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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 
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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 

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

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 
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(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, 
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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. 
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Тривалість семестрів, практичної підготовки, екзаменаційних 

сесій, атестацій, канікул визначається графіком освітнього процесу на 

кожен рік. 

 

1.5. Перелік запропонованих освітніх програм. 

Шифр та 

найменуван

ня галузі 

знань 

Освітній ступінь бакалавра Освітній ступінь магістра 

Спеціальніст

ь  

Спеціалізаці

я  

Спеціальніст

ь 

Спеціалізаці

я  

03 

Гуманітарні 

науки 

035 

Філологія 

Германські 

мови та 

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 

громадськіст

ю 

061 

Журналістика 

Реклама 

07 

Управління 

та 

адміністру-

вання 

071 

Облік і 

оподаткуванн

я 

Облік і 

оподаткуванн

я 

071 

Облік і 

оподаткуванн

я 

Облік, 

оподаткуванн

я  

та оцінювання 

в бізнесі 

Фінансовий 

контроль та 

аудит 

Фінансовий  

аналіз та 

аудит 
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Шифр та 

найменуван

ня галузі 

знань 

Освітній ступінь бакалавра Освітній ступінь магістра 

Спеціальніст

ь  

Спеціалізаці

я  

Спеціальніст

ь 

Спеціалізаці

я  

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 

посередництв

о 

Фінансове 

посередництв

о 

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 
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Шифр та 

найменуван

ня галузі 

знань 

Освітній ступінь бакалавра Освітній ступінь магістра 

Спеціальніст

ь  

Спеціалізаці

я  

Спеціальніст

ь 

Спеціалізаці

я  

Бренд-

менеджмент 

076 

Підприємницт

во, торгівля та 

біржова 

діяльність 

Оптова  

і роздрібна 

торгівля 

076 

Підприємницт

во, торгівля та 

біржова 

діяльність 

Організація  

оптової та 

роздрібної 

торгівлі 

Товарознавст

во 

і комерційна 

логістика 

Товарознавст

во  

і комерційна 

логістика 

Товарознавст

во  

та організація 

зовнішньої 

торгівлі 

Товарознавст

во  

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 

підприємниць

кої діяльності 

Правове 

забезпечення 

безпеки 

підприємниць

кої діяльності 

Цивільне 

право  

і процес 

Цивільне 

право  

і процес 

12 

Інформацій

ні 

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 
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Шифр та 

найменуван

ня галузі 

знань 

Освітній ступінь бакалавра Освітній ступінь магістра 

Спеціальніст

ь  

Спеціалізаці

я  

Спеціальніст

ь 

Спеціалізаці

я  

124 

Системний 

аналіз 

Системний 

аналіз 

– – 

18  

Виробництв

о  

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 

адмініструван

ня 

Публічне 

управління  

та 

адмініструван

ня 

281 

Публічне 

управління  

та 

адмініструван

ня 

Публічне 

управління  

та 

адмініструван

ня 

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 
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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.pdf 

 

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; 

http://www.knteu.kiev.ua/file/MTc=/cf0ce23bd46d5d5c8275d9336a63176b.pdf
http://www.knteu.kiev.ua/file/MTc=/cf0ce23bd46d5d5c8275d9336a63176b.pdf
http://www.knteu.kiev.ua/file/MTc=/e24af5ebf7aeb2799f6c45b1f20a12f3.pdf
http://www.knteu.kiev.ua/file/MTc=/e24af5ebf7aeb2799f6c45b1f20a12f3.pdf
http://www.knteu.kiev.ua/file/MTc=/cf0ce23bd46d5d5c8275d9336a63176b.pdf
http://dist.knteu.kiev.ua/files/pl_dist_30_05_2013.pdf
http://www.knteu.kiev.ua/file/MTc=/e24af5ebf7aeb2799f6c45b1f20a12f3.pdf
http://www.knteu.kiev.ua/file/MTc=/e24af5ebf7aeb2799f6c45b1f20a12f3.pdf
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– Положенням про індивідуальний навчальний план студента 

КНТЕУ; 

– Положенням про самостійну роботу студентів і аспірантів 

КНТЕУ; 

– 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; 

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 

http://www.knteu.kiev.ua/file/MTc=/ebb77062001afc88be7552cc3fbd33d8.pdf
http://www.knteu.kiev.ua/file/MTc=/ebb77062001afc88be7552cc3fbd33d8.pdf
http://www.knteu.kiev.ua/file/MTc=/ebb77062001afc88be7552cc3fbd33d8.pdf
http://www.knteu.kiev.ua/file/MTc=/ebb77062001afc88be7552cc3fbd33d8.pdf
http://www.knteu.kiev.ua/file/MTc=/1f0f50a53fe429d481f7a1d9bc3fe837.pdf
https://www.knteu.kiev.ua/file/NzU4MQ==/2e9c68cbe2d8f9a56ecdc32a73eefd29.pdf
https://www.knteu.kiev.ua/file/NzU4MQ==/2e9c68cbe2d8f9a56ecdc32a73eefd29.pdf
http://www.knteu.kiev.ua/file/MTc=/ebb77062001afc88be7552cc3fbd33d8.pdf
http://www.knteu.kiev.ua/file/MTc=/ebb77062001afc88be7552cc3fbd33d8.pdf
http://www.knteu.kiev.ua/file/MTc=/ebb77062001afc88be7552cc3fbd33d8.pdf
http://www.knteu.kiev.ua/file/MTc=/ebb77062001afc88be7552cc3fbd33d8.pdf
http://www.knteu.kiev.ua/file/MTc=/ebb77062001afc88be7552cc3fbd33d8.pdf
http://www.knteu.kiev.ua/file/MTc=/ebb77062001afc88be7552cc3fbd33d8.pdf
https://www.knteu.kiev.ua/file/NzU4MQ==/349f80f4de3814e180bf82d1d097186b.pdf
https://www.knteu.kiev.ua/file/NzU4MQ==/349f80f4de3814e180bf82d1d097186b.pdf
https://www.knteu.kiev.ua/file/NzU4MQ==/349f80f4de3814e180bf82d1d097186b.pdf
https://www.knteu.kiev.ua/file/NzU4MQ==/349f80f4de3814e180bf82d1d097186b.pdf
https://www.knteu.kiev.ua/file/NzU4MQ==/349f80f4de3814e180bf82d1d097186b.pdf
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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. 

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 
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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 
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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; 
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– 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. 
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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»). 
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 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; 

http://www.lib.knteu.kiev.ua/
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• абонемент навчальної літератури:  

науково-педагогічний склад, науковці – один навчальний рік, 

студенти – семестр; 

 •    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). 
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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 

 Бакалавр 

(Licence) 

 Управління 

підприємствами; 

 Бухгалтерський 

1 рік Очна Французька 

- Знання 

французької 

мови – рівень 

 

https://knteu.kiev.ua/blog/read/?pid=7561&uk
https://knteu.kiev.ua/blog/read/?pid=7561&uk
https://knteu.kiev.ua/blog/read/?pid=7546
https://knteu.kiev.ua/blog/read/?pid=7546
https://knteu.kiev.ua/blog/read/?pid=7564&uk
https://knteu.kiev.ua/blog/read/?pid=7564&uk
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Creteil)  
Школа менеджменту 

імені Густава Ейфеля 

Париж, Франція 

облік, контроль, аудит 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 Магістр  Менеджмент 1,5 року Очна Французька, - Знання мови –  

https://knteu.kiev.ua/blog/read/?pid=7543
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"Ауденсія" 

(Audencia Business 

School) 
Нант, Франція 

(Master)  Медіа та 

комунікації 

англійська рівень В2; 

- диплом 

бакалавра 

https://knteu.kiev.ua/blog/read/?pid=7543
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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=12648&uk
https://knteu.kiev.ua/blog/read/?pid=7567&uk
https://knteu.kiev.ua/blog/read/?pid=7567&uk
https://knteu.kiev.ua/blog/read/?pid=7567&uk
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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) 
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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 
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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 
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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». 

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

1.Профіль освітньої програми із спеціальності  071 «Облік і 

оподаткування» 

(за спеціалізацією «Облік, оподаткування та оцінювання в бізнесі») 

Гарант освітньої програми – Бенько М.М., докт.екон. наук, професор 

кафедри обліку та оподаткування 
 

1-Загальна інформація 

Повна назва ЗВО та 

структурного 

підрозділу 

Київський національний торговельно-економічний 

університет 

Факультет обліку, аналізу та інформаційних систем 

Кафедра обліку та оподаткування 

Ступінь вищої освіти 

та назва кваліфікації 

мовою оригіналу 

Ступінь вищої освіти «магістр» 

спеціальність «Облік і оподаткування» 

спеціалізація «Облік, оподаткування та оцінювання в 

бізнесі» 

Офіційна назва 

освітньої програми 

«Облік, оподаткування та оцінювання в бізнесі» 

 

Тип диплому та обсяг 

освітньої програми 

Диплом магістра, одиничний, 90 кредитів ЄКТС, 

термін навчання 1,4 роки 

Наявність акредитації Міністерство освіти і науки України, України 

Період акредитації - 2014–2024 рік. 

Цикл/рівень HPKУкраїни-8 рівень, FQ-EHEA-другий цикл, EQF-

LLL-7 рівень 

Передумови Наявність ОС «бакалавр» 

Мова(и) викладання Українська, англійська 

Термін дії освітньої 

програми 

2024 рік 

Інтернет-адреса 

постійного 

розміщення опису 

освітньої програми 

www.knteu.kiev.ua 

2-Мета освітньої програми 

 Підготовка  фахівців з обліку,  оподаткування та оцінювання в бізнесі,  

орієнтованих на ринкові умови господарювання, з урахуванням потреб ринку 

праці, які здатні акумулювати, обробляти, формувати та інтерпретувати 

доказову і достовірну інформацією інноваційного характеру, необхідну для 

прийняття рішень на всіх рівнях управління підприємством 

 3- Характеристика освітньої програми 

Предметна область 

(галузь знань, 

спеціальність, 

Галузь знань 07 «Управління та адміністрування» 

Спеціальність 071 «Облік і оподаткування» 

Спеціалізація «Облік, оподаткування та оцінювання в 

http://www.knteu.kiev.ua/
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спеціалізація) бізнесі» 

Дисципліни, які формують основні компетентності-

54%, з них:  дисципліни циклу професійної 

підготовки-39%, практична підготовка -15%.  

Дисципліни за вибором здобувача вищої освіти-46 %, 

з них з них:  дисципліни циклу загальної підготовки-

16%, циклу професійної підготовки-30% 

Орієнтація освітньої 

програми 

Освітньо-професійна, прикладна, дослідницька 

 

Основний фокус 

освітньої програми та 

спеціалізації 

 Спеціальна.Забезпечує підготовку бухгалтерів-

економістів на основі сучасних теорій та систем, 

прогресивних методик обліку, аналізу, контролю і 

оподаткування, проектування, розробки, впровадження 

і використання інформаційних технологій і 

автоматизованих систем бухгалтерського обліку, 

аналізу і контролю, а також на основі використання 

обліково-аналітичного інструментарію оцінювання 

вартості бізнесу, з використанням експертних методів 

оцінки та інноваційних методичних підходів до аналізу 

показників вартості бізнесу у системі прийняття 

управлінських та економічних рішень. 

Перелік компетентностей та програмних результатів 

навчання гармонізований з вимогами Міжнародних 

стандартів професійної освіти бухгалтерів  

(International Accounting Education Standards Board 

(IAESB). 

Ключові слова: бухгалтер-економіст, облік, 

оподаткування, контроль, аналіз, оцінювання вартості 

бізнесу 

Особливості 

програми 

Програма забезпечує уміння розв’язувати складні 

завдання у спеціалізованих сферах діяльності, 

зокрема збирання, аналіз і оцінку фактів госпо-

дарської діяльності, вибір методів обробки інформації 

4- Придатність випускників до працевлаштування та подальшого 

навчання 

Придатність до 

працевлаштування 

Головний бухгалтер; керівник бухгалтерської служби; 

керівник підрозділу; заступник керівника; керівник 

суб’єкта підприємництва; керівник служби 

внутрішнього аудиту; фінансовий директор; 

бухгалтер; бухгалтер-ревізор; бухгалтер-експерт; 

керівник групи обліку; контролер-ревізор; бухгалтер-

менеджер; економіст; аналітик; ревізор; головний 

державний податковий інспектор; старший державний 

податковий інспектор; ревізор-інспектор податкової 

служби; аудитор; оцінювач, експерт з облікового 
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забезпечення системи формування та оцінювання 

вартості підприємства; консультант з економічних 

питань; науковий співробітник; викладач. За умов 

набуття відповідного досвіду можуть адаптуватися до 

таких напрямів суміжної професійної діяльності як 

фінансова, організаційно-управлінська, 

адміністративно-господарська 

Подальше навчання Можливість навчатися за програмами третього циклу 

5- Викладання та оцінювання 

Викладання та 

навчання 

Стиль навчання – студентоцентроване, проблемно-

орієнтоване навчання. Під час першого року навчання 

студент обирає напрям дослідження. Впродовж 

останнього року більшу частину часу присвячує 

написанню випускної кваліфікаційної роботи, яку 

презентують та захищають перед комісію науковців 

Оцінювання Письмові екзамени, практика, випускна кваліфі-

каційна робота. Оцінювання здійснюється відповідно 

до Положення про оцінювання результатів навчання 

студентів і аспірантів, яке базується на кредитно-

модульній системі організації навчального процесу 

6-Програмні компетентності 

Інтегральна 

компетентність  

Здатність розв’язувати складні завдання і проблеми у 

сфері професійної діяльності з обліку, аналізу, 

контролю, аудиту, оподаткування, а також у процесі 

досліджень та/або здійснення інновацій, що 

характеризуються невизначеністю умов і вимог. 

