бакалавра Освітній ступінь магістра 

Спеціальність  Спеціалізація  Спеціальність Спеціалізація  

Товарознавство  

та організація 

зовнішньої торгівлі 

Товарознавство  

та організація 

зовнішньої торгівлі 

Митна справа Митна справа 

Управління 

безпечністю  

та якістю товарів 

Управління 

безпечністю  

та якістю товарів 

08 

Право 

081 

Право 

Комерційне право 081 

Право 

Комерційне право 

Фінансове право Фінансове право 

Правове забезпечення 

безпеки 

підприємницької 

діяльності 

Правове забезпечення 

безпеки 

підприємницької 

діяльності 

Цивільне право  

і процес 

Цивільне право  

і процес 

12 

Інформаційні 

технології 

121 

Інженерія 

програмного 

забезпечення 

Інженерія програмного 

забезпечення 

121 

Інженерія 

програмного 

забезпечення 

Інженерія програмного 

забезпечення 

122 

Комп’ютерні науки 

Комп’ютерні науки 122 

Комп’ютерні науки 

Комп’ютерні науки 

124 

Системний аналіз 

Системний аналіз – – 

18  

Виробництво  

та технології 

181 

Харчові технології 

Ресторанні технології 181 

Харчові технології 

Ресторанні технології 

24  

Сфера обслугову-

вання 

241 

Готельно-

ресторанна справа 

Готельно-ресторанна 

справа 

241 

Готельно-

ресторанна справа 

Готельна  

і ресторанна справа 

Міжнародний 

готельний бізнес 

242 
Туризм 

Туризм 242 

Туризм 

Міжнародний 

туристичний бізнес 

28  

Публічне 

управління  

та адміністру-

вання 

281 

Публічне 

управління  

та адміністрування 

Публічне управління  

та адміністрування 

281 

Публічне 

управління  

та адміністрування 

Публічне управління  

та адміністрування 

29  

Міжнародні 

відносини 

292 

Міжнародні 

економічні 

відносини 

Міжнародний бізнес 292 

Міжнародні 

економічні 

відносини 

Міжнародний бізнес 

Міжнародна торгівля 

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. 

Інформацію щодо умов прийому на навчання за освітніми 
ступенями «бакалавр» та «магістр» розміщено на сайті Київського 
національного торговельно-економічного університету  



https://knteu.kiev.ua/file/MTk=/494bacff23410c299c7d33c87daf31b3.p
df 

 

1.7. Механізм для визначення кредитної мобільності та 

попереднього навчання (неформального та інформального).  

Механізм для визначення кредитної мобільності та попереднього 

навчання здійснюються відповідно до Закону України «Про освіту», 

Закону України «Про вищу освіту», Положень «Про організацію 

освітнього процесу студентів», «Про порядок реалізації права на 

академічну мобільність у КНТЕУ» та угод про навчання за умовами 

академічної мобільності. 

Визначення 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, які є 

компонентами освітньої програми. 

 

1.8. Політика розподілу кредитів ЄКТС (інституційна кредитна 

рамка). 
Розподіл кредитів ЄКТС ґрунтується на офіційній тривалості циклу 

програми навчання та визначається навчальним планом.  
КНТЕУ розподіляє кредити між навчальними дисциплінами 

самостійно. Кредити розподіляються на всі дисципліни, що вивчає 
студент, виробничу практику, виконання випускних кваліфікаційних 
проектів (робіт), атестацію. Кредити присвоюються після закінчення 
вивчення дисципліни за умови успішного складання підсумкового 
контролю, проходження виробничої практики та атестації. 
 

1.9. Механізми академічного управління. 

Механізми академічного управління в КНТЕУ визначені 

положеннями: 

– Положенням про організацію освітнього процесу студентів; 

– Положенням про дистанційне навчання у КНТЕУ; 

– Положенням про порядок реалізації права на академічну 

мобільність у КНТЕУ; 

– Положенням про індивідуальний навчальний план студента 

КНТЕУ; 

– Положенням про самостійну роботу студентів і аспірантів 

КНТЕУ; 
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– Положенням про організацію виконання та захисту курсових 

робіт (проектів) у КНТЕУ; 

– Положенням про проведення практики студентів у КНТЕУ; 

– Положення про оцінювання результатів навчання студентів і 

аспірантів; 

– Положенням про апеляцію результатів підсумкового контролю 

знань студентів КНТЕУ; 

– Положенням про випускний кваліфікаційний проект (роботу); 

– Положенням про атестацію здобувачів вищої освіти та 

екзаменаційну комісію з атестації у КНТЕУ; 

– Положенням про процедуру і підстави для видачі документів про 

вищу освіту державного зразка  у КНТЕУ; 

– Положення про систему рейтингового оцінювання діяльності 

студентів КНТЕУ; 

– Положення про дотримання академічної доброчесності 

педагогічними, науково-педагогічними, науковими працівниками та 

здобувачами освіти КНТЕУ. 

 

2. Ресурси та послуги 

2.1. Студентський відділ кадрів 

 У відділі обліку студентів університету зберігаються особові 

справи, документи про освіту, трудові книжки студентів, які навчаються 

в університеті. Основними завданнями працівників відділу обліку 

студентів є: 

1) своєчасне внесення поточних змін в особові справи; 

2) зберігання документів у належному стані; 

3) надання інформації за письмовими запитами будь-яких інстанцій; 

4) надання студентам інформації, роз’яснення щодо Кодексу законів 

про працю України;  

5) ведення військового обліку військовозобов’язаних  та 

призовників; 

6) видача довідок форми ф.17 для райвійськкоматів; 

7) оформлення особових карток форми П-2. 

 

2.2. Умови розміщення/забезпечення проживання  

На території студентського містечка є чотири студентських 

гуртожитки, розташовані 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 

розташований за адресою вул. Лобачевського, 23. 

У гуртожитках є кімнати з кухнями на кожному поверсі, санвузлом 

та централізованою пральнею. 
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Студенти з інших міст поселяються до гуртожитків за наявності 

вільних місць на підставі подання факультетів за наказом ректора. Між 

університетом і студентом укладається контракт на право проживання 

студента в гуртожитку, де встановлені права та обов’язки, а також 

відповідальність сторін за їх дотримання і виконання. 

 

       Адреси гуртожитків:  

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

                тел. (044) 531-49-06, (044) 531-49-05; 

 № 2 – вул. Д. Мілютенка, 6, м. Київ, 02156;  

                тел. (044) 531-48-91, 519-37-41, 513-11-82; 

 № 3 – вул. М. Матеюка, 2, м. Київ, 02156;  

                тел. (044) 531-49-28, 513-13-32; 

 № 4 – вул. М. Матеюка, 2-а, м. Київ, 02156;  

                тел. (044) 531-47-62, 531-47-99. 

  № 6 -  вул. Лобачевського, 23, м. Київ, 02090;  

                тел. (044) 574-15-46, 574-16-83 

 

2.3. Харчування 

В університеті працюють п’ять сучасних їдалень: у корпусах «Б», 

«Д», «Е», «Л» та «Н» (вул. Чигоріна, 57а). У кожній з них є можливість 

якісно та збалансовано харчуватися за помірними цінами. 

Середня вартість сніданку у їдальні університету становить від 20 

до 28 грн; обіду – від 31 до 44 грн; вечері – від 17 до 23 грн.  

Щодня в усіх навчальних корпусах працюють численні кафе, де 

також можна придбати страви власного виробництва: основні страви 

(понад 100 видів), в тому числі для оздоровчого харчування, гарніри 

(понад 60 видів), холодні страви (понад 60 видів), холодні та гарячі 

напої, свіжі кондитерські вироби та десерти, вироблені у власному 

кондитерському цеху (понад 90 видів). У навчальних корпусах, 

гуртожитках працюють торговельні автомати з гарячими та холодними 

напоями, кондитерськими виробами. 

 

2.4. Вартість проживання  

Вартість проживання у гуртожитках КНТЕУ встановлюється у 

розмірі 40 відсотків від розміру мінімальної академічної стипендії. 

 

2.5. Фінансова підтримка для студентів 

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 академічна 

стипендія призначається відповідно до рейтингу за результатами 

конкурсних балів під час вступу до КНТЕУ. 

За особливі успіхи у навчанні, участь у науковій та громадській 

роботі студентам університету можуть призначатися іменні академічні 

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 до 

міжнародних договорів України та актів Кабінету Міністрів України. 

Студентам - іноземцям, які вступили до КНТЕУ на навчання відповідно 

до міжнародних договорів, академічна стипендія призначається до 

першого семестрового контролю в мінімальному розмірі. 

Студентам, які навчаються згідно з угодами, укладеними між  

КНТЕУ та фізичними або юридичними особами,  стипендія  може 

виплачуватися  коштом  цих осіб,  якщо це передбачено умовами  угоди. 

Студентам пільгових категорій, визначених законами України та 

постановами Кабінету Міністрів України (студентам з числа дітей-сиріт  

та дітей, позбавлених батьківського піклування, студентам з 

інвалідністю, студентам з малозабезпечених сімей, постраждалим від 

аварії на ЧАЕС, учасникам АТО та їхнім дітям, внутрішньо 

переміщеним особам), призначаються соціальні стипендії. 

Розмір академічних та соціальних стипендій встановлюється 

відповідно до Постанови  Кабінету Міністрів України «Про розміри 

стипендій у державних та комунальних навчальних закладах, наукових 

установах»   від 28 грудня 2016 р. № 1047.   

Пільгова оплата за проживання у гуртожитках. 

Студентам пільгових категорій, визначених законами України та 

постановами Кабінету Міністрів України (студентам з числа дітей-сиріт  

та дітей, позбавлених батьківського піклування, учасникам АТО, дітям 

учасників АТО, внутрішньо переміщеним особам), надаються пільги з 

оплати за проживання у гуртожитках.  

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 утримання та 

отримують компенсацію на харчування та інші виплати, передбачені 

чинним законодавством. 

 



2.6. Медичні послуги 

На території університету функціонують медичні пункти, де 

працюють дільничний терапевт, медична сестра та 2 фельдшери, які 

здійснюють прийом студентів, профілактичні щеплення, маніпуляційні 

процедури,   санітарно-просвітницьку роботу.  

Медичне обслуговування іноземних громадян, які тимчасово 

перебувають на території України, здійснюється у державних та 

комунальних закладах охорони здоров’я за власні кошти іноземця, у 

тому числі за договорами медичного страхування зі страховиками 

України. 

 

2.7. Страхування 

Медична допомога надається іноземцям  або особам без 

громадянства  відповідно до вимог, установлених законодавством 

України. 

Надання медичної допомоги іноземним громадянам здійснюється 

відповідно до Порядку надання медичної допомоги іноземцям та особам 

без громадянства, які тимчасово перебувають на території України,  

затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 22 червня 

2011 р. № 667 та ст. 44 Закону України«Про страхування».  

 Іноземці та особи без громадянства можуть звернутися по медичну 

допомогу, в тому числі екстрену, до будь-якого державного або 

комунального закладу охорони здоров’я. 

  Оплата вартості медичної допомоги, в тому числі екстреної, 

здійснюється іноземцем або особою без громадянства  у разі відсутності 

в  них договорів страхування та страховиком-резидентом за наявності в 

іноземця відповідного договору страхування.  

У разі необхідності університет сприяє  оформленню медичного 

полісу з надання  медичної допомоги. 

 

2.8. Умови для студентів з обмеженими та особливими потребами 

В університеті створено сприятливі умови для навчання, 

комфортного перебування та проживання студентів з особливими 

потребами.  

Забезпечено доступ студентів з особливими потребами, зокрема 

тих, які пересуваються на візках, до приміщень університету, 

гуртожитків: 

– навчальний корпус А обладнаний пандусами, підйомною 

платформою та ліфтом для осіб з обмеженими фізичними 

можливостями; 

– у навчальному корпусі Д, Е, Л, Конгрес-центрі (корпус В), 

гуртожитках № 2, 4 є пандуси для заїзду візків; 



– у гуртожитках № 2, 4 спеціально обладнані кімнати для осіб з 

обмеженими фізичними можливостями (туалет та ванна обладнані 

спеціальними поручнями); 

– сходові майданчики обладнані поручнями; 

– в університеті кнопки виклику ліфта, світлові вимикачі 

розміщені на рівні доступу сидячої людини. 

Студенти з особливими потребами регулярно отримують 

матеріальну допомогу. Для забезпечення їх соціальної адаптації 

надається психологічна підтримка практичних психологів. 

Університет забезпечує надання соціальних пільг окремим 

категоріям студентів, які гарантовані державою. 

 

2.9 Навчальне обладнання 

           Бібліотека КНТЕУ є науковим, інформаційно-навчальним, 

культурно-освітнім структурним підрозділом  університету з 

універсальними фондами документів.  Основна мета діяльності 

бібліотеки – активне сприяння розробці та впровадженню 

перспективних навчальних технологій, створення умов для ефективної 

наукової роботи та організації освітнього процесу. Ректорат 

університету сприяє заходам щодо розширення інформаційних ресурсів 

у бібліотеці, створення доступності та зручності у користуванні 

книжковим фондом.  Фонди бібліотеки є універсальною базою для 

освітнього процесу і наукових досліджень у сфері економіки, торгівлі,  

фінансів, менеджменту і бізнесу тощо. Це один із основних 

інформаційних ресурсів бібліотеки КНТЕУ, який налічує більше 1,5млн    

примірників книг, періодичних видань, дисертацій та авторефератів, 

видань на електронних носіях. Щорічне поповнення фонду  бібліотеки 

становить близько 10000 примірників. Придбання періодичних видань 

України та зарубіжних країн становить понад 100 найменувань. 

 Бібліотека має сучасну матеріально-технічну базу. Встановлено 90 

комп'ютерів та 3 потужні сервери, створено необхідні умови для 

ефективного обслуговування користувачів, організації електронних 

каталогів, виставок. Працює вільний Wi-Fi доступ до освітніх ресурсів 

мережі Інтернет. 

 До послуг користувачів бібліотеки – 6 читальних залів, 7 

абонементів, мультимедійна бібліотека, зал іноземної літератури, зал 

карткових та електронних каталогів, зал нових надходжень літератури, 

МБА, спеціальні сектори – сектор методичних видань КНТЕУ, зал 

дисертацій та авторефератів. 

Усі процеси роботи у бібліотеці автоматизовані: комплектування 

фонду літератури, наукова обробка, видача  користувачам, пошук 

наявності документів в електронних каталогах тощо (АБІС 

«УФД/Бібліотека»). Для запису та користування бібліотекою 



впроваджено цифровий підпис (PIN-CODE) в електронний формуляр 

користувача. 
        Мультимедійна бібліотека надає інформаційні послуги з усіх 

напрямів навчальної та наукової роботи університету та сприяє 

використанню інтернет-ресурсів як освітнього потенціалу. До послуг 

користувачів представлено фонд мультимедійних матеріалів навчально-

пізнавального значення на різних носіях (CD та DVD-дисках, 

відеокасетах тощо). Формується повнотекстова база даних електронних 

навчальних посібників і програм, методичних вказівок та праць 

викладачів КНТЕУ. Також у мультимедійній бібліотеці відкрито 

вільний доступ до web-сайтів вітчизняних та зарубіжних бібліотек, 

електронних інформаційних ресурсів України та зарубіжних країн і 

міжнародних проектів. Мультимедійна бібліотека обладнана сучасними 

комп'ютерами, що під'єднані до мережі Інтернет.  

         Мультимедійна бібліотека  надає можливість переглянути 

документи  в електронному повнотекстовому  вигляді та скопіювати (у 

разі потреби). Також містить  базу даних електронних навчальних 

посібників, навчальних програм та інших джерел інформації. Обладнана 

20 комп’ютерами, пристроями для зчитування CD- та DVD-ROM, а 

також містить  базу даних електронних навчальних посібників, 

навчальних програм та інших джерел інформації.   

         Мультимедійна бібліотека, крім повнотекстових баз даних з 

Internet, укомплектована фондом документів на електронних носіях. 

Мережні локальні ресурси (навчально-методичні видання) становлять 

4695 примірників, на змінних носіях – 3451. Мультимедійною 

бібліотекою щомісяця здійснюється електронне інформування 

структурних підрозділів КНТЕУ щодо нових надходжень та тестових 

баз даних. Бібліотека університету має такі бази даних: 

 АБІС «УФД/Бібліотека».  

 Реферативна база даних SCOPUS. 

 Повнотекстова база інформаційного ресурсу компанії «EBSCO 

PUBLISHING». 

 База даних економіки та права (Polpred.com). 

 Нормативні акти України – база законодавчих та нормативних 

актів України. 

 Відкриті архіви України (oai.org.ua). 

 «Товарний монітор» – тижневик огляду ринків (видавництва 

«Держзовнішінформ»). 

 Країни світу (Українське національне інформагентство 

«Укрінформ»). 

 Комплекти навчально-методичного забезпечення КНТЕУ. 

 Видання КНТЕУ(архів). 



 Фонд аудіо- відео- фотоматеріалів КНТЕУ. 

  Сайт бібліотеки КНТЕУ (www.lib.knteu.kiev.ua) представляє повну 

інформацію про бібліотеку, її фонди та послуги, електронний каталог та 

інші електронні ресурси (наукометричні, бібліографічні, повнотекстові 

бази даних), розроблений з урахуванням потреб користувачів. Читачеві 

доступні також інструкції з пошуку, рекламна та пізнавальна 

інформація для користувачів, віртуальні книжкові виставки, 3D-

екскурсіїї, звіти про заходи, що проходять в бібліотеці. Для створення 

нового веб-сайту бібліотеки КНТЕУ було враховано такі фактори: 

дизайн, структуру, конвент, навігацію, способи подання матеріалу.  

Пошук документів, складання списків документів та надсилання їх на 

власну електронну адресу можна здійснювати з мобільних пристроїв 

(смартфонів та планшетів з операційною системою Android) за 

допомогою мобільного додатка з використанням  QR-коду.   

    Формування інформаційної культури користувачів бібліотеки 

(науковців, викладачів, аспірантів, студентів та ін.) – важлива частина 

роботи бібліотеки.  Діяльність бібліотеки спрямована на інформаційне 

забезпечення користувачів, яке полягає у загальнодоступності та 

оперативності отримання інформації. Для студентів перших курсів 

організовуються заняття з основ бібліотечно-бібліографічних знань у 

вигляді лекцій, практичної роботи та екскурсій по бібліотеці. Велика 

увага приділяється вмінню здійснювати пошук документів в 

електронному каталозі бібліотеки. 

Впровадження нових технологій дає змогу бібліотеці значно 

розширити інформаційне забезпечення користувачів, що впливає на 

якість освітнього процесу. Співпраця зі структурними підрозділами 

КНТЕУ (факультети, кафедри, наукові та службові відділи) з метою 

поліпшення використання бібліотечних фондів та інформаційних 

ресурсів, багатоаспектний книжковий фонд, комп'ютерна мережа 

бібліотеки, довідково-інформаційний апарат, бібліотечні інновації, 

впровадження прогресивних технологій,  досвідчені професійні кадри, 

вдосконалення організації і нормування праці,  сучасні дизайн,  технічне 

обладнання та максимальна автоматизація виробничих процесів 

бібліотеки сприяють успішній роботі та якісному обслуговуванню 

користувачів. 

Умови користування послугами бібліотеки: 

• абонемент наукової літератури:   

науково-педагогічний склад, науковці – один навчальний рік, 

студенти – один місяць; 

• абонемент навчальної літератури:  

науково-педагогічний склад, науковці – один навчальний рік, 

студенти – семестр; 

http://www.lib.knteu.kiev.ua/


 •    абонемент відділу іноземної літератури:  усі  читачі – один 

місяць         (з можливістю продовження терміну користування); 

 •    абонемент художньої літератури: усі читачі –21 день. 

Режим роботи бібліотеки: понеділок – п’ятниця  09:00 – 17:45. 

 

2.10. Організація мобільності студентів за освітніми програмами 

Згідно з програмами міжнародного співробітництва кращі студенти  

Київського національного торговельно-економічного університету зі 

знанням іноземних мов та з урахуванням позиції в рейтингу КНТЕУ 

мають  можливість здобувати освіту за кордоном відповідно до умов, 

викладених у таблиці  (додаток). 



Програми навчання центру європейської освіти КНТЕУ 

Заклад вищої освіти-партнер, 

країна 
Освітній ступінь Спеціальність 

Термін 

навчання 

Форма 

навчання 

Мова 

програми 
Вимоги  

Університет Клермон-Овернь 
(Université Clermont-Auvergne) 

Університетська школа 

менеджменту 

Клермон-Ферран, Франція 

 Бакалавр 

(Licence) 

 Менеджмент 

 Бухгалтерський облік та 

фінанси 

 Міжнародний бізнес 

1 рік 

Очна 
Англійська, 

французька 

- Знання французької, 

англійської мови – 

рівень В2; 

- щонайменше 2–3 роки 

навчання в КНТЕУ 

 

Магістр 

(Master) 

 Операційний менеджмент 

 Менеджмент малих і середніх 

підприємств 

2 роки 

- Знання французької, 

англійської мови – 

рівень В2/С1; 

- диплом бакалавра 

 

Вища паризька школа комерції 

(ESCP Europe) 
Париж, Франція 

Магістр 

(Master) 
 Менеджмент 2 роки Очна 

Англійська, 

французька 

- Знання мови – рівень 

В2; 

- диплом бакалавра 

 

Університет Парі Ест Кретей 

(Universite Paris-Est Creteil)  
Школа менеджменту імені Густава 

Ейфеля 

Париж, Франція 

 Бакалавр 

(Licence) 

 Управління підприємствами; 

 Бухгалтерський облік, 

контроль, аудит 

1 рік 

Очна 

Французька 

- Знання французької 

мови – рівень В1/В2; 

- щонайменше 3 роки 

навчання в КНТЕУ 

 

Англійська 

- Знання англійської 

мови – рівень В2; 

- щонайменше 3 роки 

навчання в КНТЕУ 

 

 Міжнародний менеджмент  

Магістр 

(Master) 

 Міжнародний магістр з бізнес-

менеджменту 

- Знання англійської 

мови – рівень В2/С1; 

- диплом бакалавра 

 

 Менеджмент організацій 

 Маркетинг 

 Фінанси 

 Бухгалтерський облік, 

контроль, аудит 

1–2 роки Французька 

- Знання французької 

мови – рівень В2/С; 

- диплом бакалавра. 

 

Бізнес-школа "Ауденсія" 

(Audencia Business School) 
Нант, Франція 

Магістр 

(Master) 

 Менеджмент 

 Медіа та комунікації 
1,5 року Очна 

Французька, 

англійська 

- Знання мови – рівень 

В2; 

- диплом бакалавра 

 

https://knteu.kiev.ua/blog/read/?pid=7561&uk
https://knteu.kiev.ua/blog/read/?pid=7546
https://knteu.kiev.ua/blog/read/?pid=7564&uk
https://knteu.kiev.ua/blog/read/?pid=7543


 

Заклад вищої освіти-партнер, 

країна 
Освітній ступінь Спеціальність 

Термін 

навчання 

Форма 

навчання 

Мова 

програми 
Вимоги  

Університет Гренобль Альпи 

(Université Grenoble Alpes) 
Економічний факультет 

Гренобль, Франція 

 Бакалавр 

(Licence) 
 Економіка і управління  1 рік Дистанційна 

Французька, 

англійська 

- Знання французької, 

англійської мови – 

рівень В1-В2; 

- щонайменше 3 роки 

навчання в КНТЕУ 

 

Магістр 

(Master) 

 Менеджмент 

 Фінанси 

 Маркетинг 

2 роки Очна Французька 

- Знання французької на 

рівні В2-С1; 

- диплом бакалавра 

 

Університет Центрального 

Ланкаширу 

(University of Central Lancashire) 
Престон, Велика Британія 

Школа мов, літератури та міжнародних досліджень 

Липень –

серпень 
Очна Англійська 

- Знання англійської 

мови – мінімальний 

рівень В1 

 

Літня школа з вивчення англійської мови 

(тематичні тижні на вибір) 
 

 

 

https://knteu.kiev.ua/blog/read/?pid=12648&uk
https://knteu.kiev.ua/blog/read/?pid=7567&uk
https://knteu.kiev.ua/blog/read/?pid=7567&uk


2.11. Обов’язкові та вибіркові «вікна мобільності»  

«Вікно мобільності» (ВМ) – це період, передбачений  для 

міжнародної  мобільності студентів. Обов’язкові ВМ  обмежені 

термінами початку та закінчення семестру (за  семестрової мобільності) 

або навчального року при річній або кількарічній (магістеріум) 

мобільності. Вибіркові ВМ мають місце при транскордонному 

(дистанційному) навчанні, коли періоди такого  навчання визначаються  

закордонним партнером залежно від різних факторів. 

 

2.12. Інформація про види дипломування (спільного, подвійного, 

багатостороннього) 

  Всі зазначені у п. 2.10 програми реалізуються на основі подвійного 

дипломування, тобто шляхом паралельного або послідовного навчання у 

КНТЕУ та у закордонному закладі вищої освіти-партнері. 

 

2.13  Члени консорціуму/партнерства та їх ролі 

Укладено договори  про співробітництво між КНТЕУ та закладами 

вищої освіти, в рамках яких здійснюється партнерський обмін та 

навчання студентів.  

Франція 

Університет Клермон-Овернь (м. Клермон-Ферран) 

Бізнес-школа «Ауденсія» (м. Нант) 

Університет Гренобль Альпи (м. Гренобль) 

Університет Парі Ест Кретей (м. Париж) 

Вища паризька школа комерції (ESCP) (м. Париж) 

Велика Британія  Університет Центрального Ланкаширу (м. Престон) 

Польща 

 

Краківський економічний університет (м. Краків) 

Познанський університет економіки і бізнесу 

(м. Познань) 

Вроцлавський економічний університет 

(м. Вроцлав) 

 

Німеччина 

Університет Хоенхайм (м. Штутгарт) 

Бременський університет (м. Бремен) 

Вюрцбурзький університет прикладних наук 

(м. Вюрцбург) 

 

Міжнародні програми і проекти в рамках Еразмус+ 

Перелік навчальних закладів 

Краківський економічний університет (Польща, м. Краків) 

Щецинський університет (Польща, м. Щецин) 

Бізнес-школа «Ауденсія» (Франція, м. Нант) 

Університет Гренобль Альпи (Франція, м. Гренобль) 



Університет Парі Ест Кретей (Франція, м. Париж) 

Університет Центрального Ланкаширу (Велика Британія, м. Престон) 

Університет Хоенхайм (Німеччина, м. Штутгарт) 

Пірейський університет прикладних наук (Греція, м. Пірей) 

Університет ім. Климента Охридського (Болгарія, м. Софія) 

 

2.14. Мовні курси. 

Центр європейської освіти КНТЕУ здійснює підготовку з 

англійської та французької мови за програмою інтенсивного навчання, 

яка 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 здійснюється 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 складати екзамен на отримання  

міжнародних мовних  сертифікатів (DELF-DАLF, IELTS, ESOL) і взяти 

участь у різних формах міжнародної академічної мобільності в рамках 

угод про співробітництво з європейськими закладами вищої освіти – 

партнерами КНТЕУ. 

За додатковою інформацією та для запису на курси іноземних мов 

звертатись до Центр європейської освіти – навчальний корпус «Д», 

кімната 229, тел. (044) 531-48-36. 

 

2.15. Можливості для проходження практики 

Для забезпечення практичної підготовки студентів та їх успішного 

працевлаштування КНТЕУ встановлює різні форми співробітництва з 

організаціями, а саме з  багатьма профільними державними установами, 

фінансовими структурами, установами банківської сфери, судовими 

інституціями, підприємствами сфери торгівлі та готельно-ресторанного 

бізнесу, страхового бізнесу на підставі укладених договорів про 

підготовку спеціалістів, угод про співпрацю, двосторонніх договорів 

співдружності, договорів про проходження практики студентів, що 



створюють умови для реалізації програм практики та забезпечують  

виконання у повному обсязі вимог, передбачених Положенням про 

проведення практики студентів, Порядком організації практики 

студентів за кордоном та Порядком стажування на підприємствах, в 

установах та організаціях студентів Київського національного 

торговельно-економічного університету, які здобули освіту за освітніми 

ступенями «бакалавр», «молодший бакалавр». 

У 2017 р. було укладено 68 договорів і угод про співробітництво 

та 50 меморандумів, згідно з якими органи державної влади, 

підприємства, установи, громадські та бізнес-організації стали 

офіційними партнерами освітніх програм. Така кількість партнерів 

значно розширила можливості для проходження  практики студентів, 

які здобувають освітні ступені «бакалавр»/«магістр» за  різними 

освітніми програмами. За індивідуальними договорами пройшли 

практику понад 4000 студентів. 

 

2.16 Навчання на робочому місці. 

Київський національний торговельно-економічний університет сприяє 

забезпеченню можливостей  навчання студентів на робочому місці,  

підтримуючи навчальні проекти, які містять програми  для розвитку 

ділової грамотності, трудових навичок, професійних компетентностей, 

спрямованих на підвищення фаховості випускників. 

Як приклад: авторський майстер-клас кондитерської майстерності 

від Марії Шрамко – «Sugar flowers, на якому студенти ознайомились з 

техніками виготовлення цукрових квітів;  

- майстер-клас «Сироваріння» від майстра-сировара Ірини 

Новикової; 

- польове дослідження (field research) теорії організації підприємств 

торгівлі здійснене студентами університету, дослідницьке завдання 

сприяло ознайомленню з теорією організації таких підприємств торгівлі 

та мереж, як: ТОВ «Рітейл тренд», ТОВ «Новус Україна), «ТОВ «Ашан 

Україна Гіпермаркет», ТОВ «ФОЗЗІ-ФУД», ТОВ «Метро кеш енд кері 

Україна», мережа магазинів «EVA», «PROSTOR», «Watsons» та 

«BROCARD»; 

- професійний тренінг з дисципліни «Готельна справа» в мережах 

готелів «Reikartz Hotel Group», «Hilton.; 

- майстер-клас EVO MeetUp «Хочу свій інтернет-магазин»: з чого 

почати створення власного онлайн-бізнесу;  

- інтенсив на тему: «Все про податки» від старшого консультанта 

податкового відділу PwC Ukraine Ольги Ануфрієвої, багато інших.    

 

2.17. Умови для занять спортом і відпочинку  



  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, День туризму, Консумерський фестиваль «Час діяти!», 

студентський фестиваль «Барбекю», чемпіонат з інтелектуальних ігор 

«Брейн-ринг» та «Своя гра», фестиваль команд Ліги КВН КНТЕУ за 

Кубок Ректора тощо. 

 В університеті функціонує культурно-мистецький центр, в якому 

діють творчі аматорські колективи: народний студентський камерний 

академічний хор, студія сучасного танцю «Light», студія вокалу та 

сучасної музики, фольклорно-інструментальний ансамбль «At libitum». 

 Створено всі умови для занять фізкультурою та спортом: сучасний 

стадіон зі штучним покриттям, спортивний майданчик, дві сучасні 

ігрові зали, тренажерний зал, зал боксу та боротьби, зали для фітнесу. 

Працюють спортивні секції з футболу (чоловічого та жіночого), 

волейболу (чоловічого та жіночого), баскетболу, бадмінтону, загальної 

фізичної підготовки, легкої атлетики, настільного тенісу, атлетичної 

гімнастики, аеробіки, фітнесу, боді-фітнесу, дзюдо-самбо, боксу, 

фізичної реабілітації.  

 

2.18. Студентські організації  

 Громадське життя в Київському національному торговельно-

економічному університеті насичене, багатогранне та різноманітне. В 

університеті на громадських засадах діють: 

- рада студентського самоврядування університету, 6 рад 

студентського самоврядування на факультетах і 5 рад студентського 

самоврядування в гуртожитках; 

- наукове товариство студентів, аспірантів, докторантів та молодих 

вчених; 

- студентські клуби – «Еко Клуб», «Правничий», «Підприємець», 

«Менеджер», «Кібернетик», «Рекламіст», «Лука Пачоллі», 

«Аудиторська студентська спілка», «Хіміки КНТЕУ», «Клуб кулінарів», 

психологічний клуб «Мудрість поколінь», туристичний клуб «Еверест», 

спортивні клуби з футболу, баскетболу, волейболу, боротьби тощо, 

спілка консумеристів «ОСА», юридична клініка «Центр правового 

захисту», бізнес-інкубатор; студенти беруть участь у Всеукраїнському 

русі «Молодь за права споживачів». 

Інформація щодо навчання студентів, дозвілля, занять спортом 

розміщується в газеті «Університет і час», студентському журналі 

«Кіото, 19», онлайн журналі «Vivat Academia» Наукового товариства 

студентів, аспірантів, докторантів та молодих вчених на сайті КНТЕУ 



(http://www.knteu.kiev.ua), офіційних сторінках КНТЕУ в соціальних 

мережах «Facebook» (https://www.facebook.com/knteuofficial/), 

«Instagram» (https://www.instagram.com/knute_news/), «YouTube» 

(https://www.youtube.com/user/kyotostreet) та у програмах студентського 

телебачення «КНТЕУ-TV». 
 

INTRODUCTION 

European credit transfer and accumulation system (ECTS) is a system 

of transferring and accumulating credits used in the European Higher 

Education Area with the aim to provide recognition, verify qualifications and 

educational components, facilitate academic mobility of higher education 

applicants. 

The system is based on defining academic workload of the higher 

education applicants required to achieve specified learning outcomes and is 

recorded in ECTS credits. 

ECTS Credit is a unit measuring the volume of academic workload of 

higher education applicant required to achieve specific (expected) learning 

outcomes. 

One ECTS credit equals to 30 hours. 

Workload of one academic year for full-time study is usually 60 ECTS 

credits. 

Credits are awarded to higher education applicants after successful 

covering of the discipline and positive assessment of the achieved learning 

outcomes. Credit transfer and accumulation are facilitated by the use of 

ECTS key documents. 

ECTS key documents are: Catalogue of the Discipline (information 

package), Application Form, Learning Agreement, Transcript of Records, 

European standard Diploma Supplement. 

The list of grades for the subject reflects student’s achievement in a 

way that is generally comprehensible and easily perceived in different 

educational establishments. For this purpose it uses a table of grades 

correspondence under 100-score assessment system, a national scale and an 

ECTS scale. 
Table of correspondence of ECTS grading scale, national and KNUTE 

assessment systems 

Grade 

according 

to ECTS 

scale 

Definition 
Grade according to 

KNUTE system 

A Excellent performance with few mistakes.  90–100 

B Above average with several mistakes. 82–89 

C Generally correct work with a number of 75–81 

http://www.knteu.kiev.ua/
https://www.facebook.com/knteuofficial/
https://www.instagram.com/knute_news/


significant errors.  

D 
Not bad, but considerable amount of 
drawbacks.  

69–74 

E Performance meets  the minimum criteria.  60–68 



The end of the table 
Grade 

according 

to ECTS 

scale 

Definition 
Grade according to 

KNUTE system 

FX 
Certain amount of work has to be done before 
retaking. 

35–59 

F 
Serious further work, course repetition is 

required.  
1–34 

 

1. General information. 

1.1. Name and address. 

Kyiv National University of Trade and Economics 

Address: 19 Kyoto St., Kyiv, 02156 Telephone: 513-33-48, 531-47-41,   

Fax: 544-39-74, 544-74-14 

Email: knteu@knteu.kiev.ua 

Official website: http://www.knteu.kiev.ua  

 

1.2. Institution description (type and status in particular). 

KNUTE is one of the most prestigious educational institutions of 

Ukraine. Its history dates back from 1946. By the Decree of the President of 

Ukraine the University was given a national status in 2000. In 2006 KNUTE 

joined the Magna Charta of Universities. 

The university is a leader in the system of the higher education in 

Ukraine. According to the number of submitted applications of applicants to 

higher educational institutions it occupied the 5th place in Ukraine in 2017 as 

well as the 1st place – among the economic institutions of higher education in 

Ukraine.    

KNUTE consists of 6 academic institutes, 11 colleges and higher 

business schools in 10 cities of the country located in Kyiv, Kharkiv, 

Vinnytsa, Chernivtsi, Khmelnytsky, Uzhgorod, Colomyja, Burshtyn, 

Zhytomyr, Odesa. 

In the basic institution in Kyiv there are 6 faculties: 

Faculty of International Trade and Law;  

Faculty of Economics, Management and Psychology; 

         Faculty of Finance and Banking; 

         Faculty of Accounting, Auditing and Informational Systems; 

         Faculty of Restaurant, Hotel and Tourism Business; 

         Faculty of Trade and Marketing.  

More than 40 thousand students study in 19 specialties at the university. The 

professional training of specialists is conducted in 45 bachelor and 56 master 

programs, 9 of which are in English.   

mailto:knteu@knteu.kiev.ua
http://www.knteu.kiev.ua/


KNUTE carries out the training, retraining and advanced training of 

specialists in foreign and domestic trade, international economic relations, 

public management and administration, financial and banking system, fiscal 

services, insurance, entrepreneurship, trading and exchange activities, 

accounting and taxation, financial control and audit, management, marketing, 

journalism, law, international law, tourism, hotel and restaurant business, 

logistics, psychology, philology and IT industry: engineering of software, 

computer science, system analysis and other economic industries. 

In the educational institution there was established a modern base for 

scientific research, developed a unique method for the preparation of 

scientific and pedagogical staff: there are 15 educational and research Ph.D. 

programs, 7 specialized scientific councils for doctoral thesis in 9 specialties 

and master dissertations in 12 specialties operate.  

The university has a strong research and teaching staff able to solve 

tasks successfully. Creative university research teams are working effectively 

to address pressing scientific problems, research results are published in the 

scientific journals “Visnyk of KNUTE”, “Foreign trade: economics, finance, 

law” and in the International scientific journal “Products and Markets”.  

The proportion of lecturers with academic degrees of doctor of sciences 

and PhD is more than 77 percent. Experts of KNUTE are actively involved in 

developing strategic directions of quality education assurance, they take part 

in a number of commissions and workgroups of the Ministry of Education 

and Science of Ukraine as well as other ministries and departments. 

Renowned specialists and scholars, honored figures of science and education, 

laureates of state awards in science and technology work for the university. 

The structure of KNUTE includes: Institute of Higher Qualification, 

Center for European Education, Distance Learning Laboratory, where the 

training and retraining of specialists is done on the main professional job, 

Training center for external independent testing (EIT), Preparatory 

Department for Foreign Citizens and Persons without Citizenship, Career 

Development Center, Center for technology transfer, Center of pedagogical 

and psychological studies, High School of Teacher Excellence, Center of 

formation of contracts, Training and Production Association, Business 

training center, Scientific and Technical Center for  certification of products, 

services and quality systems. At the university there is also a Law Clinic 

“Center for Legal Protection”, which provides free legal assistance. Institute 

of Higher Qualification (IHQ) ensures the implementation of the concept of 

lifelong learning, training, providing educational services, including ones of 

international level, to prepare highly qualified professionals willing to work 

in modern economic conditions and compete successfully both on the 

domestic and international labor markets (MBA programs, second higher 

education, retraining and further training of staff).  



KNUTE has the system of quality management which for the first time 

has been certified in accordance with the requirements of the international 

standard ISO 9001:2015 for institutions of higher education of Ukraine. Its 

harmonious component is the system of ensuring the quality of educational 

activities and the quality of higher education. 

The university has developed internal standards for higher education as 

a set of requirements for the content and results of educational activities for 

each level of higher education within each specialty and specialization. 

One of the significant advantages of KNUTE is the material and 

technical base of European level. Classrooms and laboratories are equipped 

with modern demonstration equipment, television panels, LED screens, 

laboratories – with research equipment and inventory. In general, the 

university has 46 computer rooms with modern information databases and 

software. The library is the largest one among the economic educational 

institutions with the electronic services of readers, access to international 

catalogues and funds. For students, favorable social and living conditions 

have been created: there are hostels, cafeterias and dining rooms, medical 

centers, laundry and other household items. The university has a unique 

sports complex, which includes a football field with artificial cover, 

basketball and volleyball playgrounds, table tennis, boxing ring, gyms etc. 

Students and the staff have the opportunity to relax at two University 

recreation bases on the Black Sea.      

KNUTE concluded numerous agreements on creative scientific and 

technical commonwealth and cooperation in training specialists in all fields, 

including the Ministry of Economic Development and Trade of Ukraine, the 

Ministry of Finance of Ukraine, Ministry of Foreign Affairs of Ukraine, the 

State Fiscal Service of Ukraine, the State Treasury Service of Ukraine, Anti-

Monopoly Committee of Ukraine, the State Finance Inspection of Ukraine, 

the Pension Fund of Ukraine, Ukrainian Audit Chamber, the National bank of 

Ukraine, the leading commercial banks, trade, hotel and restaurant chains, 

advertising agencies, logistics and distribution centers and other 

organizations and institutions. 

Creative contacts with more than 100 institutions of higher education, 

international centers and institutions from 30 countries of the world are 

established and maintained. An exchange of teachers and students is carried 

out, international projects are implemented, advanced training, retraining of 

specialists as well as students' practice in numerous universities of foreign 

countries, based on foreign enterprises, is conducted. 