Загальні 

компетентності (ЗК) 

ЗК.1. Здатність навчатися та постійно підвищувати 

свій загальнокультурний і професійний рівень, 

самостійно освоювати нові методи роботи, розвивати 

набуті знання щодо комплексного бачення сучасних 

проблем економіки та управління.  

ЗК.2. Здатність до науково-дослідної та аналітичної 

роботи, інноваційної діяльності з метою отримання 

нових знань та їх використання для експертної оцінки 

господарських ситуацій і прийняття управлінських 

рішень. 

ЗК.3. Здатність працювати самостійно і в команді з 

використанням креативних підходів та налагоджувати 

комунікаційні зв’язки та міжособистісні взаємодії при 

вирішенні поставлених завдань, а також здатність до 

розширення профілю своєї професійної діяльності.   

ЗК.4. Здатність бути критичним та самокритичним, 

нести відповідальність за наслідки прийнятих 

організаційно-управлінських рішень. 
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1.  ЗК.5. Здатність до педагогічної діяльності з 

використанням інноваційних освітніх технологій. 

2. ЗК.6. Здатність вільно володіти іноземною мовою 

професійного  спілкування, як інструментом 

підвищення свого фахового та особистісного рівня.  

7.  ЗК.7. Здатність володіти інструментальними засобами 

дослідження, отримання, зберігання, обробки 

обліково-аналітичної інформації та  застосовувати їх 

під час вирішення поставлених завдань. 

8. ЗК.8. Здатність застосовувати навички публічних 

ділових і наукових комунікацій з використанням 

інформаційних технологій задля вирішення 

комунікативних завдань. 

9. ЗК.9. Здатність орієнтуватися в основних нормативно-

правових актах в області забезпечення безпеки, вміння 

обґрунтувати та забезпечити виконання у повному 

обсязі заходів з колективної та особистої безпеки, 

охорони праці. 

Фахові 

компетентності  

спеціальності (ФК) 

ФК.1. Здатність підготовки та використання облікової 

інформації як основи для прийняття обґрунтованих 

управлінських рішень на всіх рівнях управління 

підприємством, впроваджувати політику підвищення 

ефективності  результативності та соціальної 

відповідальності бізнесу. 

ФК.2. Здатність організовувати обліковий процес та 

регламентувати діяльність його виконавців у 

відповідності з вимогами менеджменту підприємства. 

ФК.3. Вміння застосовувати теоретичні засади, 

методичні підходи і практичні навички щодо 

організації податкових розрахунків за різними 

системами оподаткування. 

ФК.4. Здатність формувати фінансову звітність за 

міжнародними стандартами, інтерпретувати, 

оприлюднювати й використовувати відповідну 

інформацію для прийняття управлінських рішень. 

ФК.5. Здатність застосовувати методи і методики 

аналітичного забезпечення сучасних систем 

менеджменту з урахуванням стратегії розвитку 

підприємства в умовах невизначеності, ризику та/або 

асиметричності інформації. 

ФК.6. Здатність до пізнання теоретичних, методичних 

та практичних положень контрольного процесу та 

застосування міжнародних стандартів контролю якості, 

аудиту, огляду, іншого надання впевненості та 

супутніх послуг з дотриманням вимог професійної 
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етики.  

ФК.7. Здатність формулювати завдання, розробляти 

методики та впроваджувати сучасні методи 

фінансового та управлінського обліку,  аналізу, аудиту 

і оподаткування у відповідності зі стратегічними 

цілями підприємства. 

ФК.8. Здатність виконувати адміністративно-

управлінські функції у сфері  діяльності суб’єктів 

господарювання, органів державного сектору. 

ФК.9. Здатність здійснювати діяльність з 

консультування власників, менеджменту підприємства 

та інших користувачів інформації   у сфері обліку, 

аналізу, контролю, аудиту, оподаткування.  

ФК.10. Здатність проводити наукові дослідження з 

метою вирішення  актуальних проблеми теорії, 

методики, організації та практики обліку, аудиту, 

аналізу, контролю та оподаткування. 

ФК.11. Здатність узагальнювати інформацію 

управлінського обліку та розробляти на її основі 

прогнози розвитку діяльності суб’єктів 

господарювання. 

ФК.12. Здатність брати участь у розробках проектів 

удосконалення нормативно-правової бази з бухгал-

терського обліку, оподаткування, аналізу та контролю 

ФК.13. Здатність  здійснювати оцінку майна підприєм-

ства з метою точного обґрунтування кінцевої величину 

його вартості. 

ФК.14.Здатність моделювати облікові процеси та 

аналізувати їх з метою розробки, впровадження та 

удосконалення комп’ютерних інформаційних систем. 

ФК.15. Здатність впроваджувати безпечні технології, 

здійснювати вибір оптимальних умов і режимів праці, 

проектувати та організовувати робочі місця на основі 

сучасних технологічних та наукових досягнень в галузі 

охорони праці та безпеки життєдіяльності  

7 Програмні результати навчання 

 ПРН 1. Демонструвати знання теорії, методики, 

організації і практики формування облікової 

інформації для сучасних і потенційних потреб 

управління суб’єктами господарювання. 

ПРН 2. Розуміти порядок організації формування 

інформації за стадіями облікового процесу, 

управління якістю обліку і контролю з урахуванням 

професійного судження. 

ПРН 3. Організовувати функціонування та розвиток 
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системи обліку і координувати діяльність облікового 

персоналу з урахуванням потреб менеджменту 

суб’єктів господарювання. 

ПРН 4. Володіти інноваційними технологіями, 

обґрунтовувати вибір та демонструвати вміння 

застосовувати методики підготовки і надання облікової 

інформації для потреб управління суб’єктом 

господарювання. 

ПРН 5. Визначати інформаційні потреби користувачів 

облікової інформації в управлінні підприємством, 

демонструвати навички надання консультацій 

управлінському персоналу суб’єкта господарювання 

щодо облікової інформації. 

ПРН 6. Демонструвати вміння розробки 

внутрішньофірмових стандартів і  форм управлінської 

та іншої  звітності суб’єктів господарювання; 

ПРН 7. Демонструвати знання податкового 

законодавства, вміння обгрунтовувати вибір 

оптимальної системи оподаткування діяльності 

суб’єкта господарювання, здійснювати податкові 

розрахунки та формувати податкову звітність. 

ПРН 8. Формувати фінансову звітність за 

національними та міжнародними стандартами для 

суб’єктів господарювання та їх об’єднань, 

оприлюднювати й використовувати відповідну 

інформацію для прийняття управлінських рішень. 

ПРН 9. Визначати поточний і майбутній фінансовий 

стан суб’єкта господарювання, його фінансові 

результати, грошові потоки, використовуючи сучасні 

техніки аналізу. 

ПРН 10. Ідентифікувати та здійснювати аналіз 

внутрішніх та зовнішніх чинників, що мають вплив 

на стратегію діяльності суб’єктів господарювання та 

визначають їх економічну поведінку. 

ПРН 11. Аналізувати фінансові та нефінансові дані 

для формування релевантної інформації в цілях 

прийняття управлінських рішень. 

ПРН 12 Демонструвати знання щодо теоретичних, 

методичних та практичних положень контрольного 

процесу, розробляти та оцінювати ефективність 

системи контролю суб’єктів господарювання. 

ПРН 13. Обгрунтовувати інноваційні підходи щодо 

інформаційного забезпечення системи контролю за 

використанням ресурсного потенціалу з урахуванням 

стратегії розвитку бізнесу. 
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ПРН 14. Використовувати знання з міжнародних 

стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого 

надання впевненості та супутніх послуг з 

дотриманням вимог професійної етики в професійній 

діяльності. 

ПРН 15. Обгрунтовувати вибір і порядок 

застосування управлінських інформаційних 

технологій для обліку, аналізу, аудиту та 

оподаткування в системі прийняття управлінських 

рішень з метою їх оптимізації. 

ПРН 16. Демонструвати вміння застосовувати наукові 

методи досліджень у сфері обліку, аудиту, аналізу, 

контролю та оподаткування та імплементувати їх у 

професійну діяльність та господарську практику. 

ПРН 17. Демонструвати навички публічних ділових і 

наукових комунікацій задля вирішення 

комунікативних завдань державною та іноземними 

мовами. 

ПРН 18. Обґрунтовувати порядок реалізації 

адміністративно-управлінських функцій у сфері  

діяльності суб’єктів господарювання, органів 

державного сектору. 

ПРН 19. Готувати й обґрунтовувати висновки задля 

консультування власників, менеджменту суб’єкта 

господарювання та інших користувачів інформації   у 

сфері обліку, аналізу, контролю, аудиту, 

оподаткування. 

ПРН 20. Визначати актуальні проблеми та виявляти 

наукові факти у сфері теорії, методики, організації та 

практики обліку, аудиту, аналізу, контролю та 

оподаткування, робити науково-обгрунтовані висновки 

та розробляти пропозиції щодо їх вирішення 

8-Ресурсне забезпечення реалізації програми 

Кадрове забезпечення Наявність    кафедри,    відповідальної    за здобувачів 

рівня вищої освіти «магістр». Наявність   у    складі    

кафедри    науково-педагогічних працівників,   на  

яких   покладено   відповідальність   за підготовку 

здобувачів рівня вищої освіти «магістр» — 14 осіб, 

що мають науковий ступінь та вчене звання, в тому 

числі 6 докторів наук. Наявність   у   керівника   

кафедри   (гаранта   освітньої програми): наукового 

ступеня та вченого звання за відповідною або 

спорідненою спеціальністю та стажу науково-

педагогічної роботи не менше як 10 років. 

Матеріально-технічне Навчальні аудиторії оснащені сучасним 
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забезпечення демонстраційним обладнанням, комп’ютерні кабінети 

– технікою із новітніми версіями програмного 

забезпечення. 

Наявність гуртожитків, кафетеріїв, їдалень, 

медпункту, закритих сучасних спортивних 

комплексів, футбольного поля із штучним газоном, 

спортивних  майданчиків, тренажерних та 

хореографічних залів, концерт-холу тощо. 

Інформаційне та 

навчально-методичне 

забезпечення 

Наявність інформаційного забезпечення:офіційний 

веб-сайт КНТЕУ; точки бездротового доступу до 

мережі Інтернет; корпоративний  поштовий сервіс. 

Бібліотека–  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. 

Наявність навчально-методичного забезпечення: 

Навчальний план, графік навчального процесу; 

комплекс навчально-методичного забезпечення за 

кожною дисципліною: програми і  робочі програми; 

завдання для практичних (семінарських, 

лабораторних) занять, рекомендацій для самостійної 

роботи, завдання або кейси для контролю знань і 

вмінь студентів, методичні вказівки  з підготовки 

випускних кваліфікаційних робіт, програми   та    

робочі   програми виробничої (переддипломної) 

практики тощо.  

Навчальні матеріали з кожної навчальної дисципліни 

навчального плану, в тому числі монографії, 

підручники, навчальні посібники, конспекти    лекцій, 

методичні матеріали для проведення атестації 

здобувачів. 

9- Академічна мобільність 

Національна 

кредитна мобільність 

Укладені угоди про академічну мобільність на основі 

двохсторонніх договорів  між КНТЕУ та ЗВО України 

Міжнародна кредитна 

мобільність 

Укладені угоди про міжнародну академічну 

мобільність  (Еразмус+), про подвійне дипломування, 

про тривалі міжнародні проекти, стажування тощо 

Навчання іноземних 

здобувачів вищої 

освіти 

Передбачає можливість навчання іноземних 

здобувачів вищої освіти. 

Викладачі можуть викладати дисципліни іноземною 

мовою (англійська) 
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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, 

кваліфікаційні екзамени, випускна 

кваліфікаційна робота) 

Кількість 

кредитів 

Форма 

підсум-

кового 

контролю 

1 2 3 4 

Обов’язкові компоненти ОП 

ОК 1. Аудит оподаткування 6 Е/п 

ОК.2  Управлінська звітність 6 Е/п 

ОК 3. Облік і фінансова звітність за 

міжнародними стандартами 

6 Е/п 

ОК 4.  Оцінювання та облік майна в 

матеріальній формі  

9 Е/п 

ОК 5. Обліково-аналітичне забезпечення 

стратегічного менеджменту 

6 З 

Загальний обсяг обов’язкових компонент: 33  

Вибіркові компоненти ОП 

ВБ 1.1. Аудиторський консалтинг 6    Е/п 

ВБ 1.2. Економіка нерухомості 6 Е/п 

ВБ 1.3.  Зовнішньоекономічна діяльність 

підприємства 

6 Е/п 

ВБ 1.4.  Методологія і організація наукових 

досліджень 

6 Е/п 

ВБ 1.5. Облік і звітування міжнародних 

корпорацій 

6 Е/п 

ВБ 2.1. 
Податковий менеджмент 

6 Е/п 

 

ВБ 2.3. Правове регулювання 

зовнішньоекономічної діяльності 

6 Е/п 

 

ВБ 2.4 Професійна комунікація іноземною 

мовою 

6 Е/п 

ВБ 3.1. Фінансовий менеджмент 6 Е/п 

ВБ 3.2. Судово економічна експертиза 6 Е/п 

ВБ 3.3. Консолідація фінансової звітності 6 Е/п 

ВБ 3.4. Облік зовнішньоекономічної 

діяльності 

6 Е/п 
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ВБ 3.5. Оцінювання та облік нематеріальних 

активів 

6 Е/п 

ВБ 4.1. Оцінювання та облік цілісних 

майнових комплексів 

6 Е/п 

ВБ 4.2. Статистичні методи прогнозування 6 Е/п 

ВБ 4.3. Управлінський облік у міжнародних 

корпораціях 

6 Е/п 

ВБ 5.1 Договірне право 6 Е/п 

ВБ 5.2 Інтелектуальна власність 6 Е/п 

ВБ 5.3. Інтернет-технології в бізнесі 6 Е/п 

ВБ 5.4. Інформаційні технології в оціночній 

діяльності 

6 Е/п 

ВБ 5.5. Міжнародне податкове право 6 Е/п 

ВБ 6.1. Облікове забезпечення податкового 

планування 

6 Е/п 

 

ВБ 6.2. Обліково-аналітичне забезпечення 

економічної безпеки підприємства 

 Е/п 

ВБ 6.3. Оподаткування міжнародних 

корпорацій 

6 Е/п 

ВБ 6.4. Управління конфігурацією 

інформаційної системи підприємства 

6 Е/п 

 

ВБ 6.5. Форензік 6 Е/п 

Загальний обсяг вибіркових компонент: 36  

Практична підготовка   

Виробнича (переддипломна) практика 9 З 

Атестація   

Виконання випускної кваліфікаційної роботи 

та атестація 

12  

ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ 

ПРОГРАМИ 

90  
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2.2.Структурно-логічна схема ОП 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I курс 

1 семестр 

I курс 

2 семестр 

II курс 

3 семестр 

ОК1. Аудит оподаткування 

ОК 2. Управлінська звітність 

ОК 3. Облік і фінансова звітність за 

міжнародними стандартами 

ВБ.1.1. Аудиторський консалтинг 

ВБ 1.2. Економіка нерухомості 

ВБ 1.3. Зовнішньоекономічна діяльність 

підприємства 

ВБ 1.4. Методологія і організація 

наукових досліджень 

ВБ 1.5. Облік і звітування міжнародних 

корпорацій 

ВБ 2.1. Податковий менеджмент 

ВБ 2.2. Правове регулювання 

зовнішньоекономічної діяльності 

ВБ 2.3. Професійна комунікація 

іноземною мовою 

ВБ 3.1. Фінансовий менеджмент 

ОК4. Оцінювання та облік майна в 

матеріальній формі 

 

Виробнича (переддипломна) практика 

ВБ 3.2. Судово економічна експертиза 

ВБ.3.2. Консолідація фінансової 

звітності 

ВБ 3.3. Облік зовнішньоекономічної 

діяльності 

ВБ 3.4. Оцінювання та облік 

нематеріальних активів 

ВБ 4.1. Оцінювання та облік цілісних 

майнових комплексів 

ВБ 4.2. Статистичні методи 

прогнозування 

ВБ 4.3. Управлінський облік у 

міжнародних корпораціях 

ОК 5. Обліково-аналітичне забезпечення 

стратегічного менеджменту 

ВБ 5.1. Договірне право 

ВБ. 5.2. Інтелектуальна власність 

ВБ 5.3. Інтернет-технології в бізнесі 

ВБ 5.4. Інформаційні технології в 

оціночній діяльності 

ВБ 5.5. Міжнародне податкове право 

ВБ 6.1. Облікове забезпечення 

податкового планування 

ВБ 6.2. Обліково-аналітичне 

забезпечення економічної безпеки 

підприємства 

ВБ 6.4. Управління конфігурацією 

інформаційної системи підприємства 

ВБ 6.5. Форензік 
 

Виконання випускної 

кваліфікаційної роботи та 

атестація 

II курс 

4 семестр 

ВБ 6.3. Оподаткування міжнародних 

корпорацій 
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3. Форми атестації  здобувачів вищої освіти 

Атестація випускників освітньої програми зі спеціальності 071 «Облік та 

оподаткування» здійснюється атестаційною комісією та проводиться у 

формі захисту випускної кваліфікаційної роботи. Завершується видачею 

документу встановленого зразка про присудження  кваліфікації магістра з 

обліку та оподаткування за спеціалізацією «Облік, оподаткування та 

оцінювання в бізнесі» 
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4. Матриця  відповідності програмних компетентностей компонентам освітньої програми 
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.2
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.3

 

В
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.4

 

В
Б

 6
.5

 

ЗК 1 * * * * * * * * * * * *  * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
ЗК 2 * * * * * * * * * * * *  * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
ЗК 3 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
ЗК 4 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
ЗК 5         *                       
ЗК 6   *          *                   
ЗК 7 * * * * * *  * * * * *  * * * * * * * *    * * * * *  * 
ЗК 8     *    *                       
ЗК 9 * *    *      *      *   * *     * *    
ФК 1  * * * * *    * *   *  * * * *  *    *  * *   * 
ФК 2   * * * * *    * *      * * *  *    *  * *   * 
ФК 3 *  *  * *    * *   * *      *     * *  *   
ФК 4  * *  * *    *    *  * *    *     * * * *   
ФК 5 * * * * * * *   * * *  * * * * * * * * *     * *    
ФК 6 * * *  * *    * *    * * * *   *    * * * * *  * 
ФК7 * * * * * *    * *    * * * * *  *    * * * *    
ФК 8  *  * * * * *  * * *  *  * * * * * * * * * * * * * * * * 
ФК 9 * * * * * *  *  * *   * * * * * *  *    *  * * *  * 
ФК10 *  *      *      *                 
ФК11  * * *  *    *     * *   *  *    *  * *   * 
ФК12 * * * * * *  *  * *   *  * * * *  *    *  * *   * 
ФК13    * *            * *          *    
ФК14 * * * * *                   * *     *  
ФК15 * * * *  *  *  *    *   * *          *    
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5. Матриця забезпечення програмних результатів навчання( ПРН) відповідними компонентами освітньої 

програми 
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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 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  *  * * * * *  * 
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1.Профіль освітньої програми зі спеціальності  071 «Облік і 

оподаткування» 

(за спеціалізацією «Фінансовий аналіз та аудит») 

Гарант освітньої програми – Назарова К.О., докт. екон. наук, проф. 

 

1- Загальна інформація 

Повна назва ЗВО та 

структурного підрозділу 

Київський національний торговельно-

економічний університет, факультет обліку, 

аудиту та інформаційних систем, кафедра 

фінансового аналізу та аудиту 

Ступінь вищої освіти та 

назва кваліфікації 

мовою оригіналу 

Cтупінь вищої освіти «магістр» спеціальність 

«Облік і оподаткування» спеціалізація 

«Фінансовий аналіз та аудит» 

Офіційна назва 

освітньої програми 

«Фінансовий аналіз та аудит» 

 

Тип диплому та обсяг 

освітньої програми 

Диплом магістра, одиничний, 90 кредитів ЄКТС, 

термін навчання 1,4 роки 

Наявність акредитації  Міністерство освіти і науки України, Україна  

Період акредитації - 2014–2024 рік. 

Цикл/рівень HPK України – 8 рівень, FQ-ЕНЕА –  другий 

цикл, EQF LLL–7 рівень 

Передумови Наявність ступеня бакалавра 

 

Мова викладання Українська  

 

Термін дії освітньої 

програми 

2024 рік 

 

Інтернет - адреса 

постійного розміщення 

опису освітньої 

програми 

www.knteu.kiev.ua 

2 - Мета освітньої програми 

Забезпечити студентам здобуття знань, умінь та розуміння, що належать до 

галузей фінансового аналізу, фінансового контролю, аудиту фінансової та не 

фінансової інформації суб’єктів господарювання приватного сектору 

економіки, надання аудиторських та інших супутніх послуг, що дасть їм 

можливість виконувати свою роботу самостійно. Підготувати студентів до 

успішного засвоєння складніших програм для наукових дослідників, 

експертів у галузі комунікацій, викладачів 

 

3 – Характеристика освітньої програми 

Предметна область 

(галузь знань, 

спеціальність, 

спеціалізація) 

Галузь знань «07 Управління та адміністрування» 

Спеціальність «071 Облік і оподаткування» 

Спеціалізація «Фінансовий аналіз та аудит» 

Дисципліни, які формують основні 



43 

компетентності – 60% з них: дисципліни циклу 

професійної підготовки-37% , практична 

підготовка - 23%. 

Дисципліни з вибором здобувача вищої освіти - 

40 %, з них з циклу професійної підготовки-40%. 

 

Орієнтація освітньої 

програми 

Освітньо-професійна, освітньо - наукова 

Основний фокус 

освітньої програми та 

спеціалізації 

Акцент на широкому огляді та глибоких знаннях 

сфери незалежного аудиторського контролю, 

фінансової діяльності суб’єктів господарювання, 

аналізу формування та використання приватних 

фінансових ресурсів на основі сучасних 

міждисциплінарних підходів. Здатність розуміти 

та критично оцінювати трансформаційні процеси, 

які відбуваються у суспільстві 

Ключові слова: контрольно-аналітичне 

забезпечення, незалежний аудит, фінансовий 

аналіз 

Особливості програми Програма передбачає необхідність наукових 

досліджень та практики. 

Програма забезпечує уміння розв’язувати складні 

завдання у спеціалізованих сферах діяльності, 

здійснювати експериментальний аналіз 

економічних процесів 

4 – Придатність випускників до працевлаштування  

та подальшого навчання 

Придатність до 

працевлаштування 

Робочі місця на підприємствах, організаціях та 

установах приватної форм власності, різного 

профілю та рівня, у вищих навчальних закладах, 

фінансово-кредитних установах (керівники 

підприємств, керівники фінансових, 

бухгалтерських, економічних підрозділів, служби 

внутрішнього аудиту, помічники 

сертифікованого аудитора, професіонали 

державної служби, державні аудитори, фінансові 

аналітики, економісти з бухгалтерського обліку 

та аналізу господарської діяльності, викладачі, 

наукові співробітники, наукові співробітники-

консультанти) 

Подальше навчання Можливість навчатися за програмами третього 

рівня вищої освіти 

5- Викладання та оцінювання  

Викладання та 

навчання 

Студентоцентроване навчання, самонавчання, 

проблемно-орієнтоване навчання з обов’язковим 

використанням лекцій, семінарів, практичних 
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занять із розв’язування проблем, виконання 

проектів та дослідницьких робіт, підготовка 

завершальної роботи 

Оцінювання  Письмові екзамени, заліки, поточний контроль, 

есе, презентації, наукова стаття, захист випускної 

кваліфікаційної роботи 

6 – Програмні компетентності  

Інтегральна 

компетентність  

Здатність розв’язувати складні завдання і 

проблеми у сфері професійної діяльності з 

обліку, аналізу, контролю, аудиту, оподаткування 

та/або здійснення інновацій та характеризується 

невизначеністю умов і вимог 

Загальні компетентності 

(ЗК) 

ЗК 1. Здатність до аналізу та синтезу. Здатність 

розвивати та підвищувати свій 

загальнокультурний і професійний рівень, 

самостійно освоювати нові методи роботи та 

знання щодо комплексного бачення сучасних 

проблем економіки та управління 

ЗК 2. Уміння застосовувати знання на практиці. 

ЗК 3. Здатність застосовувати навички публічних 

ділових і наукових комунікацій з використанням 

інформаційних технологій задля вирішення 

поставлених завдань.  

ЗК 4. Застосування базових знань професії на 

практиці. 

ЗК 5. Здатність володіти інструментальними 

засобами дослідження, отримання, зберігання, 

обробки обліково-аналітичної інформації та  

застосовувати їх під час вирішення поставлених 

завдань. 

ЗК 6. Знання другої мови. Здатність вільно 

володіти іноземною мовою як засобом 

професійного спілкування, інструментом 

підвищення свого професійного та особистісного 

рівня. 

ЗК 7. Елементарні навички роботи з ПК. 

Здатність застосовувати навички публічних 

ділових і наукових комунікацій з використанням 

інформаційних технологій задля вирішення 

поставлених завдань. 

ЗК 8. Здатність здійснювати  педагогічну 

діяльність з використанням інноваційних 

освітніх технологій. 

ЗК 9. Навички роботи з інформацією (уміння 

знаходити та аналізувати інформацію з різних 

джерел). Здатність проводити науково-дослідну, 
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аналітичну та інноваційну діяльність з метою 

отримання нових знань та їх використання для 

експертної оцінки господарських ситуацій і 

прийняття управлінських рішень. 

ЗК 10. Уміння самокритики та критики. Здатність 

бути критичним та самокритичним, нести 

відповідальність за наслідки прийнятих 

організаційно-управлінських рішень. 

ЗК 11. Здатність до ініціативності, 

відповідальності та навичок до превентивного і 

аварійного планування, управління заходами 

безпеки професійної діяльності, уміння приймати 

рішення у складних та непередбачуваних 

ситуаціях, та лідерські якості на посаді 

керівника. Знання міжнародних норм і 

законодавства України у сфері безпеки 

життєдіяльності населення, системи управління 

охороною праці та цивільного захисту. 

ЗК 12. Здатність генерувати нові ідеї (творчість). 

Здатність працювати самостійно і в команді з 

використанням креативних підходів, 

налагоджувати комунікаційні зв’язки та 

міжособистісні взаємодії під час вирішення 

поставлених завдань, а також здатність до 

розширення профілю своєї професійної 

діяльності 

Фахові компетентності 

спеціальності (ФК) 

ФК 1. Здатність формувати та використовувати 

облікову інформацію для прийняття 

обґрунтованих управлінських рішень на всіх 

рівнях управління підприємством в цілях 

підвищення ефективності,  результативності та 

соціальної відповідальності бізнесу. 

ФК 2. Здатність організовувати обліковий процес 

та регламентувати діяльність його виконавців у 

відповідності з вимогами менеджменту 

підприємства. 

ФК 3. Здатність застосовувати теоретичні, 

методичні і практичні підходи щодо організації 

обліку, контролю, планування та оптимізації 

податкових розрахунків. 