Kyiv National University of Trade and Economics is a member of the 

prestigious international organizations: International Association of 

Universities, University Agency of  

Francophonie, International Society of Commodity Scientists and 

http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=6093722_1_2&s1=%D4%F0%E0%ED%EA%EE%F4%EE%ED%E8%FF
http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=6093722_1_2&s1=%D4%F0%E0%ED%EA%EE%F4%EE%ED%E8%FF


Technologists, Association of Leading University Higher Business Schools, 

International Association of higher and secondary specialized educational 

institutions of trade and consumer cooperation, World Association for 

Recreation, etc.  

Among the graduates of the university there are well-known public 

figures, heads of state and government authorities, organizations and 

businesses, diplomatic officials and scientists, entrepreneurs. 

 

1.3. Academic bodies. 

 
Mazaraki 

Anatoliy 

 

 

 

 

Prytulska 

Natalia 

 

Shapoval 

Svitlana 

 

Melnichenko 

Svitlana 

 

Sai 

Valeriy 

 

Shapoval 

Leonid 

Rector, Doctor of Sciences (Economics), Professor, 

Academician of the National Academy of Educational 

Sciences of Ukraine, Honored Worker of Science and 

Technology of Ukraine, Laureate of State Prize of Ukraine in 

Science and Technology 

 

First Vice-Rector for Scientific-Pedagogical Work, Doctor of 

Technical Sciences, Professor 

 

Vice-Rector for Scientific-Pedagogical Work, PhD in 

Technical Sciences, Associate Professor 

 

Vice-Rector for Scientific Work, Doctor of Sciences 

(Economics), Professor 

 

Vice-Rector for Scientific-Pedagogical Work and 

International Relations, PhD in Economics, Associate 

Professor, Protocol Advisor of I Rank 

 

Vice-Rector for Administrative and Economic Work 

 

1.4. Academic calendar. 

Start of academic classes – 1 September.  

End of classes – 30 June. 

Educational process is carried out by semesters. 

Duration of semesters, practical training, examination sessions, 

certification and vacation is determined by the schedule of educational 

process for each year. 

 

1.5. The list of available academic programs.  

 
 



Key and Title 

Branch of 

Knowledge 

Academic Degree «Bachelor» Academic Degree «Master» 

Major Specialization Major Specialization 

03 Liberal Arts 035 

Philology 

Germanic 

languages and 

literature 

(including 

translation),  

first  - English 

– – 

05  

Social and 

behavioural 

sciences 

051 

Economics 

Economic 

Cybernetics 

051 

Economics 

Economic 

Cybernetics 

International 

Economics 

International 

Economics 

Business 

Economics 
 

Economic safety 

of enterprise 

Corporate finance 
 

Financial 

management 
Branch markets 

Economics 
 

053 

Psychology 

Psychology 053 

Psychology 

Psychology 

06  

Journalism 

061 

Journalism 

Advertising and 

Public Relations 

061 

Journalism 

Advertising 

07 

Management 

and 

Administration  
 

071 

Accounting and 

taxation 
 

Accounting and 

taxation 

071 

Accounting and 

taxation 
 

Accounting, 

taxation 

and business 

evaluation 
 

Financial control 

and audit 
 

Financial 

analysis and audit 
 

072 

Finance, 

banking and 

insurance 

State finance 072 

Finance, 

banking and 

insurance 

State finance 

Banking Banking 

Management of 

public financial 

resources 

Financial 

intermediation 

Financial 

intermediation 

Insurance Insurance 

Taxation Financial 

brokerage 

073 

Management 
 

Management of 

international 

economic activity 

073 

Management 
 

Management of 

international 

economic activity 

Management of 

organizations 

Management of 

organizations 



Key and Title 

Branch of 

Knowledge 

Academic Degree «Bachelor» Academic Degree «Master» 

Major Specialization Major Specialization 

Trade management Trade management 
 Personnel 

management 

 Personnel 

management 

Hotel and 

restaurant 

management 

Hotel and 

restaurant 

management 

Tourism 

management 

Tourist 

and resort and 

recreational 

management 
 

Economic 

competition 

management 
 

 

Economic 

competition 

management 
 

075 

Marketing 

Marketing 075 

Marketing 

Marketing 

Advertising Advertising 

Brand 

Management 
076  

Entrepreneur 

ship, trade and 

exchange 

activities 

Wholesale and 

retail trade 

076 

Entrepreneur 

ship, trade and 

exchange 

activities 

Wholesale and 

retail trade 

Merchandising 

and commercial 

logistics 

Merchandising 

and commercial 

logistics 

Merchandising 

and organization 

of external trade 

Merchandising 

and organization 

of external trade 

Customs Customs 

Goods safety and 

quality 

management 

Goods safety and 

quality 

management 
08 

Law 

081 

Law 

Commercial law 081 

Law 

Commercial law 

Financial law Financial law 

Legal security 

support of 

entrepreneurial 

activity 

Legal security 

support of 

entrepreneurial 

activity 

Civil law and trial Civil law and trial 

12 

Information 

technologies 

121 

Software 

engineering 

Software 

engineering 

121 

Software 

engineering 

Software 

engineering 

122 

Computer 
Computer sciences 122 

Computer 
Computer sciences 



Key and Title 

Branch of 

Knowledge 

Academic Degree «Bachelor» Academic Degree «Master» 

Major Specialization Major Specialization 

sciences  sciences 

124 

System analysis 
 

System analysis 
 

– – 

18  

Manufacturing 

and 

technologies 

181 

Food 

technologies 

Restaurant 

technologies 

181 

Food 

technologies 

Restaurant 

technologies 

24  

Service sector 

241 

Hotel and 

restaurant 

business 

Hotel and 

restaurant business 

241 

Hotel and 

restaurant 

business 

Hotel and 

restaurant business 

International hotel 

business 

242 

Tourism 

Tourism 242 

Tourism 

International 

Tourism business 

28  

Public 

management 

and administra 

tion 
 

281 

Public 

management 

and administra 

tion 
 

Public 

management and 

administra 

tion 
 

281 

Public 

management 

and administra 

tion 
 

Public 

management and 

administra 

tion 
 

29  

International 

relations 

292 

International 

economic 

relations 

International 

business 

292 

International 

economic 

relations 

International 

business 

International trade 

International 

marketing 

293 

International 

law 

International law 293 

International 

law 

International law 

 

 
 

1.6. Admission requirements, including language policy and registration 
procedure. 

Information on the conditions of admission to study for educational 
degrees of “Bachelor” and “Master” is available on the website of Kyiv 
National University of Trade and Economics: 
https://www.knteu.kiev.ua/blog/read/?pid=4936&uk 
 
 
1.7. Mechanisms for credit mobility and prior learning recognition 
(formal and informal). 

Definition of credit mobility and prior learning is conducted under the 
Law of Ukraine “On Education”, the Law of Ukraine “On Higher 
Education”, Regulations on the procedure of realizing the right for academic 
mobility, Regulations on the procedure of realizing the right for academic 

https://www.knteu.kiev.ua/blog/read/?pid=4936&uk


mobility at KNUTE and agreements on education in terms of academic 
mobility on the basis of the following documents: 

 - course catalogue; 
 - learning agreement; 
 - academic transcript; 
 - certificate of educational practice. 
Under the terms of credit mobility a student gets transfer of all credits 

he/she obtained outside the main educational institution and which are the 
components of the educational program.  
 

1.8. Policy of ECTS credits distribution (institutional credit framework). 

Distribution of ECTS credits is based on the official length of training 

program cycle and is defined by the curriculum. 

KNUTE distributes credits among academic disciplines independently. 

Credits are distributed to all the disciplines covered by the student, practical 

training, completion of final qualifying projects (assignments), certification. 

Credits are awarded only after completion of the discipline and on condition 

of successful completion of one of the final control, passing of the practical 

training and attestation. 

 

1.9. Mechanisms of academic management. 

Mechanisms of academic management at KNUTE are defined by: 

- Provisions on the organization of the educational process of students; 

- Provisions on distance learning at KNUTE; 

- Provisions on the procedure for realizing the right for academic 

mobility at KNUTE;  

- Provisions on individual student curriculum at KNUTE; 

- Provisions on the organization of completion and public presentation 

of term papers (projects) at KNUTE; 

- Provisions on conducting student practical training at KNUTE; 

- Provisions on assessment of learning outcomes of students and 

graduate students; 

- Provisions on the appeal of the results of the final knowledge control 

of the students of KNUTE;  

- Provisions on graduation qualification project (work); 

- Provisions on the certification of higher education applicants and the 

examination commission for certification at KNUTE;  

- Provisions on the procedure and grounds for the issuance of 

documents on higher education of the state standard at KNUTE; 

- Provisions on the system of rating assessment of the students of 

KNUTE;  



- Provisions on the observance of academic integrity by the 

pedagogical, scientific and pedagogical, scientific workers and students of 

KNUTE. 

 

2. Resources and facilities. 
2.1. Student Registration department. 

In the Department of Student Registration identification records, 
education documents, work record books of students studying at KNUTE are 
kept. The main tasks of the Department are:  
1) timely inclusion of current changes in identification records; 
2) keeping documents in order; 
3) providing information on writing requests of any institutions; 
4) providing information to students, explanation as for the labour 

Law Code of Ukraine; 
5) keeping military records of persons subjected to conscription; 
6) issuance of certificates of form f.17 for regional draft boards; 
7) registration of personal cards of the form P-2. 
 
2.2 Accommodation/housing conditions. 

On the territory of the campus there are four dormitories, situated 5-
minutes walk from the main academic building and a 15-minutes walk from 
metro stations “Lisova” and “Chernihivska”. The city center (Khreschatyk 
Str.) can be reached in 30 minutes. There’s a forest park zone and Kyoto Park 
near the university. Another dormitory is located at 23 Lobachevskogo Street.  

In the hostel there are rooms with kitchens on each floor, a bathroom 
and centralized laundry. 

Students from other cities get housing in dormitories in case if free 
rooms are available upon application from faculties by order of the Rector. 
The university and the student conclude a contract on the right of residence in 
the student dormitory, which establishes the rights and duties and 
responsibilities of the parties for compliance and enforcement. 

 
Hostels addresses: 

 № 1 – 8 Miliutenko st., Kyiv, 02156;  

Tel. (044) 531-49-06, (044) 531-49-05; 
• № 2 – 6 Miliutenko st., Kyiv, 02156; 
   Tel. (044) 531-48-91, (044) 519-37-41, (044) 513-11-82; 
• № 3 – 2  Mateiuka st., Kyiv, 02156; 
   Tel. (044) 531-49-28, (044) 513-13-32; 
• № 4 – 2-a Mateiuka st., Kyiv, 02156; 
   Tel. (044) 531-47-62, (044) 531-47-99. 
 № 6 – 23 Lobachevskogo st., Kyiv, 02090;  
    Tel. (044) 574-15-46, 574-16-83 

 



2.3. Catering. 
The University has five modern canteens in buildings “B”, “D”, “E”, 

“L” and “H” (57-a Chigorin st.), where there is an opportunity to take quality, 
balanced and inexpensive meals.  

The average cost of breakfast in the canteen of the University is from 
20 to 28 UAH; lunch is from 31 to 44 UAH; dinner is from 17 to 23 UAH. 

Cafes work every day in all academic buildings, where it is possible to 
buy own-produced foods: main dishes (over 100 types), including healthy 
food, side dishes (over 60 types), cold dishes (over 60 types), cold and hot 
drinks, fresh pastries and desserts, produced in own confectionery shop (over 
90 types). Vending machines with hot and cold drinks as well as 
confectionery operate in all academic buildings and dormitories.  

 

2.4. The cost of accommodation. 
The cost of living in the KNUTE dormitories is set at 40 percent of the 

size of the minimum academic scholarship. 
 

2.5. Financial support of students. Scholarship provision of students. 
Full-time students, studying at the expense of the state budget, 

according to the semester control based on the rating, are assigned an 
academic achievement scholarship.  

First-year students receive academic scholarship in the first semester 
according to the results of competition points on admission to the university.  

For excellence in studying, taking part in scientific and public work 
university students may be allocated personalised academic scholarships of 
The President of Ukraine, Verkhovna Rada (Supreme Council) of Ukraine, 
Cabinet of Ministers of Ukraine, Kyiv City Head etc. 

For success in studying, participation in scientific, public and sport 
activity students may be encouraged with valuable presents and monetary 
rewards as well. 

Allocation and payment of scholarship to students, who are foreign 
citizens and people without citizenship, is done according to Ukraine’s 
international agreements and The Cabinet of Ministers’ acts. For foreign 
students, who entered KNUTE for studying in accordance with international 
agreements, the academic scholarship is assigned to the first semester control 
at a minimum.  

To students, studying on contracts signed between university and 
physical or legal entity, scholarship can be paid at the expense of these 
persons, if it is foreseen in contract. 

To students of privileged categories defined by the law of Ukraine and 
the Cabinet of Ministers of Ukraine (students from orphans and children 
deprived of parental care, students with disabilities, students from low-
income families, suffered from Chernobyl Disaster, ATO members and their 
children, internally displaced persons, etc.) social grants are assigned.   



Size of academic and social scholarships is established according to the 
Resolutions of the Cabinet of Ministers of Ukraine “About the size of 
scholarships in state and communal educational establishments, academic 
institutions” (28 of December 2016, № 1047). 

Privilege payment for accommodation in hostels. 
To students of privileged categories, defined by the laws of Ukraine 

and the resolutions of the Cabinet of Ministers of Ukraine (students from 
orphan children and children deprived of parental care, ATO participants, 
children of ATO participants, internally displaced persons) privileges are 
granted from payment for living in hostels.  

Financial provision of orphaned students and children deprived of 
parental care. 

Individuals from orphans and children deprived of parental care as well 
as persons who were left without parents during their studies aged 18 to 23 
are enrolled in full state maintenance and receive food compensation and 
other payments provided by the current legislation. 
 
2.6. Medical services. 

On the territory of the university there are medical points where a 
general practitioner together with a nurse and 2 nurse practitioners work,  
receiving students, performing immunizations, handling procedures, 
conducting health education work.  

Medical treatment of foreign citizens temporarily residing on the 
territory of Ukraine is carried out in public and municipal health facilities at 
their own expense including health insurance contracts with Ukrainian 
insurers. 

 
2.7. Insurance. 

Medical assistance is given to foreigners or persons without citizenship 
according to the rules, written in the Legislation of Ukraine.  

Provision of medical assistance to foreign citizens is carried out 
according to the Order of providing medical assistance to foreigners and 
people without citizenship, who temporary live on the territory of Ukraine, 
approved by the  Cabinet of Ministers of Ukraine Act from the 22nd  of June 
2011 № 667  and Article 44 of the Law of Ukraine “On insurance”.  

Foreigners and persons without citizenship can apply for medical 
assistance, including emergency, to any state or municipal medical care 
establishment. 

Payment of medical assistance cost, including emergency, is carried out 
by foreigners or persons without citizenship in case of deficiency of 
insurance contracts and insurer, if a foreigner has a proper insurance contract.  

If necessary, the university helps to obtain medical insurance card for 
providing medical assistance. 

 



 

2.8. Opportunities for students with disabilities and special needs. 

KNUTE has created favorable conditions for studying, comfortable 

stay and accommodation of students with special needs. 

Access for students with special needs, including those in wheelchairs 

to areas of higher education, dormitories has been provided: 

– Building A is equipped with ramps, a lifting platform and an elevator for 

people with special needs; 

– Building D, E, L, the Congress-hall (building B), dormitories № 2, 4 have 

ramps for wheelchairs; 

 in dormitories № 2, 4 there are specially equipped rooms for people 
with handcuffed physical capacities  (toilet and bathroom with special  
handholds); 

 staircase flights  are equipped with handholds; 

 lift call-button, light switchers in the university are placed on accessible 
for seated man level. 

Students with special needs regularly receive welfare assistance. In 
order to ensure their social adaptation, psychological support of practical 
psychologists is provided. 

The University provides social benefits which are guaranteed by the state 
to certain categories of students. 

 

2.9. Learning facilities. 
Library of KNUTE is a research, information, educational, cultural and 

educational structural unit with comprehensive funds of documents. The 
main purpose of library’s activity is to actively promote the development and 
implementation of advanced learning technologies, creating conditions for 
effective scientific and educational process. The administration of the 
university assists in broadening the informational resources in the library, 
creation availability and convenience in using the book funds. Library funds 
are a universal basis for the educational process and research in the field of 
economics, trade, finance, management, business and so on. This is one of 
the main information resources of KNUTE Library, which has more than 1.5 
million copies of books, periodicals, dissertations and abstracts, and 
publications on electronic media. Annual increase of library’s documents 
fund makes up nearly 10,000 exemplars, purchasing of periodicals forms of 
Ukraine and foreign countries makes up 100 items.  

Library has modern technical facilities and resources. There were 
installed 90 computers and 3 powerful servers, were created necessary 
conditions for effective readers service, arrangement of documents funds, 
electronic catalogues, document exhibitions. There is free Wi-Fi connection 
to educational resources in the Internet. 



To library users’ service there are 6 reading-halls, 7 lending libraries, 
multimedia library, foreign literature hall, cards and electronic catalogues 
hall, new literature hall, MBA, special sectors such as methodological sector 
of KNUTE, dissertation and dissertation abstracts sector. 

All work processes in the library are computerised: documents’ funds 
compilation, scientific elaboration of documents, outgiving of the documents 
to users, search for the documents in electronic catalogues (“Ukrainian Stock 
House” – ALIS “UFD/Library”) etc. For signing up and using the library 
there is an electronic signature (PIN-CODE) in reader’s electronic form. 

Media library provides information services in all areas of learning and 
research work of the university and promotes the use of Internet resources as 
educational potential. For the users is available fund of multimedia 
documents of educational and cognitive importance on different media (CD 
and DVD-discs, video-cassettes, etc.). It is being formed a full-text database 
of electronic textbooks and programs, methodical recommendations and 
works of KNUTE teachers. Also in the multimedia library was offered free 
access to the websites of national and foreign libraries, electronic information 
resources of Ukraine and foreign countries, international projects. Media 
library is equipped with modern computers connected to the Internet. 

Media library allows reviewing and copying documents in electronic 
full-text form (if necessary). Equipped with 20 computers, devices for 
reading CD- and DVD-ROMs, and contains a database of electronic 
textbooks, curricula and other information sources. 

Media library, in addition to full-text databases on the Internet, is 
supplied with collections of documents in electronic form. Network local 
resources (learning-methodical editions) make up 4,695 copies. Documents 
on removable media make up 3,451 copies. Media library conducts monthly 
electronic informing of KNUTE structural units on new receipts and text 
databases. The university library has access to such electronic databases as: 

 ALIS (UFD/Library). 

 SCOPUS abstract and citation database. 

 Full text base of information resource of the company “EBSCO 
PUBLISHING”.  

 Database of economics and law (Polpred.com). 

 Regulatory acts of Ukraine – base of legislative and regulatory acts of 
Ukraine. 

 Open archives of Ukraine (oai.org.ua). 

 “Commodity monitor” – an analytical weekly publication (publishing 
house “Derzhzovnishinform”).  

 Countries of the world (Ukrainian National Information Agency 
“Ukrinform”). 

 KNUTE packages of studying-methodical support. 

 KNUTE publishing (archives). 



 KNUTE fund of audio-, video-and photo materials.  
The website of KNUTE Library (www.lib.knteu.kiev.ua)  provides 

complete information about the library, its funds and services, the electronic 
catalogue and other electronic resources (scientometric, bibliographic, 
fulltext database), designed to meet the needs of users. The reader can also 
get instructions on how to search, promotional and cognitive information for 
users, virtual book exhibitions, 3D tours, reports on events held in the library. 
The following factors were taken into account for the creation of the new 
website of KNUTE Library: design, structure, convention, navigation and 
ways of presenting the material. You can search documents, create lists of 
documents as well as send them to your own email address from mobile 
devices (smartphones and tablets with Android operating system) via mobile 
app using QR code. 

Formation of information culture of library users (researchers, teachers, 
students, etc.) is an important part of the library’s work. Library activities are 
aimed at information provision for users, which means the accessibility and 
timeliness of information access. There are practical classes for the first-year 
students on librarian-bibliographical knowledge in form of lectures, practical 
work and excursions to the library. Great attention is paid to achieving 
knowledge of conducting document search in electronic catalogue of the 
library. 

The introduction of new technologies gives an opportunity to broaden 
informational supplement of library users, what influences the quality of 
educational process. Cooperation with KNUTE structural units (faculties, 
departments, research and service departments) with the aim of improving 
the use of library collections and information resources, multi aspect book 
fund, computer network of libraries, reference information apparatus, library 
innovation, introduction of advanced technologies, experienced professional 
staff, improving the organization and regulation of labour, modern design, 
modern technical equipment and maximum computerisation of 
manufacturing processes contribute to the success of the library and a quality 
user’s service. 

Conditions of using library services: 

 scientific literature lending library:  
professors and lecturers, scientists – one studying year; 
students – a month; 

 study literature lending library:  
professors and lecturers, scientists – one studying year;  
students – a term; 

 foreign literature lending library: all readers – one month (with possibility 
of extension of the use);  

 fiction literature lending library: all readers – 21 days. 
Timetable of library work: Monday – Friday – 09:00 – 17:45. 

http://www.lib.knteu.kiev.ua/


 
2.10. Organization of student mobility by mobility programs. 
According to the international collaboration programs the best students 

of Kyiv National University of Trade and Economic with foreign language 
knowledge and according to KNUTE top list are able to get an education 
abroad according to the indication and conditions, shown in the table (annex). 
 

 
 
 

 



 Study programs of the Center for European Education of KNUTE  
 

Partner university, country 
Academic 

degree 
Specialty Duration 

Mode of 

study 
Language 

Admission 

requirements 

University of Auvergne 

(Université d'Auvergne) 

School of Management 

Clermont-Ferrand, France 

Bachelor 

(Licence) 

  Management 

  Accounting and finance 

  International business 

 

1 year 

full-time 
English, 

French 

 Minimum requirement 

French/English B2, 

 at least 2-3 years of 

study at KNUTE 

Master 

     Operational 

Management 

 Small and Medium 
Enterprises 
Management 

    2 years 

 Minimum requirement 

English/ French  

B2/C1, 

 Bachelor degree 

ESCP Europe 

Paris, France 
Master    Management 2 years full-time 

English, 

    French 

 Minimum requirement 

French or English 

B2, 

 Bachelor degree 

Paris-Est Créteil 

University 

(Universite Paris-Est 

Creteil) 

The Eiffel School of 

Management 

(IAE Gustave Eiffel) 

Bachelor 

(Licence) 

  Enterprise management 

  Accounting, Audit and 

Control 
1 year full-time 

French 

 Minimum requirement 

French B1/B2, 

 at least 3 years of 

study at KNUTE 

English 
 Minimum requirement 

English B2, 

 at least 3 years of 
 International 

Management 

http://knteu.kiev.ua/blog/read/knteu.kiev.ua/blog/read/?pid=7561&en
http://knteu.kiev.ua/blog/read/?pid=7564&en
http://knteu.kiev.ua/blog/read/?pid=7564&en


Paris, France study at KNUTE 



Continuation of the table  

Partner university, country 
Academic 

degree 
Specialty Duration 

Mode of 
study 

Language 
Admission 

requirements 

 Master 

 International Master in 
Business Management 

 

 

 

 Minimum requirement 

English B2/C1, 

 Bachelor degree 

    Management of 

Organizations 

     Marketing 

     Finance 
 Accounting, Audit and 

Control 

1-2 years French 

 Minimum requirement 

French B2/C1, 

 Bachelor degree 

Audencia Nantes School of 

Management 

Nantes, France 

Master 

  Management 

  Media and 

communications 

 

1,5 year full-time 
French, 

English 

 Minimum requirement 

French or English 

B2, 

 Bachelor degree 

Grenoble Alps University 

(Université Grenoble Alpes) 

Faculty of Economics 

(Faculté d'Economie) 

Grenoble, France 

Bachelor 

(Licence) 

  Economics and 

Management  1 year 

online 

study 

mode 

French, 

English 

 Minimum requirement 

French or English 

B1/B2, 

 at least 3 years of 

study at KNUTE 

Master 

  Management 

  Finance 

 Marketing 

2 years full-time French 

 Minimum requirement 

French B2/C1, 

 Bachelor degree 

http://knteu.kiev.ua/blog/read/?pid=7543&en
http://knteu.kiev.ua/blog/read/?pid=7543&en


The end of the table 

Partner university, country 
Academic 

degree 
Specialty Duration 

Mode of 

study 
Language 

Admission 

requirements 

University of Central 

Lancashire 

Preston, The United 

Kingdom 

School of Language, Literature and 

International Studies 

 

(July-

August) 

full-time English 
Minimum requirement 

English B1 English Language Summer School 
(Themed weeks on your choice) 

  

 

 

 

 

 

 

http://knteu.kiev.ua/blog/read/?pid=7567&en
http://knteu.kiev.ua/blog/read/?pid=7567&en


2.11. Mandatory or selective “Mobility Windows”. 

“Mobility Window” (MW) is the period provided for international 

student mobility. Mandatory MWs are limited by the periods of start and end 

of the semester (semester mobility) or academic year at an annual or multi-

year (MA) mobility. Selective MWs occur in cross-border (distant) training 

when such training periods are defined by foreign partner depending on 

various factors. 

 

2.12. Information on the types of certification (joint, double, 

multilateral). 

All programs mentioned in p. 2.10 are implemented on the basis of 

double certification, i.e. by parallel or successive studying at KNUTE and the 

overseas partner universities. 

 

2.13. The members of the consortium / partnership and their roles. 

The University signed agreements on cooperation between KNUTE 

and universities within which partnership exchange and training of students is 

implemented.  
 

France  

University of Auvergne (Clermont-Ferrand) 

Audencia Nantes School of Management (Nantes) 

Grenoble Alps University (Grenoble) 

Paris-Est Créteil University (Paris) 

Paris Graduate School of Management 
 (ESCP) (Paris) 

The UK University of Central Lancashire (Preston) 

Poland 

Crakow University of Economics (Crakow) 

Poznan University of Economics and Business 
(Poznan) 
Wroclaw University of Economics (Wroclaw) 

Germany 

University of Hohenheim (Stuttgart)  
Bremen Uinversity (Bremen) 
Würzburg University of Applied Sciences 
(Würzburg) 

 

International programs and projects under the Erasmus+ 
 

List of educational institutions 
Crakow University of Economics (Poland, Crakow) 
The University of Szczecin (Poland, Szczecin) 
Audencia Nantes School of Management (France, Nantes) 
Grenoble Alps University (France, Grenoble) 
Paris-Est Créteil University (France, Paris) 



University of Central Lancashire (United Kingdom, Preston) 
University of Hohenheim (Germany, Stuttgart) 
Piraeus University of Applied Sciences (Greece, Piraeus) 
Sofia University St. Kliment Ohridski (Bulgaria, Sofia) 

 

2.14. Language courses. 
European Education Center of KNUTE provides training in English 

and French following intensive training program that creates conditions for 

achieving levels of foreign language from A1 to B2 according to the 

recommendations of the Committee on Education at the Council of Europe 

on teaching foreign languages. 

Classes at language courses are conducted by highly qualified teachers 

with practical teaching experience. Training has a modular system. Topics of 

the module are designed to meet the needs of students, according to which 

teachers specially select topics to discuss, study materials, choose the type of 

tasks and activities.  

The contingent of students is formed at the beginning of the academic 

year. Students and graduates from all faculties as well as KNUTE faculty and 

staff, can enroll for a foreign language programs. Tuition depends on the 

curriculum and the number of training hours. 

Graduates of the European Education Center, who mastered foreign 

language at levels B1-B2, have the opportunity to take the exam for 

international language certificates (DELF-DALF, IELTS, ESOL) and take 

part in various forms of international academic mobility in the framework of 

cooperation agreements with European universities – KNUTE partners. 

For more information and to enroll for a foreign language course, 

contact the European Education Centre (Building D, room 229, tel. (044) 

531-48-36). 

 

2.15. Opportunities for practical training. 

To provide practical training for students and their successful 

employment KNUTE establishes various forms of cooperation with 

organizations, including many specialized state agencies, financial 

institutions, banking institutions, judicial institutions, enterprises in the  trade, 

hotel and restaurant business, insurance business based on contracts signed 

for training of specialists, cooperation agreements, bilateral agreements of 

association, agreements on practical training of students, which create 

conditions for realization of practice programs and ensure full 

implementation of the requirements foreseen by the Provision on student 

practical training, the Order of organizing the practice of students abroad and 

the Order of practical training in enterprises, institutions and organizations of 

https://www.studymedicineeurope.com/sofia-university-st-kliment-ohridski


students form Kyiv National University of Trade and Economics who 

obtained educational degrees of “bachelor”, “junior bachelor”. 

In 2017, 68 contracs and agreements on cooperation as well as 50 

memorials were signed, according to which state authorities, enterprises, 

institutions, public and business organizations became official partners of 

educational programs. Such number of partners greatly expanded the 

opportunities for undergraduate students who acquire “Bachelor”/“Master” 

degrees in various educational programs. According to individual contracts, 

more than 4000 students undertook an internship. 

 

2.16. Learning in the workplace. 

Kyiv National University of Trade and Economics contributes to 

providing learning opportunities in the workplace for students, supporting 

educational projects, containing programs for the development of business 

literacy, employment skills, professional competences aimed at improving 

professional skills of graduates. 

As an example, a master class from Mary Shramko “Sugar flowers”, 

where students got to know the technique of making sugar flowers; 

- a master class “Cheesemaking” from master-chef Iryna Novikova; 

- field research of the theory of organization of trade enterprises carried 

out by university students, the research task facilitated acquaintance with the 

theory of the organization of such trade enterprises and networks as: “Retail 

Trend” Ltd., “Novus Ukraine” Ltd., “Auchan Ukraine Hypermarket” Ltd., 

“FOZI-FOOD” Ltd.,, “Metro Cash & Carry Ukraine” Ltd., chain of stores 

“EVA”, “PROSTOR”, “Watsons” and “BROCARD”; 

- professional training on discipline “Hotel business” in the hotel chains 

“Reikartz Hotel Group”, “Hilton”;  

- a master class EVO MeetUp “I want my own online store”: where to 

start creating your own online business; 

- theme workshop: “All about taxes” from the senior consultant of the 

tax department of PwC Ukraine, Olga Anufrieva, and many others. 

 

2.17. Sports and recreation facilities. 

An important area of organizational and educational work of the 

University is the participation of students in such traditional activities as: 

University Day, Knowledge Day and Dedication of the first year students, 

International Students' Day, Debut of the first year student, Miss and Mister 

KNUTE, Faculty Open Days, Donor Days, Tourism Day, Consumer Festival 

“Time To Act!”, Student festival “Barbecue”, Championship of the 

intellectual games “Brain Ring” and “My own game”, Festival of wits and 

humor at KNUTE for the Rector’s Cup and more.  



The University has arts and culture center, which includes such creative 

amateur groups as: folk student academic chamber choir, contemporary 

dance studio “Light”, vocal and contemporary music studio, folk and 

instrumental music group “At libitum”.   

The University created the right conditions for physical training and 

sports: a modern stadium with artificial turf, sports ground, two modern 

sports halls, a gym, a boxing and wrestling room, fitness rooms. There are 

also such sports sections as: football (men and women), volleyball (men and 

women), basketball, badminton, general physical training, athletics, table 

tennis, athletic gymnastics, aerobics, fitness, body fitness, judo-sambo, 

boxing, physical rehabilitation. 
 

2.18. Student organizations. 

Public life of KNUTE is rich, multifaceted and diverse. On a voluntary 

basis at the University operate: 

 student self-governance council of the University, 6 student self-

governance councils at  faculties and 5 student councils in hostels; 

 scientific community of students, graduate students, doctoral students and 

young researchers;  

 student clubs – “Eco Club”, “Lawyer”, “Entrepreneur”, “Manager”,       

“Cyberneticist”, “Advertiser”, “Luca Pacioli”, “Audit Student Union”, 

“Chemists of KNUTE”, “Culinary Club”, psychological club “Wisdom of 

Generations”, tourist club “Everest”, sports clubs in football, basketball, 

volleyball,  wrestling, union of consumerists “OSA”, law clinic “Center of 

legal protection”, business incubator; students take part in the Ukrainian 

movement "Youth for Consumer Rights". 

Information on student learning, leisure and sports is placed in the 

newspaper “University and Time”, student magazine “Kyoto, 19”, online 

magazine “Vivat Academia” of the Scientific society of students, 

postgraduates, doctoral students and young scientists on the University 

website (http://www.knteu.kiev.ua), on the official webpages of KNUTE in 

social networks “Facebook” (https://www.facebook.com/knteuofficial/), 

“Instagram” (https://www.instagram.com/knute_news/), “YouTube” 

(https://www.youtube.com/user/kyotostreet) and in the programs of student 

television “KNUTE-TV”. 
 

 

 

 

 

 

 

http://www.knteu.kiev.ua/
https://www.facebook.com/knteuofficial/
https://www.instagram.com/knute_news/
https://www.youtube.com/user/kyotostreet


3. Освітня програма (гарант освітньої програми  

к.е.н. доц. Канєва Т.В.) 

Профіль освітньої програми зі спеціальності 072 «Фінанси, 

банківська справа та страхування»  

(за спеціалізацією «Державні фінанси») 
1 - Загальна інформація 

Повна назва ЗВО та 

структурного 

підрозділу 

Київський національний торговельно-економічний університет 

Кафедра фінансів 

Ступінь вищої освіти та 

назва кваліфікації 

мовою оригіналу 

Ступінь вищої освіти «бакалавр» спеціальність «Фінанси, 

банківська справа та страхування» спеціалізація «Державні 

фінанси» 

Офіційна назва 

освітньої програми 

«Державні фінанси» 

Тип диплому та обсяг 

освітньої програми 

Диплом бакалавра, одиничний, 240 кредитів ЄКТС, термін 

навчання 3 роки 10 місяців 

Наявність акредитації Акредитована, Державна акредитаційна комісія України, 

Україна, до 01.07.2019 

Цикл/рівень НРК України – 7 рівень, FQ-EHEA– перший цикл, EQFLLL– 6 

рівень 

Передумови Повна загальна середня освіта; початковий рівень вищої освіти 

Мова(и) викладання Українська  

Термін дії освітньої 

програми 

До 01.07.2019 

Інтернет-адреса 

постійного розміщення 

опису освітньої 

програми 

https://knteu.kiev.ua/ 

2 - Мета освітньої програми 

Надати студентам знання та навички, які ґрунтуються на загальновідомих наукових 

результатах, орієнтовані на актуальні питання професійного спрямування, в межах яких 

можлива подальша професійна та наукова кар’єра. 

3 - Характеристика освітньої програми 

Предметна область 

(галузь знань, 

спеціальність, 

спеціалізація (за 

наявності)) 

Галузь знань 07 «Управління та адміністрування» 

Спеціальність 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» 

Спеціалізація «Державні фінанси» 

Дисципліни циклу загальної підготовки - 30%,  дисципліни 

циклу професійної підготовки – 63,75%, дисципліни за вибором 

здобувача вищої освіти – 25%, практична підготовка -  5%. 

Орієнтація освітньої 

програми 

Освітньо-професійна 

 

Основний фокус 

освітньої програми та 

спеціалізації 

Програма спрямована на формування компетентностей, 

пов’язаних із управлінням фінансовими відносинами у сфері 

державних фінансів. 

Ключові слова: фінанси, державні фінанси, фінансова система, 

бюджетна система, податкова система. 

Особливості програми Між Київським національним торговельно-економічним 

університетом та Міністерством фінансів України, Державною 

казначейською службою України, Державною фіскальною 

службою України укладено договори про співпрацю, що 



дозволяє студентам проходити практику в Міністерстві фінансів 

України, відповідних фінансових, казначейських територіальних 

органах, підвищує якість підготовки фахівців. 

4 - Придатність випускників до працевлаштування та подальшого навчання 

Придатність до 

працевлаштування 

Робота відповідно до національного класифікатора України 

«Класифікатор професій» ДК 003:2010, зокрема: 

• 3340. Інші фахівці в галузі освіти. 

• 3433. Бухгалтери та касири-експерти. 

• 3436. Помічники керівників. 

• 3439. Інші технічні фахівці в галузі управління. 

• 3441. Інспектори митної служби. 

• 3442. Інспектори податкової служби. 

• 3449. Інші державні інспектори. 

Випускник може обіймати інші посади відповідно до 

професійних назв робіт, що характеризуються спеціальними 

професійними компетентностями. 

Подальше навчання Навчання за програмами другого (магістерського) рівня вищої 

освіти НРК України – 8 рівень 

5 - Викладання та оцінювання 

Викладання та 

навчання 

Студентсько-центроване навчання, самонавчання, проблемно-

орієнтоване навчання, навчання з використанням елементів 

дистанційних технологій. 

Оцінювання Письмові екзамени, презентації, тестування, залік за 

результатами проходження виробничої практики, 

кваліфікаційний екзамен. 

6 - Програмні компетентності 

Інтегральна 

компетентність 

Здатність  розв’язувати  складні  спеціалізовані  завдання  та  

практичні проблеми  у галузі  державних фінансів в  ході 

професійної  діяльності  або  у  процесі  навчання,  що  

передбачає застосування  окремих  методів  і  положень  

фінансової  науки  та характеризується  невизначеністю  умов  і  

необхідністю  врахування комплексу вимог здійснення 

професійної та навчальної діяльності. 

Загальні 

компетентності (ЗК) 

 

ЗК 1. Здатність до навчання та застосування набутих знань та 

навичок на практиці. 

ЗК 2. Здатність до аналізу та синтезу на основі фактичних 

спостережень та фундаментальних знань. 

ЗК 3. Здатність здійснювати комунікаційну діяльність, 

працювати у колективі та команді,  

ЗК 4. Здатність адаптуватися до нових ситуацій у професійній 

діяльності. 

ЗК 5. Здатність до оцінки та аналізу соціально- економічних 

процесів і явищ на глобальному, макро-, мезо- і макрорівнях. 

ЗК 6. Здатність виконувати професійну діяльність у 

відповідності до стандартів якості, навички до безпечної 

діяльності відповідно до профілю роботи, галузевих норм і 

правил. 

ЗК 7. Здатність до ділового спілкування. 

ЗК 8. Здатність використовувати інформаційні та комунікаційні 

технології.  

Фахові компетентності 

спеціальності (ФК) 

ФК 1. Розуміння економічної сутності фінансів, структури 

фінансової системи країни. 



 

 

ФК. 2. Розуміння принципів, методів управління фінансами на 

державному та місцевому рівнях. 

ФК 3. Знання теоретичних засад формування і реалізації 

фінансової політики держави. 

ФК 4. Знання інституційних засад функціонування фінансової 

системи країни. 

ФК 5. Здатність використовувати інформаційні системи і 

технології у державних та місцевих фінансах. 

ФК 6. Здатність використовувати теоретичні знання та 

практичні навички з бухгалтерського обліку в установах 

державного сектору. 

ФК 7. Здатність здійснювати державний фінансовий контроль 

виконання бюджетів, цільового використання бюджетних 

коштів, результативності бюджетних програм. 

ФК 8. Здатність планувати дохідну, видаткову частини 

державного та місцевих бюджетів. 

ФК 9. Здатність аналізувати виконання державного та місцевих 

бюджетів за доходами та видатками. 

ФК 10. Здатність розробляти паспорти бюджетних програм, 

кошториси бюджетних установ і організацій. 

ФК 11. Здатність контролювати виконання кошторисів 

бюджетними установами. 

ФК 12. Здатність до формування та використання фінансових 

ресурсів, бюджетного регулювання суспільного розвитку, 

фінансового забезпечення соціально-економічного розвитку 

країни. 

ФК 13. Здатність забезпечувати процес формування, 

ефективного використання та оптимального розподілу 

фінансових ресурсів в умовах їх обмеженості. 

ФК 14. Здатність опановувати та усвідомлювати інформацію 

щодо сучасного стану і тенденцій розвитку системи державних 

фінансів. 

ФК 15. Здатність обґрунтовувати та приймати професійні 

рішення в сфері державних фінансів. 

7 - Програмні результати навчання   

 ПРН 1. Уміння простежувати еволюцію фінансів на різних 

етапах економічного розвитку України, виокремлювати їх 

специфіку та прогнозувати напрями подальшого розвитку. 

ПРН 2. Уміння використовувати інформаційні технології (під 

час економетричного моделювання, побудови оптимізаційних 

моделей та постоптимізаційних досліджень та ознайомлення з 

можливостями існуючих експертних систем. 

ПРН 3. Обізнаність з класифікацією та основними принципами 

роботи установ (організацій) у сфері державних фінансів. 

ПРН 4. Знання базових понять у сфері фінансових відносин 

держави та місцевих органів, пов’язаних із забезпеченням 

збалансованого соціально-економічного розвитку територій, 

формування та використання фондів фінансових ресурсів, що 

забезпечують функціонування органів місцевого 

самоврядування. 

ПРН 5. Вміння складати бухгалтерську звітність установ 

державного сектору та організувати облік руху бюджетних 



коштів, облік статутного фонду, розрахунків, основних засобів. 