ФК 4. Вміння формувати фінансову звітність за 

міжнародними стандартами, інтерпретувати, 

оприлюднювати й використовувати відповідну 

інформацію для прийняття управлінських 

рішень. 

ФК 5. Здатність застосовувати методи і методики 
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аналітичного забезпечення сучасних систем 

менеджменту з урахуванням стратегії розвитку 

підприємства в умовах невизначеності, ризику 

та/або асиметричності інформації. 

ФК 6. Здатність використовувати міжнародні 

стандарти контролю якості, аудиту, огляду, 

іншого надання впевненості та супутніх послуг з 

дотриманням вимог професійної етики в процесі 

практичної діяльності. 

ФК 7. Здатність формулювати завдання, 

удосконалювати методики та впроваджувати 

сучасні методи фінансового та управлінського 

обліку,  аналізу, аудиту і оподаткування у 

відповідності зі стратегічними цілями 

підприємства. 

ФК 8. Здатність виконувати адміністративно-

управлінські функції у сфері  діяльності суб’єктів 

господарювання, органів державного сектору. 

ФК 9. Здатність здійснювати діяльність з 

консультування власників, менеджменту 

підприємства та інших користувачів інформації   

у сфері обліку, аналізу, контролю, аудиту, 

оподаткування. 

ФК 10. Здатність проводити наукові 

дослідження з метою вирішення актуальних 

завдань теорії, методики, організації та практики 

обліку, аудиту, аналізу, контролю та 

оподаткування. 

ФК 11. Здатність ідентифікувати та здійснювати 

аналіз внутрішніх та зовнішніх чинників, що 

мають вплив на стратегію діяльності суб’єктів 

господарювання та визначають їх економічну 

поведінку. 

ФК 12. Ефективно використовувати на практиці 

різні теорії в управлінні наукою та в галузі 

ділового адміністрування. 

ФК 13. Вміння організовувати (розробляти, 

впроваджувати, підтримувати і постійно 

удосконалювати) систему аналізу та контролю 

фінансово-господарської діяльності підприємств 

галузей економіки. 

ФК 14. Здатність застосовувати інформаційні 

технології в обліково-аналітичній діяльності.  

ФК 15. Аналізувати фінансові та нефінансові дані 

для формування релевантної інформації в цілях 

прийняття управлінських рішень. 
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ФК 16. Здатність застосовувати знання щодо 

теоретичних, методичних та практичних 

положень контрольно-аналітичного процесу, 

розробляти та оцінювати ефективність системи 

контролю суб’єктів господарювання. 

ФК 17. Здатність надавати пропозиції про 

підготовку та проведення заходів обліково-

аналітичного забезпечення діяльності 

підприємства. 

ФК 18. Здатність надавати висновки за для 

консультування зовнішніх та внутрішніх 

користувачів інформації у сфері обліку, аналізу, 

контролю, аудиту, оподаткування 

7 – Програмні результати навчання  

 ПРН 1. Знати теорію, методику і практику 

формування облікової інформації за стадіями 

облікового процесу і контролю для сучасних і 

потенційних потреб управління суб’єктами 

господарювання з урахуванням професійного 

судження 
ПРН 2. Спілкуватися іноземною мовою усно і 
письмово з наукових питань для підвищення 
свого фахового та особистісного рівня 
ПРН 3. Уміти організовувати, розвивати, 

моделювати системи обліку і координувати 

діяльність облікового персоналу з урахуванням 

потреб менеджменту суб’єктів господарювання  

ПРН 4. Володіти інноваційними технологіями, 

обґрунтовувати вибір та пояснювати 

застосовувати методики підготовки і надання 

облікової інформації для потреб управління 

суб’єктом господарювання  

ПРН 5. Визначати інформаційні потреби 

користувачів облікової інформації в управлінні 

підприємством, надавати консультацій 

управлінському персоналу суб’єкта 

господарювання щодо облікової інформації  

ПРН 6. Розробляти внутрішньофірмові стандарти 

і  форми управлінської та іншої  звітності 

суб’єктів господарювання 

ПРН 7. Обґрунтовувати вибір оптимальної 

системи оподаткування діяльності суб’єкта 

господарювання на підставі діючого податкового 

законодавства  

ПРН 8. Формувати фінансову звітність за 

національними та міжнародними стандартами 

для суб’єктів господарювання на 
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корпоративному рівні, оприлюднювати й 

використовувати відповідну інформацію для 

прийняття управлінських рішень 

ПРН 9. Визначати поточний і майбутній 

фінансовий стан суб’єкта господарювання, його 

фінансові результати, грошові потоки, 

використовуючи сучасні техніки аналізу  

ПРН 10. Ідентифікувати та здійснювати аналіз 

внутрішніх та зовнішніх чинників, що мають 

вплив на стратегію діяльності суб’єктів 

господарювання та визначають їх економічну 

поведінку.  

ПРН 11. Аналізувати фінансові та нефінансові 

дані для формування релевантної інформації в 

цілях прийняття управлінських рішень. 

ПРН 12. Знати теоретичні, методичні та 

практичні положення контрольного процесу, 

розробляти та оцінювати ефективність системи 

контролю суб’єктів господарювання  

ПРН 13. Обґрунтовувати інноваційні підходи до 

інформаційного забезпечення системи контролю 

використання ресурсного потенціалу суб’єктів 

господарювання та органів державного сектору 

з урахуванням стратегії розвитку бізнесу. 

ПРН 14. Знати міжнародні стандарти контролю 

якості, аудиту, огляду, іншого надання 

впевненості та супутні послуги з дотриманням 

вимог професійної етики. 

ПРН 15. Обґрунтовувати вибір і порядок 

застосування управлінських інформаційних 

технологій для обліку, аналізу, аудиту та 

оподаткування в системі прийняття 

управлінських рішень з метою їх оптимізації. 

ПРН 16. Застосовувати наукові методи 

досліджень у сфері обліку, аудиту, аналізу, 

контролю та оподаткування та імплементувати 

їх у професійну діяльність та господарську 

практику. 

ПРН 17. Здійснювати публічні ділові і наукові 

комунікації задля вирішення комунікативних 

завдань державною та іноземними мовами. 

ПРН 18. Готувати й обґрунтовувати висновки 

задля консультування власників, менеджменту 

суб’єкта господарювання та інших користувачів 

інформації у сфері обліку, аналізу, контролю, 

аудиту, оподаткування. 



49 

ПРН 19 Визначати актуальні проблеми та 

виявляти наукові факти у сфері теорії, методики, 

організації та практики обліку, аудиту, аналізу, 

контролю та оподаткування, робити науково-

обґрунтовані висновки та розробляти пропозиції 

щодо їх вирішення. 

ПРН 20 Використовувати загальноприйняті 

норми поведінки і моралі в міжособистісних 

відносинах, професійній і науковій діяльності 

та підтримувати врівноважені стосунки з 

членами колективу (команди), споживачами, 

контрагентами, контактними аудиторіями. 

ПРН 21 Вміти проектувати, планувати і 

проводити пошукові і розвідувальні роботи, 

здійснювати їх інформаційне, методичне, 

матеріальне, фінансове та кадрове забезпечення 

8 – Ресурсне забезпечення реалізації програми  

Кадрове забезпечення  Наявність кафедри, відповідальної за підготовку 

здобувачів рівня вищої освіти «магістр». 

Наявність у складі кафедри науково-педагогічних 

працівників на яких покладається 

відповідальність за підготовку здобувачів вищої 

освіти освітнього ступеня «магістр» - 9 осіб, що 

мають науковий ступінь та вчене звання. 

Наявність у керівника кафедри  (гаранта 

освітньої програми) наукового ступеня та 

вченого звання за відповідною спеціальністю та 

стажу науково-педагогічної роботи не менше 10 

років. 

Матеріально-технічне 

забезпечення 

Навчальні аудиторії оснащені сучасним 

демонстраційним обладнанням, комп’ютерні 

кабінети – технікою із новітніми версіями 

програмного забезпечення. 

Інформаційне та 

навчально-методичне 

забезпечення 

Наявність виданих монографій, навчально-

методичних посібників, конспектів лекцій, 

практикумів (кейсів), методичних вказівок для 

написання випускних кваліфікаційних робіт, 

рекомендацій для самостійної роботи студентів 

для забезпечення навчального процесу. 

9 – Академічна мобільність  

Національна кредитна 

мобільність 

За умовами кредитної мобільності студенту 

перезараховуються всі кредити, що він здобув 

поза місцем основного навчання та які є 

компонентами освітньої програми 

Міжнародна кредитна 

мобільність 

Згідно з програмами міжнародного 

співробітництва кращі студенти Київського 
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національного торговельно-економічного 

університету зі знанням іноземних мов та за 

рейтингом КНТЕУ мають змогу здобувати освіту 

за кордоном  

Навчання іноземних 

здобувачів вищої освіти 

Викладачі можуть викладати дисципліни 

іноземною мовою (англійська) 

 

 

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) 

Кількі

сть 

кредит

ів 

Форма 

підсумко

вого 

контрол

ю 

Обов'язкові компоненти ОП 

ОК 1 Аудит оподаткування 6 Е/п 

ОК 2 
Облік і фінансова звітність за міжнародними 

стандартами 
6 Е/п 

ОК 3 
Державне управління та регулювання 

економіки 
6 Е/п 

ОК 4 Фінансовий аналіз 9 Е/п 

ОК 5 Аудиторський консалтинг 6 Е/п 

 Загальний обсяг обов'язкових компонент:        33 

Вибіркові компоненти ОП 

ВБ 1.1 Аудит інвестиційних проектів 6 Е/п 

ВБ 1.2 Аудит проектів 6 Е/п 

ВБ 1.3 Аудиторське забезпечення M&A 6 Е/п 

ВБ 1.4 Внутрішній аудит 6 Е/п 

ВБ 1.5 
Інформаційні системи і технології в 

управлінні  

6 Е/п 

ВБ 1.6 Контроль публічних закупівель 6 Е/п 

ВБ 2.1 Корпоративне управління 6 Е/п 

ВБ 2.2 
Корпоративні інформаційні розподілені 

системи 

6 Е/п 

ВБ 2.3 
Методика викладання у закладах вищої 

освіти 

6 Е/п 

ВБ 2.4 
Методологія і організація наукових 

досліджень 

6 Е/п 

ВБ 2.5 Облік і звітування міжнародних корпорацій 6 Е/п 

ВБ 2.6 Управління проектами 6 Е/п 
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ВБ 2.7 Управлінська звітність 6 Е/п 

ВБ 3.1 Аудиторські послуги 6 Е/п 

ВБ 3.2 Договірне право 6 Е/п 

ВБ 3.3 Дью Дилідженс 6 Е/п 

ВБ 3.4 Інтелектуальна власність 6 Е/п 

ВБ 3.5 Корпоративне право 6 Е/п 

ВБ 4.1 Міжнародне податкове право 6 Е/п 

ВБ 4.2 Організація і методика аудиту 6 Е/п 

ВБ 4.3 
Організація контролю господарської 

діяльності 

6 Е/п 

ВБ 4.4 Фінансовий корпоративний контроль 6 Е/п 

ВБ 4.5 Форензік 6 Е/п 

ВБ 5.1 Аудит державних фінансів 6 Е/п 

ВБ 5.2 Державний аудит 6 Е/п 

ВБ 5.3 Експерементальний економічний аналіз 6 Е/п 

ВБ 6.1 
Методи і моделі прийняття рішень в аналізі 

та аудиті 

6 Е/п 

ВБ 6.2 
Облікове забезпечення податкового 

планування 

6 Е/п 

ВБ 6.3 Стратегічний аналіз 6 Е/п 

ВБ 6.4 Судова економічна експертиза 6 Е/п 

Загальний обсяг вибіркових компонент:        36 

Практична підготовка 

ОК 6 Виробнича (переддипломна) практика 9 З 

Атестація 

ОК 7 
Підготовка випускної кваліфікаційної роботи 

та її захист 12 
Е/п 

 ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ        90  
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2.2. Структурно-логічна схема ОП 

 

 

ОК 7. Підготовка випускної 

кваліфікаційної роботи та її 

захист 

ВБ 1.2. Аудит проектів 

ВБ 1.4. Внутрішній аудит 

ВБ 1.5. Інформаційні системи і технології в управлінні  

ОК 3. Державне управління та регулювання економіки 

 

ОК 2. Облік і фінансова звітність за міжнародними 

стандартами 

ОК 1. Аудит оподаткування 

I курс 1 семестр 

ОК 5. Аудиторський консалтинг 

ВБ 1.3. Аудиторське забезпечення M&A 

ОК 4. Фінансовий аналіз 

ІI курс 3 семестр 

ВБ 5.1. Аудит державних фінансів 

ІI курс 4 семестр 

ВБ 2.1. Корпоративне управління 

ВБ 3.2. Договірне право 

ВБ 2.2. Корпоративні інформаційні розподілені системи 

ВБ 2.3. Методика викладання у закладах вищої освіти 

ВБ 2.4. Методологія і організація наукових досліджень 

ВБ 2.5. Облік і звітування міжнародних корпорацій 

ВБ 2.6. Управління проектами 

ВБ 2.7. Управлінська звітність 

ВБ 1.6. Контроль публічних закупівель 

ВБ 3.3. Дью Дилідженс 

ВБ 3.4. Інтелектуальна власність 

ВБ 3.5. Корпоративне право 

ВБ 4.1. Міжнародне податкове 

право 

ВБ 4.5. Форензік 

ОК 6. Виробнича(переддипломна)  

практика 

ВБ 5.2. Державний аудит 

ВБ 4.4. Фінансовий корпоративний 

контроль 

ВБ 4.3. Організація контролю 

господарської діяльності 

ВБ 4.2. Організація і методика 

аудиту 

ВБ 5.3. Експерементальний 

економічний аналіз 

ВБ 1.1. Аудит інвестиційних проектів 

ВБ 3.1. Аудиторські послуги 

ВБ 6.2. Облікове забезпечення 

податкового планування 

ВБ 6.3. Стратегічний аналіз 

ВБ 6.1. Методи і моделі прийняття 

рішень в аналізі та аудиті 

ВБ 6.4. Судова економічна 

експертиза 

I курс 2 семестр 
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3. Форма атестації здобувачів вищої освіти 

 Атестація випускників освітньої програми спеціальності 071 «Облік і 

оподаткування» проводиться у формі захисту випускної кваліфікаційної 

роботи та завершується видачею документу встановленого зразка про 

присудження йому ступеня магістра із присвоєнням кваліфікації магістр з 

обліку і оподаткування за спеціалізацією «Фінансовий аналіз та аудит».  