ПРН 6. Вміння контролювати достовірність обліку в установах 

державного сектору, повноту обрахування всіх коштів, їх 

своєчасний облік та достовірність інформації по використанню 

коштів на ті чи інші доходи відповідно до єдиних кошторисів 

доходів і видатків. 

ПРН 7. Вміння документально оформлювати господарські 

операції, вести облікові регістри, складати фінансову звітність. 

ПРН 8. Навички працювати з нормативно-правовими актами 

податкового законодавства, правильно визначати та 

обчислювати об’єкт оподаткування за різними податками, 

розмір податкового зобов’язання, дотримуватись термінів 

сплати податків. 

ПРН 9. Розуміння закономірностей у сфері фінансових відносин 

держави, підприємств і домогосподарств, а також особливостей 

їх застосування у практиці фінансової діяльності. 

ПРН 10. Уміння давати оцінку фінансовій діяльності 

Пенсійного фонду України, застосовувати форми та методи 

організаційної, управлінської та фінансової діяльності фондів 

соціального страхування. 

ПРН 11. Уміння складати рішення про призначення пенсій за 

видами, визначати страхові випадки, що є об’єктом соціального 

страхування, обраховувати страховий стаж, розраховувати 

розміри соціальних страхових виплат та соціальної допомоги. 

ПРН 12. Вміння контролювати правильність бухгалтерського 

обліку діяльності підприємств різних форм власності та видів 

діяльності. 

ПРН 13. Розуміння економічних відносин, що складаються 

щодо нарахування, сплати та контролю за сплатою податків і 

зборів, які стягуються під час перетину товарами митного 

кордону держави. 

ПРН 14. Розуміння сутності та особливостей фінансового 

контролю у сфері казначейського обслуговування бюджетів, 

здатність до здійснення контролю за дотриманням бюджетного 

законодавства та відповідальність за бюджетні правопорушення. 

ПРН 15. Знання організаційних основ функціонування 

казначейства, розуміння економічної сутності виконання 

державного бюджету за доходами, розуміння економічної 

сутності виконання державного бюджету за видатками. 

ПРН 16. Уміння здійснювати пошук, обробку та аналіз 

інформації для обґрунтування рішень у професійній діяльності. 

ПРН 17. Уміння виконувати професійні функції як самостійно, 

так і в групі. 

ПРН 18. Володіння навичками самостійної роботи, гнучкість 

мислення, відкритість до нових знань.   

ПРН 19. Уміння здійснювати професійну комунікацію. 

ПРН 20. Уміння застосовувати сучасне програмне забезпечення, 

володіти інформаційними технологіями у професійній сфері. 

8 - Ресурсне забезпечення реалізації програми 

Кадрове забезпечення Реалізацію освітньої програми забезпечують викладачі, які 

мають наукові ступені кандидата та доктора наук. 

Матеріально-технічне Використання комп’ютерних та спеціалізованих лабораторій 



забезпечення 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 Лабораторії 

дистанційного навчання КНТЕУ, комп’ютерних аудиторій 

кафедри, ресурсів університету. 

9 - Академічна мобільність  

Національна кредитна 

мобільність 

На загальних підставах в межах України. Короткострокове 

навчання студентів за попередньо визначеним курсом у закладах 

вищої освіти. 

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 

Іноземні здобувачі вищої освіти мають можливість навчатись на 

підготовчому відділенні для іноземців та осіб без громадянства  

та за спеціалізаціями. 

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 

Кількість 

кредитів 

Форма 

підсумк. 

контролю 

1 2 3 4 

Обов’язкові компоненти ОП 

ОК 1 Іноземна мова за професійним спрямуванням 24 Екзамен 

ОК 2 Економічна інформатика 6 Екзамен 

ОК 3 Вища та прикладна математика 12 Екзамен 

ОК 4 Правознавство 6 Екзамен 

ОК 5 Філософія 6 Екзамен 

ОК 6 Безпека життя 6 Екзамен 

ОК 7 Економічна теорія 6 Екзамен 

ОК 8 Фінанси 6 Екзамен 

ОК 9 Гроші та кредит 6 Екзамен 

ОК 10 Статистика 6 Екзамен 

ОК 11 Бюджетна система  6 Екзамен 

ОК 12 Банківська система 6 Екзамен 

ОК 13 Місцеві фінанси 6 Екзамен 

ОК 14 Страхування 6 Екзамен 

ОК 15 Бухгалтерський облік 6 Екзамен 

ОК 16 Економіка і фінанси підприємства 6 Екзамен 

ОК 17 Податкова система 6 Екзамен 

 ОК 17.1 КР з податкової системи 

ОК 18 Інвестування 6 Екзамен 

ОК 19 Економічний аналіз 6 Екзамен 

ОК 20 Казначейська система обслуговування бюджетів 6 Екзамен 



ОК 21 Фінансовий ринок 6 Екзамен 

ОК 22 Соціальне страхування 6 Екзамен 

ОК 23 Державні фінанси 4,5 Екзамен 

 ОК 23.1 КР з державних фінансів 

ОК 24 Бухгалтерський облік в державному секторі 4,5 Екзамен 

 Фізичне виховання  Залік  

Загальний обсяг обов’язкових компонент: 165,0 

 Вибіркові компоненти ОП 

ВБ 1.1 Історія економіки та економічної думки 6 Екзамен 

ВБ 1.2 Історія України 6 Екзамен 

ВБ 1.3 Історія української культури 6 Екзамен 

ВБ 1.4 Українська мова (за професійним спрямуванням) 6 Екзамен 

ВБ 2.1 Національні інтереси у світовій геополітиці та 

геоекономіці 

6 Екзамен 

ВБ 2.2 Політологія 6 Екзамен 

ВБ 2.3 Соціологія 6 Екзамен 

ВБ 3.1 Економіко-математичне моделювання 6 Екзамен 

ВБ 3.2 Фінансова математика 6 Екзамен 

ВБ 4.1 Економіка державного сектору 6 Екзамен 

ВБ 4.2 Міжнародна економічна діяльність України 6 Екзамен 

ВБ 4.3 Міжнародні економічні відносини 6 Екзамен 

ВБ 5.1 Друга іноземна мова 6 Екзамен 

ВБ 5.2 Психологія кар'єри  6 Екзамен 

ВБ 5.3 Фінансове право  6 Екзамен 

ВБ 6.1 Друга іноземна мова 6 Екзамен 

ВБ 6.2 Менеджмент 6 Екзамен 

ВБ6.3 Фінанси страхових організацій 6 Екзамен 

ВБ 7.1 Державне регулювання економіки 6 Екзамен 

ВБ 7.2 Державне управління та місцеве самоврядування 6 Екзамен 

ВБ 7.3 Захист прав споживачів фінансових послуг 6 Екзамен 

ВБ 7.4 Міжнародні кредитно-розрахункові та валютні 

операції 

6 Екзамен 

ВБ 7.5 Фінансова безпека держави 6 Екзамен 

ВБ 8.1 Безпека інформаційних систем та мереж 6 Екзамен 

ВБ 8.2 Державна фіскальна політика 6 Екзамен 

ВБ 8.3 Державний фінансовий контроль 6 Екзамен 

ВБ 8.4 Інформаційні системи і технології у фінансових 

установах 

6 Екзамен 

ВБ 8.5 Митні платежі 6 Екзамен 

Загальний обсяг вибіркових компонент: 60 

Практична підготовка 

Виробнича практика 1 6 

Виробнича практика 2 6 

Разом 12 

Атестація 

Підготовка до кваліфікаційного екзамену та атестація 3 

ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ 240 

 





3 . ФОРМА АТЕСТАЦІЇ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

 

Атестація випускників освітньої програми спеціальності 072 «Фінанси 

банківська справа та страхування» спеціалізації «Державні фінанси» 

проводиться у формі кваліфікаційного екзамену та завершується 

видачею документу встановленого зразка про присудження йому 

ступеня бакалавр із присвоєнням кваліфікації: ступінь вищої освіти 

«бакалавр» спеціальність «Фінанси, банківська справа та страхування» 

спеціалізація «Державні фінанси». 

Атестація здійснюється відкрито і публічно. 

 

4. МАТРИЦЯ ВІДПОВІДНОСТІ ПРОГРАМНИХ 

КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ КОМПОНЕНТАМ ОСВІТНЬОЇ 

ПРОГРАМИ 
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5. МАТРИЦЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОГРАМНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ 

НАВЧАННЯ (ПРН) ВІДПОВІДНИМИ КОМПОНЕНТАМИ 

ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ 
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3.Освітня програма (гарант освітньої програми  

к.е.н. доц. Шевченко С.О.) 

 Профіль освітньої програми зі спеціальності 072 «Фінанси, 

банківська справа та страхування» (за спеціалізацією «Управління 

державними фінансовими ресурсами») 
1 - Загальна інформація 

Повна назва ЗВО та 

структурного 

підрозділу 

Київський національний торговельно-економічний університет 

Кафедра фінансів 

Ступінь вищої освіти та 

назва кваліфікації 

мовою оригіналу 

Ступінь вищої освіти «бакалавр» спеціальність «Фінанси, 

банківська справа та страхування» спеціалізація «Управління 

державними фінансовими ресурсами» 

Офіційна назва 

освітньої програми 

«Управління державними фінансовими ресурсами» 

Тип диплому та обсяг 

освітньої програми 

Диплом бакалавра, одиничний, 240 кредитів ЄКТС, термін 

навчання 3 роки 10 місяців 

Наявність акредитації Акредитована, Державна акредитаційна комісія України, 

Україна, до 01.07.2019 

Цикл/рівень НРК України – 7 рівень, FQ-EHEA– перший цикл, EQFLLL– 6 

рівень 

Передумови Повна загальна середня освіта; початковий рівень вищої освіти 

Мова(и) викладання Українська  

Термін дії освітньої 

програми 

До 01.07.2019 

Інтернет-адреса 

постійного розміщення 

опису освітньої 

програми 

https://knteu.kiev.ua/ 

2 - Мета освітньої програми 

Надати студентам знання та навички, які ґрунтуються на загальновідомих наукових 

результатах, орієнтовані на актуальні питання професійного спрямування, в межах яких 

можлива подальша професійна та наукова кар’єра. 

3 - Характеристика освітньої програми 

Предметна область 

(галузь знань, 

спеціальність, 

спеціалізація (за 

наявності)) 

Галузь знань 07 «Управління та адміністрування» 

Спеціальність 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» 

Спеціалізація «Управління державними фінансовими 

ресурсами» 

Дисципліни циклу загальної підготовки - 30%,  дисципліни 

циклу професійної підготовки – 63,75%, дисципліни за вибором 

здобувача вищої освіти – 25%, практична підготовка -  5%. 

Орієнтація освітньої 

програми 

Освітньо-професійна 

 

Основний фокус 

освітньої програми та 

спеціалізації 

Програма спрямована на формування компетентностей, 

пов’язаних із управлінням фінансовими відносинами у сфері 

державних фінансів. 

Ключові слова: фінанси, державні фінанси, фінансова система, 

бюджетна система. 

Особливості програми Між Київським національним торговельно-економічним 

університетом та Міністерством фінансів України, Державною 

казначейською службою України, Державною фіскальною 



службою України укладено договори про співпрацю, що 

дозволяє студентам проходити практику в Міністерстві фінансів 

України, відповідних фінансових, казначейських територіальних 

органах, підвищує якість підготовки фахівців. 

4 - Придатність випускників до працевлаштування та подальшого навчання 

Придатність до 

працевлаштування 

Робота відповідно до національного класифікатора України 

«Класифікатор професій» ДК 003:2010, зокрема: 

• 3340. Інші фахівці в галузі освіти. 

• 3433. Бухгалтери та касири-експерти. 

• 3436. Помічники керівників. 

• 3439. Інші технічні фахівці в галузі управління. 

• 3442. Інспектори податкової служби. 

• 3449. Інші державні інспектори. 

Випускник може обіймати інші посади відповідно до 

професійних назв робіт, що характеризуються спеціальними 

професійними компетентностями. 

Подальше навчання Навчання за програмами другого (магістерського) рівня вищої 

освіти НРК України – 8 рівень 

5 - Викладання та оцінювання 

Викладання та 

навчання 

Студентсько-центроване навчання, самонавчання, проблемно-

орієнтоване навчання, навчання з використанням елементів 

дистанційних технологій. 

Оцінювання Письмові екзамени, презентації, тестування, залік за 

результатами проходження виробничої практики, 

кваліфікаційний екзамен. 

6 - Програмні компетентності 

Інтегральна 

компетентність 

Здатність  розв’язувати  складні  спеціалізовані  завдання  та  

практичні проблеми  у галузі  державних фінансів в  ході 

професійної  діяльності  або  у  процесі  навчання,  що  

передбачає застосування  окремих  методів  і  положень  

фінансової  науки  та характеризується  невизначеністю  умов  і  

необхідністю  врахування комплексу вимог здійснення 

професійної та навчальної діяльності. 

Загальні 

компетентності (ЗК) 

 

ЗК 1. Здатність до навчання та застосування набутих знань та 

навичок на практиці. 

ЗК 2. Здатність до аналізу та синтезу на основі фактичних 

спостережень та фундаментальних знань. 

ЗК 3. Здатність здійснювати комунікаційну діяльність, 

працювати у колективі та команді. 

ЗК 4. Здатність адаптуватися до нових ситуацій у професійній 

діяльності. 

ЗК 5. Здатність до оцінки та аналізу соціально- економічних 

процесів і явищ на глобальному, макро-, мезо- і макрорівнях. 

ЗК 6. Здатність виконувати професійну діяльність у 

відповідності до стандартів якості, навички до безпечної 

діяльності відповідно до профілю роботи, галузевих норм і 

правил. 

ЗК 7. Здатність до ділового спілкування. 

ЗК 8. Здатність використовувати інформаційні та комунікаційні 

технології. 

Фахові компетентності 

спеціальності (ФК) 

ФК 1. Розуміння економічної сутності фінансів, структури 

фінансової системи країни, принципів, методів управління 



 

 

фінансами. 

ФК 2. Знання засад державного регулювання фінансових 

відносин, формування й реалізації фінансової політики держави 

ФК 3. Здатність до використання законодавчих та нормативно-

правових актів у сфері державних та місцевих фінансів. 

ФК 4. Розуміння засад функціонування системи органів 

Державної казначейської служби України. 

ФК 5. Здатність до використання інформаційних систем та 

комунікаційних технологій у сфері казначейського 

обслуговування бюджетних коштів. 

ФК 6. Здатність планувати та забезпечувати виконання 

кошторисів бюджетних установ 

ФК 7. Здатність здійснювати казначейське обслуговування 

державного та місцевих бюджетів. 

ФК 8. Здатність здійснювати фінансовий контроль в системі 

казначейського обслуговування бюджетів. 

ФК 9. Здатність до проектування системи казначейського 

обслуговування бюджетних коштів, оптимізації процесів 

казначейського обслуговування державного та місцевих 

бюджетів. 

ФК 10. Здатність проводити аналіз та оцінювання 

казначейського обслуговування державного та місцевих 

бюджетів за доходами та видатками. 

ФК 11. Здатність до вирішення завдань фінансової політики у 

сфері управління державними фінансовими ресурсами. 

ФК 12. Здатність забезпечувати процес формування, 

ефективного використання та оптимального розподілу 

фінансових ресурсів в умовах їх обмеженості. 

ФК 13. Здатність опановувати та усвідомлювати інформацію 

щодо сучасного стану і тенденцій розвитку системи державних 

фінансів. 

ФК 14. Здатність обґрунтовувати та приймати рішення в 

професійній сфері. 

ФК 15. Здатність підтримувати належний рівень знань та 

постійно підвищувати свою професійну підготовку у 

професійній сфері. 

7 - Програмні результати навчання  

 ПРН 1. Розуміння закономірностей у сфері фінансових відносин 

держави, підприємств і домогосподарств, а також особливостей 

застосування цих закономірностей у практиці фінансової 

діяльності. 

ПРН 2. Знання змісту сучасних моделей державного управління, 

вітчизняної системи та структури органів державної влади та 

органів місцевого самоврядування, їх компетенції. 

ПРН 3. Здатність аналізувати та застосовувати норми 

фінансового права у професійній діяльності.  

ПРН 4. Знання джерел формування та напрями використання 

коштів державного та місцевих бюджетів. 

ПРН 5. Знання організаційних основ функціонування системи 

органів Державної казначейської служби України, її бюджетних 

та контрольних повноважень. 

ПРН 6. Уміння координувати фінансову діяльність Державної 



казначейської служби України за допомогою інструментів 

фінансового планування, бюджетування, застосовувати форми 

та методи організаційної, управлінської та фінансової 

діяльності. 

ПРН 7. Розуміння економічної сутності казначейського 

обслуговування Державного та місцевих бюджетів за доходами 

та видатками,  особливостей проведення казначейських операцій 

з касового виконання державного бюджету за доходами та 

видатками. 

ПРН 8. Уміння розробляти проекти кошторисів та здійснювати 

аналіз виконання кошторисів бюджетних установ. 

ПРН 9. Уміння відображати в обліку установ державного 

сектору різні господарські операції, зокрема, облік асигнувань, 

видатків, зобов’язань, необоротних активів та запасів. 

ПРН 10. Розуміння сутності та особливостей фінансового 

контролю у сфері казначейського обслуговування бюджетів. 

ПРН 11. Здатність використовувати інформацію та результати 

аналізу, робити на його основі узагальнення та висновки, 

оцінювати у реальному часі наслідки управлінських рішень, що 

приймаються, знаходити резерви додаткових надходжень і 

економії витрат відповідного бюджету. 

ПРН 12. Уміння працювати з ключовими інформаційними 

системами, що використовуються органами Державної 

казначейської служби  України та установами державного 

сектору. 

ПРН 13. Уміння працювати з нормативно-правовими актами 

податкового законодавства, правильно визначати та 

обчислювати об’єкт оподаткування за різними податками, 

розмір податкового зобов’язання, дотримуватись термінів 

сплати податків. 

ПРН 14. Розуміння економічних відносин, що складаються з 

приводу нарахування, сплати та контролю за сплатою податків і 

зборів, які стягуються під час перетину товарами митного 

кордону держави. 

ПРН 15. Знання базових понять у сфері фінансових відносин 

держави, місцевих органів, господарства та населення, 

пов’язаних із забезпеченням збалансованого соціально-

економічного розвитку територій, формування та використання 

фондів фінансових ресурсів, що забезпечують функціонування 

органів місцевого самоврядування. 

ПРН 16. Уміння здійснювати пошук, обробку та аналіз 

інформації для обґрунтування рішень у професійній сфері. 

ПРН 17. Уміння виконувати професійні функції як самостійно, 

так і в групі. 

ПРН 18. Володіння навичками самостійної роботи, гнучкість 

мислення, відкритість до нових знань.  

ПРН 19. Уміння здійснювати професійну комунікацію. 

ПРН 20. Уміння застосовувати сучасне інформаційне та 

програмне забезпечення, володіти інформаційними 

технологіями у професійній сфері. 

8 - Ресурсне забезпечення реалізації програми 

Кадрове забезпечення Реалізацію освітньої програми забезпечують викладачі, які 



мають наукові ступені кандидата та доктора наук. 

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 

Лабораторії дистанційного навчання КНТЕУ, комп’ютерних 

аудиторій кафедри, ресурсів університету. 

9 - Академічна мобільність 

Національна кредитна 

мобільність 

На загальних підставах в межах України. Короткострокове 

навчання студентів за попередньо визначеним курсом у закладах 

вищої освіти. 

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 

Іноземні здобувачі вищої освіти мають можливість навчатись на 

підготовчому відділенні для іноземців та осіб без громадянства  

та за спеціалізаціями. 

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 

Форма 

підсумк. 

контролю 

1 2 3 4 

Обов’язкові компоненти ОП 

ОК 1. Іноземна мова за професійним спрямуванням 24 Екзамен 

ОК 2. Економічна інформатика 6 Екзамен 

ОК 3. Вища та прикладна математика 12 Екзамен 

ОК 4. Правознавство 6 Екзамен 

ОК 5. Філософія 6 Екзамен 

ОК 6. Безпека життя 6 Екзамен 

ОК 7. Економічна теорія 6 Екзамен 

ОК 8. Фінанси 6 Екзамен 

ОК 9. Гроші та кредит 6 Екзамен 

ОК 10. Статистика 6 Екзамен 

ОК 11. Бюджетна система  6 Екзамен 

ОК 12. Банківська система 6 Екзамен 

ОК 13. Казначейська справа 12 Екзамен 

ОК 14. Страхування 6 Екзамен 

ОК 15. Бухгалтерський облік 6 Екзамен 

ОК 16. Економіка і фінанси підприємства 6 Екзамен 

ОК 17. Податкова система 6 Екзамен 

 ОК 17.1 КР з податкової системи 

ОК 18. Інвестування 6 Екзамен 

ОК 19. Економічний аналіз 6 Екзамен 



ОК 20. Казначейська система обслуговування бюджетів 6 Екзамен 

 ОК 20.1 КР з казначейської системи обслуговування бюджетів  

ОК 21. Соціальне страхування 6 Екзамен 

ОК 22. Державні фінанси 4,5 Екзамен 

ОК 23. Бухгалтерський облік в державному секторі 4,5 Екзамен 

 Фізичне виховання  Залік  

Загальний обсяг обов'язкових компонент:  165 

 Вибіркові компоненти  ОП  

ВБ 1.1 Історія економіки та економічної думки 6 Екзамен 

ВБ 1.2 Історія України 6 Екзамен 

ВБ 1.3 Історія української культури 6 Екзамен 

ВБ 1.4 Українська мова (за проф. спрямуванням) 6 Екзамен 

ВБ 2.1 Національні інтереси у світовій геополітиці та 

геоекономіці 

6 Екзамен 

ВБ 2.2 Політологія 6 Екзамен 

ВБ 2.3 Соціологія 6 Екзамен 

ВБ 3.1 Економіко-математичне моделювання 6 Екзамен 

ВБ 3.2 Фінансова математика 6 Екзамен 

ВБ 4.1 Економіка державного сектора 6 Екзамен 

ВБ 4.2 Міжнародна економічна діяльність України 6 Екзамен 

ВБ 4.3 Міжнародні економічні відносини 6 Екзамен 

ВБ 4.4 Фінансові та кредитні системи зарубіжних країн 6 Екзамен 

ВБ 5.1 Друга іноземна мова 6 Екзамен 

ВБ 5.2 Місцеві фінанси 6 Екзамен 

ВБ 5.3 Фінансове право 6 Екзамен 

ВБ 6.1 Друга іноземна мова 6 Екзамен 

ВБ 6.2 Менеджмент 6 Екзамен 

ВБ 6.3 Фінанси страхових організацій 6 Екзамен 

ВБ 7.1 Державне управління та місцеве самоврядування 6 Екзамен 

ВБ 7.2 Захист прав споживачів фінансових послуг 6 Екзамен 

ВБ 7.3 Міжнародні кредитно-розрахункові та валютні 

операції 

6 Екзамен 

ВБ 7.4 Управління публічними закупівлями 6 Екзамен 

ВБ 7.5 Фінансова безпека держави 6 Екзамен 

ВБ 7.6 Фінансовий ринок 6 Екзамен 

ВБ 8.1 Безпека інформаційних систем та мереж 6 Екзамен 

ВБ 8.2 Державна фіскальна політика 6 Екзамен 

ВБ 8.3 Державний фінансовий контроль 6 Екзамен 

ВБ 8.4 Інформаційні системи і технології у казначействі 6 Екзамен 

ВБ 8.5 Митні платежі 6 Екзамен 

Загальний обсяг вибіркових компонент: 60 

Практична підготовка  

Виробнича практика 1 6 

Виробнича практика 2 6 

Разом 12 

Атестатція 

Підготовка до кваліфікаційного екзамену та атестація 3 

ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ 240 





3 . ФОРМА АТЕСТАЦІЇ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

Атестація випускників освітньої програми спеціальності 072 «Фінанси 

банківська справа та страхування» спеціалізації «Управління 

державними фінансовими ресурсами» проводиться у формі 

кваліфікаційного екзамену та завершується видачею документу 

встановленого зразка про присудження йому ступеня бакалавр із 

присвоєнням кваліфікації: ступінь вищої освіти «бакалавр» 

спеціальність «Фінанси, банківська справа та страхування» 

спеціалізація «Управління державними фінансовими ресурсами». 

Атестація здійснюється відкрито і публічно. 

 

4. МАТРИЦЯ ВІДПОВІДНОСТІ ПРОГРАМНИХ 

КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ КОМПОНЕНТАМ ОСВІТНЬОЇ 

ПРОГРАМИ 

ОБОВ’ЯЗКОВІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ 

 

 

О
К

 1
 

О
К

 2
 

О
К

 3
 

О
К

 4
 

О
К

 5
 

О
К

 6
 

О
К

 7
 

О
К

 8
 

О
К

 9
 

О
К

 1
0
 

О
К

 1
1
 

О
К

 1
2
 

О
К

 1
3
 

О
К

 1
4
 

О
К

 1
5
 

О
К

 1
6
 

О
К

 1
7
 

О
К

 1
7
.1

 

О
К

 1
8
 

О
К

 1
9
 

О
К

 2
0
 

О
К

 2
0
.1

 

О
К

 2
1
 

О
К

 2
2
 

О
К

 2
2
 

ЗК 1 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

ЗК 2 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

ЗК 3 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

ЗК 4 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

ЗК 5 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

ЗК 6 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

ЗК 7 +                         

ЗК 8  + +                       

ФК 1        + +  + + + +   + +   + + + +  

ФК  2        +   +  +    + +     + +  

ФК  3        +   +  +    + +   + + + + + 

ФК  4             +        + +    

ФК  5  +           +        + +    

ФК  6           +  +        + +    

ФК  7           +          + +    

ФК  8                          

ФК  9           +  +        + +    

ФК 10          +                

ФК 11        +   +  +    + +     + +  

ФК 12        + + + + + + +  + + +        

ФК 13       + +   +  +    + +      +  

ФК 14       + +   +  +  +  + +  +    + + 

ФК 15 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

 

 



ВИБІРКОВІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ 

 

 
В

Б
 1

.1
 

В
Б

 1
.2

 

В
Б

 1
.3

 

В
Б

 1
.4

 

В
Б

 2
.1

 

В
Б

 2
.2

 

В
Б

 2
.3

 

В
Б

 3
.1

 

В
Б

 3
.2

 

В
Б

 4
.1

 

В
Б

 4
.2

 

В
Б

 4
.3

 

В
Б

 4
.4

 

В
Б

 5
.1

 

В
Б

 5
.2

 

В
Б

 5
.3

 

В
Б

 6
.1

 

В
Б

 6
.2

 

В
Б

 6
.3

 

В
Б

 7
.1

 

В
Б

 7
.2

 

В
Б

 7
.3

 

В
Б

 7
.4

 

В
Б

 7
.5

 

В
Б

 7
.6

 

В
Б

 8
.1

 

В
Б

 8
.2

 

В
Б

 8
.3

 

В
Б

 8
.4

 

В
Б

 8
.5

 

ЗК 1 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

ЗК 2 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

ЗК 3 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

ЗК 4 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

ЗК 5 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

ЗК 6 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

ЗК 7              +   +              

ЗК 8        +                  +   +  

ФК 1          +   +  + +   +  +   + +  +   + 

ФК  2      +    +      +    +    +   + +   

ФК  3               + +    +   +    + +  + 

ФК  4                            + +  

ФК  5                            + +  

ФК  6               +              +  

ФК  7                            + +  

ФК  8                            + +  

ФК  9        +                  +   +  

ФК 10        +                  +   +  

ФК 11      +    +      +    +    +   + +   

ФК 12          +     +    +    +  +      

ФК 13      +    + +    + +    +    +   +   + 

ФК 14      +  + + + +    + +    +    +   + +  + 

ФК 15 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

 



5. МАТРИЦЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОГРАМНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ 

НАВЧАННЯ (ПРН) ВІДПОВІДНИМИ КОМПОНЕНТАМИ 

ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ 

 

ОБОВ’ЯЗКОВІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ 

 
О

К
 1

 

О
К

 2
 

О
К

 3
 

О
К

 4
 

О
К

 5
 

О
К

 6
 

О
К

 7
 

О
К

 8
 

О
К

 9
 

О
К

 1
0
 

О
К

 1
1
 

О
К

 1
2
 

О
К

 1
3
 

О
К

 1
4
 

О
К

 1
5
 

О
К

 1
6
 

О
К

 1
7
 

О
К

 1
7
.1

 

О
К

 1
8
 

О
К

 1
9
 

О
К

 2
0
 

О
К

 2
0
.1

 

О
К

 2
1
 

О
К

 2
2
 

О
К

 2
2
 

ПРН 1       + + +  +  + +  + + +   + + + +  

ПРН 2        +   + + +    + +   + + + +  

ПРН 3    +   + + +  +  + +  + + +   + + + +  

ПРН 4        +   +      + +   + +  +  

ПРН 5             +        + +    

ПРН 6             +  +     + + +   + 

ПРН 7             +        + +    

ПРН 8        +   +               

ПРН 9               +          + 

ПРН 10             +             

ПРН 11          + +    +      + +   + 

ПРН 12  + +          +        + +   + 

ПРН 13                 + +        

ПРН 14                 + +        

ПРН 15           +      + +      +  

ПРН 16 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

ПРН 17 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

ПРН 18 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

ПРН 19 +                         

ПРН 20  + +                       

 



ВИБІРКОВІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ 

 
В

Б
 1

.1
 

В
Б

 1
.2

 

В
Б

 1
.3

 

В
Б

 1
.4

 

В
Б

 2
.1

 

В
Б

 2
.2

 

В
Б

 2
.3

 

В
Б

 3
.1

 

В
Б

 3
.2

 

В
Б

 4
.1

 

В
Б

 4
.2

 

В
Б

 4
.3

 

В
Б

 4
.4

 

В
Б

 5
.1

 

В
Б

 5
.2

 

В
Б

 5
.3

 

В
Б

 6
.1

 

В
Б

 6
.2

 

В
Б

 6
.3

 

В
Б

 7
.1

 

В
Б

 7
.2

 

В
Б

 7
.3

 

В
Б

 7
.4

 

В
Б

 7
.5

 

В
Б

 7
.6

 

В
Б

 8
.1

 

В
Б

 8
.2

 

В
Б

 8
.3

 

В
Б

 8
.4

 

В
Б

 8
.5

 

ПРН 1          + + + +  + +   + + +   + +  + +  + 

ПРН 2          +     +     +       + +  + 

ПРН 3             +  + +   + + + + +  +  + +  + 

ПРН 4          +     + +       +    +    

ПРН 5                +            + +  

ПРН 6                  +  +        + +  

ПРН 7                            + +  

ПРН 8         + +     +             +   

ПРН 9          +                  + +  

ПРН 10          +                  +   

ПРН 11          +     +        +    + + +  

ПРН 12                          +   +  

ПРН 13                           +    

ПРН 14                           +   + 

ПРН 15               +     +           

ПРН 16 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

ПРН 17 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

ПРН 18 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

ПРН 19    +          +   +              

ПРН 20        +                  +   +  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.Освітня програма (гарант освітньої програми д.е.н. проф. Селіверстова 

Л.С.) 

Профіль освітньої програми зі спеціальності 072 «Фінанси, 

банківська справа та страхування» (за спеціалізацією «Страхування») 
1 - Загальна інформація 

Повна назва ЗВО та 

структурного підрозділу 

Київський національний торговельно-економічний університет 

Кафедра фінансів 

Ступінь вищої освіти та 

назва кваліфікації 

мовою оригіналу 

Ступінь вищої освіти «бакалавр» спеціальність «Фінанси, 

банківська справа та страхування» спеціалізація «Страхування» 

Офіційна назва 

освітньої програми 

«Страхування» 

Тип диплому та обсяг 

освітньої програми 

Диплом бакалавра, одиничний, 240 кредитів ЄКТС, термін 

навчання 3 роки 10 місяців 

Наявність акредитації Акредитована, Державна акредитаційна комісія України, 

Україна, до 01.07.2019 

Цикл/рівень НРК України – 7 рівень, FQ-EHEA– перший цикл, EQFLLL– 6 

рівень 

Передумови Повна загальна середня освіта; початковий рівень вищої освіти 

Мова(и) викладання Українська  

Термін дії освітньої 

програми 

До 01.07.2019 

Інтернет-адреса 

постійного розміщення 

опису освітньої 

програми 

https://knteu.kiev.ua/ 

2 - Мета освітньої програми 

Надати студентам знання та навички, які ґрунтуються на загальновідомих наукових 

результатах, орієнтовані на актуальні питання професійного спрямування, в межах яких 

можлива подальша професійна та наукова кар’єра. 

3 - Характеристика освітньої програми 

Предметна область 

(галузь знань, 

спеціальність, 

спеціалізація (за 

наявності)) 

Галузь знань 07 «Управління та адміністрування» 

Спеціальність 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» 

Спеціалізація «Страхування» 

Дисципліни циклу загальної підготовки - 30%,  дисципліни циклу 

професійної підготовки – 63,75%, дисципліни за вибором 

здобувача вищої освіти – 25%, практична підготовка -  5%. 

Орієнтація освітньої 

програми 

Освітньо-професійна 

 

Основний фокус 

освітньої програми та 

спеціалізації 

Програма спрямована на формування компетентностей, 

пов’язаних з управлінням фінансовими відносинами у сфері 

страхування на макро- та мікрорівні. 

Ключові слова: фінанси, страхування, фінансова система, 

пенсійна система, страхові послуги. 

Особливості програми Між Київським національним торговельно-економічним 

університетом та Пенсійним фондом України укладено договір 

про співпрацю, що дозволяє студентам проходити практику,  

підвищує якість підготовки фахівців. 

4 - Придатність випускників до працевлаштування та подальшого навчання 

Придатність до 

працевлаштування 

Робота відповідно до національного класифікатора України 

«Класифікатор професій» ДК 003:2010, зокрема: 



• 3340. Інші фахівці в галузі освіти. 

• 3412. Страхові агенти. 

• 3433. Бухгалтери та касири-експерти. 

• 3436. Помічники керівників. 

• 3439. Інші технічні фахівці в галузі управління. 

• 3443. Інспектори із соціальної допомоги. 

• 3449. Інші державні інспектори. 

Випускник може обіймати інші посади відповідно до 

професійних назв робіт, що характеризуються спеціальними 

професійними компетентностями. 

Подальше навчання Навчання за програмами другого (магістерського) рівня вищої 

освіти НРК України – 8 рівень 

5 - Викладання та оцінювання 

Викладання та 

навчання 

Студентсько-центроване навчання, самонавчання, проблемно-

орієнтоване навчання, навчання з використанням елементів 

дистанційних технологій. 

Оцінювання Письмові екзамени, презентації, тестування, залік за 

результатами проходження виробничої практики, 

кваліфікаційний екзамен. 

6 - Програмні компетентності 

Інтегральна 

компетентність 

Здатність  розв’язувати  складні  спеціалізовані  завдання  та  

практичні проблеми  у галузі  страхування в  ході професійної  

діяльності  або  у  процесі  навчання,  що  передбачає 

застосування  окремих  методів  і  положень  фінансової  науки  

та характеризується  невизначеністю  умов  і  необхідністю  

врахування комплексу вимог здійснення професійної та 

навчальної діяльності. 

Загальні 

компетентності (ЗК) 

 

ЗК 1. Здатність до навчання та застосування набутих знань та 

навичок на практиці. 

ЗК 2. Здатність до аналізу та синтезу на основі фактичних 

спостережень та фундаментальних знань. 

ЗК 3. Здатність здійснювати комунікаційну діяльність, 

працювати у колективі та команді,  

ЗК 4. Здатність адаптуватися до нових ситуацій у професійній 

діяльності. 

ЗК 5. Здатність до оцінки та аналізу соціально- економічних 

процесів і явищ на глобальному, макро-, мезо- і макрорівнях. 

ЗК 6. Здатність виконувати професійну діяльність у 

відповідності до стандартів якості, навички до безпечної 

діяльності відповідно до профілю роботи, галузевих норм і 

правил. 

ЗК 7. Здатність до ділового спілкування. 

ЗК 8. Здатність використовувати інформаційні та комунікаційні 

технології. 

Фахові компетентності 

спеціальності (ФК) 

 

 

ФК 1. Розуміння основних теорій, принципів, понять у страховій 

сфері, еволюційних аспектів розвитку інституту страхування та 

страхового ринку.  

ФК. 2. Розуміння закономірностей фінансових відносин у 

страхуванні на макро- та мікрорівні, особливостей 

функціонування страхових організацій, страхових посередників, 

інших учасників страхового ринку. 

ФК 3. Здатність до виявлення тенденцій розвитку ринку 



страхових послуг. 

ФК4. Здатність до аналізу і використання законодавчих та 

нормативно-правових актів регулювання страхової діяльності. 

ФК 5. Здатність проводити актуарні розрахунки та аналізувати 

тарифну політику страховика. 

ФК 6. Уміння укладати та обслуговувати договори страхування 

та перестрахування, формувати фінансову, бухгалтерську, 

статистичну звітність й на її основі вести облік страхових 

операцій. 

ФК 7. Уміння застосовувати новітні інструменти страхового 

маркетингу. 

ФК 8. Здатність розробляти страхові продукти та просувати їх на 

страховому ринку. 

ФК 9. Здатність аналізувати результати та оцінювати 

ефективність діяльності страхових організацій, фондів 

соціального страхування із застосуванням сукупності графічних, 

економіко-математичних методів та моделей. 

ФК 10. Здатність забезпечувати процес формування, 

ефективного використання та оптимального розподілу 

фінансових ресурсів в умовах їх обмеженості. 

ФК 11. Здатність підтримувати належний рівень знань та 

постійно підвищувати свою професійну підготовку у сфері  

страхування. 

ФК 12. Здатність обґрунтовувати та приймати професійні 

рішення в сфері страхування. 

ФК 13. Здатність застосовувати сучасне інформаційне та 

програмне забезпечення, володіти інформаційними технологіями 

у сфері страхування.  

ФК 14. Здатність відслідковувати та аналізувати сучасні цифрові 

технології у страхуванні. 

ФК 15. Уміння здійснювати моніторинг страхових продуктів з 

різних видів страхування та обґрунтовувати їх пропозицію 

потенційним клієнтам. 

7 - Програмні результати навчання  

 ПРН 1. Уміння аналізувати умови страхування в різних 

страхових організаціях за однаковими видами страхування, 

формулювати висновки щодо різноманітних страхових послуг, 

оцінювати ефективність надання страхових послуг. 

ПРН 2. Уміння розрахувати величину страхової премії згідно з 

конкретними умовами страхування на підставі базового тарифу 

та корегуючих коефіцієнтів, визначати  суму страхового 

відшкодування при настанні страхового випадку, розраховувати 

та аналізувати показник рівня виплат. 

ПРН 3. Уміння застосовувати теоретичні та практичні основи 

перестрахування, положення нормативної бази, що регулює 

перестрахову діяльність, для формування політики 

перестрахування страхової організації, здійснювати аналіз умов 

договорів факультативного та облігаторного перестрахування, 

оцінювати ризики у діяльності перестраховика. 

ПРН 4. Уміння координувати фінансову діяльність Пенсійного 

фонду України, застосовувати форми та методи організаційної, 

управлінської та фінансової діяльності фондів соціального 



страхування. 

ПРН 5. Уміння складати рішення про призначення пенсій за 

видами, визначати страхові випадки, які є об’єктом соціального 

страхування, обраховувати страховий стаж, розраховувати 

розміри соціальних страхових виплат та соціальних допомог із 

фондів соціального страхування. 

ПРН 6. Уміння творчо використовувати інформацію та 

результати аналізу, робити на його основі узагальнення та 

висновки, обґрунтовувати управлінські рішення, оцінювати у 

реальному часі їх наслідки. 

ПРН 7. Уміння управляти фінансовими ресурсами страхової 

організації, координувати фінансову діяльність страховика за 

допомогою інструментів фінансового планування, бюджетування 

та контролінгу. 

ПРН 8. Уміння проводити маркетингові дослідження у 

страхуванні, використовувати маркетингові інструменти для 

забезпечення ефективності діяльності страхової організації. 

ПРН 9. Знання передумов та результатів маркетингової політики 

страховика,  планування та прогнозування у страховому 

маркетингу 

ПРН 10. Уміння складати фінансову звітність за результатами 

фінансово-господарської діяльності страхової організації або 

органу Пенсійного фонду. 

ПРН 11. Уміння застосовувати на практиці методи актуарних 

розрахунків у діяльності страхових організацій, недержавних 

пенсійних фондів. 

ПРН 12. Уміння аналізувати та використовувати сучасні цифрові 

технології у страхуванні.  

ПРН 13. Знання про інвестиції, інвестиційну діяльність, її 

організацію, державне регулювання та особливості реальних і 

фінансових вкладень. 

ПРН 14. Уміння працювати з нормативно-правовими актами 

податкового законодавства, правильно визначати та обчислювати 

об’єкт оподаткування за різними податками, розмір податкового 

зобов’язання, дотримуватись термінів сплати податків. 

ПРН 15. Уміння аналізувати доходи і видатки фондів 

соціального страхування, страхових організацій, розраховувати 

фактичні та планові показники їх платоспроможності. 

ПРН 16. Уміння здійснювати пошук, обробку та аналіз 

інформації для обґрунтування рішень у сфері страхування. 

ПРН 17. Уміння виконувати професійні функції як самостійно, 

так і в групі. 

ПРН 18. Володіння навчиками самостійної роботи, гнучкість 

мислення, відкритість до нових знань.   

ПРН 19. Уміння здійснювати професійну комунікацію. 

ПРН 20. Уміння застосовувати сучасне інформаційне та 

програмне забезпечення, володіти інформаційними технологіями 

у сфері страхування. 

8 - Ресурсне забезпечення реалізації програми 

Кадрове забезпечення Реалізацію освітньої програми забезпечують викладачі, які 

мають наукові ступені кандидата та доктора наук. 

Матеріально-технічне Використання комп’ютерних та спеціалізованих лабораторій 



забезпечення 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 Лабораторії 

дистанційного навчання КНТЕУ, комп’ютерних аудиторій 

кафедри, ресурсів університету. 

9 - Академічна мобільність 

Національна кредитна 

мобільність 

На загальних підставах в межах України. Короткострокове 

навчання студентів за попередньо визначеним курсом у закладах 

вищої освіти. 

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 

Іноземні здобувачі вищої освіти мають можливість навчатись на 

підготовчому відділенні для іноземців та осіб без громадянства  

та за спеціалізаціями. 

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 

Форма 

підсумк. 

контролю 

1 2 3 4 

Обов’язкові компоненти ОП 

ОК 1. Іноземна мова за професійним спрямуванням 24 Екзамен 

ОК 2 Економічна інформатика 6 Екзамен 

ОК 3 Вища та прикладна математика 12 Екзамен 

ОК 4 Правознавство 6 Екзамен 

ОК 5 Філософія 6 Екзамен 

ОК 6 Безпека життя 6 Екзамен 

ОК 7 Економічна теорія 6 Екзамен 

ОК 8 Фінанси 6 Екзамен 

ОК 9 Гроші та кредит 6 Екзамен 

ОК 10 Статистика 6 Екзамен 

ОК 11 Бюджетна система  6 Екзамен 

ОК 12 Банківська система 6 Екзамен 

ОК 13 Податкова система 6 Екзамен 

ОК 14 Страхування 6 Екзамен 

ОК 15 Бухгалтерський облік 6 Екзамен 

ОК 16 Економіка і фінанси підприємства 6 Екзамен 

ОК 17 

ОК 17.1 

Страхові послуги 

КР з страхових послуг 

6 Екзамен 

 

ОК 18 Інвестування 6 Екзамен 

ОК 19 Економічний аналіз 6 Екзамен 



ОК 20 Страховий маркетинг 6 Екзамен 

ОК 21 Перестрахування 6 Екзамен 

ОК 22 

ОК 22.1 

Соціальне страхування 

КР з соціального страхування 

6 Екзамен 

 

ОК 23 Актуарні розрахунки 4,5 Екзамен 

ОК 24 Фінанси страхових організацій 4,5 Екзамен 

 Фізичне виховання  Залік  

Загальний обсяг обов’язкових компонент: 165 

Вибіркові компоненти ОП 

ВБ 1.1 Історія економіки та економічної думки 6 Екзамен  

ВБ 1.2 Історія України 6 Екзамен  

ВБ 1.3 Історія української культури 6 Екзамен  

ВБ 1.4 Українська мова (за професійним спрямуванням) 6 Екзамен  

ВБ 2.1 Національні інтереси у світовій геополітиці та 

геоекономіці 
6 Екзамен  

ВБ 2.2 Політологія 6 Екзамен  

ВБ 2.3 Соціологія 6 Екзамен  

ВБ 3.1 Економіко-математичне моделювання 6 Екзамен  

ВБ 3.2 Фінансова математика 6 Екзамен  

ВБ 4.1 Економіка державного сектору 6 Екзамен  

ВБ 4.2 Міжнародна економічна діяльність України 6 Екзамен  

ВБ 4.3 Міжнародні економічні відносини 6 Екзамен  

ВБ 5.1 Друга іноземна мова 6 Екзамен  

ВБ 5.2 Психологія кар'єри  6 Екзамен  

ВБ 5.3 Страхове право 6 Екзамен  

ВБ 5.1 Друга іноземна мова 6 Екзамен  

ВБ 6.1 Державне регулювання економіки 6 Екзамен  

ВБ 6.2 Державне управління та місцеве самоврядування 6 Екзамен  

ВБ 6.3 Менеджмент 6 Екзамен  

ВБ 6.4 Місцеві фінанси 6 Екзамен  

ВБ 7.1 Бухгалтерський облік у фінансових установах 
6 Екзамен  

ВБ 7.2 Захист прав споживачів фінансових послуг 6 Екзамен  

ВБ 7.3 Міжнародні кредитно-розрахункові та валютні операції 6 Екзамен  

ВБ 7.4 Фінансова безпека держави 6 Екзамен  

ВБ 8.1 Безпека інформаційних систем та мереж 6 Екзамен  

ВБ 8.2 Державна фіскальна політика 6 Екзамен  

ВБ 8.3 
Інформаційні системи і технології у пенсійному 

забезпеченні 
6 Екзамен  

ВБ 8.4 Інформаційні системи і технології у страхуванні 6 Екзамен  

ВБ 8.5 Митні платежі 6 Екзамен  

ВБ 8.6 Фінансовий ринок 6 Екзамен  

Загальний обсяг вибіркових компонент: 60 

Практична підготовка 

Виробнича практика 1 6 Залік 

Виробнича практика 2 6 Залік 

Разом 12  

Атестація 

Підготовка до кваліфікаційного екзамену та атестація 3  

ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ 240 



 



3 . ФОРМА АТЕСТАЦІЇ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

 

Атестація випускників освітньої програми спеціальності 072 «Фінанси 

банківська справа та страхування» спеціалізації «Страхування» 

проводиться у формі кваліфікаційного екзамену та завершується 

видачею документу встановленого зразка про присудження йому 

ступеня бакалавр із присвоєнням кваліфікації: ступінь вищої освіти 

«бакалавр» спеціальність «Фінанси, банківська справа та страхування» 

спеціалізація «Страхування». 

Атестація здійснюється відкрито і публічно. 

 

4. МАТРИЦЯ ВІДПОВІДНОСТІ ПРОГРАМНИХ 

КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ КОМПОНЕНТАМ ОСВІТНЬОЇ 

ПРОГРАМИ 
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5. МАТРИЦЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОГРАМНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ 

НАВЧАННЯ (ПРН) ВІДПОВІДНИМИ КОМПОНЕНТАМИ 

ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ 
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3.Освітня програма (гарант освітньої програми 

 к.е.н., доц. Пасічний М.Д.) 

Профіль освітньої програми зі спеціальності 072 «Фінанси, 

банківська справа та страхування» 

(за спеціалізацією «Податкова справа») 
1 - Загальна інформація 

Повна назва ЗВО та 

структурного підрозділу 

Київський національний торговельно-економічний університет 

Кафедра фінансів 

Ступінь вищої освіти та 

назва кваліфікації 

мовою оригіналу 

Ступінь вищої освіти «бакалавр» спеціальність «Фінанси, 

банківська справа та страхування» спеціалізація «Податкова 

справа» 

Офіційна назва 

освітньої програми 

«Податкова справа» 

Тип диплому та обсяг 

освітньої програми 

Диплом бакалавра, одиничний, 240 кредитів ЄКТС, термін 

навчання 3 роки 10 місяців 

Наявність акредитації Акредитована, Державна акредитаційна комісія України, 

Україна, до 01.07.2019 

Цикл/рівень НРК України – 7 рівень, FQ-EHEA– перший цикл, EQFLLL– 6 

рівень 

Передумови Повна загальна середня освіта; початковий рівень вищої освіти 

Мова(и) викладання Українська  

Термін дії освітньої 

програми 

До 01.07.2019 

Інтернет-адреса 

постійного розміщення 

опису освітньої 

програми 

https://knteu.kiev.ua/ 

2 - Мета освітньої програми 

Надати студентам знання та навички, які ґрунтуються на загальновідомих наукових 

результатах, орієнтовані на актуальні питання професійного спрямування, в межах яких 

можлива подальша професійна та наукова кар’єра. 

3 - Характеристика освітньої програми 

Предметна область 

(галузь знань, 

спеціальність, 

спеціалізація (за 

наявності)) 

Галузь знань 07 «Управління та адміністрування» 

Спеціальність 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» 

Спеціалізація «Податкова справа» 

Дисципліни циклу загальної підготовки - 30%,  дисципліни циклу 

професійної підготовки – 63,75%, дисципліни за вибором 

здобувача вищої освіти – 25%, практична підготовка -  5%. 

Орієнтація освітньої 

програми 

Освітньо-професійна 

 

Основний фокус 

освітньої програми та 

спеціалізації 

Програма спрямована на формування компетентностей, 

пов’язаних з управлінням фінансовими відносинами у сфері 

державних фінансів. 

Ключові слова: фінанси, державні фінанси, фінансова система, 

бюджетна система, податкова система. 

Особливості програми Між Київським національним торговельно-економічним 

університетом та Міністерством фінансів України, Державною 

казначейською службою України, Державною фіскальною 

службою України укладено договори про співпрацю, що 

дозволяє студентам проходити практику в Міністерстві фінансів 



України, відповідних фінансових, казначейських територіальних 

органах, підвищує якість підготовки фахівців. 

4 - Придатність випускників до працевлаштування та подальшого навчання 

Придатність до 

працевлаштування 

Робота відповідно до національного класифікатора України 

«Класифікатор професій» ДК 003:2010, зокрема: 

• 3340. Інші фахівці в галузі освіти. 

• 3433. Бухгалтери та касири-експерти. 

• 3436. Помічники керівників. 

• 3439. Інші технічні фахівці в галузі управління. 

• 3441. Інспектори митної служби. 

• 3442.     Інспектори податкової служби. 

• 3449. Інші державні інспектори. 

Випускник може обіймати інші посади відповідно до 

професійних назв робіт, що характеризуються спеціальними 

професійними компетентностями. 

Подальше навчання Навчання за програмами другого (магістерського) рівня вищої 

освіти НРК України – 8 рівень 

5 - Викладання та оцінювання 

Викладання та 

навчання 

Студентсько-центроване навчання, самонавчання, проблемно-

орієнтоване навчання, навчання з використанням елементів 

дистанційних технологій. 

Оцінювання Письмові екзамени, презентації, тестування, залік за 

результатами проходження виробничої практики, 

кваліфікаційний екзамен. 

6 - Програмні компетентності 

Інтегральна 

компетентність 

Здатність  розв’язувати  складні  спеціалізовані  завдання  та  

практичні проблеми  у галузі державних фінансів в  ході 

професійної  діяльності  або  у  процесі  навчання,  що  

передбачає застосування  окремих  методів  і  положень  

фінансової  науки  та характеризується  невизначеністю  умов  і  

необхідністю  врахування комплексу вимог здійснення 

професійної та навчальної діяльності. 

Загальні 

компетентності (ЗК) 

 

ЗК 1. Здатність до навчання та застосування набутих знань та 

навичок на практиці. 

ЗК 2. Здатність до аналізу та синтезу на основі фактичних 

спостережень та фундаментальних знань. 

ЗК 3. Здатність здійснювати комунікаційну діяльність, 

працювати у колективі та команді,  

ЗК 4. Здатність адаптуватися до нових ситуацій у професійній 

діяльності. 

ЗК 5. Здатність до оцінки та аналізу соціально- економічних 

процесів і явищ на глобальному, макро-, мезо- і макрорівнях. 

ЗК 6. Здатність виконувати професійну діяльність у 

відповідності до стандартів якості, навички до безпечної 

діяльності відповідно до профілю роботи, галузевих норм і 

правил. 

ЗК 7. Здатність до ділового спілкування. 

ЗК 8. Здатність використовувати інформаційні та комунікаційні 

технології. 

Фахові компетентності 

спеціальності (ФК) 

 

ФК 1. Розуміння та здатність критично осмислити концептуальні 

основи загальних та окремих теорій податків, опановувати та 

усвідомлювати інформацію про сучасний стан та тенденції 



 розвитку податкової системи. 

ФК 2. Розуміння інституційних засад функціонування податкової 

системи держави.  

ФК 3. Вміння оцінити стан податкової системи на основі 

використання наукового інструментарію пізнання. 

ФК 4. Здатність визначати цілі та завдання податкової політики 

держави, методи та інструменти її реалізації з урахуванням 

динамічних інституційних перетворень економіки. 

ФК 5. Вміння діагностувати вплив податкової політики на стан 

та розвиток соціально-економічної сфери суспільства; розуміння 

дії механізму податкового регулювання. 

ФК 6. Здатність використовувати отримані базові знання та 

набуті практичні навички у сфері податкового регулювання.  

ФК 7. Здатність здійснювати податкове прогнозування та 

планування на макро- та мікроекономічному рівнях. 

ФК 8. Здатність оцінювати стан та розробляти пропозицій щодо 

удосконалення елементів системи адміністрування податків, 

зборів та платежів на основі принципів науковості, ефективності, 

економічності та узгодження інтересів. 

ФК 9. Здатність виконувати професійні обов'язки та приймати 

професійні рішення на будь-якому рівні функціонування 

адміністраторів податків, зборів та платежів. 

ФК 10. Здатність формувати та реалізовувати комунікації в 

системі адміністрування податків, зборів та платежів. 

ФК 11. Вміння здійснювати податкові перевірки, забезпечувати 

відповідний супровід їх підсумків, притягувати до 

відповідальності за порушення податкового законодавства. 

ФК 12. Здатність ефективно працювати в середовищі 

відповідних програмних засобів, які застосовуються у 

фіскальних органах; користуватись інформаційними 

технологіями у сфері оподаткування. 

ФК 13. Вміння консультувати платників податків у сфері 

адміністрування податків та зборів, їх нарахування та сплати. 

ФК 14. Здатність аналізувати бухгалтерську та податкову 

звітність платників податків різних форм власності, видів та 

масштабів діяльності, оцінювати податкові наслідки їх діяльності 

та окремих господарських операцій відповідно до податкового 

законодавства.  

ФК 15. Здатність підтримувати належний рівень знань та 

постійно вдосконалювати свою професійну підготовку у сфері 

оподаткування. 

7 - Програмні результати навчання  

 ПРН 1. Розуміння тенденцій у сфері податкових відносин між 

державою, підприємствами і домогосподарств. 

ПРН 2. Знання щодо змісту сучасних моделей управління 

податковою системою, механізмів реалізації податкової 

політики, методів державного податкового регулювання, 

підходів до побудови системи адміністрування податків і зборів. 

ПРН 3. Уміння визначати для різних податків та зборів об’єкта 

та бази оподаткування, суми податкового зобов’язання, порядку 

його сплати з врахування особливостей діяльності платника 

податків та діючої системи пільг на основі опрацювання норм 



вітчизняного податкового законодавства та аналізу діяльності 

платника податків. 

ПРН 4. Уміння аналізувати надходження податків і зборів, 

єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне 

страхування, в тому числі із врахуванням впливу зміни 

макроекономічних та соціальних показників і змін 

законодавства. 

ПРН 5. Уміння розробляти плани та прогнози надходжень 

податків і зборів до державного бюджету на коротко- та 

середньострокову перспективу.  

ПРН 6. Уміння здійснювати податкове планування на 

підприємстві. 

ПРН 7. Уміння використовувати інформаційні технології для 

економіко-математичного моделювання процесів в 

оподаткуванні. 

ПРН 8. Уміння визначати цілі та завдання державного 

податкового регулювання, характеризувати його інструментарій.  

ПРН 9. Уміння використовувати теоретичні знання та 

практичні навички на різних рівнях системи адміністрування 

податків і зборів. 

ПРН 10. Володіння навичками моніторингу податкових 

платежів, фіскальних ризиків, податкового боргу, визначати 

причини порушень податкового законодавства. 

ПРН 11. Знання методів і форм податкового контролю, порядку 

здійснення податкових перевірок та оформлення їх результатів. 

ПРН 12. Уміння формувати та перевіряти податкову звітність. 

ПРН 13. Уміння здійснювати облік платників податків, 

податкових зобов’язань; використовувати податкові електронні 

сервіси. 

ПРН 14. Навички надання податкових консультацій на 

звернення платників податків з питань податкової звітності, 

використання електронних сервісів, взаємодії з контролюючими 

органами. 

ПРН 15. Вміти здійснювати пошук, обробку та аналіз 

інформації для обґрунтування рішень у професійній сфері. 

ПРН 16. Виконувати професійні функції як самостійно, так і в 

групі. 

ПРН 17. Володіння навичками самостійної роботи, гнучкість 

мислення, відкритість до нових знань.   

ПРН 18. Уміння здійснювати професійну комунікацію. 

ПРН 19. Уміння застосовувати сучасне програмне 

забезпечення, володіти інформаційними технологіями у 

професійній сфері. 

ПРН 20. Уміння визначати функціональні області та 

взаємозв’язки між суб’єктами фінансових систем. 

8 - Ресурсне забезпечення реалізації програми 

Кадрове забезпечення Реалізацію освітньої програми забезпечують викладачі, які 

мають наукові ступені кандидата та доктора наук. 

Матеріально-технічне 

забезпечення 

Використання комп’ютерних та спеціалізованих лабораторій 

КНТЕУ 

Інформаційне та 

навчально-методичне 

Реалізація освітньої програми здійснюється за наявності повного 

забезпечення навчально-методичними комплексами дисциплін, 



забезпечення програм практик та інших видів навчально-методичних 

матеріалів.  

Інформаційне забезпечення здійснюється на базі Лабораторії 

дистанційного навчання КНТЕУ, комп’ютерних аудиторій 

кафедри, ресурсів університету. 

9 - Академічна мобільність 

Національна кредитна 

мобільність 

На загальних підставах в межах України. Короткострокове 

навчання студентів за попередньо визначеним курсом у закладах 

вищої освіти. 

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 

Іноземні здобувачі вищої освіти мають можливість навчатись на 

підготовчому відділенні для іноземців та осіб без громадянства  

та за спеціалізаціями. 

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 

Кількість 

кредитів 

Форма 

підсумк. 

контролю 

1 2 3 4 

Обов’язкові компоненти ОП 

ОК 1 Іноземна мова за професійним спрямуванням 24 Екзамен 

ОК 2 Економічна інформатика 6 Екзамен 

ОК 3 Вища та прикладна математика 12 Екзамен 

ОК 4 Правознавство 6 Екзамен 

ОК 5 Філософія 6 Екзамен 

ОК 6 Безпека життя 6 Екзамен 

ОК 7 Економічна теорія 6 Екзамен 

ОК 8 Фінанси 6 Екзамен 

ОК 9 Гроші та кредит 6 Екзамен 

ОК 10 Статистика 6 Екзамен 

ОК 11 Бюджетна система  6 Екзамен 

ОК 12 Банківська система 6 Екзамен 

ОК 13 Місцеві фінанси 6 Екзамен 

ОК 14 Страхування 6 Екзамен 

ОК 15 Бухгалтерський облік 6 Екзамен 

ОК 16 Економіка і фінанси підприємства 6 Екзамен 

ОК 17 Податкова система 6 Екзамен 

ОК 17.1 КР з податкової системи 

ОК 18 Інвестування 6 Екзамен 

ОК 19 Економічний аналіз 6 Екзамен 

ОК 20 Податкове регулювання 6 Екзамен 

ОК 21 Адміністрування податків і зборів 6 Екзамен 

ОК 22 Соціальне страхування 6 Екзамен 

ОК 23 Державна фіскальна політика 4,5 Екзамен 



ОК 23.1 КР з державної фіскальної політики    

ОК 24 Бухгалтерський облік в державному секторі 4,5 Екзамен 

 Фізичне виховання   

Загальний обсяг обов’язкових компонент: 165,0 

Вибіркові компоненти ОП 

ВБ 1.1 Історія економіки та економічної думки 6 Екзамен 

ВБ 1.2 Історія України 6 Екзамен 

ВБ 1.3 Історія української культури 6 Екзамен 

ВБ 1.4 Українська мова (за професійним спрямуванням) 6 Екзамен 

ВБ 2.1 Національні інтереси у світовій геополітиці та 

геоекономіці 

6 Екзамен 

ВБ 2.2 Політологія 6 Екзамен 

ВБ 2.3 Соціологія 6 Екзамен 

ВБ 3.1 Економіко-математичне моделювання 6 Екзамен 

ВБ 3.2 Фінансова математика 6 Екзамен 

ВБ 4.1 Економіка державного сектору 6 Екзамен 

ВБ 4.2 Міжнародна економічна діяльність України 6 Екзамен 

ВБ 4.3 Міжнародні економічні відносини 6 Екзамен 

ВБ 5.1 Друга іноземна мова 6 Екзамен 

ВБ 5.2 Менеджмент 6 Екзамен 

ВБ 5.3 Психологія кар'єри 6 Екзамен 

ВБ 6.1 Друга іноземна мова 6 Екзамен 

ВБ 6.2 Податкове право 6 Екзамен 

ВБ 6.3 Управління публічними закупівлями 6 Екзамен 

ВБ 7.1 Державне управління та місцеве самоврядування 6 Екзамен 

ВБ 7.2 Захист прав споживачів фінансових послуг 6 Екзамен 

ВБ 7.3 
Міжнародні кредитно-розрахункові та валютні 

операції 
6 

Екзамен 

ВБ 7.4 Фінансова безпека держави 6 Екзамен 

ВБ 8.1 Безпека інформаційних систем та мереж 6 Екзамен 

ВБ 8.2 Державний фінансовий контроль 6 Екзамен 

ВБ 8.3 Інформаційні системи і технології в митній справі  6 Екзамен 

ВБ 8.4 Казначейська система обслуговування бюджетів 6 Екзамен 

ВБ 8.5 Митні платежі 6 Екзамен 

Загальний обсяг вибіркових компонент: 60 

Практична підготовка 

Виробнича практика 1 6 

Виробнича практика 2 6 

Разом 12 

Атестація 

Підготовка до кваліфікаційного екзамену та атестація 3 

ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ 240 

 



 

 



3 . ФОРМА АТЕСТАЦІЇ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

 

Атестація випускників освітньої програми спеціальності 072 «Фінанси 

банківська справа та страхування» спеціалізації «Податкова справа» 

проводиться у формі кваліфікаційного екзамену та завершується 

видачею документу встановленого зразка про присудження йому 

ступеня бакалавр із присвоєнням кваліфікації: ступінь вищої освіти 

бакалавр спеціальність «Фінанси, банківська справа та страхування» 

спеціалізація «Податкова справа». 

Атестація здійснюється відкрито і публічно. 

 

4. МАТРИЦЯ ВІДПОВІДНОСТІ ПРОГРАМНИХ 

КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ КОМПОНЕНТАМ ОСВІТНЬОЇ 

ПРОГРАМИ 
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5. МАТРИЦЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОГРАМНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ 

НАВЧАННЯ (ПРН) ВІДПОВІДНИМИ КОМПОНЕНТАМИ 

ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ 
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Інформація про освітні компоненти для спеціалізацій (Державні 

фінанси, Управління державними фінансовими ресурсами, 

Страхування, Податковий менеджмент) 

 

 4.1. НАЗВА. ВИЩА ТА ПРИКЛАДНА МАТЕМАТИКА. 

 Тип. Обов’язкова. 

 Рік навчання. 2018/2019. 

 Семестр. І-ІІ 

 Лектор,вчене звання, науковий ступінь, посада: Карташова Світлана 

Степанівна, проф., док. біолог. наук. 

 Результати навчання: Формування теоретичних знань та набуття 

практичних навичок з вищої математики. 

 Обов'язкові попередні навчальні дисципліни: «Математика» рівня 

повної загальної середньої освіти. 

 Зміст: Матриці й операції над ними. Визначники, їх властивості. 

Системи лінійних рівнянь. Векторна алгебра. Пряма на площині та у 

просторі. Границі числових послідовностей та функцій. Функції однієї 

та багатьох змінних. Диференціальне та інтегральне числення. 

Диференціальні рівняння. Числові та степеневі ряди. Основні теореми 

теорії ймовірностей. Випадкові події, величини та вектори. Функція та 

щільність розподілу ймовірностей. Основні дискретні та неперервні 

розподіли. Числові характеристики випадкових величин та векторів. 

Закони великих чисел, центральна гранична теорема. Основні поняття 

математичної статистики: вибіркові спостереження та вибіркові оцінки. 

Методи параметричної та непараметричної оцінки параметрів. Методи 

перевірки статистичних гіпотез. 

Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси / засоби. 
1. Вища математика для економістів.  / Уклад.: Ю. П. Буценко, О. О. 

Диховичний, О. А. Тимошенко. — К: НТУУ «КПІ», 2014. — 256 с. 

2. Дубовик В.П. Вища математика: навч. посіб. для  студ. вищ. навч. зак. 

/ В.П.Дубовик, І.І.Юрик. – К.:Ігнатекс- Україна, 2013. – 648 с. 

3. Математика для економістів. Збірник задач : навч. посіб. / С.В. 

Білоусова, В.О. Борисейко, Ю.А. Гладка [та ін.]. – К. : Київ. нац. торг.-

екон. ун-т, 2015. – 504 с. 

Заплановані навчальні заходи та методи викладання. 

Лекції, практичні заняття. 

Методи оцінювання: 

- поточний контроль (контрольні роботи, опитування); 

- підсумковий контроль (екзамен письмовий).  

Мова навчання та викладання. Українська 

 

 



4.2. НАЗВА. ЕКОНОМІЧНА ІНФОРМАТИКА. 

Тип. Обов’язкова. 

 Рік навчання. 2018/2019. 

 Семестр. І 

 Лектор, вчене звання, науковий ступінь, посада. Козік О.І., ст.викл. 

 Результати навчання. Формування у майбутніх фахівців необхідного 

рівня інформаційної та комп’ютерної культури, набуття практичних 

навичок роботи на ПК і використання сучасних інформаційних 

технологій для розв’язання економічних задач. 

Обов’язкові попередні навчальні дисципліни.Знання дисципліни 

«Інформатика» рівня повної загальної середньої освіти. 

 Зміст. Загальні відомості про інформацію, інформаційні системи та 

обчислювальні машини. Архітектура та програмне забезпечення 

персонального комп’ютера. Системне програмне забезпечення. Основи 

побудови комп’ютерних мереж. Текстовий редактор MS Word. 

Технологія створення, редагування презентацій за допомогою програми 

MS PowerPoint. Основи роботи у середовищі табличного процесора MS 

Excel. Створення, редагування та форматування електронних таблиць. 

Робота з функціями і формулами. Створення, редагування і 

форматування графіків та діаграм. Засоби обробки електронних таблиць 

як баз даних. Створення зведених таблиць, пошук рішення, підбір 

параметра. Технологія створення, редагування та управління  таблицями 

бази даних  MS Access. Створення, редагування та використання 

запитів, звітів та екранних форм  у базі даних  MS Access. Основи 

побудови комп’ютерних мереж. Базові комунікаційні технології. 

Безпека програм і даних. 

Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси / засоби. 
1. Завадський І. О. Microsoft Excel у профільному навчанні : [навч. 

посіб.] / І. О. Завадський, А. П. Забарна. — К. : Вид. група BHV, 2011. 

— 271 с. 

2. Мельникова О.П. Економічна інформатика: навч. посіб. для студ. 

вищ. навч. закл. / О.П. Мельникова. – Київ : Центр учбової літератури, 

2010. – 424с.  

3. Рейнольдс Г. Искусство презентаций: идеи для создания и 

проведения выдающихся презентаций, 2-е издание, исправленное и 

дополненное, Гарр Рейнольдс. – Вильямс, 2014. – 320 с.  

4. Форкун Ю.В. Інформатика: навч. посіб. / Ю. В. Форкун, Н. А. 

Длугунович. – Львів : Новий Світ, 2012. – 464 с.  

Заплановані навчальні заходи та методи викладання. 

Лекції з використанням мультимедійних засобів, лабораторні заняття з 

використанням сучасних інтерактивних технологій, конференції, 

олімпіади. 



 Методи оцінювання: 

- поточний контроль (комп’ютерне тестування, опитування); 

- підсумковий контроль (екзамен письмовий). 

 Мова навчання та викладання. Українська. 

 

  4.3. НАЗВА. ІНОЗЕМНА МОВА (ЗА ПРОФЕСІЙНИМ 

СПРЯМУВАННЯМ). 
 Тип Обов’язкова 

 Рік навчання. 2018/2019-2019/2020 

 Семестр. I- IV. 

Лектор,вчене звання, науковий ступінь, посада. Рудешко Є.В., 

старш. викл., Іваненко Г.П., викл., Тонконог І.В., викл., Коваленко Л.В., 

старш. викл., Образ О.Г. к.ф.н., доц., Нікіфорова В.Г. викл., Бєлова В.В., 

ст.викл. 

 Результати навчання.  

Формування необхідного рівня знань та набуття практичних навичок 

професійного спілкування, читання та перекладу оригінальної 

іншомовної літератури з фаху, написання анотації/ реферату/ ділового 

листа, робота з комерційною документацією. 

Обов’язкові попередні навчальні дисципліни.Вхідний рівень 

володіння іноземною мовою В1+. 

Зміст. Курс вивчення іноземної мови професійного спрямування 

поділяється на три модулі. Модуль 1. Формування тематичного 

словника економіки і бізнесу. Теми загальноекономічного характеру: 

Бізнес та комерційні організації. Організація та персонал. Продукт, 

ринок та ринкові відносини. Фінанси. Облік і аудит. Банки і банківська 

діяльність. Міжнародний бізнес. Засоби ділового спілкування.  

Модуль 2.Розвиток професійно-орієнтованої комунікативної мовної 

компетенції для ефективного спілкування у сфері економіки. Будується 

на іншомовному фаховому матеріалі, але на більш широкій лексичній 

основі та з урахуванням вузькопрофесійного спрямування. Теми: 

Банківська система України. Федеральна резервна система. Банк 

Великої Британії. Національний банк України. Гроші та їх функції. 

Цінні папери. Організаційна структура банку. Банківські послуги. Типи 

банківських рахунків. Фінанси та їх функції. Фінансові установи. 

Міжнародні фінанси. Кредитна система України. Страхування. Види 

страхування. Претензії та санкції. Страхування життя. «Оранта». 

«Ллойдз».  

Модуль 3.Лексичний мінімум ділових контактів, ділових зустрічей, 

нарад та мовні особливості ділового листування. Формування умінь і 

навичок ділового листування, ділових контактів.  

Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси / засоби. 



1. Латигіна А. Г. Базовий курс англійської мови з економіки = Basic 

English of Economics : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / А. Латигіна. – 

вид. друге, переробл. та допов. – Київ : КНТЕУ, 2013 

2. Англійська мова для фінансистів=English for Financiers : навч. посіб. / 

О.Л. Жеронкіна, І.Й. Жашкевич. – К. : Київ. нац. торг.-екон. ун‑т, 2013. 

– 368 с. 

3. Англійська мова (за професійним спрямуванням): збірник лексико-

граматичних тестів Ч. 2 / авт. Є.В. Рудешко, Г.П. Іваненко; КНТЕУ, 

Каф. сучас. європейських мов. – Київ : КНТЕУ,2015. 

4. Англійська мова для економістів=English for Economists : навч. посіб. 

для сдуд. вищ. навч. закл. / А.П. Розум. – К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 

2014. – 312 с. 

 Заплановані навчальні заходи та методи викладання. 

- практичні заняття, самостійна робота. 

- інтерактивні методи та технології викладання, комп’ютерне 

тестування. 

Методи оцінювання:  

– поточний контроль – опитування, тестування, контрольні роботи; 

– підсумковий контроль –  екзамен письмовий. 

Мова навчання та викладання. Англійська, французька, німецька. 

 

4.4.НАЗВА. ПРАВОЗНАВСТВО. 
Тип. Обов‘язкова. 

Рік навчання. 2018/2019. 

Семестр. І 

Лектор,вчене звання, науковий ступінь, посада.  Сухацький Р.П. 

к.е.н,доц. 

Результати навчання.  Формування необхідного рівня знань з теорії 

держави і права, основ цивільного, сімейного, трудового, 

адміністративного та кримінального права України та набуття 

практичних навичок застосування цих знань. 

Обов’язкова попередня навчальна дисципліна. «Філософія»  

Зміст. Основи теорії держави. Загальне поняття права. Норми права. 

Джерела права. Система права. Реалізації права. Поняття законності і 

правопорядку. Правопорушення та юридична відповідальність. Поняття 

цивільного права. Суб’єкти цивільного права. Цивільно-правові угоди 

(правочини). Представництво в цивільному праві. Зобов’язальне право. 

Сімейне законодавство. Поняття та виникнення трудових 

правовідносин. Припинення трудових правовідносин. Правове 

регулювання робочого часу і часу відпочинку. Трудова дисципліна, 

дисциплінарна та матеріальна відповідальність. Правове регулювання 



трудових спорів. Адміністративний примус та адміністративна 

відповідальність. Загальне поняття кримінального права та 

кримінальної відповідальності. 

Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси / засоби. 
1. Залипецький М.Т. Правознавство / М.Т. Залипецький, В.Т. Машика. –  

Ужгород: Т.: Ліра, 2013. 

2. Правознавство [Текст] : навч. посіб. для студентів ВНЗ / [Ю. Е. Губені 

та ін.] ; за ред. Ю. Е. Губені, Р. П. Возняка, В. І. Андріїва. – Львів : 

Українські технології, 2014. – 407 с. 

3. Збірник законів України до курсу «Правознавство» [Текст] : навч. 

посіб. для студ. вищ. навч. закл. : [у 2 т.] / [упоряд. В. М. Кириченко, Ю. 

В. Кириченко] ; Запоріз. нац. техн. ун-т. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2013. Т. 1. 

– 2013. – 343 с., Т. 2. – 2013. – 243 с. 

4.Основи правознавства України : навч. посіб. / Ю.І. Крегул, В.І. 

Орленко, В.І. Батрименко та ін. ; за ред. Ю.І. Крегула. – Київ : Київ. нац. 

торг.-екон. ун-т, 2013.  

Заплановані навчальні заходи та методи викладання. 

Поєднання традиційних та нетрадиційних методів викладання із 

використанням інноваційних технологій. Лекції (оглядова/ тематична/ 

проблемна/ лекція-консултація/ лекція-конференція), семінарські, 

практичні, (тренінг/ презентація/ дискусія/ комунікативний метод/ 

імітація) заняття, самостійна робота, консультації. 

Методи оцінювання:–  

- поточний контроль (опитування, письмові роботи, ситуаційні 

завдання); 

- підсумковий контроль – екзамен. 

Мова навчання та викладання. Українська 

 

4.5. НАЗВА. ФІЛОСОФІЯ. 

 Тип. Обов’язкова. 

 Рік навчання. 2018/2019 р. 

 Семестр. 1. 

 Лектор, вчене звання, науковий ступінь, посада. Морозов А.Ю., 

проф., д-р філософ. наук, професор кафедри філософських та 

соціальних наук. 

Результати навчання. Формування філософської культури мислення та 

пізнання навколишнього світу та самого себе, навичок застосування 

філософської методології. 

Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. Політологія,логіка 

Зміст. Філософія як універсальний тип знань. Онтологія. Філософське 

розуміння світу. Філософська антропологія. Філософія людини. 

Філософія свідомості. Гносеологія. Філософія пізнання. Діалектика – 



всезагальна теорія розвитку. Філософія суспільства. Філософія 

економіки. Філософія моралі. Філософія релігії. Філософія культури. 

Філософія цивілізації. 

Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби: 

1. Всемирная философия. ХХ век / Авт.-сост. А.А. Андриевский. – Мн.: 

Харвест, 2011. – 467 с.  

2. Філософія економіки: навч. посіб. / Відп. ред. С.В.Синяков. – К.: 

Альтепрес, 2012. – 376 с.  

3. Хрестоматия по учебной дисциплине Философия / Ю.И. Потоцкая, 

И.В. Тарасенко. – Х.: ХНЭУ, 2010. – 244 с.  

4. Філософія. Хрестоматія: навч. посіб. – К.: КНТЕУ, 2010. – 160 с.  

5. Філософія. Начальний посібник. /За ред. І.Ф. Надольного. – К., 2013. – 

505 с. 

6. Петрушенко В.Л. Філософія: підручник. – Л., 2012. – 643 с. 

 Заплановані навчальні заходи та методи викладання.  

Лекції, семінарські, практичні заняття з використанням інформаційних 

технологій. 

Методи та критерії оцінювання: 

– поточний контроль(опитування, колоквіуми, тестування); 

– модульний контроль ( комп‘ютерне тестування); 

– підсумковий контроль (екзамен). 

Мова навчання та викладання. Українська. 

 

4.6.НАЗВА. ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ. 

Тип. Обовязкова. 

Рік навчання. 2018/2019-2020/2021. 

Семестр. I-IV. 

Лектор, вчене звання,науковий ступінь, посада. Короп М.Ю., канд. 

пед. наук, доц.,  

Результати навчання. Надання необхідного обсягу знань, умінь та 

навичок використання засобів фізичної культури і спорту для підтримки 

та зміцнення здоров’я нині та в майбутній трудовій діяльності.   

Обов’язкові попередні навчальні дисципліни.«Фізична культура» 

Зміст.Історія організації фізичної культури. Наукове обґрунтування 

фізичного виховання та спортивного тренування. Основи професійно-

прикладної фізичної підготовки. Основи здорового способу життя 

студентів. Організація лікарського контролю та самоконтролю в процесі 

фізичного виховання. Гігієнічні основи фізичної культури та спорту. 

Гімнастика. Атлетична гімнастика. Баскетбол. Волейбол. Легка 

атлетика. Плавання. Рукопашний бій. Спеціальне медичне відділення. 

Настільний теніс. Бадмінтон. Дзюдо. Футбол. Аеробіка. Пауерліфтинг. 

Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси / засоби. 



1. Рухливі ігри: навч. посіб. / Н.Ю. Довгань, К.О. М’ясоєденков, М.Ю. 

Короп. – К.: Київ. нац. торг.-екон.ун-т, 2015. – 156 с. 

 2. Фітнес: навч. посіб. / Н.Ю. Довгань, К.О. М’ясоєденков, М.Ю. 

Короп. – К.: Київ. нац. Торг.-екон.ун-т, 2016. – 380 с. 

 3. Фізичне виховання в КНТЕУ: Збір. метод. матеріалів. К.О. 

М’ясоєденков, М.Ю. Короп. – К.: Київ. нац. торг.-екон.ун-т, 2016. – 100 

с. 

 4. Фізичне самовдосконалення студентів: навч. посіб. / Н.Ю. Довгань, 

Л.Б. Биковська, Н.Л. Чайченко .-К.: Київ. нац.торг.-екон. ун-т, 2015.  

Заплановані навчальні заходи та методи викладання.Лекції, 

практичні заняття та самостійна робота. 

Методи оцінювання:  

- поточний контроль (здача нормативів); 

- підсумковий контроль- залік 

 Мова навчання та викладання. Українська. 

 

4.7. НАЗВА. ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ. 

Тип. Обов’язкова. 

Рік навчання. 2018/2019. 

Семестр. II. 

Лектор, вчене звання, науковий ступінь, посада. Волошенюк В.В., 

доц., канд. екон. наук, доцент кафедри економічної теорії; Поліванов 

В.Є., доц., канд. екон. наук, доцент кафедри економічної теорії; 

Хрустальова В.В., доц., канд. екон. наук, доцент кафедри економічної 

теорії; Штундер І.О., доц., канд. екон. наук, доцент кафедри економічної 

теорії. 

Результати навчання. Формування економічної культури мислення та 

пізнання економічних відносин суспільства, розуміння механізму 

функціонування національної економіки, практичних навичок 

мікроекономічного дослідження поведінки та взаємодії окремих 

суб’єктів ринку; ринкових структур; особливостей функціонування 

окремих економічних суб’єктів. 

Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. Базовий рівень знань 

шкільного курсу «Основи економіки». 

Зміст. Економічна система суспільства. Відносини власності. Форми 

організації суспільного виробництва та їх еволюція. Ринкова економіка: 

суть, структура та інфраструктура. Теорія поведінки споживача. 

Підприємство в умовах ринкового господарювання. Попит та 

пропозиція. Теорія еластичності. Теорія граничних продуктів та 

мікроекономічна модель фірми. Витрати, їх природа та структура. 

Ринок досконалої конкуренції. Монополія. Монополістична 

конкуренція. Олігополія. Показники концентрації. Похідний попит. 



Ринок факторів виробництва. Ринок капіталу та ринок землі. Ринок 

праці. Держава в мікроекономічній теорії: зовнішні ефекти та 

громадські блага. Сутність процесу суспільного відтворення. 

Відтворення національного продукту і національного багатства. 