Атестація здійснюється відкрито та публічно. 
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5.Матриця забезпечення програмних результатів навчання (ПРН) відповідними компонентами освітньої 

програми 
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4. Інформація про освітні компоненти (дисципліни) 

 

Для всіх спеціалізацій 

 

4.1. Назва.АУДИТ ОПОДАТКУВАННЯ. 

Обов‘язкова. 

Рік навчання. 2018-2019 н.р. 

Семестр. І. 

Лектор, вчене звання, науковий ступінь, посада. Несходовський І.С., 

доцент,  канд. екон. наук, доцент кафедри фінансового аналізу та аудиту. 

Результати навчання. Отримання компетентностей, практичних вмінь і 

навичок з питань організації та методики аудиту процесів оподаткування. 

Обов’язкові попередні навчальні дисципліни.  «Податкова система», 

«Аудит» 

Зміст. Сутність та значення аудиту оподаткування. Оргнізація аудиту 

оподаткування підприємств. Методика виконання процедур аудиту 

оподаткування підприємств. Аудиторська перевірка окремих господарських 

операцій. Аудиторська перевірка податку на прибуток підприємств. 

Аудиторська перевірка податку на додану вартість. Аудиторська перевірка 

податку на доходи фізичних осіб та військового збору. Аудиторська 

перевірка єдиного соціального внеску. Аудиторська перевірка акцизного 

податку. Аудиторська перевірка інших податків та зборів 

Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби. 

1. Аудит оподаткування підприємств: навч. посіб. / О.А. Петрик, Г.М. 

Давидов, О.Ю. Редько та ін., забаг. Ред.. О.А. Петрик – К.: ДННУ «Акад. 

фін. Управління», 2012.- 352с. 

2. Калінеску Т.В. Адміністрування податків : навч. посіб. / Т.В.Калінеску, 

В.О. Корецька-Гармаш, В.В. Демидович. –К. : Центр учбової 

літературири, 2013. –288с. 

3. Войнаренко М.П. Міжнародні стандарти фінансової звітності та аудиту : 

навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. – Київ : Центр навч. літ., 2010. 

4. Никонович М.О. Аудит : підручник / М.О. Никонович, К.О. Редько; за 

ред. Є.В. Мниха. – Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2014. 

5. Огійчук М.Ф. Аудит: організація і методика : навч. посіб. / М.Ф. Огійчук. 

– Київ : АЛЕРТА, 2010. 

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

– підсумковий контроль (екзамен письмовий). 

Мова навчання та викладання. Українська. 

 

4.2. Назва. УПРАВЛІНСЬКА ЗВІТНІСТЬ. 

Тип. Обов‘язкова для спеціалізації «Облік, оподаткування та оцінювання в 

бізнесі»,   за вибором для спеціалізації «Фінансовий аналіз та аудит». 

Рік навчання. 2018-2019 н.р. 

Семестр. І. 

Лектор, вчене звання, науковий ступінь, посада. Фоміна О.В., доцент, 

докт. екон. наук., завідувач кафедри обліку та оподаткування. 

Результати навчання. Вивчення економічного змісту та користувачів 

управлінської звітності, складання управлінської звітності про фінансовий 

стан, результати діяльності та зміни фінансового стану підприємства; 

складання управлінської звітності, складання корпоративної соціальної 

звітності в системі управління підприємством, впроваджувати та 

удосконалювати систему управлінської звітності, відповідно до потреб 

користувачів на підприємстві, використовувати методи складання 

управлінської звітності підприємств.  

Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Управлінський облік», 

«Економічний аналіз». 

Зміст. Сутність і характеристика управлінської звітності . Методика 

формування управлінської звітності. Моделювання управлінської звітності. 

Корпоративна соціальна звітність в системі управління підприємством. 

Управлінська звітність за ключовими показниками діяльності. Управлінська 

звітність про виконання бюджетів підприємства. Організаційні основи 

створення систем управлінської звітності. 

 Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби. 

1. Голов С. Ф. Управлінський облік: Підручник для студентів вищих 

навч.закладів за спеціальністю «Облік і аудит» / С. Ф. Голов. – 4-те вид. – 

К. : Лібра, 2008. – 704с. 

2. Кузнєцова С.А. Бухгалтерський облік в управлінні підприємством : навч. 

посібник/ С.А. Кузнецова; Таврійський держ. агротехнологічний ун-т. - 

Мелітополь: Видавничий будинок ММД, 2008. - 230 с. 

3. Нападовська Л.В. Управлінський облік: Підручник/ Л.В. Нападовська. – 2-

ге вид.,доопрац. та допов. – Київ: КНТЕУ, 2010. – 647с. 

4. Шевчук В. Р. Стратегічний управлінський облік: навч. посіб. / В. Шевчук ; 

за ред. О.М.Ковалюка. – Київ : Алерта, 2009. 

Заплановані навчальні заходи та методи викладання. Лекції, семінарські 

заняття. 
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Методи та критерії оцінювання: 

-поточний контроль (опитування, колоквіуми, тестування); 

-підсумковий контроль (екзамен) 

Мова навчання та викладання. Українська. 

 

4.3. Назва. ОБЛІК ТА ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ ЗА 

МІЖНАРОДНИМИ СТАНДАРТАМИ. 

Тип. Обов’язкова. 

Рік навчання. 2018-2019 н.р. 

Семестр. І 

Лектор, вчене звання, науковий ступінь, посада. Ромашко О.М., канд. 

екон. наук, доцент кафедри обліку та оподаткування. 

Результати навчання.  

Здобуття знань з теорії та практики ведення обліку та формування 

показників фінансової звітності за міжнародними стандартами для 

подальшого їх використання у практичній діяльності, що сприятиме 

підвищенню рівня кваліфікації та конкурентоспроможності як фахівця у 

сфері обліку та аудиту міжнародного рівня. 

Обов’язкові попередні навчальні дисципліни.  
Дисципліни підготовки освітнього ступеня бакалавр: «Бухгалтерський 

облік», «Фінансовий облік». 

Зміст. 

Основні завдання міжнародних стандартів фінансової звітності. Основні 

вимоги до фінансової звітності за міжнародними стандартами. Підходи до 

формування показників фінансової звітності (аналіз, оцінювання 

та відображення). Відображення інформації про активи. Відображення 

інформації про власний капітал, довгострокові та поточні зобов’язання. 

Витрати, доходи та фінансові результати. 

Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби. 

1. Войнаренко М.П. Міжнародні стандарти фінансової звітності  

та аудиту : навч. посіб. / М.П. Войнаренко, Н.А. Пономарьова, О.В. Замазій. 

– К. : ЦУЛ, 2010. 

2. Голов С.Ф. Бухгалтерський облік та фінансова звітність за міжнародними 

стандартами / С.Ф. Голов, В.Н. Костюченко. – 3-тє вид., переробл. і допов. – 

Х. : Фактор, 2013. 

3.  Голов С.Ф. Трансформація фінансової звітності українських підприємств 

у фінансову звітність за міжнародними стандартами: методичні 

рекомендації /С. Ф. Голов, В. М. Костюченко, О. М. Кулага. Вінниця: ТОВ 

«Консоль», 2013. – 267 с. 

4. Задорожний З.В. Облік і звітність за міжнародними стандартами. 

Навчалний посібник. / З.В.Задорожний, В.М.Панасюк, Є.К. Ковальчук, 
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В.Ю.Бродоський - 2-е видання, виправлане, доповнене .-Тернопіль:ТНЕУ, 

2014. - 446 с.  

5. Міжнародні стандарти фінансової звітності [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу : http://www.minfin.gov.ua 

4.10. Заплановані навчальні заходи та методи викладання.   

Поєднання традиційних та нетрадиційних методів викладання з вико-

ристанням інноваційних технологій:  

– лекції (тематичні, проблемні); 

– практичні (традиційні, з моделюванням ситуацій). 

Методи оцінювання:  

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

– підсумковий контроль (екзамен). 

Мова навчання та викладання. Українська. 

 

4.4. Назва. АУДИТОРСЬКИЙ КОНСАЛТИНГ. 

Тип. Обов‘язкова для спеціалізації «Фінансовий аналіз та аудит», за 

вибором для спеціалізації «Облік, оподаткування та оцінювання в бізнесі». 

Рік навчання. 2018-2019 н.р., 2019-2020 н.р. 

Семестр. І (для спеціалізації «Облік, оподаткування та оцінювання в 

бізнесі»), семестр ІІI(для спеціалізації «Фінансовий аналіз та аудит»). 

Лектор, вчене звання, науковий ступінь, посада. Заремба О.О., канд. 

екон. наук, доцент кафедри фінансового аналізу та аудиту. 

Результати навчання. Отримання компетентностей, практичних вмінь і 

навичок з питань організації та методики аудиторського консалтингу. 

Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Економічний аналіз», 

«Аудит» . 

 Зміст. Поняття, цілі та завдання аудиторського консалтингу. Форми і 

техніки аудиторського консалтингу. Консультування з питань організації та 

функціонування системи бухгалтерського обліку. Консультування з 

організації систем корпоративного управління. Консультування з питань 

організації систем внутрішнього контролю та внутрішнього аудиту. 

Організація функціонування інформаційних систем (технологій). 

Консалтингове супроводження організації діяльності. Консалтинг 

формування власного капіталу. Консультування з питань підготовки 

перспективної інформації. Консультування з проблем оподаткування та 

підготовки податкової звітності. Системи управління якістю 

функціонування суб’єктів фінансово-господарської діяльності. Оціночний 

консалтинг. 

Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби.  

1 Аудит: навч. посібник / [М.Ф.Огійчук, І.І. Рагуліна, І.Т.Новіков]; 3-тє вид., 

перероб. і допов. – К.: Алерта, 2016. – 752с. 

2. Аудит : підручник / [О.А. Петрик, В.О. Зотов, Б.В. Кудрицький та ін.]; за 
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заг. ред. проф. О.А. Петрик. – К. : КНЕУ, 2015. – 498 с. 

3. Назарова К.О. Аудит: еволюція, потенціал, ефективність : монографія / 

К.О. Назарова. – Київ: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2015.– 464 с. 

4. Никонович М.О. Аудит : підручник / М.О. Никонович, К.О. Редько ; за ред. 

Є.В. Мниха. – Київ : КНТЕУ, 2014. – 748 с. 

5. Калетнік Г.М. Управлінський консалтинг: навч. посіб./Г.М. Калетнік, 

М.Ф. Безкровний, Т.Д. Іщенко.- К.: Аграрна освіта, 2012.– 271 с.  

6. Фінансовий аудит: інформаційно-аналітичне забезпечення: монографія   

(Є.В Мних, С.В.Бардаш, К.О.Назарова та ін.); за ред. Є.В.Мниха. – К.: 

Київ. нац. торг –екон. ун-т, 2015. - 416с. 

Заплановані навчальні заходи та методи викладання. Поєднання 

традиційних та нетрадиційних методів викладання з використанням 

інноваційних технологій: 

– лекції (тематичні, проблемні); 

– семінарські/практичні заняття. 

 Методи оцінювання: 

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

ситуаційного завдання тощо); 

– підсумковий контроль (екзамен письмовий). 

Мова навчання та викладання. Українська. 

 

4.5. Назва. МЕТОДОЛОГІЯ І ОРГАНІЗАЦІЯ НАУКОВИХ 

ДОСЛІДЖЕНЬ. 

Тип. За вибором. 

Рік навчання. 2018-2019 н.р. 

Семестр. І. 

Лектор, вчене звання,  науковий ступінь, посада. Назарова К.О., доцент,  

докт. екон. наук, завідувач кафедри фінансового аналізу та аудиту, Бенько 

М.М., професор, докт екон. наук, професор кафедри обліку та 

оподаткування. 

Результати навчання. 
Опанування загальних положень організації науково-дослідної роботи у 
вищих навчальних закладах як невід’ємної складової освітньої діяльності, 
засвоєння сутності та специфіки наукових досліджень з аудиту, фінансового 
контролю та аналізу. 

Обов’язкові попередні навчальні дисципліни.  
«Аудит», «Фінансовий облік», «Організація державного фінансового 
контролю», «Аналіз господарської діяльності», «Державний фінансовий 
контроль». 
Зміст. Наукове дослідження, його зміст, процес та результати. Дослідження 
сутності та середовища аудиту, фінансового контролю і аналізу. 
Проблематика наукових досліджень з аудиту, фінансового контролю та 
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аналізу. Методика і технологія наукових досліджень з аудиту, фінансового 
контролю та аналізу. Дослідження структури і процесу функціонування 
систем аудиту, фінансового контролю та аналізу. Дослідження ефективності 
систем аудиту, фінансового контролю та аналізу. Здійснення наукових 
досліджень з аудиту, фінансового контролю та аналізу. Результати наукових 
досліджень з аудиту, фінансового контролю та аналізу. 

Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби.  
1. Економічні дослідження (методологія, інструментарій, організація, 

апробація) / В.М. Геєць, А.А .Мазаракі, О.П. Корольчук [та ін.]; за ред. 

А.А. Мазаракі. – Вид. 2-ге, допов. – Київ: КНТЕУ, 2011.– 295 с. 

2. Бірта Г. О. Методологія і організація наукових досліджень: навч. посіб. 
для студ. вищ. навч. закл. / Г. О. Бірта, Ю. Г. Бургу. – Київ: Центр учбової 
літератури, 2014. – 141 с.  

3. Колесников О. В. Основи наукових досліджень: навч. посіб. для студ. 
вищ. навч. закл. / О. В. Колесников. – 2-ге вид., випр. та допов. – Київ: 
Центр учбової літератури, 2011. – 141 с. 

4. Крушельницька О. В. Методологія та організація наукових досліджень: 
навч. посіб. для вищ. навч. закл. / О.В. Крушельницька. – Київ: Кондор, 
2009. – 206 с. 

5. Основи наукових досліджень: методологія, організація, оформлення 
результатів: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / В.М. Головій, Є.Ю. 
Кузькін, Л.В. Піддубна та ін. – Київ: Хай Тек Прес, 2012. – 343 с. 

Заплановані навчальні заходи та методи викладання.  
Поєднання традиційних та нетрадиційних методів викладання з 
використанням інноваційних технологій: 
– лекції (тематичні, проблемні); 
– семінарські/практичні заняття. 

Методи оцінювання: 
– поточний контроль (тестування; усне та письмове опитування; перевірка 

ситуаційного завдання тощо); 
– підсумковий контроль (екзамен). 
Мова навчання та викладання. Українська. 
 

4.6. Назва. ОБЛІК І ЗВІТУВАННЯ МІЖНАРОДНИХ КОРПОРАЦІЙ.  

Тип. За вибором. 

Рік навчання. 2018-2019 н.р.  

Семестр. І. 

Лектор, вчене звання, науковий ступінь, посада. Костюченко 

В.М.,доцент, док.екон.наук, професор кафедри обліку та оподаткування. 

Результати навчання.  

Формування знань і навичок з бухгалтерського обліку і звітування 

міжнародних корпорацій: вивчення передумов становлення та розвитку 

обліку в міжнародних корпораціях; організації обліку та звітування в 
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окремих країнах, де розташовані штаб-квартири міжнародних корпорацій; 

практики конвергенції бухгалтерського обліку і фінансового звітування 

міжнародних корпорацій; міжнародних підходів до фінансового звітування 

міжнародних корпорацій; розуміння положень Директив ЄС, 

загальноприйнятих принципів бухгалтерського обліку США у сфері 

звітування міжнародних корпорацій; міжнародних методик обліку гудвілу 

при об'єднанні бізнесу за участю міжнародних корпорацій; методики 

консолідації фінансової звітності міжнародних корпорацій при об'єднанні 

шляхом придбання і об'єднання інтересів відповідно до Директив ЄС та 

GAAP США; методики переведення звітності в іноземних валютах 

міжнародних корпорацій відповідно до Директив ЄС та GAAP США; 

ознайомлення з основними процедурами управлінського контролю та 

внутрішнього аудиту в міжнародних корпораціях; вивчення концептуальних 

основ інтегрованого звітуванння міжнародних корпорацій. 
Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Облік і фінансова 
звітність за міжнародними стандартами», «Консолідація фінансової 
звітності». 
Зміст.  Передумови розвитку обліку в міжнародних компаніях 
(корпораціях). Конвергенція практики бухгалтерського обліку та 
фінансового звітування в міжнародних корпораціях. Організація обліку та 
звітування в окремих країнах, де розташовані штаб-квартири міжнародних 
корпорацій. Загальні вимоги до подання інформації у фінансових звітах 
згідно Директиви 2013/34/ЄС. Регламент (ЄС) 1606/2002 Європейського 
Парламенту і Ради від 19 липня 2002 року про застосування Міжнародних 
стандартів бухгалтерського обліку (IAS). Подання фінансової звітності 
згідно GAAP США (US GAAP). Регламент S-X Комісії з цінних паперів і 
фондового ринку США. Облік об’єднання міжнародного бізнесу. 
Консолідація фінансових звітів міжнародних корпорацій. Вплив змін 
валютних курсів на облік та звітування міжнародних корпорацій. Облік і 
звітування міжнародних корпорацій в умовах зміни цін та інфляції. 
Управлінський контроль і внутрішній аудит у міжнародних корпораціях. 
Звітування про сегменти. Корпоративне соціальне звітування міжнародних 
корпорацій. Інтегроване звітування міжнародних корпорацій. 

Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби. 

1. Голов С.Ф. Бухгалтерський облік та фінансова звітність за міжнародними 

стандартами. / С.Ф. Голов, В.Н. Костюченко.  – 3-тє вид., перероб. і доп. – 

Х.: Фактор, 2013. – 1072с. 

2. Онищенко В.О. Облік у зарубіжних країнах [текст]:підручник 

/В.О.Онищенко, МІ.Бондар, В.В.Дубовая. - К.: «Центр учбової 

літератури», 2015.-576 с. 

3. Костюченко В.М. Консолідована фінансова звітність: міжнародний досвід 

та практика України: навч.-практ. посіб./ В.М. Костюченко; Міжнар. ін-т 

менеджменту (МІМ-Київ). -К.: Центр учбової літератури, 2008.-528 c. 
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4. Директива 2013/34/ЄС Європейського парламенту і Ради від 26 червня 

2013 року про річну фінансову звітність, консолідовану фінансову 

звітність та пов’язані звіти деяких видів підприємств, що вносить правки 

у Директиву 2006/43/ЄС Європейського парламенту та   Ради і відміняє 

Директиви Ради  78/660/ЄЄС та 83/349/ЄЄС [Електронний ресурс].- 

Режим доступу: http://www.apu.com.ua/files/23345235325.pdf 

5. Регламент (ЄС) 1606/2002 Європейського парламенту і Ради про 

застосування Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку 

[Електронний ресурс].- Режим доступу: 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/994_404 

6.  Інтегроване звітування [Електронний ресурс].- Режим доступу: 

http://integratedreporting.org/wpcontent/uploads/2015/03/13‑12‑08‑THE-

INTERNATIONAL-IR-FR AMEWORK.docx_en-US_ru-RU.pdf 

Заплановані навчальні заходи та методи викладання. Поєднання 

традиційних та нетрадиційних методів викладання з використанням 

інноваційних технологій: 
– лекції (тематичні, проблемні); 
– практичні заняття (традиційні, з моделюванням ситуацій);  

– самостійна робота. 

Методи оцінювання: 

– поточний контроль (тестування; усне та письмове опитування,перевірка 

ситуаційного завдання тощо); 

– підсумковий контроль (екзамен). 

Мова навчання та викладання. Українська. 

 

4.7. Назва. ДОГОВІРНЕ ПРАВО. 

Тип. За вибором. 

Рік навчання. 2018-2019 н.р., 2019-2020 н.р. 

Семестр. ІІ (для спеціалізації «Фінансовий аналіз та аудит»), ІІІ (для 

спеціалізації «Облік, оподаткування та оцінювання в бізнесі»).  

Лектор, вчене звання,  науковий ступінь, посада. Біленко М.С., канд. юр. 

наук, ст. викладач кафедри міжнародного приватного, комерційного та 

цивільного права.  

Результати навчання. Формування сукупності теоретичних знань щодо: 

основних понять, категорій та джерел договірного права, правового статусу 

суб’єктів господарських зобов’язань, природи та  видів господарсько-

правових зобов’язань, основних засад регулювання господарських 

договірних відносин, особливостей господарсько-правової відповідальності, 

а також вмінь визначати: умови участі суб’єктів господарювання в 

договірних правовідносинах; види договорів за законодавством України; 

умови притягнення суб’єктів господарювання до господарсько-правової 

відповідальності; класифікувати за певними ознаками господарсько-правові 

зобов’язання, в тому числі договори.. 

http://www.apu.com.ua/files/23345235325.pdf
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/994_404
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Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. 

«Правознавство». 

Зміст. Предмет, метод та система договірного права. Основні принципи 

договірного права. Джерела договірного права. Суб’єкти договірного права. 

Зобов’язання та договір в господарському договірному праві. Види 

господарських договорів за законодавством України. Договори, направлені 

на передачу майна у власність, у тимчасове користування щодо виконання 

робіт та надання послуг. 

Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/ засоби. 

1. Цивільне право України. Особлива частина : підручник / за заг. ред. 

д.ю.н., проф. Р. Б. Шишки. – К. : Ліра, 2015. – 1024 с. 

2. Цивільне право України : Договірні та недоговірні зобов’язання : 

підручник / за ред. С. С. Бичкової. – К. : Алерта, 2014. – 495 с. 

3. Вавженчук С. Я. Договірне право : навч. посіб. / С. Я. Вавженчук; Київ. 

нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана. – К. : КНЕУ, 2011. – 584 с. 

4. Вінник О.М. Господарське право : Навч. посібник для студентів вищих 

навч. закладів. – 2-ге вид., змін., доп. – К. : Всеукраїнська асоціація 

видавців «Правова єдність», 2008. – 766 с.  

5. Кузнєцова Н. С. Договірне право України. Загальна частина: навч. 

посібник / Н. С. Кузнєцова, О. А. Беляневич, С. М. Бервено та ін.; за ред. 

 О. В. Дзери. – К. : Юрінком Інтер, 2008. – 891 с.  

6. Договірне право України. Особлива частина: навч. посіб. / Т. В. Боднар 

[та ін.] ; ред. О. В. Дзера. – К. : Юрінком Інтер, 2008. – 1200 с. 

Заплановані навчальні заходи та методи викладання. Поєднання 

традиційних та нетрадиційних методів викладання із використанням 

інноваційних технологій: лекції (оглядові); семінарські, практичні заняття 

(презентація / дискусія / комунікативний метод / імітація/ «мозкова атака» / 

робота в малих групах / інше). 

Методи оцінювання: 

 поточний контроль (тестування, усне / письмове опитування, 

комплексна контрольна робота тощо);  

 підсумковий контроль (екзамен). 

Мова навчання та викладання. Українська. 

 

4.8. Назва. ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ. 

Тип. За вибором. 

Рік навчання. 2018- 2019 н.р., 2019-2020 н.р. 

Семестр. ІІ (для спеціалізації «Фінансовий аналіз та аудит»), ІІІ (для 

спеціалізації «Облік, оподаткування та оцінювання в бізнесі») 

Лектор, вчене звання, науковий ступінь, посада. Дараганова Н.В., канд. 

юрид. наук, доц. 

Результати навчання. Формування системи знань про: поняття 

інтелектуальної власності; об’єкти та суб’єкти інтелектуальної власності; 
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правову охорону авторського права; правову охорону суміжних прав; 

правову охорону винаходів, корисних моделей, промислових зразків; 

правову охорону нетрадиційних результатів інтелектуальної власності; правову 

охорону засобів індивідуалізації суб’єктів господарського обороту, товарів, 

робіт і послуг; захист від недобросовісної конкуренції; відповідальність за 

порушення прав інтелектуальної власності. Формування навичок практичного 

застосування знань, отриманих під час вивчення дисципліни 

«Інтелектуальна власність». 

Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Господарське право». 
Зміст.Поняття інтелектуальної власності, об’єкти та суб’єкти 
інтелектуальної власності. Поняття, принципи та джерела авторського 
права; об’єкти та суб’єкти авторського права; особисті немайнові та майнові 
права на твори літератури, мистецтва і науки; колективне управління 
авторськими правами; відповідальність за порушення авторських прав. 
Правова охорона суміжних прав. Поняття та умови правової охорони 
винаходів, корисних моделей, промислових зразків. Правова охорона 
нетрадиційних результатів інтелектуальної власності. Правова охорона засобів 
індивідуалізації суб’єктів господарського обороту, товарів, робіт і послуг. 
Поняття та правовий захист комерційних (фірмових) найменувань; 
торговельної марки та географічних значень. Захист від недобросовісної 
конкуренції. Відповідальність за порушення прав інтелектуальної власності.  
Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби. 
1. Право інтелектуальної власності : академ. курс : підруч. для студ. вищ. навч. 

закл. / за ред. О.П. Орлюк, О.Д. Святоцького. – Київ : Ін Юре, 2007. 
2. Бошицький Ю.Л. Правове регулювання службового винахідництва: проблеми 

теорії та практики / Ю.Л. Бошицький, М. М. Яшарова. – Київ : Вид-во Європ. 
ун-ту, 2012. 

3. Інтелектуальна власність : навч. посіб. / Г.М. Остапович, О.М. Стороженко, 
Г.В. Уманців, О.В. Фоміна. – Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2012. 

4. Право інтелектуальної власності : підручник. / [О. І. Харитонова, Є. О. 

Харитонов, Т. С. Ківалова, В. С. Дмитришин, О. О. Кулініч, Л. Д. 

Романадзе та ін.] за заг. ред. О. І. Харитонової, 2017. – К.: Юрінком Iнтер. 

– 544 с.  

5. Алієва-Барановська В. Організаційно-правові засади охорони 

інтелектуальної власності в Україні / В. Алієва-Барановська // Юридична 

Україна : щомісячний правовий часопис. – 2017. – № 4. – С. 49–57. 
6. Костенко Інна. Інтелектуальна власність очима малого та середнього 

бізнесу Європейського Союзу / І. Костенко // Інтелектуальна власність в 
Україні. – 2016. – № 6. – С. 4–7. 