Вимірювання результатів макроекономічної діяльності. Сукупний попит 

та сукупна пропозиція. Коливання сукупного попиту в моделях 

мультиплікатора. Національний ринок та його рівновага. Моделі 

макроекономічної рівноваги. Рівновага на ринку грошей. Інфляція та 

антиінфляційна політика. Зайнятість і безробіття. Державний борг і його 

вплив на національну економіку. Макроекономічна політика та 

економічне зростання у відкритій економіці. Макроекономічна 

рівновага та циклічність суспільного виробництва. Державне 

регулювання в умовах ринкової економіки. Закономірності розвитку 

світового господарства. 

Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби: 

1. Економічна теорія: підручник / В.Д. Лагутін, Ю.М. Уманців, Т.А. 

Щербакова та ін.; за заг. ред. В.Д. Лагутіна. - Київ: Київ. нац. торг.-екон. 

ун-т, 2018. - 608 с.  

2. Лисенко С.М., Ляшок Я.О. Основи економічної теорії. Практикум. 

Навчальний посібник. / Лисенко С.М., Ляшок Я.О. – Вінниця: ТОВ 

«Нілан-ЛТД», 2017. – 268 с. 

3. Тюхтенко Н.А., Синякова К.М. Макроекономіка: навч. посіб. для 

студентів вищих навчальних закладів. 2-ге вид., допов. та перероб. 

Херсон: ОЛДІ-ПЛЮС, 2016. - 352 с. 

4. Соколов М. Економічна теорія: підручник / Микола Соколов, 

Микола Горлач, Володимир Гущенко, Микола Кримов, Марія 

Жиленкова. - Київ: "Центр навчальної літератури", 2017. - 532 с. 

5. Федоренко В. Г. Політична економія: підр., 2-е вид. / В. 

Г.Федоренко – К.: Алерта, 2015. – 487 с.  

6. Якобчук В.П. Економічна теорія: навч. посібник. - 3-тє вид., 

перероблене. - К.: Видавництво Ліра-К, 2015. - 408 с.  

Заплановані навчальні заходи та методи викладання. Поєднання 

традиційних та нетрадиційних методів викладання з використанням 

інноваційних технологій: лекції (тематичні, проблемні) з використанням 

мультимедійних засобів; практичні заняття (традиційні, тренінгові 

завдання, виступи студентів з презентаціями, тестування); застосування 

елементів дистанційного навчання;  

Методи оцінювання:  

 поточний контроль - опитування, тестування; 

 підсумковий контроль - екзамен. 

Мова навчання та викладання. Українська. 

 

http://www.yakaboo.ua/ua/author/view/Nikolaj_Sokolov/
http://www.yakaboo.ua/ua/author/view/Nikolaj_Gorlach/
http://www.yakaboo.ua/ua/author/view/Vladimir_Guschenko/
http://www.yakaboo.ua/ua/author/view/Nikolaj_Krymov/
http://www.yakaboo.ua/ua/author/view/Marija_Zhilenkova/
http://www.yakaboo.ua/ua/author/view/Marija_Zhilenkova/


4.8. НАЗВА. ФІНАНСИ. 
 Тип. Обов’язкова. 

 Рік навчання. 2018/2019. 

 Семестр. II. 

Лектор, вчене звання, науковий ступінь, посада. Гуминська М.В., 

старш. викл. 

Результати навчання. Формування теоретичних знань і набуття 

практичних навичок самостійного вирішення питань, пов’язаних з 

оцінкою місця та ролі фінансів у структурі ринкових відносин, 

реалізації державної політики, ефективного економічного та 

соціального розвитку, а також у сфері забезпечення підприємницької 

діяльності, управління державними активами, розвитку міжнародних 

операцій тощо. 

Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Економічна теорія». 

Зміст. Сутність та призначення фінансів. Генезис і еволюція фінансів. 

Фінансова наука, її становлення та розвиток. Фінансова система. 

Державні доходи. Державні видатки. Бюджет та бюджетна система. 

Податки та податкова система. Державні цільові фонди. Державний 

кредит та державний борг. Місцеві фінанси. Фінанси підприємств, 

організацій та установ. Фінанси домогосподарств. Фінансовий ринок. 

Страхування та страховий ринок. Фінансова безпека держави. 

Міжнародні фінанси. Фінанси зарубіжних країн. 

Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси /засоби.  

1.Чугунов І.Я., Павелко А.В., Канева Т.В. Державне фінансове 

регулювання економічних перетворень: монографія.; за заг. ред. А.А. 

Мазаракі. – К.: Київ. нац.торг.-екон. ун-т, 2015. – 376 с. 

2.Юрій С. І., Федосов В. М. Фінанси: підручник/за ред. С.І. Юрія, В.М. 

Федосова. – К.: Знання, 2013. – 611 с. 

3.Федосов В. М. Теорія фінансів: підручник/ за ред. В.М. Федосова. – 

К.: Знання, 2017. – 572 с. 

4. Загорський В.С., Вовчак О.Д. Фінанси: навч. посіб. / В.С. Загорський, 

О.Д. Вовчак, І.Г. Благун, І.Р. Чуй. – 2-ге вид., стер. – К.: Знання, 2011. – 

247 с. 

5. Онищенко В.О., Бережна А.Ю., Пащенко Л.О., Чичкало-Кондрацька 

І.Б. Фінанси (державні, корпоративні, міжнародні): підручник/ В.О. 

Онищенко, А.Ю. Бережна, Л.О. Пащенко, І.Б. Чичкало-Кондрацька. – 

К.: ЦУЛ, 2016. – 600 с. 

6. Шеремет О.А., Дем’яненко І.В., Багацька К.В. Фінанси для 

фінансистів: підручник/ О.А. Шеремет, І.В. Дем’яненко, К.В. Багацька. 

– К.: ЦУЛ, 2015. – 612 с. 



Заплановані навчальні заходи та методи викладання. Лекційні, 

практичні заняття з використанням інформаційних технологій та 

активних методів навчання. 

Методи оцінювання:  

- поточний контроль (опитування, тестування);  

-підсумковий контроль (письмовий екзамен). 

Мова навчання та викладання. Українська. 

 

4.9. НАЗВА. ІСТОРІЯ ЕКОНОМІКИ ТА ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ. 
Тип. За вибором 

Рік навчання. 2018/2019. 

Семестр. ІI. 

Лектор,вчене звання, науковий ступінь, посада.Романенко В.А., д-

р екон. наук, проф., Хрустальова В.В., канд. екон. наук, доц., Ніколаєць 

К. М., док.істор.наук.,проф. 

Результати навчання. Формування історико-економічною мислення, 

пізнання розвитку вітчизняної економіки та економіки зарубіжних 

країн, формування у студентів комплексного уявлення про 

закономірності еволюційного розвитку економіки різних цивілізацій та 

розуміння тенденцій історичної еволюції економічної думки. 

Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Економічна теорія». 

Зміст. Господарський розвиток у первісну добу, добу Середньовіччя і 

зародження капіталістичних відносин. Промислова революція у 

розвинутих країнах Західної Європи та США. Господарство України в 

період капіталізму. Розвиток народного господарства країн Західної 

Європи, США, Японії та України у міжвоєнний період та після Другої 

світової війни. Розвиток народного господарства України (до 1990 р.). 

Сучасний етап реформування економіки в зарубіжних країнах. 

Економічна думка стародавнього світу та середньовіччя. Меркантилізм. 

Класична політична економія. Еволюція класичної політичної економії. 

Завершення класичної традиції. Економічні аспекти соціалістичних 

учень. Історична школа та соціальний напрям у політичній економії. 

Маржиналізм. Становлення неокласичної традиції в економічній теорії. 

Плюралізм сучасних доктрин економічної науки. Генезис та еволюція 

кейнсіанства. Розвиток неокласичних ідей в XX столітті. Неолібералізм. 

Інституціоналізм. Основні напрями та видатні представники вітчизняної 

економічної думки (XІX – поч. XX ст.) 

Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси / засоби. 
1. Історія економіки та економічної думки: навч. посіб. / Л. О. Чорна, Н. 

О. Андрущенко, К. М. Ніколаєць, В. В. Хрустальова; Київ. нац. торг.-

екон. ун-т, Вінниц. торг.-екон. ін-т. - Вінниця : ВТЕІ КНТУУ, 2015. – 

323 c.  



2. Історія економіки та економічної думки: підручник / В. В. Козюк, Л. 

А. Родіонова, Ю. І. Гайда [та ін.]; за ред. В. В. Козюка, Л. А. Родіонової. 

– Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – 792 с. 

 3. Історія економіки та економічної думки: навч. посіб. / К. М. 

Владимиров, Р. В. Морозов, О. Г. Морозова, Л. В. Владимирова. – 

Херсон : Олді-Плюс, 2013. – 404 c.  

4. Краус Н. М. Історія економіки та економічної думки: структурно- 

логічні схеми, таблиці, малюнки: навч. посіб. / Н. М. Краус – К. : 

«Центр учбової літератури», 2014. – 496 с.  

5. Шкарлет С. М. Історія економіки та економічної думки : навч. посіб. 

для студентів ВНЗ / С. М. Шкарлет, Ж. В. Дерій, Т. І. Зосименко, Н. Т. 

Шадура-Никипорець; ред.: С. М. Шкарлет; 40 Чернігів. нац. технол. ун-

т. – 2-ге, перероб. і допов. – Чернігів : Чернігів. нац. технол. ун-т, 2015. 

– 263 c.  

Заплановані навчальні заходи та методи викладання. 

Лекції, семінарські та практичні заняття з використанням 

інформаційних технологій. 

Методи оцінювання:  

– поточний контроль (комп’ютерне тестування, опитування);  

– підсумковий контроль – екзамен письмовий.  

Мова навчання та викладання. Українська.  

 

4.10. НАЗВА. ІСТОРІЯ УКРАЇНИ. 
Тип. За вибором. 

Рік навчання. 2018/2019. 

Семестр. ІI. 

Лектор, вчене звання, науковий ступінь, посада. Литвин Н.М., доц., 

канд. істор. наук, доцент кафедри філософських та соціальних наук. 

Результати навчання. Формування (з позиції історичного досвіду) 

розуміння сутності історичних перетворень, що відбуваються в сучасній 

Україні, а також почуття патріотизму, історично науково обґрунтованої 

свідомості. 

Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Історія України» 

рівня повної загальної середньої освіти. 

Зміст. Давня історія України. Київська Русь. Теорії походження 

Київської Русі. Чинники формування Давньоруської держави. 

Українські землі у ХІV – першій половині ХVІІ ст. Формування 

шляхетського стану. Козацька доба в історії українського народу. 

Основні теорії виникнення козацтва. Українські землі в геополітичних 

інтересах Речі Посполитої, Росії, Кримського ханства та Османської 

імперії. Руйнація автономних структур Гетьманщини і Запорізької Січі. 

Українські землі під владою Російської та Австро-Угорської імперій. 



Розвиток капіталізму в промисловості й сільському господарстві, його 

економічні й соціальні наслідки. Українська революція 1917-1921 рр. 

Боротьба більшовиків за встановлення радянської влади в Україні. 

Війна радянської Росії проти УНР. Україна в період становлення 

тоталітарного режиму. Політичні репресії: національне підґрунтя, 

складові та механізм реалізації. Україна у Другій світовій війні та 

першому повоєнному десятиріччі. Українські землі в геополітичних 

інтересах інших держав напередодні Другої світової війни. Міжнародне 

становище України. Політика «холодної війни». Україна в 1960-1980-х 

рр. Становлення та розвиток незалежної України. Реорганізація системи 

органів державної влади та управління. Процеси дерадянізації та 

люстрації влади в незалежній Україні. 

Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби: 

1. Бакалець О. А. Історія України з найдавніших часів до початку ХХІ 

ст.: навч. посіб. / О. А. Бакалець. – 2-ге вид., переробл. і допов. – 

Львів: Магнолія 2006, 2015. – 575 с. 

2. Історія України: підручник для студентів неісторичних 

спеціальностей вищих навчальних закладів / [О.М. Бут, М.І. Бушин, 

Ю.І. Вовкта ін.]; за заг. ред. д.і.н., проф. М.І. Бушина, д.і.н., проф. 

О.І.Гуржія; М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун-

т. – Черкаси: ЧДТУ, 2016. – 644 с. 

3. Комаринська З.М. Історія України: навч. посібник / 

З.М. Комаринська. - Л.: Магнолія 2006, 2015. - 451 с. 

4. Світлична В. В. Історія України: навч. посібник / В. В. Світлична. 

— Київ : Каравела, 2015. —  392 с.  

5. Федака, С. Д. Історія України з найдавніших часів до 1648 року: 

навч. посіб. / С. Д. Федака. – Київ: Знання, 2014. – 782 с. 

Заплановані навчальні заходи та методи викладання. Лекції з 

використанням мультимедійних засобів, семінарські заняття з 

використанням сучасних інтерактивних технологій, круглі столи, 

конкурси, олімпіади. 

Методи оцінювання: 

– поточний контроль - комп’ютерне тестування, опитування; 

– модульний контроль - комп‘ютерне тестування, контрольна робота; 

– підсумковий контроль - екзамен. 

Мова навчання та викладання. Українська. 
 

4.11 НАЗВА ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ. 
Тип. За вибором. 

Рік навчання. 2018/2019. 

Семестр. ІI. 



Лектор, вчене звання, науковий ступінь, посада. Литвин Н.М., доц., 

канд. істор. наук, доцент кафедри філософських та соціальних наук.  

Результати навчання. Формування системи знань та набуття 

практичних навичок про закономірності національного історико-

культурного процесу, про основні досягнення вітчизняної культури, 

засвоєння загальнолюдських та національних культурних цінностей, 

збагачення духовного світу, формування моральних і естетичних потреб 

та здатності зберігати і охороняти культурні здобутки України. 

Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Історія України» 

рівня повної загальної середньої освіти. 

Зміст. Витоки української культури. Культура Київської Русі (ІХ – XIV 

ст.). Високе середньовіччя у розвитку української культури (ХІV – 

перша пол. ХVІІ ст.). Розвиток романського стилю, Готики та Ренесансу 

в українській культурі. Українська культура доби бароко (друга пол. 

ХVІІ – ХVІІІ ст.). Культурні процеси доби становлення української 

модерної нації (ХІХ ст.). Романтична та реалістична традиції та їх 

особливості в українській культурі. Модерні культурні явища (1890-

1921 рр.). Український авангард. Культуротворчі процеси в Україні 

(1922-1991 рр.). Культурні трансформації в незалежній Україні. 

Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби: 

1. Історія української культури: навч. посіб. / В.М. Шейко, 

В.Я. Білоцерківський. – К.: Знання, 2013. – 271 с. 

2. Історія української культури: навч. посіб. для студ. вищ. навч. 

закл. / Ю.І. Кулагін, Ю.Г. Бадах, Н.А. Латигіна та ін. – К.: Київ. нац. 

торг.-екон. ун-т, 2013. – 628 с. 

3. Кругляк М. Е. Історія української культури : навчально-

методичний посібник. – Житомир : Видавництво «Волинь», 2014. – 

134 с. 

4. Павлова О.Ю. Історія української культури Навчальний посібник 

/ Павлова О.Ю. - Київ: Вид-во ЦУЛ, 2017. - 340 с. 

5. Пальм Н.Д. Історія української культури: навчальний посібник / 

Н.Д. Пальм, Т.Є. Гетало. – Х.: Вид. ХНЕУ, 2013. – 296 с.  

6. Українська культура в іменах.Довідник [для студ. усіх спеціальн.] 

/ О. О. Петутіна, Н. В. Вандишева-Ребро, О. В. Голозубов [та ін.]; за 

ред. О. О. Петутіної. – Харків: НТУ «ХПІ», 2017. – 303 с. 

Заплановані навчальні заходи та методи викладання. Лекції з 

використанням мультимедійних засобів, семінарські заняття з 

використанням новітніх інтерактивних засобів, круглі столи, конкурси, 

творчі вечори, олімпіади.  

Методи оцінювання: 

– поточний контроль - усне опитування, тестування; 

http://web.kpi.kharkov.ua/ethics/wp-content/uploads/sites/131/2014/11/Posobye-Ukraynckaya-kultura-v-ymenah-1.pdf
http://web.kpi.kharkov.ua/ethics/wp-content/uploads/sites/131/2014/11/Posobye-Ukraynckaya-kultura-v-ymenah-1.pdf
http://web.kpi.kharkov.ua/ethics/wp-content/uploads/sites/131/2014/11/Posobye-Ukraynckaya-kultura-v-ymenah-1.pdf


– модульний контроль - комп’ютерне тестування, контрольна 

робота; 

– підсумковий контроль - екзамен 

Мова навчання та викладання. Українська. 

 

4.12. НАЗВА. УКРАЇНСЬКА МОВА (ЗА ПРОФ. СПРЯМ.) 
Тип. За вибором. 

Рік навчання. 2018/2019. 

Семестр. II. 

Лектор,вчене звання, науковий ступінь, посада. Шашенко С.Ю., 

канд. пед. наук, доц.  

Результати навчання.  

Підвищення загальномовної підготовки, мовної грамотності, 

комунікативної компетентності студентів, практичне оволодіння 

основами офіційно-ділового, наукового стилів, що забезпечить 

професійне спілкування на належному мовному рівні. 

Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Українська мова» 

Зміст. Державна мова – мова професійного спілкування. Основи 

культури української мови. Стилі сучасної української літературної 

мови у професійному спілкуванні. Спілкування як інструмент 

професійної діяльності. Риторика і мистецтво презентації. Культура 

усного фахового спілкування. Форми колективного обговорення 

професійних проблем. Ділові папери як засіб писемної професійної 

комунікації. Документація з кадрово-контрактних питань. Довідково-

інформаційні та організаційно-розпорядчі документи. Етикет 

службового листування. Українська термінологія в професійному 

спілкуванні. Науковий стиль і його засоби у професійному спілкуванні. 

Проблеми перекладу і редагування текстів. 

Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси / засоби. 
1. Гопанчук І.Г., Шашенко С.Ю. Українська мова у діловому 

спілкуванні: навч. посібн. для вищ. навч. закл. – К. : КНТЕУ, 2016.  

2. Мацюк З., Станкевич М. Українська мова професійного спілкування: 

навч. посіб. – К : Каравела, 2014. 

 3. Погиба, Л. Г., Гребіниченко Т.О., Голіченко Л.М. Українська мова 

фахового спрямування: підручник. – Київ: Кондор, 2014. 

 4. Українська мова за професійним спрямуванням: навч. посіб. / А. Я. 

Середницька, З. Й. Куньч. – К.: «Знання», 2015.  

5. Український правопис / НАН України, Ін-т мовознавства ім. О.О. 

Потребні; Ін-т української мови – К.: Наукова думка, 2014.  

6. Шевчук С. В. Українське ділове мовлення. – К.: Алерта, 2015.  

Заплановані навчальні заходи та методи викладання. 



Лекції, бесіда, навчальна дискусія, проблемний виклад, дослідницький 

метод. 

Методи оцінювання:   

– поточний контроль – опитування, тестування,  

– підсумковий контроль – (екзамен письмовий). 

Мова навчання та викладання. Українська. 

 

4.13. НАЗВА. ГРОШІ ТА КРЕДИТ. 

Тип. Обов’язкова. 

Рік навчання. 2019/2020. 

Семестр. ІІІ. 

Лектор,вчене звання, науковий ступінь, посада. Сушко Н.М., канд. 

екон. наук, доц. 

Результати навчання. Формування теоретичних знань і набуття 

практичних навичок в теоретичних та практичних проблемах грошово-

кредитного характеру; вміння аналізувати поточну ситуацію на 

вітчизняному та зарубіжному грошово-кредитному ринку; навички 

прогнозування майбутнього розвитку грошово-кредитних відносин; 

вміння обирати оптимальні шляхи вирішення конкретних виробничих 

завдань монетарного характеру тощо. 

Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Економічна теорія», 

«Фінанси». 

Зміст. Природа грошей. Грошовий оборот та грошові потоки. Грошовий 

ринок. Грошова система. Інфляція та грошові реформи. Ринок цінних 

паперів. Сутність кредиту та кредитний механізм. Кредитна система. 

Центральний банк та його роль в економіці. Комерційні банки як 

основна ланка кредитної систем. Спеціалізовані кредитно-фінансові 

установи. Гроші та кредит у системі міжнародних відносин. 

Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси / засоби. 
1. Гроші та кредит / О. М. Бандурка, В. В. Глущенко, А. С. Глущенко. – 

Львів : Магнолія 2014. – 368 с. 

2. Гроші та кредит : підручник / П. Г. Ільчук, О. О. Коць, І. Ю. Кондрат, 

Н. Б. Ярошевич. – Львів: Видавець ПП Сорока Т. Б., 2016. 

3. Сисоєва Л.Ю. Гроші і кредит: у схемах і таблицях : навчальний 

посібник / Л.Ю. Сисоєва, К.Ф. Черкашина. – Суми : Університетська 

книга, 2014. – 245 с. 

4. Гроші та кредит : навч. посіб. / Н.М. Сушко. – Київ : Київ. нац. торг.-

екон. ун-т, 2016. – 384 с. 

Заплановані навчальні заходи та методи викладання. 

Лекції, практичні заняття, самостійна робота студентів, консультації. 

Методи оцінювання:  

– поточний контроль  



– підсумковий контроль - екзамен письмовий. 

Мова навчання та викладання. Українська. 

 

4.14. НАЗВА. СТАТИСТИКА. 
Тип. Обов’язкова. 

Рік навчання. 2019/2020. 

Семестр. ІІI. 

Лектор,вчене звання, науковий ступінь, посада. Чорний А.Ю., канд. 

екон. наук, доц., Головач Н.А., канд. екон. наук, доц. 

Результати навчання. Формування теоретичних знань та практичних 

навичок статистичної оцінки економічних явищ і процесів суспільного 

життя, оволодіння методами статистичного аналізу.  

Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Вища  та прикладна 

математика».  

Зміст. Методологія статистики. Статистичні спостереження. Зведення, 

класифікації та групування в статистиці. Статистичні показники. 

Середні величини та загальні принципи їх застосування. Ряди 

розподілу. Варіація ознак і статистичні способи її виміру. Ряди 

динаміки. Індекси. Вибіркові спостереження. Статистичні методи вимі-

рювання взаємозв’язків. 

Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси / засоби. 
1.Статистичний словник / за ред. О. Г. Осауленка ; [Варениченко Л. Л., 

Васєчко О. О., Гончар О. В. та ін.] ; Держ. служба статистики України, 

Н.-т. комплекс статистичних дослідж. К. : [Інформ.-аналіт. 

агенство]. 2012. 498 с. 

2. Мармоза А.Т. Теорія статистики (текст): підручник / А.Т. Мармоза. –  

2-ге вид., переробл. Та допов.  – К.:  «Центр учбової літератури», 2013. – 

592 с. 

3.Попов І.І. Статистика. Практикум / І.І. Попов. – К. : Київ. нац. торг.-

екон. ун-т, 2014. – 160 с.  

4. Статистика : навчальний посібник для вищої школи / В. К. Горкавий. 

- 2-ге вид., перероб. і доп. - К. : Алерта, 2012. - 608 с. 

Заплановані навчальні заходи та методи викладання. 

Лекції, практичні заняття, самостійна робота. 

Методи оцінювання:  

 поточний контроль (комп’ютерне тестування, опитування); 

 підсумковий контроль – екзамен письмовий; 

Мова навчання та викладання. Українська.  

 

4.15. НАЗВА. ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ. 

Тип. За вибором.  

Рік навчання. 2019/2020. 

javascript:open_window(%22http://aleph.ukma.kiev.ua:80/F/UIC497ET2B2SC1KJJD9Y1IIPARYI361XB8DTRDDJHP3REY8CHX-94463?func=service&doc_number=000303627&line_number=0011&service_type=TAG%22);
javascript:open_window(%22http://aleph.ukma.kiev.ua:80/F/UIC497ET2B2SC1KJJD9Y1IIPARYI361XB8DTRDDJHP3REY8CHX-94463?func=service&doc_number=000303627&line_number=0011&service_type=TAG%22);
javascript:open_window(%22http://aleph.ukma.kiev.ua:80/F/UIC497ET2B2SC1KJJD9Y1IIPARYI361XB8DTRDDJHP3REY8CHX-94463?func=service&doc_number=000303627&line_number=0011&service_type=TAG%22);
javascript:open_window(%22http://aleph.ukma.kiev.ua:80/F/UIC497ET2B2SC1KJJD9Y1IIPARYI361XB8DTRDDJHP3REY8CHX-94464?func=service&doc_number=000303627&line_number=0012&service_type=TAG%22);
javascript:open_window(%22http://aleph.ukma.kiev.ua:80/F/UIC497ET2B2SC1KJJD9Y1IIPARYI361XB8DTRDDJHP3REY8CHX-94464?func=service&doc_number=000303627&line_number=0012&service_type=TAG%22);


Семестр. III. 

Лектор, вчене звання,науковий ступінь, посада. Щетініна Олена 

Костянтинівна, доктор фіз.-мат. наук, професор. 

Результати навчання. формування у студентів системи знань, вмінь та 

навичок у галузі побудови та використання економіко-математичних 

моделей, що є інструментами оцінки, аналізу та прогнозування 

складних соціально-економічних систем, які функціонують в умовах 

високого рівня невизначеності та ризику ринкової економіки. 

Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Вища та прикладна 

математика», «Статистика». 

Зміст. Моделі міжгалузевого балансу. Задачі лінійного програмування 

та методи їх розв’язання. Теорія двоїстості та аналіз лінійних моделей 

оптимізаційних задач. Транспортна задача. Нелінійні оптимізаційні 

моделі соціально-економічних систем. Аналіз та управління ризиком в 

економіці на базі концепції теорії ігор. Кількісне оцінювання ступеня 

ризику. Загальні принципи побудови економетричних моделей. Парна 

лінійна регресія. Множинні регресійні моделі. Динамічні регресійні 

моделі. 

Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси / засоби. 
1. Барвінський А.Ф. Математичне програмування: підручник / А.Ф. 

Барвінський та ін.– Львів: Нац.ун-т “Львівська політехніка” (ІВЦ 

“Інтелект+” ІПДО), 2004 – 448 с. 

2. Білоусова С.В. Економіко-математичне моделювання: компендіум 

і практикум: навч. посіб. / С.В. Білоусова,             Т.В. Ковальчук . – К.: 

КНТЕУ, 2018. – 470 c.  

3. Здрок В.В. Економетрія: підручник / В.В. Здрок, Т.Я. Лагоцький. – 

К.: Знання, 2010. – 541 с. 

4. Корольов О.А. Економетрія: Практикум: навч. посіб. /           О.А. 

Корольов, В.В. Рязанцева. – К.: КНТЕУ, 2005 – 249с .  

5. Лугінін О.Є. Економіко-математичне моделювання: навч. посіб.  / 

О.Є. Лугінін, В.М. Фомішина.  – К.: «Знання», 2011 . – 342 c.  

6. Наконечний С.І. Економетрія: підручник / С.І. Наконечний, Т.О. 

Терещенко, Т.П.Романюк.  –    К.: КНЕУ, 2005. – 520 с. 

Заплановані навчальні заходи та методи викладання. 

Поєднання традиційних та нетрадиційних методів викладання з 

використанням інноваційних технологій: лекції (тематична; проблемна); 

лабораторні/ практичні заняття (традиційні, комунікативний метод). 

Методи оцінювання: 

– поточний контроль(тестування; усне та письмове опитування); 

– підсумковий контроль – екзамен письмовий. 

Мова навчання та викладання. Українська. 

 



4.16. НАЗВА ДИСЦИПЛІНИ. НАЦІОНАЛЬНІ ІНТЕРЕСИ У 

СВІТОВІЙ ГЕОПОЛІТИЦІ ТА ГЕОЕКОНОМІЦІ. 

Тип. За вибором. 

Рік навчання. 2019/2020. 

Семестр. ІІI. 

Лектор,вчене звання, науковий ступінь, посада. Губицький Л.В., 

канд. іст. наук., доцент. 

Результати навчання. Формування теоретичних знань та практичних 

навичок для вивчення національних інтересів держав у різних регіонах 

світу в умовах глобалізації й регіоналізму; розуміння механізмів 

реалізації геополітичних та геоекономічних інтересів, основних 

термінів, які вживаються при аналізі геополітичних та геоекономічних 

інтересів у світовій політиці. 

 Обов’язкові попередні навчальні дисципліни: «Історія України», 

«Філософія». 

Зміст. Предмет, об’єкт та завдання курсу «Національні інтереси в 

світовій геополітиці та геоекономіці». Методологічна основа курсу. 

Періодизація і структура курсу. Основні наукові ґеополітичні категорії і 

поняття. Ґеополітичне положення країни: сутність, властивості, 

значення. Історіографія до курсу «Національні інтереси в світовій 

геополітиці та геоекономіці». Концептуальні засади формування 

геополітичних інтересів держав. Геополітичні та геоекономічні інтереси 

у відносинах держав Європейського Союзу. Геополітичні та 

геоекономічні інтереси в зовнішній політиці Російської Федерації. 

Геополітичні та геоекономічні інтереси в зовнішній політиці України. 

Геополітичні та геоекономічні інтереси у відносинах держав Південного 

Кавказу. Геополітичні та геоекономічні інтереси у відносинах держав 

Центральної Азії. Геополітичні та геоекономічні інтереси в зовнішній 

політиці держав Східної, Південно-Східної та Південної Азії. 

Геополітичні та геоекономічні інтереси у відносинах близькосхідних 

держав. Геополітичні та геоекономічні інтереси в зовнішній політиці 

держав Латинської Америки, США і Канади. Геополітичні та 

геоекономічні інтереси в зовнішній політиці держав Африки. 

Геополітичні та геоекономічні інтереси в зовнішній політиці Австралії 

та Нової Зеландії. 

Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси / засоби. 
1. Ігнатьєв П.М. Геополітичні та геоекономічні інтереси у світовій 

політиці: Підручник. – Чернівці-Київ: Книги – ХХІ, 2014. – 364 с.   

2. Гергун Артем Васильович. Глобальна справедливість. Контроверза 

універсалізму та партикуляризму. – К.: Наукова думка, 2016. – 213с.  



3. Міжнародне безпекове середовище: виклики і загрози національній 

безпеці України / Б. О. Парахонський, Г. М. Яворська, О. О. Резнікова ; 

за ред. К. А. Кононенка. – К. : НІСД, 2013. – 56 с.  

5. Власюк О.С. Національна безпека України: еволюція проблем 

внутрішньої політики. – К.: НІСД, 2016. – 528 с. 

Заплановані навчальні заходи та методи викладання. 

Лекції з використанням мультимедійних засобів, семінарські заняття з 

використанням сучасних інтерактивних технологій, круглі столи, 

конкурси, олімпіади. 

Методи оцінювання. 

– поточний контроль (комп’ютерне тестування, опитування);– 

модульний (комп‘ютерне тестування, контрольна робота); 

– підсумковий контроль (екзамен письмовий) 

Мова навчання  та викладання. Українська. 

 

4.17. НАЗВА. ПОЛІТОЛОГІЯ. 
Тип. За вибором. 

Рік навчання. 2019\2020. 

Семестр. ІІІ.  

Лектор, вчене звання,науковий ступінь, посада. Латигіна Н.А., д-р. 

політ. наук, зав.каф. 

Результати навчання. Формування цілісної, логічної, послідовної 

системи знань про політику як суспільне явище і соціальний феномен, 

практичних навичок застосування цих знань. 

Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Історія України», 

«Філософія». 

Зміст. Політика та наука про політику. Основні етапи розвитку 

політичної думки. Політична влада як інструмент політики. Ресурси і 

види влади. Сутність, специфічні ознаки та особливості політичної 

влади. Політична еліта і політичне лідерство. Політична система 

суспільства. Політичний режим як механізм функціонування політичної 

системи суспільства. Держава як політичний інститут. Політичні партії, 

громадсько-політичні об’єднання та рухи. Політична культура та 

політичні ідеології. Політичні процеси. Політичні конфлікти: сутність, 

типологія, функції та шляхи їх розв‘язання. Вибори і стадії виборчого 

процесу. Світовий політичний процес і міжнародна політика. Україна у 

системі міжнародних політичних відносин та її місце у сучасному 

геополітичному просторі. 

Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси / засоби. 
1. Політологія : підручник / В.Г. Антоненко, В.Д. Бабкін, О.В. Бабкіна та 

ін. ; за ред. О.В. Бабкiної, В.П. Горбатенка. – 3-тє вид., переробл., допов. 

– Київ : Академiя, 2015. – 567 с. 



 2. Політологія : підруч. для студ. юрид. спец. вищ. навч. закл. / Л.М. 

Герасіна, В.С. Журавський, В.Я. Зимогляд, Н.П. Осипова. – 2-ге 

вид.,перероб.і доп. – Київ : Ін Юре, 2015. – 519 с.  

3. Політологія : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / І.Г. Дробінка, 

Т.М. Кришталь, Ю.В. Підгорецький. – Київ : Центр навч. літ., 2013. – 

290 с.  

4. Піча В.М. Політологія : навч.посіб. для студ. вищ. навч.закл. освіти / 

В.М. Піча, Н.М. Хома ; за ред. В.М. Пічі. – 5-тє вид., випр. і допов. – 

Львів : Магнолія 2014. – 303 с.  

5. Погорілий Д.Є. Політологія: 100 питань – 100 відповідей : [навч. 

посіб для студ. вищ. навч. закл.] / Д.Є. Погорілий. – Київ : Інкос, 2013. – 

232 с.  

6. Рудич Ф.М. Політологія : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / Ф.М. 

Рудич. – Київ : Либідь, 2015. – 478 с. с. 

Заплановані навчальні заходи та методи викладання. 

Лекції, семінарські заняття з використанням інноваційних технологій. 

Методи оцінювання:   
– поточний контроль (комп’ютерне тестування, опитування, письмові 

контрольні роботи); 

– підсумковий контроль (екзамен письмовий). 

Мова навчання та викладання. Українська. 

 

4.18. НАЗВА. СОЦІОЛОГІЯ. 
Тип. За вибором. 

Рік навчання. 2019/2020. 

 Семестр. ІІІ.  

Лектор, вчене звання,науковий ступінь, посада. Ванюшина О.Ф., 

канд. філос. наук, доц., Іщенко В.В., старш. викл.,  

Результати навчання. Формування розуміння сутності соціального 

життя та соціальної структури суспільства, практичних навичок аналізу 

соціальних явищ та процесів. 

Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Філософія». 

Зміст. Соціологія як наука. Становлення і розвиток зарубіжної 

соціології. Історія становлення та розвитку соціології в Україні. 

Суспільство: сутність, типи, тенденції розвитку. Соціальна структура і 

соціальна стратифікація. Соціальна взаємодія, соціальні відносини та 

соціальний контроль. Соціальні інститути суспільства. Особистість у 

системі соціальних зв’язків. Економічна соціологія як наука. Людина в 

сфері економічних відносин. Програмування та організація 

соціологічного дослідження. Опитування, спостереження та аналіз 

документів у соціологічному дослідженні. 

Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси / засоби. 



1. Новые идеи в социологии : монография / отв. ред. Ж. Т. Тощенко ; 

Науч. совет Отделения обществ. наук РАН "Новые явления в обществ. 

сознании и соц. практике", Ин-т социологии РАН, Ин-т соц.-полит. 

исслед. РАН, Рос. гос. гуманитар. ун-т. М. : Юнити, 2013. 479 с. 

2. Соціологія [Текст] : підручник / за ред. В. М. Пічі. – 4-тє вид., 

стереотипне. – Львів : «Новий Світ-2000», 2013. – 296 с. 

3. Черныш, А. М. Социология : общий курс [Текст] : учеб. пособ. для 

высш. учеб. заведений / А. М. Черныш. – Херсон : ХГУ, 2014. – 334 с. 

Заплановані навчальні заходи та методи викладання. 

Поєднання традиційних і нетрадиційних методів викладання з 

використанням інноваційних технологій: лекції (оглядові, тематичні, 

проблемні, лекції-конференції, лекції-дискусії); практичні заняття 

(тренінги, презентації, дискусії, робота в малих групах, моделювання 

ситуацій). 

Методи оцінювання:   

– поточний контроль (тестування з використанням комп’ютерної 

техніки, письмові контрольні роботи, захист міні-проектів); 

– підсумковий контроль – екзамен письмовий. 

Мова навчання та викладання. Українська. 

 

4.19.НАЗВА: ФІНАНСОВА МАТЕМАТИКА. 

Тип: За вибором. 

Рік навчання. 2019/2020. 

Семестр. ІІІ.  

Лектор, вчене звання, науковий ступінь, посада. Мащенко Л.З., канд. 

екон. наук, доц. 

Результати навчання: оволодіння основами математичного апарату 

сучасних методів кількісного фінансового аналізу для виконання різних 

фінансово-економічних розрахунків при розв’язуванні конкретних 

задач, що дозволить ефективно здійснювати інвестиційну діяльність і 

керувати фінансами. 

Обов’язкові попередні навчальні дисципліни: «Вища та прикладна 

математика», « Статистика». 

Зміст: Арифметична прогресія. Прості проценти. Дисконтування за 

простими процентами. Короткострокові боргові зобов’язання. 

Застосування простих процентів у споживчому кредиті. Складні 

проценти та їх застосування у фінансовій практиці. Дисконтування за 

складними процентами. Еквівалентність відсоткових ставок  і 

фінансових зобов’язань. Врахування інфляції у фінансових розрахунках. 

Рівняння еквівалентності. Прості фінансові ренти. Загальні фінансові 

ренти. Викупні фонди і амортизація. Інвестиції в цінні папери. Ринок 

цінних паперів. 

javascript:open_window(%22http://aleph.ukma.kiev.ua:80/F/UIC497ET2B2SC1KJJD9Y1IIPARYI361XB8DTRDDJHP3REY8CHX-21554?func=service&doc_number=000309015&line_number=0011&service_type=TAG%22);
javascript:open_window(%22http://aleph.ukma.kiev.ua:80/F/UIC497ET2B2SC1KJJD9Y1IIPARYI361XB8DTRDDJHP3REY8CHX-21554?func=service&doc_number=000309015&line_number=0011&service_type=TAG%22);
javascript:open_window(%22http://aleph.ukma.kiev.ua:80/F/UIC497ET2B2SC1KJJD9Y1IIPARYI361XB8DTRDDJHP3REY8CHX-21554?func=service&doc_number=000309015&line_number=0011&service_type=TAG%22);
javascript:open_window(%22http://aleph.ukma.kiev.ua:80/F/UIC497ET2B2SC1KJJD9Y1IIPARYI361XB8DTRDDJHP3REY8CHX-21554?func=service&doc_number=000309015&line_number=0011&service_type=TAG%22);
javascript:open_window(%22http://aleph.ukma.kiev.ua:80/F/UIC497ET2B2SC1KJJD9Y1IIPARYI361XB8DTRDDJHP3REY8CHX-21555?func=service&doc_number=000309015&line_number=0012&service_type=TAG%22);


Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси / засоби. 
1. Григорків В.С. Фінансова математика : підручник / В.С. Григорків, 

О.І. Ярошенко. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2017. – 428 с. 

2. Фінансова  математика  :  навч.  посібник  /[Куцик  П.О.,  

Сороківський В.М., Черкасова С.В., Сороківська М.В.] – Львів : 

Видавництво ЛКА, 2015. – 328 с..  

3. Білоусова С.В., Ковальчук Т.В. Фінансова математика: практикум. – 

К.: КНТЕУ, 2011. – 116 c.  

Заплановані навчальні заходи та методи викладання. Лекції, 

практичні заняття 

Методи оцінювання : 

– поточний контроль (оцінювання роботи студентів під час практичних 

занять та їх рівня знань, захист домашніх завдань). 

– підсумковий контроль – екзамен письмовий. 

Мова навчання та викладання. Українська 

 

4.20. НАЗВА. БЕЗПЕКА ЖИТТЯ. 
Тип. Обов’язкова. 

Рік навчання. 2018/2019. 

Семестр. IV 

Лектор,вчене звання, науковий ступінь, посада. Гахович С.В., канд. 

техн. наук. 

Результати навчання.  
Формування знань та практичних навичок з ідентифікації небезпеки, 

визначення рівня індивідуального та колективного ризику, запобігання 

небезпечним ситуаціям, їх попередження, зменшення ураження для 

людини, зменшення інших негативних наслідків надзвичайних ситуацій, 

надання першої допомоги, формування здорового спосіб життя. 

Обов’язкові попередні навчальні дисципліни.  
Навчальна дисципліна «Безпека життя» займає провідне місце у 

структурно-логічній схемі підготовки фахівця за освітньо-

кваліфікаційним рівнем «бакалавр», оскільки є дисципліною, що 

використовує досягнення та методи фундаментальних та прикладних 

наук з філософії, біології, фізики, хімії, соціології, психології, екології, 

економіки, менеджменту, правознавства, трудового права. 

Зміст. Наукові основи безпеки життєдіяльності. Фізіологічні та 

психологічні критерії безпеки людини. Середовище життєдіяльності 

людини. Природні загрози, характер їхніх проявів та вплив на людей, 

тварин, рослин, об’єкти економіки. Техногенні небезпеки та їхні 

наслідки. Типологія аварій на потенційно-небезпечних об’єктах. 