Заплановані навчальні заходи та методи викладання. Поєднання 
традиційних і нетрадиційних методів викладання із використанням 
інноваційних технологій: лекції (оглядові / тематичні); семінарські / практичні 
заняття. 
Методи оцінювання: 

ftp://ndiiv_guest:fxU8uPzgv@ftp.s12.freehost.com.ua/akad.kurs.pdf
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– поточний контроль (тестування, усне / письмове опитування, вирішення 
юридичних задач тощо);  
– підсумковий контроль (екзамен). 
Мова навчання та викладання. Українська. 

 

4.9. Назва. МІЖНАРОДНЕ ПОДАТКОВЕ ПРАВО. 

Тип. За вибором.  

Рік навчання. 2018-2019 н.р., 2019-2020 н.р. 

Семестр. ІІ (для спеціалізації «Фінансовий аналіз та аудит»), ІІІ (для 

спеціалізації «Облік, оподаткування та оцінювання в бізнесі»). 

Лектор, вчене звання, науковий ступінь, посада. Мікічурова О.В., доцент, 

канд.юрид.наук, доцент кафедри міжнародного публічного права. 

Результати навчання. Знання і розуміння: особливостей предмету 

міжнародного податкового права; ролі та місця міжнародного податкового 

права в системі міжнародного права, особливостей міжнародних податкових 

відносин; значення міжнародного податкового права в міжнародних 

відносинах; поняття міжнародних податків; принципи і функції міжнарод-

них податків; співвідношення міжнародних податків, міжнародних зборів та 

мита; міжнародної класифікації податків та зборів; основні, додаткові та 

факультативні елементи міжнародно-правового механізму податку, правове 

регулювання податкової системи України та інших держав; поняття та зміст 

міжнародного податкового обов’язку та міжнародно-правові засоби 

забезпечення погашення податкового боргу. 

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

«Міжнародні економічні відносини». 

Зміст. Предмет і система курсу міжнародне податкове право. Роль, місце та 

значення міжнародного податкового права в системі міжнародного права. 

Співвідношення міжнародних та національних правових норм держав світу 

в сфері регулювання оподаткування. Поняття та види податків. Теорії 

оподаткування. Правова характеристика сучасної податкової системи 

України. Міжнародні правові норми в сфері оподаткування: універсальні, 

регіональні, двосторонні. Міжнародні організації та інституції кодифікації 

норм податкового права та регулювання міжнародних податкових відносин. 

Специфіка оподаткування іноземних інвестицій в світовій практиці та в 

Україні. Міжнародні проблеми в сфері оподаткування: уникнення 

подвійного оподаткування, офшорні зони. Міжнародно-правові засоби 

боротьби з відмиванням доходів, отриманих злочинним шляхом.  

Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби. 

1.  Волощук М.Г. Податкова реформа 2015: практ. посіб. / М.Г. Волощук, 

Я.В. Голубка, Ю.О. Кілару та ін. – Ужгород, 2015. – 32 с. 
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2. Застосування міжнародних податкових договорів: теорія та практика: 

монографія / [Тимченко Л. Д. та ін.]; за заг. ред. д-ра юрид. наук, проф. Л. Д. 

Тимченка; Нац. ун-т держ. податк. служби України, Н.-д. центр з проблем 

оподаткування, ВМГО "Асоц. молодих юристів України".- Ірпінь: Вид-во 

Нац. ун-ту ДПС України, 2013. - 218 с. 

3. Еволюційний розвиток податкових систем: теорія і практика: монографія / 

[В. П. Вишневський та ін; за ред. акад. НАН України В. П. Вишневського]; 

Держ. вищ. навч. закл. "Донец. нац. техн. ун-т". - Донецьк: ДВНЗ "ДонНТУ", 

2014. - 155 с. 

4. Кучерявенко М. П. Податкове право: підручник / М. П. Кучерявенко; М-во 

освіти і науки України, НУ ЮАУ ім. Ярослава Мудрого. - Х.: Право, 2013. - 

536 с. 

5. Усенко Є.А. Правове регулювання процедур вирішення податкових 

спорів: монографія / Є. А. Усенко. - Х. : Право, 2011. - 182 с. 

Заплановані навчальні заходи та методи викладання. Лекції; 

семінарські/ практичні заняття; дискусії; презентації; моделювання ситуацій 

тощо. 

Методи оцінювання: 

– поточний контроль (усне/письмове тестування, опитування); 

– підсумковий контроль (екзамен). 

Мова навчання та викладання. Українська. 

 

4.10. Назва. ОБЛІКОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОДАТКОВОГО 

ПЛАНУВАННЯ. 

Тип. За вибором.  

Рік навчання. 2019 -2020 н.р. 
Семестр. ІІІ. 

Лектор, вчене звання, науковий ступінь, посада. Мошковська 

О.А,доцент,  докт. екон. наук, професор кафедри обліку та оподаткування. 

Результати навчання: Набуття знань і навичок, що дають можливість 

застосовувати у практичній діяльності законодавчі та нормативні акти для 

планування податків; нараховувати окремі податки і збори, заповнювати 

податкову звітність; застосовувати податкові технології для досягнення 

цілей економічної діяльності підприємства; обліковувати різні податки, 

визначати об’єкти оподаткування; вести оперативний облік податкових 

платежів та податкових надходжень; розуміти порядок узгодження та 

погашення сум податкових зобов’язань; вміти формувати інформацію щодо 

планування повноти та сплати податків і зборів у межах різних податкових 

режимів; вміти приймати обґрунтовані управлінські рішення на основі 

бюджету податків. 

Обов’язкові попередні навчальні дисципліни.  
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«Бухгалтерський облік», «Економіка  і фінанси підприємствпідприємства», 

«Податкова система України», «Фінансовий облік», «Управлінський облік». 

Зміст. Сутність, функції та місце планування податків і зборів в системі 

управління підприємством. Методика планування податків в податковій 

політиці підприємства. Організація облікового забезпечення податкового 

планування. Аналіз виконання податкових бюджетів. Оптимізація 

податкового навантаження.   

Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби.  

1. Закон України, Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні 

від16.07.1999 р., № 996-XIV / Відомості Верховної Ради (ВВР), 1999, N 

40, ст.365. 

2. Податковий кодекс України  від 02.12. 2010. № 2755 – ІV. – [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-

bin/laws/main.cgi?nreg=2755-17. 

3. Коцупатрий М.М., Ковач С.І., Безверхий К.В. Облік і звітність в 

оподаткуванні у схемах і таблицях. Навч. посіб. – К.: КНЕУ, 2015.- 196 с. 
Заплановані навчальні заходи та методи викладання. 

Поєднання традиційних та нетрадиційних методів викладання з 

використанням інноваційних технологій:  

– лекції (тематичні, проблемні); 

– практичні (традиційні, з моделюванням ситуацій). 

Методи оцінювання: 

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

– підсумковий контроль (екзамен). 

 Мова навчання та викладання. Українська. 

 

4.11. Назва. ФОРЕНЗІК. 
Тип. За вибором. 
Рік навчання. 2018-2019 н.р., 2019 -2020 н.р. 

Семестр. ІІ (для спеціалізації «Фінансовий аналіз та аудит»), ІІІ (для 

спеціалізації «Облік, оподаткування та оцінювання в бізнесі»). 

Лектор, вчене звання, науковий ступінь, посада. Заремба О.О., канд. 
екон. наук, доцент кафедри фінансового аналізу та удиту. 
Результати навчання. Здобуття теоретичних знань та практичних навичків 
щодо теорії та практики, організації та проведення форензіку. Набуті знання 
та навички є необхідними для здійснення на практиці фінансових 
розслідувань, формування та формулювання професійної експертної думки. 
Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Аудит», «Бухгалтерський 
облік», «Економічний аналіз», «Судова економічна експертиза», «Економіка 
і фінанси підприємства», «Фінансове право». 
Зміст. Теоретичні засади форензіку. Інформаційне забезпечення форензіку. 
Організація форензіку. Експертне дослідження управління ризиками 
шахрайства при форензіку. Корпоративні фінансові розслідування, процес їх 

http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2755-17
http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2755-17
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проведення. Корпоративна розвідка як напрям форензіку. Технологічні 
рішення для проведення форензіку. Форензік в розв’язанні конфліктів. 
Узагальнення та реалізація результатів форензіку. 

Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби.  
1. Взаємодія при розслідуванні економічних злочинів: монографія / [А. Ф. 

Волобуєв, І. М. Осика, Р. Л. Степанюк та ін.]; за заг. ред. А. Ф. 

Волобуєва. – Х. : Курсор, 2009. – 320 с. 

2. Зачосова Н.В. Формування системи економічної безпеки фінансових 

установ : монографія / Н.В. Зачосова. – Черкаси : ПП Чабаненко Ю.А. – 

Черкаси, 2016. – 375 с. 

3. Назарова К.О. Аудит: еволюція, потенціал, ефективність : монографія / К. 

О. Назарова.- К.: Київ. нац. торг.- екон. ун-т, 2015.- 464 с. 

4. Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання 

впевненості та супутніх послуг: видання 2014 року, частина 1 / пер. з англ. 

Ольховікової О.Л., Селезньова О.В. – видавництво International Federation 

of Accountants (IFAC), 2015.  

5. Федотов Н.Н. Форензика – компьютерная криминалистика – М.: 

Юридический Мир, 2007. – 432 с. 

Заплановані навчальні заходи та методи викладання.  
Поєднання традиційних та нетрадиційних методів викладання з вико-
ристанням інноваційних технологій: 
– лекції (тематичні, проблемні); 
– семінарські/практичні заняття. 

Методи оцінювання: 
– поточний контроль (тестування; усне та письмове опитування; перевірка 

ситуаційного завдання тощо); 
– підсумковий контроль (екзамен письмовий). 
Мова навчання та викладання. Українська. 

 

4.12. Назва.СУДОВА ЕКОНОМІЧНА ЕКСПЕРТИЗА. 
Тип. За вибором.  
Рік навчання. 2018-2019 н.р., 2019-2020 н.р. 
Семестр.ІІ, ІІІ. 
Лектор, вчене звання, науковий ступінь, посада. Назарова К.О., доцент 
докт. екон. наук, завідувач кафедри фінансового аналізу та аудиту. 
Результати навчання. 
Опанування правових та організаційних аспектів провадження справ у 
системі правоохоронних органів, спеціальних методик та прийомів 
експертного дослідження фінансово-господарської діяльності суб’єктів 
господарювання та застосовування здобутих знань у майбутній професійній 
діяльності. 
Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. 
«Бухгалтерський облік», «Фінансовий облік», «Аудит», «Державний 
фінансовий контроль організацій та установ». 
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Зміст.Теоретичні засади судово-експертної діяльності України. Методологія 
судової економічної експертизи. Інформаційні системи і технології в 
судовому  експертному дослідженні. Організаційно-правове забезпечення 
судово-експертної діяльності в Україні. Організація судової економічної 
експертизи у процесі досудового та судового слідства. Експертне 
дослідження втрат та фінансових порушень у суб'єктів господарювання, в 
установах і організаціях державного сектору національної економіки. 
Узагальнення та реалізація результатів судової економічної експертизи на 
завершальній стадії її процесу. 
Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби. 

1. Гуцаленко Л. В. Судово-бухгалтерська експертиза : навч. посіб. / Л. В. 

Гуцаленко. – К. : ЦУЛ, 2011. – 352 с. 

2. Гончаренко В.Г. Експертизи у судочинстві України: наук.- практ. посіб. / 

[С. Б. Бойченко та ін.] ; за заг. ред. проф. В. Г. Гончаренка та І. В. Гори ; 

Акад. адвокатури Ураїни. - Київ : Юрінком Інтер, 2015. – 502с. 

3. Гуцаленко Л.В. Судово-бухгалтерська експертиза. Навч. посіб. / Л. В. 

Гуцаленко, Л. Г. Михальчишина, В. М. Сидорчук, І. К. Пентюк– К.: Центр 

учбової літератури, 2011. – 352 с. 

4. Дікань Л.В. Судово-економічна експертиза : навчальний посібник / Л. В. 

Дікань, В. Д. Понікаров, О. В. Кожушко. – Х. : Вид ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 

2014. – 432 с.  

5. Судово-бухгалтерська експертиза: підручник / В.П. Шило, С.Б. Ільїна, 

В.А. Шепелюк/ за ред. д.е.н., проф. О.М. Брадул, д.е.н., проф. Сопко В.В.- 

Кондор- Видавництво, 2013.- 543 с. 

Заплановані навчальні заходи та методи викладання. 
Поєднання традиційних та нетрадиційних методів викладання 
з використанням інноваційних технологій: 
– лекції (тематичні, проблемні); 
– семінарські/практичні заняття (традиційні, з моделюванням ситуацій). 
Методи оцінювання: 
– поточний/модульний контроль (тестування; усне та письмове 
опитування); 
– підсумковий контроль (екзамен). 
Мова навчання та викладання. Українська. 

 

Для спеціалізації «Облік, оподаткування та оцінювання в бізнесі» 

 

4.13. Назва.ЕКОНОМІКА НЕРУХОМОСТІ. 

Тип. За вибором. 

Рік навчання. 2018-2019 н.р. 

Семестр. І 

Лектор, вчене звання, науковий ступінь, посада. Камінський С.І., канд. 

екон. наук, доцент кафедри економіки та фінансів підприємства. 
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Результати навчання. Набуття студентами знань щодо теоретико-

методологічних і практичних аспектів сучасних проблем економіки не-

рухомості, ринку нерухомості, підготовки і проведення операцій з 

нерухомістю на первинному і вторинному ринках та визначення їх 

ефективності. 

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

«Економіка та фінанси підприємства» 

Зміст.Нерухомість як економічна категорія та об’єкт економічних інтересів. 

Ринок нерухомості: сутність, характеристика, структура, функції. 