Соціально-політичні небезпеки, їхні види та особливості. Соціальні та 

психологічні чинники ризику. Безпека харчових продуктів. Цивільний 



захист України – основа безпеки у надзвичайних ситуаціях. Оцінка 

обстановки та захист населення і територій від надзвичайних ситуацій. 

Законодавча та нормативна база України про охорону праці. 

Організаційні основи та координація робіт з охорони праці. Система 

управління охороною праці згідно OHSAS 18001,18002 та настановою 

МОП-СУОП-2001(ILO-OSH 2001). Виробничий травматизм та 

професійні захворювання. Оцінка ризиків на робочому місці. 

Аналітична оцінка умов праці на робочому місці. Загальні питання 

гігієни, фізіології праці та виробничої санітарії. Повітря робочої зони. 

Параметри мікроклімату на робочих місцях. Освітлення. Вібрація. Шум. 

Виробничі випромінювання. Організаційно-технічні заходи і засоби 

безпеки. Аналітична оцінка умов праці. Атестація робочих місць. 

Електробезпека. Основні поняття та значення пожежної безпеки. 

Системи попередження пожеж та пожежного захисту. 

Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби: 

1. Желібо Є.П., Зацарний В.В. Безпека життєдіяльності: Підручник. – К.: 

Каравела, 2012. – 344с. 

2. Запорожець О.І. Безпека життєдіяльності. 2-е видання. Підручник 

затверджений МОН України. . – К.: «Центр учбової літератури», 2016 р., 

– 448 с. 

3. Бедрій Я І. Безпека життєдіяльності: навч. посіб. для студ. вищ. навч. 

закладів. – К. : Кондор, 2012. – 286с.  

Заплановані навчальні заходи та методи навчання:  

Лекції: оглядові, тематичні, проблемні. 

Практичні заняття: презентації, моделювання ситуацій, дискусії, 

технічні розрахунки. 

Методи оцінювання.  

– поточний (тести, опитування, звіт, вирішення практичних задач та 

ситуаційних завдань); 

– підсумковий – екзамен.  

Мова навчання та викладання та викладання. Українська. 

 

4.21.НАЗВА. БЮДЖЕТНА СИСТЕМА. 

Тип. Обов’язкова. 

Рік навчання. 2019/2020. 

Семестр. ІV. 

Лектор,вчене звання, науковий ступінь, посада. Єрмошенко Л.В., 

канд. екон. наук, доц. 

Результати навчання. Формування теоретичних знань та практичних 

навичок з функціонування бюджетної системи, бюджетних відносин, 

характеру їх впливу на суспільство. 



Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Фінанси»,  

«Економічна теорія», «Гроші та кредит». 

Зміст. Бюджетна система та її принципи. Сутність та значення 

державного бюджету. Бюджетна політика та бюджетний механізм. 

Бюджетний процес та його учасники. Система доходів державного 

бюджету. Система видатків державного бюджету. Формування  місце-

вих бюджетів. Міжбюджетні відносини. Видатки на соціальний захист 

населення і соціальну сферу. Видатки бюджету на економічну 

діяльність держави, науку, оборону та управління. Виконання 

Державного бюджету України. 

Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби. 

1. Бюджетний кодекс України. від 08.07.2010 № 2456-VI зі змінами та 

доповненнями  Режим доступу http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2456-

17. 

2. Бюджетна система: підруч./за наук. ред. В.М. Федосова, С.І. Юрія. - 

К.: Центр учбов. літератури; Тернопіль: Екон. думка, 2012.- 871с. 

 3. Бюджетна система: підруч./за ред.. С.І. Юрія,В.Г. Дем’янишина,   

О.П. Кириленко. – Тернопіль :  ТНЕУ, 2013.- 624 с. 

Заплановані навчальні заходи та методи викладання. 

Лекції, семінарські, практичні заняття з використанням інформаційних 

технологій та активних методів навчання. 

Методи оцінювання: 

– поточний контроль (опитування, колоквіуми); 

– підсумковий контроль (екзамен письмовий); 

Мова навчання та викладання. Українська. 

 

4.22. НАЗВА. БАНКІВСЬКА СИСТЕМА. 
Тип. Обов‘язкова 

Рік навчання. 2019/2020. 

Семестр. ІV. 

Лектор, науковий ступінь, посада. Маслова Н.О., канд. екон. наук, 

доц. 

Результати навчання. Формування системи теоретичних знань та 

практичних навичок з функціонування банківської системи та її ролі у 

економічному розвитку країни. 

Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Гроші та кредит». 

Зміст. Сутність банку та банківської діяльності. Теоретичні засади 

організації банківської системи. Центральний банк у банківській 

системі. Організація діяльності та управління банком. Банки на ринку 

банківських послуг. Ризики у банківській діяльності. Банківська система 

в умовах глобалізації. Стабільність банківської системи. Державне 

регулювання банківських системи. 



Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси / засоби. 
1. Банківська система  навчальний посібник / Ю. Є. Холодна,. О. М. Рац. 

– Х. : Вид. ХНЕУ, 2013. – 316 с. 

2. Банківська система: навчальний посібник / П.М. Карась,. Н.В. 

Приходько, О.В. Пащенко, Л.О. Гришина. - Херсон: ОЛДІ-ПЛЮС, 2015. 

- 292 с. 

3.Банківська система : підручник / [М. І. Крупка, Є. М. Андрущак, І. В. 

Барилюк та ін.] ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. 

І. Франка. 554 с. : іл. К. : Алерта, 2014. 431 с.  

Заплановані навчальні заходи та методи викладання. 

Проблемні лекції, практичні та ситуаційні завдання, презентації, 

обговорення проблемних питань, самостійна робота. 

Методи оцінювання:  

– поточний контроль (усне та письмове опитування, тестування, 

перевірка ситуаційних завдань, розв’язаних задач); 

– підсумковий контроль – екзамен письмовий. 

Мова навчання та викладання. Українська. 

 

4.23. НАЗВА. ЕКОНОМІКА ДЕРЖАВНОГО СЕКТОРУ. 

Тип. За вибором. 

Рік навчання. 2019/2020. 

Семестр.IV. 

Лектор, вчене звання, науковий ступінь, посада. Хрустальова В.В., 

доц., канд. екон. наук, доцент кафедри економічної теорії та 

конкурентної політики. 

Результати навчання. Формування теоретичних знань та практичних 

навичок з функціонування державного сектору та державного 

підприємництва. 

Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Економічна теорія», 

«Історія економіки та економічної думки». 

Зміст. Теоретико-методологічні основи економіки державного сектору 

умовах ринкового господарства: об‘єктивна необхідність 

функціонування державного сектору в умовах ринкового 

господарювання; структура державного сектора та особливості 

державного підприємництва; сутність, виробництво і розподіл 

суспільних благ; суспільний розподіл, ефективність і добробут; 

суспільний вибір. Державні фінанси як матеріальний базис 

функціонування державного сектору: доходи державного сектора; 

оптимальне оподаткування; видатки державного сектора; оцінка 

ефективності державного сектора. Моделі суспільного вибору та їх 

вплив на економіку державного сектору: фіскальний федералізм та 

міжбюджетні трансферти; суспільний вибір в умовах прямої демократії; 

javascript:open_window(%22http://aleph.ukma.kiev.ua:80/F/UIC497ET2B2SC1KJJD9Y1IIPARYI361XB8DTRDDJHP3REY8CHX-36262?func=service&doc_number=000310635&line_number=0011&service_type=TAG%22);
javascript:open_window(%22http://aleph.ukma.kiev.ua:80/F/UIC497ET2B2SC1KJJD9Y1IIPARYI361XB8DTRDDJHP3REY8CHX-36262?func=service&doc_number=000310635&line_number=0011&service_type=TAG%22);
javascript:open_window(%22http://aleph.ukma.kiev.ua:80/F/UIC497ET2B2SC1KJJD9Y1IIPARYI361XB8DTRDDJHP3REY8CHX-36262?func=service&doc_number=000310635&line_number=0011&service_type=TAG%22);
javascript:open_window(%22http://aleph.ukma.kiev.ua:80/F/UIC497ET2B2SC1KJJD9Y1IIPARYI361XB8DTRDDJHP3REY8CHX-35055?func=service&doc_number=000311462&line_number=0013&service_type=TAG%22);


суспільний вибір в умовах представницької демократії; економіка 

бюрократичних структур. 

Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби: 

1. Борко Ю. Л. Об'єкти права інтелектуальної власності в 

державному секторі економіки (бюджетних установах): [монографія] / 

[Ю. Л. Борко, О. Б. Бутнік- Сіверський, О. П. Орлюк ; за наук. ред. О. Б. 

Бутнік-Сіверського] ; Нац. акад. прав. наук України, НДІ інтелект. 

власності. - Київ : Інтерсервіс, 2014. - 163 с. 

2. Економіка суспільного сектора. Навчальний посібник / Д.П. 

Єфремов, Н.В. Федірко. - К.: КНЕУ, 2014. - 351 с. 

3. Лучко М.Р. Контроль у державному секторі економіки: навч. 

посіб.  / М.Р. Лучко, Н.М. Зорій, Н.М. Хорунжак. – Тернопіль: Астон, 

2015. – 186 с.  

4. Ортіна Г. В. Державна політика розвитку реального сектору 

економіки України: формування та реалізація антикризової стратегії: 

монографія / Ортіна Ганна Володимирівна; Нац. ун-т цивіл. захисту 

України. - Харків : НУЦЗУ, 2017. - 422 с. 

5. Управління державними доходами і видатками: навч. посіб. [Б.С. 

Малиняк, В.С. Толуб’як, В.П. Горин, В.В. Письменний]; за ред. Б.С. 

Малиняка. – Тернопіль: Астон, 2015. – 154 с.  

Заплановані навчальні заходи та методи викладання. Лекції, 

семінарські, практичні заняття з використанням інформаційних 

технологій. 

Методи оцінювання:  

– поточний контроль - опитування, тестування; 

– підсумковий контроль - екзамен. 

Мова навчання та викладання. Українська. 

 

4.24. НАЗВА. МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ 

УКРАЇНИ. 
Тип. За вибором. 

Рік навчання. 2019/2020 

Семестр. ІV. 

Лектор, вчене звання, науковий ступінь, посада. Коровайченко Н.Ю., 

к.е.н., доцент кафедри міжнародних економічних відносин 

Результати навчання. Формування системи знань про міжнародну 

економічну діяльність України, набуття практичних навичок щодо 

здійснення операцій у міжнародній сфері. 

Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Економічна теорія». 

Зміст. Сутність і особливості міжнародної економічної діяльності. 

Суб’єкти та види міжнародної економічної діяльності. Експорт та 

імпорт товарів у системі міжнародної економічної діяльності України. 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=EC&P21DBN=EC&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%BE%20%D0%AE$
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=EC&P21DBN=EC&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9E%D1%80%D1%82%D1%96%D0%BD%D0%B0%20%D0%93$


Особливості міжнародної торгівлі послугами в Україні. Регулювання 

міжнародної економічної діяльності України. Особливості митно-

тарифного регулювання міжнародної економічної діяльності України. 

Нетарифне регулювання міжнародної економічної діяльності. 

Оподаткування міжнародної економічної діяльності в Україні. Валютне 

регулювання при здійсненні міжнародної економічної діяльності. 

Кредитно-розрахункові операції при здійсненні міжнародної 

економічної діяльності. Форми участі вітчизняних підприємств у 

міжнародній економічній діяльності. Міжнародний договір купівлі-

продажу. Економічна ефективність міжнародної економічної діяльності. 

Іноземне інвестування в системі міжнародної економічної діяльності. 

Міжнародний трансфер технологій та інноваційна політика в системі 

пріоритетів міжнародної економічної діяльності. Глобальний контекст 

міжнародного економічного співробітництва 

Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби. 

1. Багрова І.В. Міжнародна економічна діяльність України : навч. 

посіб. [для студ. вищих навч. закл.] / І.В. Багрова, О.О. Гетьман, В.Є. 

Власюк; за ред. І.В. Багрової. – К. : ЦУЛ, 2012. – 382 с. 

2. Бестужева С. В. Міжнародна економічна діяльність України : 

навчальний посібник. / С. В. Бестужева. – Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 

2016. – 268 с. 

3. Дідківський М.І. Міжнародний трансфер технологій : навч. посіб. / 

М.І. Дідківський. – К. : Знання, 2011. – 366 с. 

4. Кухарська Н.О. Міжнародна економічна діяльність України : навч. 

посіб. [для  студ.  вищ.  навч.  закл.]  /  Н.О.  Кухарська,  С.К.  

Харічков.–Харків  : Одіссей, 2007. –456 с 

Заплановані навчальні заходи та методи викладання.  

Практичні заняття з використанням активних методів навчання.   

Методи оцінювання: 

– підсумковий контроль (екзамен) 

– поточний контроль 

Мова навчання та викладання. Українська. 

 

4.25. НАЗВА. МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ.  

Тип. Обов’язкова. 

Рік навчання. 2019/2020. 

Семестр. IV. 

Лектор, вчене звання, науковий ступінь, посада. Шнирков О.О. к.е.н. 

доц. 

Результати навчання. Формування у студентів системи знань і 

практичних навичок щодо ефективного використання набутих знань для 



самостійного аналізу процесів та явищ міжнародних економічних 

відносин. 

Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. Економічна теорія 

Зміст. Предмет вивчення дисципліни «МЕВ», його місце серед інших 

економічних дисциплін, структура і логіка викладання. Світове 

господарство: сутність, елементи і суб’єкти, етапи формування, фактори 

розвитку. Соціально-економічний принцип систематизації країн світу. 

Еволюційні періоди формування МЕВ. Середовище МЕВ, Міжнародний 

поділ праці (МПП) та кооперація виробництва. Міжнародна економічна 

інтеграція. Міжнародна торгівля як провідна форма МЕВ. Регулювання 

міжнародної торгівлі. МЕВ у сфері послуг. Міжнародний рух капіталу. 

Міжнародне інвестиційне співробітництво. Міжнародне портфельне 

інвестування. Міжнародний фондовий ринок. Світова валютно-

фінансова система. Платіжний баланс та міжнародні розрахунки. 

Міжнародні кредитні відносини. Міжнародна міграція робочої сили 

Міжнародний науково-технічний обмін. Електронна торгівля в системі 

МЕВ. Міжнародні економічні організації у багатосторонньому 

економічному співробітництві і регулюванні МЕВ. Економічна єдність 

світу і глобальні проблеми МЕВ. Проблеми інтеграції України до 

системи світогосподарських зв’язків.  

Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси / засоби. 

1. Міжнародні економічні відносини :  підручник / за ред. А. П. Голікова 

, О .А. Довгаль .  – Х .: ХНУ імені В .Н . Каразіна , 2015. – 464 с . 

2. Міжнародні економічні відносини: Навч. посібник. / [ред.. В.В. Козик, 

М.А. Зайця]  – О.: ТОВ Плутон, 2016. - 352 c.  

3. Міжнародна економіка: підруч. для студ. вищ. навч. закл.: в 2 ч., за 

ред.. А.А.  Мазаракі. – К.: Київ нац.. торг. - екон. Ун -т, 2014 / ч.1. – 564 

с.  

4. Світова економіка : [підручник] / За ред. А.П. Голикова, О.А. 

Довгаль. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна,  2015. – 268 с.  

5. Трансформація міжнародних економічних відносин в епоху 

глобалізації : [кол. монографія] / За ред. А.П. Голикова, О.А. Довгаль. – 

Х. : ХНУ, 2015. – 316 с.  

Заплановані навчальні заходи та методи викладання. Тематичні та 

проблемні лекції, практичні заняття у формі дискусії «за проти», аналіз 

актуальних статей по темам, презентації проектів у малих групах, 

написання тематичних есе на актуальні теми.    

Методи оцінювання: 

– поточний контроль (опитування, тестування); 

– підсумковий контроль (екзамен письмовий). 

Мова навчання та викладання. Українська. 

 



4.26. НАЗВА. МІСЦЕВІ ФІНАНСИ. 
Тип. Обов‘язкова (для спеціалізаціі «Державні фінанси», «Податкова 

справа») (За вибором для спеціалізаціі Управління державними 

фінансовими ресурсами та Страхування). 

Рік навчання. 2020/2021. 

Семестр. V(Для спеціалізації Страхування - VI). 

Лектор,вчене звання, науковий ступінь, посада. Гуминська М.В., 

старш. викл.  

Результати навчання. Формування теоретичних знань і набуття 

практичних навичок самостійного вирішення питань, пов’язаних з 

оцінкою ролі місцевих фінансів в економічному і соціальному розвитку 

територій, порядку формування та використання фондів фінансових 

ресурсів, що забезпечують функціонування органів місцевого 

самоврядування, а також тенденцій розвитку фінансових відносин і їх 

особливостей у сфері місцевих фінансів та фінансів господарських 

одиниць комунальної форми власності. 

Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Фінанси», «Бюджетна 

система». 

Зміст. Сутність, складові та засади організації місцевих фінансів. 

Фінансові ресурси місцевого самоврядування. Цільові фонди місцевого 

самоврядування. Планування і порядок фінансування видатків місцевих 

бюджетів. Фінансове вирівнювання та бюджетне регулювання. 

Управління фінансами та фінансовий контроль на регіональному рівні. 

Фінанси підприємств комунального господарства. Фінанси житлово-

комунального господарства. 

Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси / засоби. 

1. Зеліско І.М., Олійник Л.А. Місцеві фінанси: навч. посіб./ І.М. Зеліско, 

Л.А. Олійник. – К.: ЦУЛ, 2017. – 368 с. 

2. Сунцова О.О. Місцеві фінанси: навч. посіб./ О.О. Сунцова. – 3-ге вид., 

перероб. і доп. – К.: ЦУЛ, 2016. – 492 с. 

3.  Кириленко О.П. Місцеві фінанси: підручник/за ред.. О.П.Кириленко, 

– 2-ге вид., доп. і перероб. – Тернопіль: Економічна думка ТНЕУ, 2014. 

– 448 с. 

4. Вівчар О.Й., Куриленко, Кацишин В.М. Місцеві фінанси: навч. посіб./  

О.Й. Вівчар, О.Б. Курило, В.М. Кацишин. – Львів: Видавництво 

Львівської політехніки, 2014. – 260 с. 

5. Жихор О.Б., Кириленко О.П., Тридід О.М. Місцеві фінанси: навч. 

посіб./ О.Б. Жихор,  О.П. Кириленко, О.М. Три дід.– К.: УБС НБУ, 2015. 

– 579 с. 

6. Євдокимова М.О. Місцеві фінанси: навч. посіб./ М.О.Євдокімова. – 

Харьків: ХНАУ ім.. В.В. Докучаєва, 2014. – 343 с. 

Заплановані навчальні заходи та методи викладання. 



Лекційні заняття, практичні заняття, самостійна робота з використанням 

інформаційних технологій та активних методів навчання. 

Методи оцінювання. 

– поточний контроль (опитування, виконання індивідуальних завдань) 

–  підсумковий контроль (екзамен письмовий). 

Мова навчання та викладання. Українська. 

 

4.27. НАЗВА. СТРАХУВАННЯ. 

Тип. Обов’язкова.(для всіх спеціалізацій). 

Рік навчання. 2020\2021. 

Семестр. V. 

Лектор, вчене звання,науковий ступінь, посада. Ротова Т.А.,. доц., 

канд. екон. наук. 

Результати навчання. Формування теоретичних знань та практичних 

навичок з основних положень теорії та практики страхування фізичних 

та юридичних осіб, розвиток економічного мислення та страхової 

культури. 

Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Фінанси».  

Зміст.Сутність, принципи та роль страхування. Класифікація 

страхування. Страхові ризики та їх оцінка. Страховий ринок та його 

характеристика. Страхова організація. Державне регулювання страхової 

діяльності. Особисте страхування. Майнове страхування. Страхування 

відповідальності. Перестрахування та співстрахування. Доходи, витрати 

та прибуток страховика. Фінансова надійність страховика. 

Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси / засоби. 
1. Страхові послуги: навч. посібник / Д. І. Дема, О. М. Віленчук, І. В. 

Дем’янюк;за заг. ред. Д. І. Деми. – [3-тє вид., стереотипне]. – К.: Алерта 

2017. – 526 с. 

2. Вовчак О.Д. Страхування : навч. посіб. / О.Д. Вовчак. – Л. : Нов. світ, 

2009. 

3. Шумелда Я.П. Страхування : навч. посіб.Видання 2ге розширене / 

Я.П. Шумелда. – Т. : Міжнародна агенція «Бізон» 2007р -384с. 

4. Страховий ринок України: стан та перспективи розвитку : монографія 

/ за заг. ред. А. А. Мазаракі. — К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2007. — 

460 с. (розділ монографії «Експерти та експертиза на страховому ринку 

України».  

Заплановані навчальні заходи та методи викладання. 

Лекції, семінарські, практичні заняття з використанням інформаційних 

технологій та активних методів навчання. 

Методи оцінювання: 

– підсумковий контроль (екзамен письмовий). 

– поточний контроль (опитування) 



Мова навчання та викладання. Українська. 

 

4.28. НАЗВА. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК. 
Тип. Обов’язкова. 

Рік навчання. 2020/2021. 

Семестр. V. 

Лектор, вчене звання, науковий ступінь, посада. Мошковська О.А., 

канд. екон. наук, доц., Шаповалова А.П., канд. екон. наук, доц. 

Результати навчання. Формування теоретичних знань та практичних 

навичок з бухгалтерського обліку. 

Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Фінанси», 

«Економічна теорія», «Статистика». 

Зміст. Сутність бухгалтерського обліку та його функції. Регулювання 

бухгалтерського обліку в Україні. Принципи бухгалтерського обліку. 

Активи, власний капітал та зобов’язання  як об’єкти бухгалтерського  

обліку. Організація бухгалтерського обліку та облікова політика. 

Бухгалтерський баланс, його зміст та структура. Рахунки бухгалтер-

ського обліку та подвійний запис. Документація як елемент методу 

бухгалтерського обліку. Інвентаризація, оцінка і калькуляція. Система 

бухгалтерського обліку на підприємстві. Бухгалтерський облік основних 

господарських процесів. 

Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси / засоби. 
1. Звітність підприємства : підручник для внз / М. І. Бондар [та ін.] ; М-

во освіти і науки України, 3 Держ. вищий навч. заклад "Київ. нац. 

економ. ун-т ім. Вадима Гетьмана", Вищий навч. заклад 

УКООПСПІЛКИ "Полтав. ун-т економіки і торгівлі". - К. : Центр учб. 

літ., 2015.  

2.Пархоменко В. М. П 18 Бухгалтерський облік в Україні. Нормативи. 

Коментарі. /В.М. Пархоменко.- К.: НОМУРО, 2012. - 732 с.   

3. Бухгалтерський облік : навч. посібник для внз / Н. В. Гудзь, П. Н. 

Денчук, Р. В. Романів ; М-во освіти і науки України. - 2-ге вид., перероб. 

і допов. - К. : Центр учб. літ., 2016. 

Заплановані навчальні заходи та методи викладання. 

Поєднання традиційних та нетрадиційних методів викладання із 

використанням інноваційних технологій: лекції (тематична; проблемна); 

практичні (традиційні, з моделюванням ситуацій). 

Методи оцінювання:  

– поточний контроль (тестування; усне та письмове опитування); 

– підсумковий контроль (екзамен письмовий). 

Мова навчання та викладання. Українська. 

 

 



4.29 НАЗВА. ЕКОНОМІКА І ФІНАНСИ ПІДПРИЄМСТВА. 

Тип. Обов’язкова. 

Рік навчання. 2020/2021. 

Семестр. V. 

Лектор, вчене звання, науковий ступінь, посада. Стояненко І.В., 

канд. екон. наук, доц. 

Результати навчання. Формування теоретичних знань та практичних 

навичок з аналізу господарсько-виробничої діяльності підприємства, 

обґрунтування економічної стратегії розвитку підприємства і тактики її 

здійснення, методів розрахунку важливих показників господарської 

діяльності з урахуванням чинників зовнішнього та внутрішнього 

середовища функціонування підприємства. 

Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Економічна теорія», 

«Статистика», «Фінанси», «Гроші та кредит». 

Зміст. Підприємство в соціально-орієнтованій ринковій економіці. 

Планування діяльності підприємства. Економічні характеристики 

продукції підприємства. Виробнича програма підприємства. Виробнича 

потужність підприємства. Ресурсне забезпечення підприємства. 

Ресурсний потенціал підприємства. Трудові ресурси, стимулювання 

праці робітників. Майнові ресурси (активи) підприємства.  

Капітал та фінансові ресурси підприємства. Кредитування підприємства 

Поточні витрати підприємства та собівартість продукції. Доходи та 

цінова політика підприємства. Фінансові результати діяльності 

підприємства. Ефективність діяльності та методичні засади її 

оцінювання. Фінансово-майновий стан підприємства та методи його 

оцінки. Конкурентоспроможність підприємства. 

Сучасні теорії та моделі розвитку підприємства. Трансформація 

(реструктуризація) підприємств в процесі розвитку. Економічна безпека 

підприємства та його антикризова діяльність. 

Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси / засоби. 
1. Економіка підприємства : підручник / [М.Г. Грещак, В.М. Колот, О.Г. 

Мендрул та ін.] ; за заг. та наук. ред. Г.О. Швиданенко ; Держ. вищ. 

навч. заклад «Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана». – Вид. 4-е, перероб. 

і доп. – Київ : КНЕУ, 2009. – 816 с. 53  

2. Економіка підприємства : підручник. / І. М. Бойчик. – К.: Кондор- 

Видавництво, 2016.– 378 с. 

3. Непочатенко О.О. Фінанси підприємств. : навч. посібник. - К.: Центр 

навчальної літератури, 2013 – 504 с.  

Заплановані навчальні заходи та методи викладання. 

Лекції, семінарські, практичні заняття, тестові завдання, ситуаційні 

завдання. 

Методи оцінювання:   



 – поточний контроль – тестування, письмові самостійні та контрольні 

роботи; 

 – підсумковий контроль – екзамен письмовий.  

Мова навчання та викладання. Українська. 

 

4.30. НАЗВА. ДРУГА ІНОЗЕМНА МОВА. 
Тип. За вибором. 

Рік навчання. 2020/2021. 

Семестр. V-VІ. 

Лектор, вчене звання, науковий ступінь, посада. Англ. мова: 

Сафіулліна Л. М., старший викладач кафедри сучасних європейських 

мов; Ребченко О. С., викл. кафедри сучасних європейських мов; Нім. 

мова: Томко О. І., старший викладач кафедри сучасних європейських 

мов; Франц. мова: Дурдас А. П., викл. кафедри сучасних європейських 

мов. 

Результати навчання. Формування необхідного рівня знань та набуття 

практичних навичок спілкування іноземною мовою за професійним 

спрямуванням, читання та перекладу оригінальної іншомовної 

літератури з фаху, написання анотації/реферату. Програма курсу 

розрахована на досягнення РВМ В2. 

Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. Вхідний рівень 

володіння іноземною мовою В1+. 

Зміст. 1 етап – формування базової іноземномовної компетентності в 

сфері економіки і бізнесу. Теми загальноекономічного характеру: Бізнес 

та комерційні організації. Організація та персонал. Продукт, ринок та 

ринкові відносини. Фінанси. Облік і аудит. Банки і банківська 

діяльність. Міжнародний бізнес. Засоби ділового спілкування. 2 етап – 

розвиток іноземномовної компетентності та практичних навичок 

володіння мовою фаху. Будується на іншомовному фаховому матеріалі, 

але на більш широкій лексичній основі та з урахуванням 

вузькопрофесійного спрямування. Теми: Менеджмент, Економіка як 

наука, Мікроекономіка, Макроекономіка, Формування соціального 

бюджету, Основи публічного права, Врядування, Адміністрування в 

соціальній сфері.  

Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби: 

Англ. Франц. Нім. 
1. Латигіна А.Г. Basic English of 

Economics : підручник / А.Г. 

Латигіна. – Київ : Київ. нац. торг.-

екон. ун-т, 2017. – 456 с. 

2. Колот Л.А. 

Менеджмент – моя 

спеціальність = I Major in 

Management : навч. посіб. для 

1. Клименко Т.І. Збірник 

текстів і завдань для 

самостійної роботи. Друга 

іноземна мова 

(французька). – К: КНТЕУ, 

2014. — 41 с. 

2. Рабош Г. Французька 

1. Котвицька В. А., 

Беззубова О.О., Лазебна 

О.А. Вступ до німецької 

мови професійного 

спрямування(німецькою 

мовою) : навчальний 

посібник для студентів 



вищ. навч. закл. / Л.А. Колот. – 

К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 

2015. – 252 с. 

3. Розум А.П. Англійська мова 

для економістів.English for 

Economists : навч. посіб. для 

сдуд. вищ. навч. закл. / А.П. 

Розум. – К. : Київ. нац. торг.-

екон. ун-т, 2014. – 312 с. 

4. Латигіна А.Г. English of 

International Business and 

Management / А.Г. Латигіна. – 

2010. – 226 с. 
5. Зощенко Л.А., Орлик Л.С. Practical 

Course of English Grammar. – Київ : 

Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2015р. – 

223 с. 

мова. Навчальний посібник 

для студентів вищих 

навчальних закладів. - 

"Нова Книга", 2013 р. – 464 

с. 

3. LE FRANЗAIS. 

Навчальнтй посібник з 

французької мови для 

студентів вищих 

навчальних закладів / 

Укладач: В.Ю. 

Литвиненко. – Умань: 

Видавничо- 

поліграфічний центр 

«ОМІДА», 2015. – 107 с. 

4. Littйrature progressiste du 

franзais. Deuxiиme йdition 

avec 600 activitйs. CLE 

International, Paris, 2013, 

175 p. 

5. Борисенко П. А. 

Французька мова як друга 

іноземна: навч. посіб. / П. 

А. Борисенко. — К.: НАУ, 

2011. — 228 с. 

технічних факультетів  

(рівень В1+) /  – Київ : 

НТУУ "КПІ", 2016. – 186 

с. 

2. Зайцева Н.В. 

«Grundwissen ьber 

Computerwelt»: 

навчально-методичний 

посібник з німецької 

мови для студентів 

напряму навчання 

«Комп’ютерні науки» / 

Н.В. Зайцева. – 

Мелітополь: 

Таврійський державний 

агротехнологічний 

університет, 2013. – 144 

с. 

3. Anette Mьller, Sabine 

Schlьter „Im Beruf“, Max 

Hueber Verlag GmbH & 

Co, Mьnchen, 2017 – 110 

S. 

4. Ilse Sander, Regine 

Grosser, Claudia Hante, 

Viktoria Ilse, Klaus f. 

Mautsch, Daniele 

Schmeiser, Sabine 

Kaldemorgen „DaF im 

Unternehmen“ Ernst Klett 

Sprachen GmbH, Stuttgart 

2015, 186 S. 

5. Valeske Hagner „Im 

Beruf“ Hueberverlag 

GmbH und Co. K6, 

Mьnchen, Deutschland, 

2014, 189 S. 
Заплановані навчальні заходи та методи викладання. Практичні 

заняття, самостійна робота. Інтерактивні методи та технології 

викладання, комп’ютерне тестування.  

Методи оцінювання:  

– поточний контроль – опитування, тестування, контрольні роботи;  

– підсумковий контроль – екзамен у кінці кожного семестру. 

  Мова навчання та викладання. Англійська, французька, німецька.  
 

 

4.31. НАЗВА. ПСИХОЛОГІЯ КАР’ЄРИ. 
Тип. За вибором (крім спеціалізації Управлінння державними 

фінансовими ресурсами). 



Рік навчання. 2020\2021. 

Семестр.VІ. 

Лектор, вчене звання, науковий ступінь, посада. Хлонь О. М., канд. 

псих. наук, доц. 

Результати навчання. Формування системи теоретичних знань про 

психологічну характеристику  потребнісно-мотиваційної сфери  у 

професійному зростанні, психологічні особливості взаємодії та 

професійно важливі якості особистості, набуття навичок практичного 

застосування цих знань. 

Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Політологія 

Зміст. Поняття кар’єри, професійного зростання особистості. 

Психологічні кризи під час професійної діяльності. Професіографія як 

метод аналізу умов та особливостей професії. Соціалізація особистості в 

системі  професійного зростання. Психологічні особливості 

самовисування, самопросування. Професійно важливі якості 

особистості. 

Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби. 

1. Дахно І.І. Ділова кар'єра. – К.: ЦУЛ, 2011. – 528с.  

2. Капіца В.Ф., Орлова О.І., Шурупова К.В. Професійна кар’єра 

успішного фахівця: монографія. – Кр. Ріг: Видав. центр ДВНЗ «КНУ», 

2013. – 415 с. 

3. Савельєва В.С., Єськов О.Л. Управління діловою кар'єрою: навч. 

посіб . – К.: ЦУЛ, 2007. – 176 с. 

Заплановані навчальні заходи та методи викладання. 

Поєднання традиційних і нетрадиційних методів викладання  

з використанням інноваційних технологій: 

- лекції (оглядові, тематичні, проблемні, лекції-конференції, лекції-

дискусії); 

- практичні заняття (тренінги, презентації, дискусії, робота в малих 

групах, моделювання ситуацій). 

Методи оцінювання:   
– поточний контроль (тестування усне/ письмове опитування; перевірка 

підготовленого есе/реферату/ дайджесту/ огляду/ звіту /конспекту/ 

презентації/ курсової/ розрахунково-графічної роботи /проекту/ 

вправи/ задачі/ ситуаційні завдання тощо); 

– підсумковий контроль – (екзамен письмовий).. 

Мова навчання та викладання. Українська. 

 

4.32. НАЗВА. ФІНАНСОВЕ ПРАВО. 

Тип. За вибором (для  спеціалізації Управління державними 

фінансовими ресурсами та Державні фінанси). 

Рік навчання. 2020-2021. 



Семестр.V. 

Лектор, вчене звання,науковий ступінь, посада. Сударенко О.В., 

канд. юрид. наук, доц. 

Результати навчання. Формування теоретичних знань та практичних 

навичок з питань функціонування фінансової системи держави. 

Обов’язкові попередні навчальні дисципліни.«Правознавство», 

«Фінанси» 

Зміст.Сутність та функції фінансів. Фінансова система України. 

Фінанси суб’єктів господарювання та неприбуткових організацій. 

Податкова система держави. Фінанси населення. Бюджет і бюджетна 

система держави. Державні доходи. Державні видатки. Державний 

кредит. Фінансовий ринок. Фінансова політика та фінансовий механізм. 

Міжнародні фінанси.  

Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби. 
1.Фінансове право : підручник / М.П. Кучерявенко, Д.О.Білінський, 

О.О.Дмитрик та ін. ; за ред. М.П.Кучерявенка. – Х. : Право, 2013. 

2. КучерявенкоМ.П. Податкове право України : підручник / М.П.Куче-

рявенко. – Х. : Право, 2012. 

3. Вишновецький В.М., Пивовар Ю.І., Устинова І.П. Фінансове право 

України [Текст]:навчальний посібник / В.М. Вишновецький. - 

Тернопіль: Вектор, 2015. - 364с. 

4. Фінансове право [Текст] : навч. посіб. / Волощук М. Г., Менджул М. 

В.; Закарпат. держ. ун-т, Терит. від-ня Асоц. платників податків України 

у Закарпат. обл. - Ужгород : Вид-во Олесандри  Гаркуші, 2012. - 215 с. 

Заплановані навчальні заходи та методи викладання. 

Поєднання традиційних і нетрадиційних методів викладання із 

використанням інноваційних технологій: лекції (оглядова); семінарські 

заняття (презентація / дискусія / комунікативний метод / моделювання 

ситуацій / інше).  

Методи оцінювання:  

– поточнийконтроль (опитування, тестування); 

– підсумковий контроль (екзамен письмовий). 

Мова навчання та викладання. Українська. 

 

4.33.НАЗВА. ПОДАТКОВА СИСТЕМА. 

Тип. Обов’язкова. 

Рік навчання. 2020/2021. 

Семестр. VI.(Для спеціалізації Страхування- V) 

Лектор,вчене звання, науковий ступінь, посада.  Пелешко Н.М., ст. 

викладач, Шевченко С.О., к.е.н., доцент 

Результати навчання.  



Формування теоретичних знань та практичних навичок щодо 

справляння податків, зборів та обов’язкових платежів, і заповнення 

податкової звітності. 

Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Фінанси», «Бюджетна 

система », «Бухгалтерський облік». 

Зміст. Сутність та види податків. Функції податків. Елементи податків. 

Класифікація податків. Податок на доходи фізичних осіб. Податок на 

прибуток підприємств. Майнове оподаткування. Податок на додану 

вартість. Акцизний податок. Місцеві податки і збори. Ресурсні платежі. 

Особливі режими оподаткування. Єдиний податок. 

Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби. 

1.Податковий кодекс України від 2 грудня 2012 р. № 2755-VI, зі змінами 

та доповненнями – Режим доступу: www.rada.gov.ua. 

2.Крисоватий А.І Новітня парадигма преференційного оподаткування: 

монографія / А.І Крисоватий , Т.В. Василевська.- К.: ЦУЛ.2013-260с. 

3. Сідельнікова Л.П., Косміна Н.М. Податкова система.Підручник .-к В-

во Ліра-к,2013-604с. 

4. Ткаченко Н.М. Становлення податкової системи України: теорія, 

методологія, практика, проблеми та перспективи: монографія/ Ткаченко 

Н.М.,  Ільєнко Н.О.-К.: Алерта,2015-664с. 

Заплановані навчальні заходи та методи викладання. 

Лекції, семінарські, практичні заняття з використанням інформаційних 

технологій та активних методів навчання. 

Методи оцінювання: 
– поточний контроль (тестування, розв’язання ситуаційних задач); 

– підсумковий контроль – письмовий екзамен; 

– курсова робота (для спеціалізації «Державні фінанси», «Податкова 

справа», «Управління державними фінансовими ресурсами»). 

 Мова навчання та викладання. Українська. 

 

4.34. НАЗВА. ІНВЕСТУВАННЯ.  

Тип. Обов‘язкова. 

Рік навчання. 2020/2021. 

Семестр. VI. 

Лектор, вчене звання,науковий ступінь, посада. Василенко А.В., 

канд. екон. наук, доц. 

Результати навчання. Формування теоретичних знань та практичних 

навичок щодо інвестицій, інвестиційної діяльності, її організації, 

державного регулювання та особливостей реальних і фінансових 

вкладень. 

 Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Гроші та кредит», 

«Економіка і фінанси підприємства», «Фінанси», «Податкова система». 

http://www.rada.gov.ua/


Зміст. Теоретичні основи інвестування. Суб’єкти та об’єкти 

інвестиційної діяльності. Інвестиційний клімат країни. Державне 

регулювання інвестиційної діяльності. Оцінювання ефективності 

інвестицій. Реальні інвестиції. Інноваційна форма реальних інвестицій. 

Фінансові інвестиції. Іноземні інвестиції. Фінансове забезпечення 

інвестиційного процесу. Організаційно-правове регулювання взаємодії 

суб’єктів інвестиційної діяльності. 

Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси / засоби. 
1. Інвестування : навч. посіб. / Г. Б. Погріщук, В. В. Руденко. – 

Тернопіль : Економічна думка, 2014. – 277 с. 

2. Сазонець, І. Л. Інвестування : підручник для ВНЗ / І.Л. Сазонець, В.А. 

Федорова. – Київ : Центр учбової літератури, 2016. – 311 с. 

3. Погріщук, Г. Б. Інвестування [Текст] : навч. посіб. / Г. Б. Погріщук, В. 

В. Руденко. - Тернопіль : Економічна думка, 2014. - 277 с. 

4.  Інвестування : підручник / [М. І. Крупка, Д. В. Ванькович, Н. Б. 

Демчишак та ін.] ; за ред. М. І. Крупки ; М-во освіти і науки України, 

Львів. нац. ун-т ім. І. Франка, 2014. - 452 с. 

 Заплановані навчальні заходи та методи викладання. 

Лекції, семінарські, практичні заняття з використанням сучасних 

технологій та активних методів навчання. 

Методи оцінювання:  

– поточний контроль (опитування, колоквіуми, ситуаційні вправи), 

 -підсумковий контроль (екзамен письмовий). 

Мова навчання та викладання. Українська. 

 

4.35. НАЗВА ДИСЦИПЛІНИ. ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ. 
Тип. Обов’язкова . 

Рік навчання. 2020/2021. 

Семестр. VI. 

Лектор, вчене звання,науковий ступінь, посада. Гоцуляк В.Д., канд. 

екон. наук, доц. 

Результати навчання. Здобуття теоретичних знань та практичних 

навичок оцінювання, діагностики та пошуку можливостей досягнення 

позитивних змін у розвитку суб’єктів господарювання чи інших 

економічних об’єктів та їх структурних підрозділів, необхідних для 

оперативного моніторингу, пошуку варіантів найефективніших 

управлінських рішень, поєднання стратегії і тактики стійкого 

еконо¬мічного розвитку, забезпечення інтеграції національних, 

корпоративних та особистих інтересів учасників економічних процесів. 

Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. 



«Історія економіки та економічної думки», «Статистика», «Економіко-

математичне моделювання», «Бухгалтерський облік», «Економіка і 

фінанси  підприємства». 

Зміст. Економічний аналіз і його місце в системі наукових знань. 

Предмет, об’єкти, функції та завдання економічного аналізу. Метод 

економічного аналізу і його характеристики. Моделювання фактор¬них 

систем в аналізі економічних явищ та процесів. Економіко-логічні 

(традиційні) методи та прийоми економічного аналізу. Економіко-ма-

тематичні методи в економічному аналізі. Основи організації еконо-

мічного аналізу. Види економічного аналізу. Методика комплексного 

економічного аналізу та її структурні елементи. Інструментарій пара-

метрального аналізу результатів виробничої діяльності. Методичні 

прийоми аналізу ресурсів суб’єкта господарювання. Методичні при-

йоми аналізу витрат діяльності суб’єкта господарювання. Реалізація 

функцій аналізу при дослідженні фінансового стану і фінансових 

результатів діяльності підприємства. 

Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби. 

1.Швиданенко Є.В. Економічний аналіз : підручник / Є.В. Швиданенк. – К. : 

Знання, 2011. 

2. Мних Є.В. Економічний аналіз : підручник / Є.В. Мних. – Київ : 

Знання, 2011. 

3. Бутко А.Д. Теорія економічного аналізу : підручник / А.Д. Бутко. – 

Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2007. 

4. Економічний аналіз [Текст] : бібліограф. покажч. / упоряд.: О. А. 

Шевчук, Л. В. Кулакевич ; Н. Г. Дудкевич ; відп. за вип. М. В. 

Кондратова. – Вінниця : ВНАУ, 2016. – 24 с.  

5. Черниш С.С. Економічний аналіз : навч. посіб. для студ. вищ. навч. 

закл. / С.С. Черниш. – Київ : Центр навч. літ., 2010.  

6. Івахненко В.М. Теорія економічного аналізу : навч. посіб. / 

В.М. Івахненко. – Київ : Слово, 2010. 

Заплановані навчальні заходи та методи викладання. 

Поєднання традиційних та нетрадиційних методів викладання з 

використанням інноваційних технологій: 

– лекції (тематичні, проблемні); 

– семінарські/практичні/лабораторні заняття. 

Методи оцінювання:  

– поточний контроль (тестування; усне та письмове опитування); 

– підсумковий контроль (екзамен письмовий). 

Мова навчання та викладання. Українська. 

 

4.36. НАЗВА. МЕНЕДЖМЕНТ. 

Тип. За вибором. 



Рік навчання. 2020/2021. 

Семестр. VІ (для спеціалізації Податкова справа -V). 

Лектор, вчене звання,науковий ступінь, посада. Сичова Н. В., канд. 

екон. наук, доц. 

Результати навчання. Формування системи теоретичних знань та 

практичних навичок знань у галузі менеджменту, розуміння 

концептуальних основ системного управління організаціями. 

Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Політологія», 

«Правознавство». 

Зміст. Цілі та завдання менеджменту. Управлінські відносини як 

предмет менеджменту. Менеджмент як мистецтво управління. Закони, 

закономірності та принципи менеджменту. Класифікація принципів 

менеджменту. Історія розвитку менеджменту. Розвиток управлінської 

науки в Україні. Організації як об’єкти управління. Загальні риси 

організації. Організація як відкрита динаміка системи. Внутрішнє та 

зовнішнє середовище організації. Культура організації. Типи 

організацій в Україні. Функції та технологія менеджменту. Класифікація 

функцій менеджменту. Процес управління як сукупність 

взаємопов’язаних і взаємодіючих функцій. Управлінські цикли. 

Планування як функція менеджменту. Організаційна діяльність як 

загальна функція менеджменту. Типи організаційних структур 

управління та їх формування. Мотивування як функція менеджменту. 

Контролювання як загальна функція менеджменту. Управлінські 

рішення та технологія їх прийняття. Інформація і комунікація в 

менеджменті. Керівництво та лідерство. Відповідальність та етика у 

менеджменті. Організаційні зміни та ефективність менеджменту. 

Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси / засоби. 
1.Безус А. М. Менеджмент: навч. посіб. / А. М. Безус . – К. : АМУ, 2015. 

– 268 с. 

2. Кузьмін О. Є. Менеджмент. Навчальний посібник / О. Є. Кузьмін, Н. 

Т. Мала, О. Г. Мельник, О. Р. Саніна. – Львів: Видавництво Львівської 

політехніки, 2012. – 240 с.  

3. Основи менеджменту : підручник / за ред. А. А. Мазаракі, І. В. 

Чумаченко. – Харків : Фоліо, 2014. – 846 с. 4. Менеджмент : підручник / 

Т. Л. Мостенська, В. О. Новак, М. Г. Луцький, О. В. Ільєнко. – 2-ге вид. 

– К. : Кондор, 2012. – 758 с.  

5. Менеджмент : навч. посіб. /[ Г. Є. Мошек, М. М. Ковальчук, Ю. В. 

Поканєвич, та ін.]; за заг. ред. Г. Є. Мошека. – вид. 2-ге, допов., 

переробл. – Київ : Ліра-К, 2016. – 550 с.  

6. Хмурова В. В. Менеджмент підприємницької діяльності : навч. посіб / 

В. В. Хмурова. – Київ : ЦУЛ, 2013.  

Заплановані навчальні заходи та методи викладання. 



Поєднання традиційних і нетрадиційних методів викладання з 

використанням інноваційних технологій: лекції (оглядові, тематичні, 

проблемні, лекції-конференції, лекції-дискусії); практичні заняття 

(тренінги, презентації, дискусії, робота в малих групах, кейс-стаді, 

моделювання ситуацій). 

Методи оцінювання:  

– поточний контроль (тестування, усне та письмове опитування, 

перевірка дайджестів, рефератів, конспектів, презентацій); 

– підсумковий контроль – екзамен письмовий. 

Мова навчання та викладання. Українська. 

 

4.37. НАЗВА. ФІНАНСИ СТРАХОВИХ ОРГАНІЗАЦІЙ. 

Тип. Обовязкова для спеціалізації Страхування і за вибором для 

спеціалізації Державні фінанси. 

Рік навчання. Для спеціалізацій Державні фінанси та Управління 

державними фінансовими ресурсами-2020/2021, для спеціалізації 

Страхування-2021/2022). 

Семестр. Для спеціалізацій Державні фінанси та Управління 

державними фінансовими ресурсами- VI. для спеціалізації Страхування-

VIII). 

Лектор, вчене звання,науковий ступінь, посада. Гуминська М. В., 

старш. викл. 

Результати навчання. Формування теоретичних знань і набуття 

практичних навичок самостійного вирішення питань, пов’язаних із 

визначенням особливостей фінансових відносин, фінансового механізму 

та фінансової діяльності страхових організацій; розумінням специфіки 

формування та використання активів та фінансових ресурсів (капіталу) 

страхових організацій; здійсненням оцінки напрямів розміщення коштів 

страхових резервів та визначенням оптимальної структури дозволених 

активів; проведенням аналізу фінансових результатів та фінансового 

стану страхових організацій. 

Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Перестрахування», 

«Страхові послуги», «Соціальне страхування». 

4.8. Зміст. Сутність фінансів та фінансового механізму страхових 

організацій. Фінансова діяльність страхових організацій. Активи 

страхових організацій. Фінансові ресурси (капітал) страхових 

організацій. Фінансові результати діяльності страхових організацій та їх 

оподаткування. Фінансовий стан страхової організації та його оцінка. 

Банкрутство, реорганізація та ліквідація страхових компаній. 

Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси / засоби. 

1. Гаманкова О.О. Фінанси страхових організацій: навч. посіб./ 

О.О. Гаманкова. – К.: Київ. нац. екон. ун-т, 2011. – 328 с. 



2. Кропельницька С. О. Фінанси страхових організацій: навчально- 

методичний посібник для студентів напряму підготовки «Фінанси і 

кредит»/ Кропельницька С. О. – Івано–Франківськ, ПП Бойчук А.Б. – 

2013. – 300 с. 

3. Світлична О.С., Сташкевич Н.М. Управління фінансами страхових 

організацій: навч. посіб./ О.С. Світлична , Н.М. Сташкевич. – Одеса: 

Атлант, 2015 – 258 с. 

4. Василенко А.В. Інвестиційна стратегія страхових компаній: навч. 

посіб. Вид. 2-ге, доповнене та перероблене. - К.: Київ. нац. торг.-екон. 

ун-т, 2013. – 168 с. 

5. Огійчук М.Ф. Фінансовий та управлінський облік за національними 

стандартами: підручник/ М.Ф. Огійчук. – К.: Альрта, 2016. – 1040 с. 

6. Горбач Л.М., Кадебська Е.В.: підручник/ Л.М. Горбач, Е.В. 

Кадебська – К.: Кондор, 2016. – 544 с. 

7. Говорушко Т.А. Страхування: навч. посіб / Т.А. Говорушко. – Львів: 

Магнолія, 2016. – 328 с. 

Заплановані навчальні заходи та методи викладання. Лекційні, 

практичні заняття з використанням інформаційних технологій та 

активних методів навчання. 

Методи оцінювання:   
-поточний контроль - опитування, тестування, колоквіум;  

-підсумковий контроль - письмовий екзамен. 

Мова навчання та викладання. Українська. 

 

4.38. НАЗВА. КАЗНАЧЕЙСЬКА СИСТЕМА ОБСЛУГОВУВАННЯ 

БЮДЖЕТІВ. 

Тип. Обов'язкова для спеціалізацій Державні фінанси та Управління 

державними фінансовими ресурсами, за вибором для спеціалізації 

Податкова справа. 

Рік навчання. 2021/2022. 

Семестр. VII для спеціалізації Податкова справа- VIII. 

Лектор, вчене звання,науковий ступінь, посада. Микитюк І.С., канд. 

екон. наук, доц. 

Результати навчання. Формування системи теоретичних знань та 

практичних навичок у сфері функціонування Державної казначейської 

служби України, основних казначейських операцій з касового 

виконання Державного та місцевих бюджетів. 

Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Фінанси», «Бюджетна 

система», «Податкова система». 

Зміст. Становлення та розвиток Державної казначейської служби 

України. Казначейство України – учасник бюджетного процесу. 

Бюджетна класифікація. Платіжна система виконання бюджету. 



Казначейське обслуговування  бюджету за видатками та доходами. 

Казначейське обслуговування місцевих бюджетів. Бухгалтерське 

виконання бюджетів. Звітність про виконання бюджетів. Контроль у 

системі казначейства. 

Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси / засоби. 
1. Казначейська система: Підручник /Стоян В.І.,Даневич М.О., Мац 

М.Й./- К., Центр учбової літератури, - 2014.- 868 с. 

2.Державне фінансове регулювання економічних перетворень: 

монографія / За заг. ред. А.А.Мазаракі.- К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 

2015.-376 с. 

3. Опалко К.С. Казначейська справа: Навч. посіб. /К.С.Опалко, - 

К.:Аграрна освіта. - 2014.-296с. 

4. Форкун І.В. Основи казначейської справи: навч.посіб. / І.В. Форкун, 

Н.Л.Фролова – 3-е вид., випр.. та доповн. –Львів: Новий Світ , 2013.  

Заплановані навчальні заходи та методи викладання. 

Лекції, семінарські, практичні заняття з використанням інформаційних 

технологій та активних методів навчання. 

Методи оцінювання:  

– поточний контроль (опитування, колоквіуми, тестування); 

– підсумковий контроль (письмовий екзамен).Курсова робота (для  

студентів спеціалізації «Управління державними фінансовими 

ресурсами») 

Мова навчання та викладання. Українська. 

 

4.39. НАЗВА. ФІНАНСОВИЙ РИНОК.  

Тип. Обов’язкова для спеціалізації Державні фінанси, за вибором для 

спеціалізацій Управління державними фінансовими ресурсами та 

Страхування. 

Рік навчання. 2021/2022. 

Семестр.  VII, для спеціалізації Страхування VIII. 

Лектор,вчене звання науковий ступінь, посада. Жураховська Л.В., 

канд. екон. наук, МБА  

Результати навчання. Здобуття теоретичних знань та практичних 

навичок з питань функціонування фінансового ринку. 

Обов’язкові попередні навчальні дисципліни.  
«Економічна теорія», «Фінанси», «Економіка і фінанси підприємства».  

Зміст. Фінансовий ринок: сутність, функції та роль в економіці. 

Регулювання фінансового ринку. Фінансові посередники. Процентні 

ставки та їх структура. Ризик і ціна капіталу. Ринок облігацій як 

складова ринку капіталів. Ринок пайових цінних паперів. Ринок 

похідних фінансових інструментів. Грошовий ринок і ринок банків-



ських позик. Валютний ринок. Фондова біржа та біржові операції. 

Фундаментальний і технічний аналіз.  

Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси / засоби. 
1. Клименко В. В. Фінансовий ринок [текст] : навч. посіб. / за ред. 

Павлова В. І. [В. В. Клименко, Л. М. Акімова, Л. М. Докієнко] – К. : 

«Центр учбової літератури», 2015. 

2. Шелудько, В.М. Фінансовий ринок: підручник - 2-ге вид., стер. - К. : 

Знання, 2008. - 535 с. 

3. Лук’янов, Володимир Сергійович. Сучасні фінансові ринки 

: [монографія] / В. С. Лук’янов. К. : Знання, 2013. 

Заплановані навчальні заходи та методи викладання. 

Лекції, семінарські, практичні заняття з використанням інформаційних 

технологій та активних методів навчання. 

Методи оцінювання: 
– поточний контроль (тестування) 

– підсумковий контроль – екзамен письмовий. 

Мова навчання та викладання. Українська. 

 

 

4.40. НАЗВА. СОЦІАЛЬНЕ СТРАХУВАННЯ.  

Тип. Обов'язкова. 

Рік навчання. 2021\2022. 

Семестр. VII. 

Лектор,вчене звання, науковий ступінь, посада. Савченко Н.Г., к.е.н., 

доц. 

Результати навчання. Формування теоретичних знань і набуття 

практичних навичок, необхідних для якісної підготовки 

висококваліфікованих спеціалістів у сфері державних фінансів. 

Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Фінанси», «Бюджетна 

система», «Страхування». 

Зміст. Сутність, принципи та роль соціального страхування. Державне 

регулювання соціального страхування в Україні. Соціальне страхування 

з тимчасової втрати працездатності. Соціальне страхування на випадок 

безробіття. Соціальне страхування від нещасного випадку на 

виробництві та професійного захворювання. Державне пенсійне 

страхування. Недержавне пенсійне страхування. Медичне страхування. 

Зарубіжний досвід соціального страхування. Напрями вдосконалення 

системи соціального страхування в Україні. 

Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси / засоби. 

1. Про загальнообовязкове державне соціальне страхування: Закон 

України від 23 вересня 1999 р. №1105-14 зі змінами та доповненнями // 

[Електронний ресурс]: - Режим доступу: 

javascript:open_window(%22http://aleph.ukma.kiev.ua:80/F/UIC497ET2B2SC1KJJD9Y1IIPARYI361XB8DTRDDJHP3REY8CHX-40336?func=service&doc_number=000310862&line_number=0011&service_type=TAG%22);
javascript:open_window(%22http://aleph.ukma.kiev.ua:80/F/UIC497ET2B2SC1KJJD9Y1IIPARYI361XB8DTRDDJHP3REY8CHX-40337?func=service&doc_number=000310862&line_number=0012&service_type=TAG%22);
javascript:open_window(%22http://aleph.ukma.kiev.ua:80/F/UIC497ET2B2SC1KJJD9Y1IIPARYI361XB8DTRDDJHP3REY8CHX-40337?func=service&doc_number=000310862&line_number=0012&service_type=TAG%22);
javascript:open_window(%22http://aleph.ukma.kiev.ua:80/F/UIC497ET2B2SC1KJJD9Y1IIPARYI361XB8DTRDDJHP3REY8CHX-40338?func=service&doc_number=000310862&line_number=0013&service_type=TAG%22);


http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/1105-14.  

2. Соціальне страхування  :  підруч.  /  за  ред.  О.  П.  Кириленко  та В. 

С. Толуб’яка. – Тернопіль : Екон. думка ТНЕУ, 2016. – 516 с. 

3. Соціальне страхування : навчальний посібник / С. В. Кропельницька, 

Т. В. Солоджук. К. : Центр учбової літератури, 2013. 

 Заплановані навчальні заходи та методи викладання. 

Лекції, семінарські, практичні заняття з використанням інформаційних 

систем і технологій та активних методів навчання. 

Методи оцінювання:  

-поточний контроль (опитування, колоквіуми); 

-підсумковий контроль (екзамен письмовий), курсова робота для 

спеціалізації «Страхування». 

Мова навчання та викладання. Українська. 

 

4.41. НАЗВА. ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІКИ. 

Тип. За вибором.(крім спеціалізацій Управління державними 

фінансовими ресурсами, Податкова справа). 

Рік навчання. 2021-2022. 

Семестр. Для спеціалізаціїї Державні фінанси VII, для спеціалізації 

Страхування VI. 

Лектор, вчене звання, науковий ступінь, посада. Волошенюк В.В., 

доц., канд. екон. наук. 

Результати навчання. Формування системи теоретичних знань і 

практичних навичок щодо цілей, форм, методів та інструментів впливу 

держави на діяльність суб’єктів економіки. 

Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Економічна теорія», 

«Статистика». 

Зміст. Необхідність і суть макроекономічного регулювання. Предмет і 

завдання дисципліни. Основи методології державного регулювання 

економіки. Макроекономічне прогнозування і планування економіки. 

Фінансово-кредитне регулювання економіки. Особливості національних 

систем управління економікою. Державне регулювання 

підприємництва. Державне регулювання процесу структурної 

перебудови економіки та інвестиційної діяльності. Державне 

регулювання та стимулювання науково-технічного прогресу й 

інноваційних процесів. Державне регулювання розвитку окремих сфер 

господарської діяльності. Державне регулювання зовнішньоекономічної 

діяльності. Державне регулювання соціальних процесів. Державне 

регулювання розвитку регіонів. 

Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби: 

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/1105-14
javascript:open_window(%22http://aleph.ukma.kiev.ua:80/F/UIC497ET2B2SC1KJJD9Y1IIPARYI361XB8DTRDDJHP3REY8CHX-36919?func=service&doc_number=000308655&line_number=0012&service_type=TAG%22);
javascript:open_window(%22http://aleph.ukma.kiev.ua:80/F/UIC497ET2B2SC1KJJD9Y1IIPARYI361XB8DTRDDJHP3REY8CHX-36919?func=service&doc_number=000308655&line_number=0012&service_type=TAG%22);
javascript:open_window(%22http://aleph.ukma.kiev.ua:80/F/UIC497ET2B2SC1KJJD9Y1IIPARYI361XB8DTRDDJHP3REY8CHX-36920?func=service&doc_number=000308655&line_number=0013&service_type=TAG%22);


1. Антикризове управління національною економікою : монографія / 

[І. Малий, І. Радіонова, Л. Ємельяненко та ін.] / за заг. ред. І. Малого. – 

К.: КНЕУ, 2017. – 368 с. 

2. Буник М.З. Основи аналізу державної політики [Текст] : навч. 

посіб. / М. З. Буник ; Львів. регіон. ін-т держ. упр. Нац. акад. держ. упр. 

при Президентові України. - Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2015. - 125 с. 

3. Державна політика: підручник / Нац. акад. держ. упр. при 

Президентові України; ред. кол.: Ю. В. Ковбасюк (голова), К. О. 

Ващенко (заст. голови), Ю. П. Сурмін (заст. голови) [та ін.]. – К.: 

НАДУ, 2014. – 448 с.  

4. Ковтун О.І. Державне регулювання економіки: практикум / 

О.І.Ковтун. –К. : Патерик, 2014. – 340 с.  

5. Мельник А.Ф. Державне та регіональне управління: навч. посібник 

/ А.Ф. Мельник, А.Ю.Васіна, О.П. Дудкіна. – Тернопіль: ТНЕУ, 2014. – 

452 с. 

6. Михасюк І.Р. Державне регулювання економіки: Підручник./ 

І.Р. Михасюк. – Львів: «Магнолія 2006», 2017. – 216 с.  

Заплановані навчальні заходи та методи викладання. Лекції, 

семінарські з використанням інформаційних технологій. 

Методи оцінювання: 

 поточний контроль - опитування, тестування;  

 підсумковий контроль - екзамен. 

Мова навчання та викладання. Українська. 

 

 

4.42. НАЗВА. ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ ТА МІСЦЕВЕ 

САМОВРЯДУВАННЯ. 
Тип. За вибором. 

Рік навчання. 2020/2021,2021/2022. 

Семестр.VII для спеціалізації Страхування VI. 

Лектор, вчене звання, науковий ступінь, посада. Малиш Н.А., проф., 

д-р наук з держ. упр.; Лебедева, доц., канд. екон. наук; Штундер І.О., 

доц., канд. екон. наук; Ільїна А.О., канд. екон. наук, ст. викл. 

Результати навчання. Формування теоретичних знань і набуття 

практичних навичок у галузі управління на національному та 

регіональному рівнях; набуття умінь та формування компетенцій, 

необхідних для виконання функцій та реалізації повноважень органів 

державної влади і місцевого самоврядування. 

Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Економічна теорія». 

Зміст. Основи теорії державного управління. Державна влада та 

державне управління. Державне управління в окремих сферах 

суспільного розвитку. Роль різних гілок влади у процесі державного 



управління. Державне управління на регіональному рівні. Система 

органів державної влади в Україні: конституційні основи 

їх функціонування, роль в управлінні. Центральні органи виконавчої 

влади в Україні. Регіональні органи державного управління. Місцеве 

самоврядування та його особлива роль у державному управлінні. 

Менеджмент органу державної влади. Внутрішня організація та 

управління органу державної влади. Державна служба в Україні. 

Ефективність державного управління. Державний контроль у сфері 

виконавчої влади. Взаємодія органів публічної влади центральних  та 

регіональних органів управління. Розвиток системи державного та 

регіонального управління. 

Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби: 

1. Державна політика: підручник / Нац. акад. держ. упр. при 

Президентові України; ред. кол.: Ю. В. Ковбасюк (голова), К. О. 

Ващенко (заст. голови), Ю. П. Сурмін (заст. голови) [та ін.]. – К.: 

НАДУ, 2014. – 448 с.  

2. Державне будівництво і місцеве самоврядування в Україні: 

підручник / І. І. Бодрова, С. В. Болдирєв, В. О. Величко та ін.; за ред. С. 

Г. Серьогіної ; 4-те вид., переробл. та допов. – Харків: Право, 2017. – 

392 с. 

3. Децентралізація та ефективне місцеве самоврядування: 

[навчальний посібник для посадовців органів влади та фахівців з 

розвитку місцевого самоврядування]. – К. : ПРООН/МПВСР, 2016. – 

269 с. 

4. Проблеми та перспективи розвитку державного управління в 

умовах реформування: колективна монографія / Заг. ред. Чечель А.О., 

Хлобистов Є.В. – Бельско-Бяла (Польща): Вища школа економіки та 

гуманітаристики, 2017. – 493 с. 

5.  Регіональне управління: підручник / за заг. ред. Ю. В. Ковбасюка, 

В. М. Вакуленка, М. К. Орлатого. – К.: НАДУ, 2014. – 516 с.  

6. Реформа державної служби у питаннях та відповідях: практичний 

посібник для керівників служб управління персоналом / [М. Канавець 

(кер. авт. колективу), Ю. Лихач, А. Кукуля, І. Рощин, О. Романюк, А. 

Астапов; за заг. ред. К. Ващенка]. — К.:Центр адаптації державної 

служби до стандартів Європейського Союзу, 2016. — 176 c. 

Заплановані навчальні заходи та методи викладання. Лекції, 

семінарські, практичні заняття з використанням інформаційних 

технологій. 

Методи оцінювання:  

 –  поточний контроль - опитування, тестування; 

 –  підсумковий контроль – екзамен. 

Мова навчання та викладання. Українська. 



4.43. НАЗВА. ЗАХИСТ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ ФІНАНСОВИХ 

ПОСЛУГ. 

Тип. За вибором. 

Рік навчання. 2021/2022. 

Семестр. VІІ. 

Лектор,вчене звання, науковий ступінь, посада. Аванесова І.А., канд. 

екон. наук, доц. 

Результати навчання. Набуття теоретичних знань та формування 

практичних навичок з основ захисту прав споживачів фінансових 

послуг як складової фінансової безпеки економіки у відповідності до 

законодавства України. 

Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Фінанси», 

«Економічна теорія», «Гроші та кредит», «Фінансовий ринок», 

«Фінансове право». 

Зміст. Основи захисту прав споживачів фінансових послуг. Захист прав 

споживачів фінансових послуг з переходу права власності на фінансові 

активи. Захист прав споживачів послуг з розміщення фінансових 

активів. Захист прав споживачів послуг з використання фінансових 

активів. 

Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби. 

1. Про схвалення Стратегії реформування системи захисту прав 

споживачів на ринках фінансових послуг на 2012–2017 роки : Розпоряд. 

Каб. Міністрів України від 31 жовт. 2012 р. № 867-р.  

2. Ринок фінансових послуг : навч. посіб. / Д. І. Дема, І. В. Абрамова, Л. 

В. Недільська [та ін.] ; за ред. Д. І. Деми. – 2-е вид., переробл. і допов. – 

K. : Алерта, 2013. – 376 с. 

3. Фінансові послуги : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / І.А. Ава-

несова. – 2-ге вид., доповн. та переробл. – Київ : Київ. нац. торг.-екон. 

ун-т, 2012.– 575 с. 

Заплановані навчальні заходи та методи викладання.  
Лекції (оглядова / тематична / проблемна / лекція-консультація / лекція-

конференція / бінарна / дуальна / лекція із заздалегідь запланованими 

помилками), семінарські / практичні / лабораторні заняття (тренінг / 

презентація / дискусія / комунікативний метод / імітація / симуляція / 

модерація / моделювання ситуацій / «мозкова атака» / тренажерні 

завдання / метод кейс-стаді / робота в малих групах / інше). 

Методи оцінювання:  

– поточний контроль (тестування; усне / письмове опитування; 

перевірка огляду / конспекту / презентації / розрахунково-графічної 

роботи / вправи / задачі / ситуаційного завдання тощо); 

– підсумковий контроль (екзамен письмовий). 

Мова навчання та викладання. Українська. 



4.44. НАЗВА. МІЖНАРОДНІ КРЕДИТНО-РОЗРАХУНКОВІ ТА 

ВАЛЮТНІ ОПЕРАЦІЇ. 

Тип. За вибором. 

Рік навчання. 2021/2022. 

Семестр. VІІ. 

Лектор,вчене звання, науковий ступінь, посада. Аванесова І.А., канд. 

екон. наук, доц. 

Результати навчання. Набуття студентами теоретичних знань та 

практичних навичок щодо застосування фінансово-кредитних методів 

підтримки зовнішньоекономічної діяльності підприємств / фінансових 

установ. 

Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Економічна теорія», 

«Статистика», «Фінанси», «Гроші та кредит». 

Зміст. Валютний курс в системі міжнародних кредитно-розрахункових 

та валютних відносин. Методологічні основи проведення міжнародних 

розрахунків. Фінансово-кредитна підтримка зовнішньоекономічної 

діяльності. Практичні аспекти використання валютних операції як 

основи управління валютним ризиком підприємства / фінансової 

установи. Методи запобігання прийняття або зменшення валютного 

ризику підприємства / фінансової установи. 

Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси / засоби. 
1. Міжнародні кредитно-розрахункові та валютні операції в сучасних 

умовах : навч. посіб. — Миколаїв : МНАУ, 2012.  

2.Міжнародні кредитно-розрахункові та валютні операції : опор. консп. 

лекц. / І.А. Аванесова. – К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2014. – 91 с.  

3.Міжнародні кредитно-розрахункові та валютні операції : підруч. для 

студ. вищ. навч. закл. – 2-ге вид., переробл. і допов. / Л.В. Руденко. – 

К. : Центр навч. л-ри, 2008. – 630 с. 

Заплановані навчальні заходи та методи викладання. 

Лекції (оглядова / тематична / проблемна / лекція-консультація / лекція-

конференція / бінарна / дуальна / лекція із заздалегідь запланованими 

помилками), семінарські / практичні / лабораторні заняття (тренінг / 

презентація / дискусія / комунікативний метод / імітація / симуляція / 

модерація / моделювання ситуацій / «мозкова атака» / тренажерні 

завдання / метод кейс-стаді / робота в малих групах / інше). 

Методи оцінювання:  

– поточний контроль (тестування; усне / письмове опитування; 

перевірка огляду / конспекту / презентації / розрахунково-графічної 

роботи / вправи / задачі / ситуаційного завдання тощо); 

– підсумковий контроль (екзамен письмовий). 

Мова навчання та викладання. Українська, англійська. 

 



4.45. НАЗВА. ФІНАНСОВА БЕЗПЕКА ДЕРЖАВИ. 
Тип. За вибором. 

Рік навчання. 2021/2022. 

Семестр. VII. 

Лектор, вчене звання,науковий ступінь, посада. Прус Н. В., канд. 

екон. наук, доцент  

Результатами навчання Формування системи теоретичних знань та 

набуття практичних навичок щодо концептуальних засад забезпечення 

фінансової безпеки держави. 

Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Фінанси», «Бюджетна 

система», « Податкова система» 

Зміст. Місце та роль фінансової безпеки в системі економічної безпеки 

держави. Складові фінансової безпеки держави. Загрози фінансовій 

безпеці держави, їх зміст та класифікація Сутність та класифікація 

індикаторів фінансової безпеки. Механізм та системи забезпечення 

фінансової безпеки держави. Концепція фінансової безпеки держави.  

Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси / засоби.  

1. Про основи національної безпеки України : Закон України від 

19.06.2003 р. № 964-IV, зі змінами та допов. [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: http://www.rada.gov.ua. 

2. Подольчак Н.Ю. Організація та управління системою фінансово-

економічної безпеки : навчальний посібник / Н. Подольчак, 

В. Карковська. - Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2014. – 

267 с. 

3. Франчук В.І. Теорія безпеки соціальних систем: підручник / 

В.І. Франчук. - Львів : Львів. держ. ун-т внутр. справ, 2016. - 215 с. 

4. Франчук В.І.  Економічна безпека суб’єктів господарської діяльності: 

підручник / В.І. Франчук. - Львів : Львів. держ. ун-т внутр. справ, 2015. - 

235 с. 

Заплановані навчальні заходи та методи викладання. Лекції, 

семінарські, практичні заняття з використанням інформаційних 

технологій та активних методів навчання.  

Методи оцінювання:  
– поточний контроль (опитування, колоквіуми, тестування); 

– підсумковий контроль (екзамен письмовий). 

Мова навчання та викладання. Українська. 

 

4.46. НАЗВА. ДЕРЖАВНІ ФІНАНСИ.  

Тип. Обов'язкова для спеціалізації Державні фінанси та Управління 

державними фінансовими ресурсами. 

Рік навчання. 2021/2022. 

Семестр. VІІІ 

http://www.rada.gov.ua/


Лектор, вчене звання,науковий ступінь, посада. Белінська Г.В., к.е.н.. 

с.н.с., доцент. 

Результати навчання. Формування системи теоретичних знань та 

набуття практичних навичок щодо системи державних фінансів, 

принципів, теорії. методів та засобів, які застосовуються у практиці 

управління державними фінансовими ресурсами в Україні. 

Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Фінанси», «Гроші та 

кредит», «Бюджетна система», «Податкова система », «Казначейська 

система обслуговування бюджетів», «Місцеві фінанси». 

Зміст. Теоретичні засади формування системи державних фінансів. 

Інституційні засади функціонування системи державних фінансів. 

Державні доходи та видатки, їх економічне та соціальне значення. 

Бюджетний процес та Бюджетна система. Державний бюджет як 

інструмент регулювання соціально-економічного розвитку. Місцеві 

бюджети у системі бюджетного регулювання. Податкова система як 

інструмент економічного зростання. Державні цільові фонди України. 

Фінанси підприємств державної та комунальної форм власності. 

Державний кредит і державний борг. Державний фінансовий контроль в 

Україні. Державні фінансові інститути. Державне планування та 

прогнозування соціально-економічного розвитку країни. Система 

управління державними фінансами в умовах трансформації економіки 

України. 

Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби. 

1. Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VI зі змінами та 

доповненнями  

2. Державні фінанси : підручник / І. Г. Ткачук. - Івано-Франківськ : 

Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника, 2015. - 510 с. 

3. Молдован О. О. Стратегія реформування системи державних фінансів 

України: завдання, пріоритети, механізми: аналіт. доп. / О. О. 

Молдован. – К.: НІСД, 2014. 

Заплановані навчальні заходи та методи 

Лекції, семінарські, практичні заняття з використанням інформаційних 

технологій та активних методів навчання. 

Методи оцінювання:  
– поточний контроль (опитування, колоквіуми, тестування) 

– підсумковий контроль (письмовий екзамен). Курсова робота для 

«Державних фінансів» 

Мова навчання та викладання. Українська. 

 

4.47. НАЗВА. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК У ДЕРЖАВНОМУ 

СЕКТОРІ. 
Тип. Обов’язкова (крім спеціалізації Страхування). 



Рік навчання. 2021/2022. 

Семестр. VIII. 

Лектор, вчене звання,науковий ступінь, посада. Канєва Т.В., канд. 

екон. наук, доц. Шевченко С.О.  канд. екон. наук,доц. 

Результати навчання. Набуття необхідних теоретичних і практичних 

навичок з бухгалтерського обліку в установах державного сектору для 

виконання професійних обов’язків згідно з кваліфікаційними 

характеристиками спеціальностей.  

Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Фінанси», «Бюджетна 

система»,«Бухгалтерський облік». 

Зміст. Організація бухгалтерського обліку в установах державного 

сектору. Баланс та план рахунків установ державного сектору. Облік 

асигнувань. Облік видатків. Облік грошових коштів. Облік розрахунків 

з персоналом в установах державного сектору. Облік розрахунків за 

ЄСВ. Облік зобов’язань. Облік необоротних активів. Облік запасів. 

Облік власних надходжень установ державного сектору. Звітність  

установ державного сектору. 

Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси / засоби. 
1. Бухгалтерський облік і контроль у контексті Бюджетного кодексу 

України: Навч. посібн. / С.В. Свірко, І.О. Кондратюк, О.О. Дорошенко 

та ін.. –К.:ДННУ «Академія фінансового управління», 2012.- 944 с. 

2.      Облік у бюджетних установах: Навчальний посібник. – 2-ге 

видання/ за заг. ред. Лень В.С. – Київ: Каравелла, 2017.- 564с. 

3.      Шара Є.Ю. Звітність бюджетних установ: навч. посіб./ Є.Ю. Шара, 

О.М. Андрієнко, Л.І. Жидєєва – К.: «Центр учбової літератури», 2014.-

360с. 

Заплановані навчальні заходи та методи викладання. 

Лекції, семінарські, практичні заняття з використанням інформаційних 

технологій. 

Методи оцінювання:  

– поточний контроль (опитування, колоквіуми, комп’ютерне 

тестування); 

– підсумковий контроль (екзамен письмовий). 

Мова навчання та викладання. Українська. 

 

4.48.НАЗВА. БЕЗПЕКА ІНФОРМАЦІЙНИХ МЕРЕЖ ТА СИСТЕМ. 

Тип. За вибором 

Рік навчання. 2021-2022. 

Семестр.  VІІІ. 

Лектор, вчене звання,науковий ступінь, посада. Шклярський С. М, 

канд.ек.наук, доцент  



Результати навчання. Формування знань, умінь і набуття практичних 

навичок роботи  щодо джерел і способів дії загроз на об’єкти 

інформаційної безпеки установ та організацій; документів, що 

визначають ступінь захищеності комп’ютерних інформаційних систем;  

методів аналізу надійності системи захисту інформації в комп’ютерних 

системах; алгоритмів функціонування сучасних програм, алгоритми 

кодування та застосування стандартного програмного забезпечення 

захисту даних;  

Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Єкономічна 

інформатика», «Інформаційні системи в економіці» 

Зміст.  Основні поняття теорії інформаційної безпеки. Стандарти та 

специфікації в області інформаційної безпеки. Загрози інформаційної 

безпеки. Канали витоку конфіденційної інформації. Програмно-технічні 

засоби захисту інформації. Криптографічниі методи інформаційної 

безпеки. Організаційно-правові заходи інформаційної безпеки. 

Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси / засоби. 
1. Марунич А. В. Захист інформації як основна складова економічної 

безпеки підприємства / А. В. Марунич // Управління розвитком. ― 2014. 

2. Сучасні інформаційні війни / Г. Почепцов. – К. : Вид.дім “Києво-

Могилянська академія”, 2015 

3. Ященко В. В. Введение в криптографию. [Текст] / В. В. Ященко – 

МЦНМО, 2012.- 352 с 

4.Кузнецов О. О. Захист інформації в інформаційних системах [Текст] / 

О. О.Кузнецов: навч. посіб. – Харків : ХНЕУ, 2011. – 510 с. 

Заплановані навчальні заходи та методи викладання. 

Поєднання традиційних і нетрадиційних методів викладання з 

використанням інноваційних технологій: 

– лекції (оглядові, тематичні, проблемні); 

– лабораторні роботи (традиційні, робота в малих групах). 

Методи оцінювання. 

– поточний контроль (тестування, усне та письмове опитування, 

перевірка індивідуальних завдань); 

– підсумковий контроль – (екзамен письмовий). 

Мова навчання та викладання. Українська 

 

 

4.49. НАЗВА. ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА ПОЛІТИКА. 
Тип. За вибором (для спеціалізації Податкова справа обов’язкова). 

Рік навчання. 2021/2022. 

Семестр. VIII. 

Лектор, вчене звання,науковий ступінь, посада. Пасічний М.Д., канд. 

екон. наук, доц. 



Результати навчання. Формування системи теоретичних знань та 

практичних навичок формування та реалізації фіскальної політики як 

складової фінансової та макроекономічної політики держави. 

Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Фінанси», «Бюджетна 

система», «Податкова система». 

Зміст. Сутність державної фіскальної політики. Наукова парадигма 

фіскальної політики. Інституційні засади розвитку державної фіскальної 

політики. Основні напрями і форми реалізації фіскальної політики 

держави. Фіскальна політика як складова макроекономічної політики 

держави. Критерії ефективності фіскальної політики. Організація 

системи адміністрування податків і зборів. Тенденції розвитку 

оподаткування. Фіскальне значення і регулюючий потенціал податків на 

доходи і прибуток та податків на споживання. Розвиток місцевих 

податків і зборів. Процеси уніфікації оподаткування згідно вимог ЄС. 

Податкова стратегія. 

Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси / засоби. 

1. Зварич О.В. Податкові надходження: методологія прогнозування: 

монографія / О. В. Зварич.  – К.: Київ.нац.торг.-екон.ун-т, 2013. – 444 с. 

2. Лук’яненко І. Г. Бюджетно-податкова політика України: нові 

виклики: монографія / І. Лук'яненко, М. Сидорович. – К.: НаУКМА, 

2014. – 229 с. 

3. Державне фінансове регулювання економічних перетворень : 

монографія / [І. Я. Чугунов та ін.] ; за заг. ред. А. А. Мазаракі ; Київ. 

нац. торг.-екон. ун-т. - Київ : КНТЕУ, 2015. – 375 с. 

4. Податкова політика держави: теорія формування та практика 

реалізації : монографія / [Тарангул Л. Л. та ін.] ; Нац. ун-т держ. податк. 

служби України, Н.-д. центр з пробл. оподаткування. - Ірпінь : ВЦ НУ 

ДПС України, 2013. – 405 с. 

5. Податкова політика: стратегія соціального розвитку: монографія / 

[Калінеску Т. В. та ін] ; Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля. – Л. : 

Вид-во СНУ ім. Володимира Даля, 2013. – 255 с. 

Заплановані навчальні заходи та методи викладання. 

Лекції, семінарські, практичні заняття з використанням інформаційних 

технологій та активних методів навчання. 

Методи оцінювання:  

– поточний контроль (опитування, колоквіуми, тестування); 

– підсумковий контроль (екзамен письмовий, курсова робота для 

спеціалізації «Податкова справа»). 

Мова навчання та викладання. Українська. 

 

4.50. НАЗВА. ДЕРЖАВНИЙ ФІНАНСОВИЙ КОНТРОЛЬ.  

Тип. За вибором (крім спеціалізації Страхування). 



Рік навчання. 2021/2022. 

Семестр. VIIІ. 

Лектор, вчене звання,науковий ступінь, посада. Кукурудз О.М., канд. 

екон. наук, доц.  

Результати навчання. Формування системи теоретичних знань та 

практичних навичок шодо сучасних методів та прийомів здійснення 

фінансового контролю. 

Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Фінанси», «Бюджетна 

система». 

Зміст. Сутність і значення контролю у фінансовій системі України. 

Фінансовий контроль як функція фінансового управління. Система 

фінансового контролю. Основні засади діяльності суб’єктів фінансового 

контролю. Державний фінансовий контроль в Україні. Контроль за 

дотриманням бюджетного законодавства та відповідальність за 

бюджетні правопорушення. Фінансовий контроль у процесі виконання 

державного бюджету. Аудит та фінансовий контроль. Аудит 

адміністративної діяльності. Зарубіжний досвід та перспективи 

розвитку державного фінансового контролю в Україні.  

Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси / засоби. 
1.Шевчук О.А. Система державного фінансового контролю: 

формування та розвиток в Україні: монографія / О.А Шевчук. – Ірпінь: 

Університет ДФС України, 2016. – 378 с. 

2.Піхоцький В. Ф. Система державного фінансового контролю в 

Україні: концептуальні засади теорії та практики [Текст] : монографія / 

В. Ф. Піхоцький ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. - Львів : Вид-во 

Львів. політехники, 2014. – 334 

Заплановані навчальні заходи та методи викладання. 

Лекції, семінарські заняття з використанням активних методів навчання. 

Методи оцінювання:  

– поточний контроль (тестування) 

– підсумковий контроль – екзамен письмовий. 

Мова навчання та викладання.  Українська 

 

 

4.51. НАЗВА. МИТНІ ПЛАТЕЖІ.  
Тип. За вибором . 

Рік навчання. 2021\2022. 

Семестр. VIII. 

Лектор,вчене звання, науковий ступінь, посада. Волосович С. В., 

докт. екон. наук, проф. 

 Результати навчання. . Формування системи теоретичних знань та 

практичних навичок у сфері справляння митних податків і зборів. 



Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Економічна теорія», 

«Податкова система ». 

Зміст. Місце митних платежів у структурі зовнішньоторговельної 

політики держави. Економічна сутність мита. Митна вартість. Порядок 

вирішення спірних  питань щодо митної вартості.Порядок справляння 

мита. Порядок справляння акцизного податку при здійсненні ЗЕД. 

Порядок справляння податку на додану вартість (ПДВ)  при здійсненні 

ЗЕД. Особливості оподаткування 

деяких видів зовнішньоекономічної діяльності. 

Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси / засоби. 

1.Волосович С.В. Митні платежі: опор. консп. лекц. / С.В. Волосович, 

О.Ю. Апостолюк. – К.: КНТЕУ, 2016. - 74 с. 

2.Волосович С.В. Оподаткування зовнішньоекономічної діяльності: 

Навч. посібник /С.В. Волосович, Т.Д. Ліпіхіна. – К.: Атіка, 2009. - 288 с. 

3.Митна політика та митна безпека України: монографія; за заг. ред. 

П.В. Пашка, І. Г.Бережнюка. – Хмельницький.: ПП Мельник А.А., 2013. 

– 338 с. 

Заплановані навчальні заходи та методи викладання. 

Лекції, семінарські практичні заняття з використанням інформаційних 

технологій та активних методів навчання. 

Методи оцінювання: 

– поточний контроль (опитування, колоквіум) 

– підсумковий контроль – екзамен письмовий. 

Мова навчання та викладання. Українська. 

 

4.52. НАЗВА. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК У ФІНАНСОВИХ 

УСТАНОВАХ. 
Тип. За вибором (для спеціалізації Страхування). 

Рік навчання. 2021/2022. 

Семестр. VIІ. 

Лектор, вчене звання,науковий ступінь, посада: Недеря Л. В., к.е.н, 

доцент   

Результати навчання. Формування системи теоретичних знань та 

практичних навичок щодо процедур обліку у кредитній спілці, 

ломбарді, недержавному пенсійному фонді, ІСІ, страховій компанії, 

лізинговій компанії, фонді фінансування будівництва, факторинговій 

компанії. 

Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Бухгалтерський 

облік», «Страхування», «Фінансове право». 

Зміст. Побудова бухгалтерського обліку у фінансових компаніях.  Облік 

діяльності кредитної спілки.  Специфіка обліку операцій 

ломбарду.Облік у лізингових компаніях. Облік основних операцій 



інститутів спільного інвестування. Облік в установі накопичувального 

пенсійного  забезпечення. Облік у страховій компанії.  Облік операцій 

фондів фінансування будівництва.Облік у факторингових компаніях   

Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби.  

1.Міжнародні стандарти фінансової звітності. 

2. Положення про особливості бухгалтерського обліку операцій 

інститутів спільного інвестування, рішення НКЦПФР від 26.11.2013 № 

2669 [Електронний ресурс] :Режим доступу: 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z2156-13 .  

3. Рекомендації щодо застосування МСФЗ для цілей ведення 

бухгалтерського обліку і складання фінансової звітності недержавними 

пенсійними фондами – Киів, 2015. – 53с. 

 4. Небанківські фінансові установи: управління, фінанси та облік 

[Текст] : монографія / [С. О. Криниця та ін.] ; за наук. ред. канд. екон. 

наук, доц. С. О. Криниці ; Черкас. ін-т банк. справи Ун-ту банк. справи 

Нац. банку України (м. Київ). - Черкаси : [ДКС Центр], 2010. - 408 с.  

Заплановані навчальні заходи та методи викладання. Лекції, 

практичні. 

Методи та критерії оцінювання.  
– поточний контроль (опитування, колоквіум, тестування); 

– підсумковий контроль (екзамен письмовий). 

Мованавчання та викладання. Українська 

 

 

Опис окремих дисциплін для спеціалізації «Державні фінанси» 

 

 

4.53. НАЗВА. ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ І ТЕХНОЛОГІЇ У 

ФІНАНСОВИХ УСТАНОВАХ.  
Тип. За вибором  

Рік навчання. 2021/2022. 

Семестр. VIII. 

Лектор, вчене звання,науковий ступінь, посада. Демідов П.Г., канд. 

техн. наук, доц. 

Результати навчання. Формування системи теоретичних знань з 

сучасної теорії інформаційних технологій, які покладені в основу 

автоматизованої інформаційної системи казначейства та набуття 

навичок використання цих знань на практиці. 

Обов’язкові попередні навчальні дисципліни.  

«Економічна інформатика», «Фінанси», «Бюджетна система», 

«Казначейська система обслуговування  бюджетів».  



Зміст. Значення автоматизації у бюджетному процесі. Необхідність 

автоматизації функціонування казначейських органів. Електронний 

документообіг у казначействі. Особливості програмного забезпечення 

казначейських операцій. Системне програмне забезпечення 

казначейських операцій. Прикладне програмне забезпечення 

казначейських операцій. Використання технічних засобів для 

автоматизації казначейства. Телекомунікаційне середовище 

казначейства. Захист інформації в казначейських органах. Основні 

функції Державного казначейства України, на яких ґрунтується робота 

автоматизованої інформаційної системи казначейства. Розвиток 

інформаційних систем у Державному казначействі України. Критерії 

вибору серед альтернативних програмних продуктів у Державному 

казначействі України. Характеристика системи «клієнт-банк». Сутність 

платіжних систем. 

Платіжні інструменти. Основні вимоги до платіжних систем. 

Технологічна інфраструктура платіжних систем. Організація 

розрахунків. Сутність системи електронних платежів Національного 

банку України. Її завдання та функції. 

Головні принципи роботи в системі електронних платежів 

Національного банку України. Структурна схема системи електронних 

платежів Національного банку України та її складові. Проходження 

платежів у системі електронних платежів Національного банку України. 

Перспективи входження Державного казначейства України в систему 

електронних платежів Національного банку. 

 Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси / засоби. 
1.Береза А.М. Основи створення інформаційних систем / А.М. Береза. – 

К. :  Київ. нац. екон. ун-т, 2012. 

2. Сусіденко В. Т. Інформаційні системи і технології в обліку. [текст] 

навч. посіб. / В. Т. Сусіденко. – К.: «Центр учбової літератури», 2016.  

3. Кліменко О.В. Інформаційні системи і технології в обліку. 

Навчальний посібник.- К.:ЦУЛ,2013 

 Заплановані навчальні заходи та методи викладання. 

Лекції, практичні заняття. Поєднання традиційних та нетрадиційних 

методів викладання із використанням інноваційних технологій: лекції 

(оглядова/ тематична/ лекція із заздалегідь запланованими помилками); 

практичні заняття (тренінг/ презентація/ комплексне завдання). 

Методи оцінювання:  

– поточний контроль (тестування/ перевірка конспекту/ тестування за 

блоками тем / контрольні практичні завдання); 

– підсумковий контроль – екзамен письмовий . 

Мова навчання та викладення. Українська. 

   



Опис окремих дисциплін для спеціалізації «Управління 

державними фінансовими ресурсами» 

 

4.54. Назва. Казначейська справа. 

Тип. Обовязкова. 

Рік навчання. 2020/2021 

Семестр. V. 

Лектор,вчене звання, науковий ступінь, посада. Микитюк І.С., канд. 

екон. наук, доц. 

Результати навчання. Формування системи теоретичних знань та 

практичних навичок у сфері функціонування Державної казначейської 

служби України, основних казначейських операцій з касового 

виконання Державного та місцевих бюджетів. 

Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Фінанси», «Бюджетна 

система», « Податкова система » 

Зміст. Становлення та розвиток казначейської справи.. Започаткування 

інституту казначейства. Організаційні основи Казначейства України. 

Функції органів Казначейства.  Казначейство України як орган  

оперативного управління фінансовими ресурсами держави. Платіжна 

система виконання бюджету. Казначейське обслуговування  державного 

бюджету. Казначейське обслуговування  місцевих бюджетів. 

Казначейські системи зарубіжних країн. 

Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси / засоби. 
1. Казначейська система: Підручник /Стоян В.І.,Даневич М.О., Мац 

М.Й./- К., Центр учбової літератури, - 2014.- 868 с. 

2.Державне фінансове регулювання економічних перетворень: 

монографія / За заг. ред..А.А.Мазаракі.- К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 

2015.-376 с. 

3. Опалко К.С. Казначейська справа: Навч. посіб. /К.С.Опалко, - 

К.:Аграрна освіта. - 2014.-296с. 

4. Форкун І.В. Основи казначейської справи: навч.посіб. / І.В. Форкун, 

Н.Л.Фролова – 3-е вид., випр.. та доповн. –Львів: Новий Світ , 2013.  

Заплановані навчальні заходи та методи викладання. 

Лекції, семінарські, практичні заняття з використанням інформаційних 

технологій та активних методів навчання. 

Методи оцінювання:  

– поточний контроль (опитування, колоквіуми, тестування); 

– підсумковий контроль (екзамен письмовий). 

Мова навчання та викладання. Українська. 

 

 



4.55. НАЗВА. ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ І ТЕХНОЛОГІЇ У 

КАЗНАЧЕЙСТВІ.  
Тип. За вибором. 

Рік навчання. 2021/2022. 

Семестр. VIII. 

Лектор,вчене звання, науковий ступінь, посада. Микитюк І.С. 

к.е.н.,доц. 

Результати навчання. Формування системи теоретичних знань та 

практичних навичок з основних положень теорії інформаційних 

технологій, які покладені в основу автоматизованої інформаційної 

системи казначейства та використання цих знань на практиці. 

Обов’язкові попередні навчальні дисципліни.  

«Економічна інформатика», «Фінанси», «Бюджетна система», 

«Казначейська система обслуговування  бюджетів».  

Зміст. Значення автоматизації у бюджетному процесі. Необхідність 

автоматизації функціонування казначейських органів. Електронний 

документо обіг у казначействі. Особливості програмного забезпечення 

казначейських операцій. Основні функції Державного казначейства 

України, на яких ґрунтується робота автоматизованої інформаційної 

системи казначейства. Розвиток інформаційних систем у Державному 

казначействі України. Критерії вибору серед альтернативних 

програмних продуктів у Державному казначействі України. 

Характеристика системи «клієнт-банк». Сутність платіжних систем. 

Запровадження системи дистанційного обслуговування клієнтів через 

ПТК «Клієнт Казначейства- Казначейство». Рівень безпеки та 

відмовостійкості системи. Запровадження новітніх електронних 

сервісів. Забезпечення підтримки функціонування системи «Електронне 

казначейство». Захист інформації в системи казначейства. Обмін 

інформацією між органами казначейства та іншими учасниками 

бюджетного процесу. 

Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси / засоби. 
1. Про електронний цифровий підпис: Закон України від 22.05.2003 

№ 852-IV: [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/ 852-15  

2. Стоян В. І. Казначейська система : підручник / В. І. Стоян, О. С. 

Даневич, М. Й. Мац. – 3-тє вид. змін. й доп. – К. : Центр учбової 

літератури, 2014. – 868 с.  

3. Юрій С. І. Казначейська система : підручник / С. І. Юрій, В. І. Стоян, 

О. С. Даневич, – 2-гє вид. змін. й доп. – Тернопіль : Карт-бланш, 2013. – 

818с.  

4. Електронні сервіси [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

http://www.treasury.gov.ua/main/uk/publish/category/248077  



Заплановані навчальні заходи та методи викладання. 

Лекції, практичні заняття. Поєднання традиційних та нетрадиційних 

методів викладання із використанням інноваційних технологій: лекції 

(оглядова/ тематична/ лекція із заздалегідь запланованими помилками); 

практичні заняття (тренінг/ презентація/ комплексне завдання). 

Методи оцінювання:  

– поточний контроль (тестування/ перевірка конспекту/ тестування за 

блоками тем / контрольні практичні завдання); 

– підсумковий контроль – (екзамен письмовий).). 

Мова навчання та викладення. Українська. 

 

Опис окремих дисциплін для спеціалізації «Податкова справа» 

 

4.56. НАЗВА. ПОДАТКОВЕ ПРАВО.  

Тип. За вибором. 

Рік навчання. 2020–2021. 

Семестр. VI. 

Лектор, вчене звання, науковий ступінь, посада. Сударенко О.В., 

к.ю.н., доц. 

Результати навчання. Формування системи теоретичних знань та 

практичних навичок щодо поняття, ознак, функцій податку та елементів 

його правового механізму; принципів податкової політики держави та 

податкової системи, прав та обов’язків суб’єктів податкових 

правовідносин, правильного застосування, неухильного дотримання та 

запобігання невиконанню вимог податкового законодавства.  

Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Правознавство», 

«Фінансове право».  

Зміст. Загальні положення податкового права. Правові основи 

податкової системи України. Правове становище органів, що 

здійснюють мобілізацію грошових коштів у централізовані фонди 

держави. Загальна характеристика податкових систем окремих 

зарубіжних країн. Правове регулювання податків з юридичних осіб. 

Правове регулювання податків із фізичних осіб. Правове регулювання 

податків, що сплачують юридичні та фізичні особи. Відповідальність за 

порушення податкового законодавства. 

Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби. 

1. Гетманцев Д. О. Теорія, принципи та історія податку. Правовий 

аспект: наук.-практ. посіб. / Д. О. Гетманцев, В. Л. Форсюк, І. С. 

Бєліцький ; Нац. шк. суддів України, Юрид. компанія «Jurimex». – Київ : 

Юрінком Інтер, 2015. – 494 с. 



2. Волощук М. Г. Податкове право: навч. посіб. / М. Г. Волощук, М. В. 

Менджул ; Держ. ВНЗ «Ужгород. нац. ун-т» [та ін.]. – Ужгород : Вид-во 

Олександри Гаркуші, 2015. – 201 с. 

3. Мартинюк В. П. Податкове право: навч. посіб. / Мартинюк В. П., 

Михальчук Н. М. ; Терноп. нац. екон. ун-т. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – 

273 с. 

4. Чорномаз О. Б. Податкове право України : навч. посіб. / О. Б. 

Чорномаз. – Львів : ЛДУВС, 2016. – 700 с.  

5. Рєзнік О. М. Податкове право України (у схемах і таблицях): навч. 

посіб. / О. М. Рєзнік, А. В. Солонар ; Сум. держ. ун-т. – Суми : Мрія-1, 

2015. – 123 с. 

Заплановані навчальні заходи та методи викладання. Поєднання 

традиційних і нетрадиційних методів викладання із використанням 

інноваційних технологій:  

– лекції (оглядова); 

– семінарські, практичні, (тренінг / презентація / дискусія / моделю-

вання ситуацій / робота в малих групах / інше), самостійна робота, 

консультації.  

Методи оцінювання.  
– поточний контроль (тестування, усне / письмове опитування, 

вирішення ситуаційних завдань, реферативні повідомлення та їх 

обговорення, перевірка індивідуальних завдань тощо); 

– підсумковий контроль – (екзамен письмовий). 

Мова навчання та викладання. Українська. 

 

4.57. НАЗВА. УПРАВЛІННЯ ПУБЛІЧНИМИ ЗАКУПІВЛЯМИ. 

Тип. За вибором. 

Рік навчання.2021/2022. 

Семестр. VII. 

Лектор, вчене звання, науковий ступінь, посада. Міняйло О. І., доц., 

канд. екон. наук, декан факультету економіки, менеджменту та 

психології. 

Результати навчання. Формування системи теоретичних знань з 

питань публічних закупівель та набуття практичних навичок із 

формування та обґрунтування плану закупівлі на певний період; вибору 

процедури публічних закупівель; розробки тендерної документації; 

розробки критеріїв та оцінки тендерних пропозицій. 

Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Економічна теорія», 

«Державне управління та місцеве самоврядування», «Менеджмент», 

«Правознавство». 

Зміст дисципліни. Теоретико-методологічні засади здійснення 

публічних закупівель. Державна політика у сфері здійснення публічних 



закупівель. Організаційні засади здійснення публічних закупівель. 

Визначення конкурентоспроможності продукції учасників тендерних 

торгів. Процедури здійснення публічних закупівель. Документальне 

забезпечення процедур публічних закупівель. Сучасний стан, тенденції 

та розвиток системи публічних закупівель в Україні. Інформаційні 

технології у сфері публічних закупівель. Міжнародний досвід 

здійснення публічних закупівель. Державний контроль та координація у 

сфері публічних закупівель. 

Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби: 

1. Збірник директив ЄС з питань державних закупівель. Січень 2015. 

[Електронний ресурс] – Режим доступу: 

http://eupublicprocurement.org.ua/wp-content/uploads/2015/02/EU-PP-

Directives-Compendium_UKR.pdf 

2. Константинова В. С. Державні закупівлі: правила проведення та 

участі в них: метод. посіб. / В. С. Константинова. - Х.: Фактор, 2012. - 

197 с. 

3. Методичний посібник з питань публічних закупівель. Розроблено 

експертами Ua-Tenders.com. - К., 2017. - 190 с. 

4. Станкус Т. Бюджетний процес / Державні закупівлі в органах 

місцевого самоврядування / Т. Станкус, В. Матвєєва. — Х.: Фактор, 

2016. — 112 с. 

5. Станкус Т. Бюджетний процес / Державні закупівлі в органах 

місцевого самоврядування: [практ. посіб.] / Тетяна Станку, Вікторія 

Матвєєва; Швейц.-укр. проект "Підтримка децентралізації в Україні" 

(DESPRO), Skat-Swiss resource centre and consultancies for development. - 

Харків : Фактор, 2016. - 107 с. 

Заплановані навчальні заходи та методи викладання. проведення 

лекційних та практичних занять; робота в системі дистанційного 

навчання; перевірка ситуаційних завдань; тестування; контроль 

самостійної роботи студента. 

Методи оцінювання:  

– поточний - перевірка ситуаційних завдань, тестування, контроль 

самостійної роботи студента, комплексна контрольна робота 

– підсумковий – (екзамен письмовий).. 

Мова навчання та викладання. Українська. 

 

4.58. НАЗВА. ПОДАТКОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ. 
Тип. Обов’язкова. 

Рік навчання. 2021/2022. 

Семестр. VII. 

Лектор, вчене звання,науковий ступінь, посада. Козарезенко Л.В.., 

док. екон. наук, проф. 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=EC&P21DBN=EC&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%92$
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=EC&P21DBN=EC&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%81%20%D0%A2$


Результати навчання. Формування системи теоретичних знань і 

набуття навичок щодо функціонування системи податкового 

регулювання соціально-економічного розвитку, особливостей реалізації 

регулюючої функції податків. 

Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Фінанси», «Бюджетна 

система», «Податкова система». 

Зміст. Сутність податкового регулювання економіки. Інституційне 

забезпечення формування системи податкового регулювання. 

Інструменти, методи та форми податкового регулювання. Вплив 

податкового навантаження та структури податків на економічні 

процеси. Податкові пільги та їх класифікація. Податкові стимули 

інтенсифікації ділової активності, інвестиційної та інноваційної 

діяльності. Соціальні аспекти податкового регулювання. 

Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси / засоби. 

1. Бюджетна підтримка та податкове стимулювання національної 

економіки України : [монографія] / Л. Л. Тарангул, А. М. Вдовиченко, 

А. А. Галюта та ін.; ред.: Л. Л. Тарангул; Держ. податк. служба України, 

Нац. ун-т держ. податк. служби України. - Ірпінь : Фенікс, 2012. - 531 c. 

2.  Лук’яненко І. Г. Бюджетно-податкова політика України: нові 

виклики: монографія / І. Лук'яненко, М. Сидорович. – К.: НаУКМА, 

2014. – 229 с. 

3.  Державне фінансове регулювання економічних перетворень : 

монографія / [І. Я. Чугунов та ін.] ; за заг. ред. А. А. Мазаракі ; Київ. 

нац. торг.-екон. ун-т. - Київ : КНТЕУ, 2015. – 375 с. 

4. Податкова політика держави: теорія формування та практика 

реалізації : монографія / [Тарангул Л. Л. та ін.] ; Нац. ун-т держ. податк. 

служби України, Н.-д. центр з пробл. оподаткування. - Ірпінь : ВЦ НУ 

ДПС України, 2013. – 405 с. 

5.  Податкове регулювання соціального розвитку: світовий досвід та 

тенденції в Україні : монографія / за заг. ред. Ю. Б. Іванова. – Х. : ВД 

"ІНЖЕК", 2012. – 496 с. 

Заплановані навчальні заходи та методи викладання. 

Лекції, семінарські, практичні заняття з використанням інформаційних 

технологій та активних методів навчання. 

Методи оцінювання:  
– поточний контроль (опитування, колоквіуми, тестування); 

– підсумковий контроль (письмовий екзамен). 

Мова навчання та викладання. Українська. 

 

4.59. НАЗВА. АДМІНІСТРУВАННЯ ПОДАТКІВ І ЗБОРІВ.  
Тип. Обов’язкова. 

Рік навчання. 2021/2022. 



Семестр. VII. 

Лектор, вчене звання,науковий ступінь, посада: Пелешко Н.М., ст. 

викл. 

Результати навчання. Формування системи теоретичних знань та 

практичних навичок з теоретичних, нормативно-правових та 

прикладних засад адміністрування податків і зборів в Україні. Знання 

положень і процедур реєстрації та обліку платників податків, обробки 

податкових декларацій, обліку податкових платежів та податкових 

зобов’язань, обслуговування платників податків, податкового контролю, 

апеляції платників податків та адміністрування податкового боргу. 

Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Фінанси», «Податкова 

система». 

Зміст. Система адміністрування податків та зборів в Україні. Облік 

платників податків і зборів у контролюючих органах. Приймання та 

обробка податкових декларацій платників податків. Податковий 

контроль у системі адміністрування податків і зборів. Визначення суми 

податкових та грошових зобов’язань платника податків 

контролюючими органами. Адміністрування податкового боргу. 

Конфлікт інтересів у податкових правовідносинах та шляхи його 

вирішення. 

Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси / засоби. 

1. Податковий кодекс від 02.12.2010 р. № 2755-VI, зі змінами та 

доповненнями [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2755-17. 

2. Адміністрування податків: навч. посіб.: для студ. ВНЗ / 

Т.В. Калінеску, В.О. Корецька-Гармаш, В.В. Демидович. – К.: Центр 

учб. л-ри, 2013. – 288 c. 

3. Адміністрування податків в Україні: організація та напрями 

трансформації: монографія / А.І. Крисоватий, Т.Л. Томнюк; Терноп. 

нац. екон. ун-т. – Т.: ТНЕУ, 2012. – 211 c. 

4. Адміністрування податків, зборів, платежів: навч. посіб. / 

В.П. Хомутенко, І.С. Луценко, А.В. Хомутенко; за заг. ред. 

В.П. Хомутенко. – Одеса: «Атлант», 2015. – 314 с. 

5. Проскура К.П. Податкове адміністрування в Україні в 

посткризовий період: ефективність та напрями модернізації: 

монографія. – К.: ТОВ «Емкон», 2014. – 376 с. 

Заплановані навчальні заходи та методи викладання. Лекції, 

семінарські, практичні заняття з використанням інформаційних 

технологій та активних методів навчання. 

Методи оцінювання:   
- поточний контроль (опитування, тестування, перевірка результатів 

самостійної роботи); 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2755-17


- підсумковий контроль (екзамен письмовий). 

Мова навчання та викладання. Українська. 

 

4.60. НАЗВА. ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ І ТЕХНОЛОГІЇ В 

МИТНІЙ СПРАВІ. 
Тип. За вибором. 

Рік навчання. 2021/2022. 

Семестр. VIII. 

Лектор,вчене звання, науковий ступінь, посада. Микитюк І.С. к.е.н. 

доцент. 

Результати навчання. Формування системи теоретичних знань та 

практичних навичок роботи з сучасними інформаційними системами та 

прикладним програмним забезпеченням, що використовуються в митній 

справі. 

Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Фінанси», «Бюджетна 

система», «Митні платежі», «Податкова система». 

Зміст. Характеристика системи інформаційного забезпечення в митній 

справі як об’єкта автоматизації. Особливості обробки митної 

інформації. Створення та використання автоматизованих інформаційних 

технологій в митній справі. Автоматизація процесу справляння митних 

платежів.  

Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси / засоби. 
1. Митний кодекс України від від 13.03.2012 № 4495-VI 

2.Волосович С.В.,Апостолюк О.Ю. Митні платежі: опор. консп. лекц. / 

С.В. Волосович. – К.: КНТЕУ, 2017. 

3. Митні інформаційні технології : навчальний посібник / за ред. П. В. 

Пашка. - К.: Знання, 2011. - 391 с. 

Заплановані навчальні заходи та методи викладання. Лекції, 

семінарські та практичні заняття з використанням інформаційних 

технологій. 

Методи оцінювання:  

– поточний контроль (тестування, опитування); 

– підсумковий контроль (екзамен письмовий). 

Мова навчання та викладання. Українська. 

 

 

Опис окремих дисциплін для спеціалізації «Страхування» 

 

4.61. НАЗВА. СТРАХОВЕ ПРАВО.  
Тип. За вибором. 

Рік навчання. 2020/2021. 

Семестр. V.  



Лектор,вчене звання, науковий ступінь, посада. Севастьяненко О.В.,  

старш. викл. 

Результати навчання. Формування системи теоретичних знань та 

практичних навичок з використання правових знань, пов’язаних зі 

страхування юридичних і фізичних осіб. 

Обов’язкові попередні навчальні дисципліни.«Фінансове право». 

Зміст. Поняття, система і джерела страхового права. Місце страхового 

права в правовій системі України. Державне регулювання страхових 

відносин в Україні. Правовий статус суб’єктів страхування. 

Ліцензування страхової діяльності. Особливості особистого 

страхування. Правове регулювання майнового та страхування 

відповідальності. Договір страхування як підстава виникнення 

страхових відносин. Правове регулювання перестрахування та 

співстрахування. 

Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси / засоби. 
1. Степанова Т.В. Страховое право Украины: Учебное пособие. – 

Одесса: Атлант, 2014. – 183 с. 

2. Правове регулювання страхової діяльності : навч. посіб. / О. П. 

Гетманець, О. М. Шуміло, Т. В. Колєснік та ін. ; за ред. О. П. Гетманець, 

О. М. Шуміла. – 2-ге вид., із змінами. – Харків : Право, 2014. – 400 с.. 

3. Страхування: теорія і практика : навч.-метод. посіб. / за ред. проф. 

Н.В. Внукової. – Х., 2008. 

Заплановані навчальні заходи та методи викладання. 

Поєднання традиційних та нетрадиційних методів викладання із 

використанням інноваційних технологій: – лекції (оглядова/ 

тематична);– семінарські заняття (тренінг/ презентація/ дискусія/ робота 

в малих групах/ інше). 

Методи оцінювання 

– поточний (тестування, усне/ письмове опитування, перевірка 

дайджесту/ комплексна контрольна робота тощо); 

− підсумковий контроль (екзамен письмовий). 

Мова навчання та викладання. Українська. 

 

4.62. НАЗВА.СТРАХОВІ ПОСЛУГИ. 

Тип.  Обов’язкова. 

Рік навчання. 2020/2021. 

Семестр. VI. 

Лектор, вчене звання,науковий ступінь, посада. Ротова Т.А., канд. 

екон. наук, доц.  

Результати навчання. Формування системи теоретичних знань та 

практичних навичок щодо сутності та особливостей страхових послуг, 



що надаються страховими компаніями на сучасному страховому ринку 

України. 

Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Фінанси», 

«Статистика», «Страхування». 

Зміст. Страхові послуги та особливості їх реалізації. Порядок укладання 

та ведення страхового договору. Страхування життя та пенсій. 

Страхування від нещасних випадків та медичне страхування. 

Страхування майна та відповідальності підприємств. Страхування 

кредитних та фінансових ризиків. Транспортне страхування. 

Страхування майна і відповідальності громадян. 

Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси / засоби. 
1. Страхові послуги: навч. посібник / Д. І. Дема, О. М. Віленчук, І. В. 

Дем’янюк; за заг. ред. Д. І. Деми. – [3-тє вид., стереотипне]. – К.: Алерта 

2017. – 526 с. 

2. Толстенко О.Ю. Система страхування автомобільного транспорту в 

Україні: монографія.  –Тернопіль: підручники і посібники, 2011. 

3.Хейдема Дж. М.: Инфотропик Медиа. 2012.Увлеченный менеджер по 

продажам. Хейдема Дж. М.: Инфотропик Медиа, 2012. 

4. Ширінян Л.В. Мікрострахування в Україні: бути чи не бути?: 

монографія. – Черкаси: Чабаненко Ю.А., 2012. 

Заплановані навчальні заходи та методи викладання. 

Лекції, семінарські, практичні заняття з використанням інформаційних 

технологій та активних методів навчання. 

Методи оцінювання:  

– поточний контроль (опитування, розв’язання задач, тестування);– 

підсумковий контроль (екзамен, курсова робота для спеціалізації 

«Страхування»). 

Мова навчання та викладання. Українська. 

 

4.63. НАЗВА.СТРАХОВИЙ МАРКЕТИНГ. 
Тип. Обов'язкова. 

Рік навчання. 2021/2022. 

Семестр. VII. 

Лектор,вчене звання, науковий ступінь, посада. Селіверстова Л.С. 

док.економ.наук.проф. 

Результати навчання. Формування теоретичних знань та набуття 

практичних навичок щодо застосування маркетингових інструментів та 

методології здійснення продуктової, тарифної, комунікаційної та 

збутової політики страховою компанією, розробки та впровадження 

ефективних маркетингових стратегій. 

Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Страхування», 

«Страхові послуги». 



Зміст. Сутність та функції страхового маркетингу. Характеристика 

страхового продукту в системі маркетингу. Механізм інтеграції в 

системі страхового маркетингу. Маркетингові дослідження в 

страхуванні та їх інформаційне забезпечення. Моніторинг страхового 

ринку та його сегментація. Продуктова, тарифна, збутова та 

комунікаційна політика страхових компаній. Маркетингова стратегія 

страхової компанії. 

Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси / засоби. 
1. Литовченко І. Л., Рулінська О.В., Новошинська Л.В., Баранова В.Г. 

Стратегічне маркетингове планування в страхових компаніях : 

[монографія] / І. Л. Литовченко, О.В. Рулінська, Л.В. Новошинська, В.Г. 

Баранова; — Одеса :ИНВАЦ, 2014. — 280 с. 

2. Страховий менеджмент. Навчальний посібник./. І.Г.Сокиринська, 

Т.О. Журавльова, І.Г.Аберніхіна – Дніпропетровськ: Пороги, 2016. – 237 

с. 

3. Терещенко Т.Е.  Страховой маркетинг: учебное пособие в схемах, 

таблицах, комментариях для студентов высших учебных заведений. – 

Днепропетровск: Днепропетровская государственная финансовая 

академия, 2013.– 249 с. 

4. Финансовый маркетинг: теория и практика: учебник / О.А. 

Артемьева, С.В. 

Карпова, Б.С. Касаев и др.; под общ. ред. С В. Карповой. – М.: 

Издательство Юрайт, 2013. – 424 с 

Заплановані навчальні заходи та методи викладання. 

Лекції, семінарські, практичні заняття з використанням інформаційних 

технологій та активних методів навчання. 

Методи оцінювання:  

 – поточний контроль (опитування, колоквіум, тестування); 

– підсумковий контроль (екзамен письмовий). 

Мова навчання та викладання. Українська. 

 

4.64. НАЗВА.ПЕРЕСТРАХУВАННЯ.  

Тип. Обов'язкова. 

Рік навчання. 2021/2022. 

Семестр. VIІ. 

Лектор, вчене звання,науковий ступінь, посада. Маруженко Д.С., 

канд. екон. наук, старш. викл. 

Результати навчання. Формування системи теоретичних знань та 

практичних навичок щодо основних положень теорії та практики 

операцій з перестрахування, знання, які необхідні студенту для 

розуміння механізму перестрахування, форм, типів і методів його 



проведення, взаємовідносин сторін при здійсненні перестрахування, 

вивчення досвіду зарубіжних країн у галузі перестрахування. 

Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Фінанси», 

«Страхування». 

Зміст. Економічна сутність і значення перестрахування. Функції 

перестрахування. Ринок перестрахування. Форми перестрахування. 

Типи перестрахування: пропорційний та непропорційний. Оцінка 

фінансової стійкості та платоспроможності перестраховика. Кредитний 

ризик у діяльності страховика, пов’язаний із операціями 

перестрахування. Елементи перестрахової послуги. Визначення ціни за 

перестрахування. Політика перестрахування як елемент стратегічного 

плану страхової компанії. 

Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси / засоби. 
1. Кнейслер О. В. Ринок перестрахування України : теоретико-

методологічні домінанти формування та пріоритети розвитку : моногр. / 

О. В. Кнейслер. – К. : Центр учбової літератури, 2012 

2. Рябенко Г.М. Страхування: навчальний посібник /Г.М. Рябенко, Н.М. 

Сіренко, А.С. Кравченко. – Миколаїв: МНАУ, 2014. – 399 с.  

3. Про порядок провадження діяльності страховими посередниками: 

Постанова  КМУ  від   18.12.1996 No  1523, зі змінами та доповненнями  

[Електронний  ресурс]. –  Режим  доступу : 

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/1523-96-%D0%BF. 

Заплановані навчальні заходи та методи викладання. 

Лекції, семінарські, практичні заняття з використанням інформаційних 

технологій та активних методів навчання. 

Методи оцінювання: 

− поточний контроль (опитування, колоквіуми); 

− підсумковий контроль (письмовий екзамен). 

Мова навчання та викладання. Українська. 

 

4.65. НАЗВА. АКТУАРНІ РОЗРАХУНКИ. 
Тип. Обов'язкова. 

 Рік навчання. 2021/2022. 

 Семестр. VIII. 

Лектор,вчене звання, науковий ступінь, посада. Ружицький І.С. канд. 

фіз. мат. наук, доц.  

4.6. Результати навчання. Формування системи теоретичних знань та 

практичних навичок з основ сучасної актуарної математики по страху-

ванню життя та ануїтетів в індивідуальних та колективних моделях 

страхування; однодекрементні та багатодекрементні таблиці та їх 

застосування при страхуванні ануїтетів; набуття практичних навичок 



ведення основних актуарних розрахунків і обчислення характеристик 

тривалості життя, вартості страхування, нетто-резервів тощо. 

Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Фінансова 

математика», «Страхування», «Страхові послуги». 

Зміст. Індивідуальне страхування: основні характеристики тривалості 

життя; страхові ануїтети; короткострокове та довгострокове 

страхування життя; періодичні премії; нетто-резерви; однодекрементні 

та багатодекрментні таблиці вибуття та їх застосування при страхуванні 

ануїтетів. 

Групове страхування: статуси і їх характеристики; актуарні функції для 

статусів; періодичні премії і нетто-резерви при страхуванні статусів; 

реверсивні ануїтети, їх вартість і нетто-резерви; пенсійні схеми, методи 

індивідуальних та групових актуарних витрат при пенсійному 

страхуванні.  

Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси / засоби. 
1. Актуарні розрахунки : навчальний посібник / О. В. Козьменко, О. В. 

Кузьменко. – Суми : Університетська книга, 2014. 

2.Фалин Г.И. Математические основы теории страхования жизни и 

пенсионных схем. – М. : Анкил, 2002. – 262 с. 

3.Шумелда Я. Основи актуарних розрахунків / Я. Шумелда. – Т. : 

Підручники&посібники, 2005. 

4.Карташова С.С. ,Рязанцева В.В. Теорія ймовірності та математична 

статистика: практикум: навч.посібник-К.:КНТЕУ 2011 40с. 

5. Статистичні методи в ризиковому страхуванні: метод, рек. та практ. 

завдання / М—во освіти і науки України, Чернів. нац. ун—т ім. Ю. 

Федьковича; уклад.: Антонюк С. В., Дорошенко I. В., Малик І. В. — 

Чернівці: ЧНУ, 2013. 

 Заплановані навчальні заходи та методи викладання. 

Лекції, практичні заняття. 

 Методи оцінювання:  

– поточний контроль (опитування, тестування); 

– підсумковий контроль (екзамен письмовий). 

Мова навчання та викладання. Українська. 

 

4.66. НАЗВА.ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ І ТЕХНОЛОГІЇ У 

ПЕНСІЙНОМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННІ.  

Тип. За вибором. 

Рік навчання. 2021/2022. 

Семестр. VIII. 

Лектор,вчене звання, науковий ступінь, посада. Малецький О.М., 

старш. викл. 



Результати навчання. Формування знань, умінь і набуття практичних 

навичок роботи з сучасними інформаційними системами та прикладним 

програмним забезпеченням, що використовуються органами пенсійного 

фонду. 

Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Фінанси», «Бюджетна 

система», «Соціальне страхування». 

Зміст. Характеристика системи пенсійного забезпечення як об’єкта 

автоматизації. Особливості обробки інформації в ПФУ. Створення та 

використання автоматизованих інформаційних технологій в ПФУ. 

Автоматизація персоніфікованого обліку. Організація автоматизованого 

взаємозв’язку ПФУ з платниками. 

Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси / засоби.  
1. Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування : Закон 

України від 9 липня 2003 р. №1058-ІV, зі змінами та допов. – Режим 

доступу : http://zakon.nau.ua/doc/?uid=1088.397.0 

2. Фінанси пенсійного забезпечення: Монографія /  І.Я. Чугунов,  О.В. 

Насібова К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т,  2017. – 248с.  

3. Пенсійне  забезпечення  :  навчальний  посібник  /  Т.  В.  Калінеску, 

О. О.  Недобєга,  О.  Д.  Кирилов  /  [кер.  авт.  кол.  і  наук.  ред.  проф. 

Т. В. Калінеску]. -  Луганськ: вид-во СНУ ім. В. Даля, 2013. -   288 с. 

4. Грушко В.І. Пенсійна система: підручник / за ред. В.І. Грушка.- К.: 

ВНЗ "Університет економіки та права "КРОК", 2017. - 368 с. 

Заплановані навчальні заходи та методи викладання.Лекції, 

семінарські та практичні заняття з використанням інформаційних 

технологій. 

Методи оцінювання:  

− поточний контроль (тестування, опитування); 

− підсумковий контроль (письмовий екзамен). 

Мова навчання та викладання. Українська. 

 

4.67. НАЗВА. ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ І ТЕХНОЛОГІЇ У 

СТРАХУВАННІ. 

Тип. За вибором. 

Рік навчання. 2021-2022р,  

Семестр VIII. 

Лектор,вчене звання, науковий ступінь, посада. Селіверстова Л.С., 

д.е.н., проф. 

Результати навчання. Формування знань щодо сучасних 

інформаційних технологій на ринку страхових послуг, вміння 

працювати з програмами, що дозволяють вести облік страхових бізнес-

процесів. 



Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Економічна 

інформатика», «Страхування», «Страхові послуги», «Перестрахування». 

Зміст. Сучасні інформаційні технології у стратегії розвитку страхового 

ринку, їх інтеграція у бізнес-процеси страховика. Загальна архітектура 

інформаційних систем для страхових компаній. Корпоративні 

інформаційні системи страховиків. Он-лайн-страхування. Електронний 

страховий поліс. Впровадження додатків прикладних програм у різних 

видах страхування. 

Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси / засоби. 

1. Про електронну комерцію : Закон України від 03.09.2015 № 675-

VIII, зі змінами та допов. – Режим доступу: 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/675-19 

2. Береза А.М. Основи створення інформаційних систем / А.М. 

Береза. – К. :  Київ. нац. екон. ун-т, 2012. 

3. Централізована база даних МТСБУ. Електронний ресурс. Режим 

доступу: https://cbd.mtibu.kiev.ua/MTSBU_Pages/Tree.aspx?autoauth=true 

Заплановані навчальні заходи та методи викладання. Лекції, 

семінарські, практичні заняття з використанням інформаційних 

технологій та активних методів навчання. 

Методи оцінювання:  
– поточний контроль (опитування, колоквіуми, тестування); 

– підсумковий контроль (екзамен письмовий). 

Мова навчання та викладання. Українська. 
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