Первинний і вторинний ринки нерухомості. Державне регулювання ринку 

нерухомості. Основні завдання і методи державного регулювання. Життєвий 

цикл об’єкта нерухомості. Вартість нерухомості та методи її оцінювання. 

Сутність і види операцій з нерухомістю. Організаційно-правові та 

економічні аспекти здійснення основних операцій з нерухомістю. Фінансові 

результати операцій з нерухомістю. Формування витрат з утворення та 

реалізації нерухомості на первинному і вторинному ринках. Оподаткування 

операцій з нерухомістю. 

Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси / засоби. 
1. Асаул А.М. Економіка нерухомості : підручник / А.М. Асаул, І.А. 

Брижань, В.Я. Чевганова. – К. : Лібра, 2009. – 304 с. 

2. Оцінка та управління нерухомістю: навчальний посібник / [В. Р. 

Кучеренко, М. А. Заєць, О. В. Захарченко, Н. В. Сментина, В. О. 

Улибіна]. – Одеса: Видавництво ТОВ «Лерадрук», 2013. – 272 с.  

3. Калінеску Т. В., Романовська Ю. А., Кирилов О. Д. Оцінювання майна. 

Навч. посіб. – К.: Центр учбової літератури, 2012. – 312 с.  

4. Калінеску Т. В.Оцінювання майна : навч. посіб. / Т. В. Калінеску, Ю. 

А. Романовська, О. Д. Кирилов. – К. : ЦУЛ, 2012. – 311 с. 

5. Оцінка та управління нерухомістю: навчальний посібник/ 

[В.Р.Кучеренко, М.А.Заєць, О.В.Захарченко, Н.В.Сментина, 

В.О.Улибіна]. – Одеса: Видавництво ТОВ Лерадрук», 2013. –272 с. 

Заплановані навчальні заходи та методи викладання. 
Поєднання традиційних і нетрадиційних методів навчання з використанням 

інноваційних технологій: 

– лекції (оглядова / тематична / проблемна / бінарна / дуальна / лекція із 

заздалегідь запланованими помилками); 

– семінарські / практичні / лабораторні заняття (тренінг / презентація / 

дискусія / комунікативний метод / модерація / моделювання ситуацій / 

«мозкова атака» / тренажерні завдання / робота в малих групах інше). 

Методи оцінювання.  
– поточний / модульний контроль (тестування; усне / письмове опитування; 

перевірка реферату / дайджесту / конспекту / розрахунково-графічної роботи 

/ проекту / вправи / задачі / ситуаційного завдання тощо); 

– підсумковий контроль – екзамен. 



72 

Мова навчання. Українська. 

 

4.14.Назва. ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ 

ПІДПРИЄМСТВА. 

Тип. За вибором. 

Рік навчання. 2018-2019 н.р. 

Семестр. І 

Лектор, вчене звання, науковий ступінь, посада. Коровайченко Н.Ю., 
к.е.н., доцент кафедри міжнародних економічних відносин. 
Результати навчання. Уміння застосовувати емпіричні та статистичні дані, 

інформаційні бази даних для аналізу стану світового економічного 

середовища з метою вибору стратегії виходу на зовнішні ринки; оволодіння 

методиками проведення аналізу щодо вибору найоптимальніших для 

підприємств умов співпраці з іноземним контрагентом; формування 

комплексного підходу до розуміння механізму проходження вантажів через 

митний кордон України; формування практичних навичок складання тексту 

зовнішньоекономічного контракту згідно з діючою нормативно-правовою 

базою. 

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

«Міжнародні економічні відносини», «Економіка і фінанси підприємства». 

Зміст. Зовнішньоекономічна діяльність та її роль у розвитку національної 

економіки. Система регулювання ЗЕД в Україні. Митно-тарифне 

регулювання ЗЕД. Загальнодержавні податки у сфері ЗЕД. Нетарифне 

регулювання ЗЕД. Валютне регулювання ЗЕД в Україні. Міжнародні 

розрахунки і банківське обслуговування зовнішньоекономічної діяльності. 

Форми виходу підприємств на зовнішні ринки. Ціноутворення у ЗЕД 

підприємства. Структура і зміст зовнішньоекономічних контрактів. 

Торговельно-посередницька діяльність на зовнішньому ринку. Зустрічна 

торгівля у зовнішньоекономічній діяльності. Економічний аналіз ЗЕД 

підприємств. Ризики у ЗЕД та їх страхування. Транспортне обслуговування 

ЗЕД. Зовнішньоекономічна діяльність підприємств на території вільних 

економічних зон. 
Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби. 
1. Гребельник О.П. Основи зовнішньоекономічної діяльності : підручник / О.П. 

Гребельник. – 4-те вид. переробл. та доповн. – К. : Центр навч. л-ри, 2013. – 

452 с. 

2. Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності : навч. посіб. / за ред. А.А. 

Мазаракі. – К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2012. – 824 с. 

3. Тюріна Н.М. Зовнішньоекономічна діяльність підприємства : навч. посіб. / 

Н.М. Тюріна, Н.С. Карвацка. – К. : Центр навч. л-ри, 2013. – 408 с. 

4. Хрупович С.Є. Зовнішньоекономічна діяльність підприємства: навчальний 

посібник для студентів усіх форм навчання напряму підготовки 6.030504 
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«Економіка підприємства», спеціальності: 076 «Підприємництво, торгівля та 

біржова діяльність» / Світлана Хрупович. – Тернопіль, 2017.- 137 с 

5. Чернишова Л.О. Зовнішньоекономічна діяльність підприємства: 

практикум: навч. посібник / Л.О. Чернишова, В.О. Козуб, Л.Л. Носач. – Х.: 

Видавництво «Форт», 2017. – 238 с. 

Заплановані навчальні заходи та методи викладання.  
Практичні заняття з використанням активних методів навчання.   
Методи оцінювання: 
– підсумковий контроль (екзамен). 
Мова навчання та викладання. Українська. 

 

4.15. Назва. ПОДАТКОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ. 

Тип. За вибором. 

Рік навчання. 2018-2019 н.р. 

Семестр. І. 

Лектор, науковий ступінь, посада. Пасічний М.Д. канд. екон. наук, доцент 

Результати навчання. Формування знань у сфері планування податкових 

платежів та заповнення податкової звітності. 

Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Податкова система». 

Зміст. Податковий менеджмент як складова податкової політики держави. 

Податкова політика та податкова система України. Головні завдання, 

елементи та функції податкового менеджменту підприємства. Система 

інформаційного забезпечення податкового потенціалу. Аналіз та його місце 

у системі формування податкового менеджменту. Планування податкових 

платежів підприємств. Відповідальність платників податків за дотримання 

вимог податкового законодавства. Зовнішній та внутрішній податковий 

контроль. Податкове регулювання в системі податкового менеджменту. 

Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби. 1.Податковий 

кодекс України від 02.12.2010 № 2755-VI. – Режим доступу : 

www.rada.gov.ua 

2. Податковий менеджмент : опорн. консп. лекцій для студ. освіт.-кваліф. 

рівнів «спеціаліст» та «магістр» напряму підготовки 0501 «Економіка і 

підприємництво» спец. 6.050104 «Фінанси» / А.В. Панчук. – К. : Київ. нац. 

торг.-екон. ун-т, 2013. 

3. Бечко П.К., Лиса Н.В. Податковий менеджмент Навч. посіб. [для студ. 

вищ. навч. закл. ] / П. К. Бечко, Н. В. Лиса — К.: Центр учбової літератури, 

2009. — 288 с. 

4. Сідельнікова Л.П., Косміна Н.М. Податкова система.Підручник .-к В-во 

Ліра-к,2013-604с 

5. Калінеску Т.В. Корецька-Гармаш, В.В. Демидович –к.: ЦУЛ 2013-290с. 

Заплановані навчальні заходи та методи викладання. 

Лекції, семінарські, практичні заняття з використанням інформаційних 

технологій та активних методів навчання. 
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Методи оцінювання:поточний контроль (опитування, тестування, 

колоквіуми);підсумковий контроль (екзамен письмовий). 

Мова навчання та викладання. Українська.  

 

4.16. Назва.ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ. 

Тип. За вибором. 

Рік навчання. 2018-2019 н.р. 

Семестр. І 

Лектор, науковий ступінь, посада. Тищенко Ю. В., канд. юрид. наук, 

доцент кафедри міжнародного приватного, комерційного та цивільного 

права. 

Результати навчання. У результаті вивчення дисципліни студент повинен 

знати: правові засади регулювання і здійснення зовнішньоекономічної 

діяльності, основні міжнародні договори у сфері правового регулювання 

ЗЕД, умови та вимоги до здійснення зовнішньоекономічної діяльності, 

відповідальність за правопорушення у зовнішньоекономічній сфері, основні 

положення Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом. 

Студент повинен уміти: орієнтуватися у системі міжнародних договорів 

та національного законодавства з питань правового регулювання ЗЕД, 

визначати переваги укладення Угоди про асоціацію між Україною та 

Європейським Союзом; аналізувати зміст нормативних актів, що складають 

правовий фундамент регулювання і здійснення ЗЕД, та належним чином їх 

тлумачити, застосовувати норми правових актів у практичних ситуаціях, 

зокрема при укладанні зовнішньоекономічних контрактів, використанні 

засобів правового захисту прав суб’єктів ЗЕД, користуватися спеціальною 

правовою термінологією, застосовувати правові знання для обґрунтованої 

оцінки юридичних фактів і правових наслідків, що виникають з них, 

вирішувати конкретні практичні питання з використанням і посиланням на 

джерела правового регулювання ЗЕД та практику міжнародних комерційних 

арбітражних судів, складати документи правового характеру, за допомогою 

яких здійснюється регламентація зовнішньоекономічних відносин і захист 

прав і законних інтересів суб’єктів ЗЕД. 

Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Зовнішньоекономічна 

діяльність підприємств». 

Зміст. Правові засади і напрями правового регулювання ЗЕД. Державне 

регулювання ЗЕД. Умови здійснення ЗЕД. Зовнішньоекономічні договори 

(контракти) та право, що до них застосовується. Договір міжнародної 

купівлі-продажу товарів. Окремі види договорів (контрактів) у 

зовнішньоекономічних відносинах. Відповідальність у ЗЕД. Захист прав і 

законних інтересів суб’єктів ЗЕД. 

Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/ засоби. 
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1. Рабінович А.В. Правове регулювання зовнішньоекономічної 

діяльності : навч. посіб. для студентів галузі знань 0304 «Право» спец. 

8.03040101 «Правознавство» / Рабінович А.В. ; Укоопспілка, Львів. комерц. 

акад. – Львів : Вид-во Львів. комерц. акад., 2014. – 211 с. 

2. Лютіков П.С. Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності 

: навч. посіб. / П.С. Лютіков, М.О. Германюк ; Держ. вищ. навч. закл. 

«Запоріз. нац. ун-т» М-ва освіти і науки, молоді та спорту України. – 

Запоріжжя : Запорізький нац. ун-т, 2012. – 293 с. 

3. Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності: навч. посіб. / 

за заг. ред. проф. В.Ф. Усенка ; Нац. ун-т держ. податк. служби України. – 

Ірпінь, 2012. – 281 с.  

4. Шутак І.Д. Правове регулювання міжнародних економічних відносин 

: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / І.Д. Шутак. – К. : Алерта, 2012. – 

411 с. 

5. Юшина С.І. Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності : 

навч. посіб. (практикум) : для студ. вищ. навч. закл. / С.І. Юшина ; Київ. ун-т 

права НАН України. – К. : Вид-во Європ. ун-ту, 2010. – 157 с.  

Заплановані навчальні заходи та методи викладання.  

Поєднання традиційних і нетрадиційних методів викладання з 

використанням інноваційних технологій: лекції (оглядові); практичні 

заняття (тренінги/ презентації/ дискусії/ робота в малих групах/ інше). 

Методи оцінювання.  

Поточний контроль (тестування, усне/ письмове опитування тощо); 

підсумковий контроль – екзамен. 

Мова навчання та викладання. Українська. 

 

4.17.Назва. ПРОФЕСІЙНА КОМУНІКАЦІЯ ІНОЗЕМНОЮ МОВОЮ. 

Тип. За вибором.  

Рік навчання. 2018-2019 н.р. 

Семестр І. 

Лектор, вчене звання, науковий ступінь, посада. Cтроганова Г.О., 

канд.філол.наук, старший викладач кафедри сучасних європейських мов. 

Результати навчання.Формування  професійно орієнтованої  

комунікативної компетентності, необхідної для досягнення взаєморозуміння 

та взаємодії з носіями іноземної мови у відповідності до норм і традицій в 

умовах прямого та опосередкованого спілкування. 

Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Іноземна мова за 

професійним спрямуванням». 

Зміст. Культурне розмаїття та комунікація: розвиток крос-культурних 

бізнес-відносин; бізнес, культура та оточуюче середовище. 

Телефонні розмови: здійснення та отримання телефонних дзвінків; 

телефонні розмови та крос-культурне спілкування; телефонні  розмови як  

спосіб розв’язання проблем.  

http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_all/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=EC&P21DBN=EC&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%A8%D1%83%D1%82%D0%B0%D0%BA%2C%20%D0%86%D0%BB%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_all/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=EC&P21DBN=EC&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%A8%D1%83%D1%82%D0%B0%D0%BA%2C%20%D0%86%D0%BB%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Презентації: використання презентації для впливу на аудиторію; 

різноманітні техніки підготовки презентацій; початок та основна частина 

презентації; питання та обговорення. 

Збори як варіант ділової взаємодії: порядок проведення ефективних зборів; 

структура прийняття рішення; як завершити збори.  

Особливості ведення ділових переговорів: типи ділових переговорів; торги, 

торговельні угоди та поступки; подолання конфліктів; відмова в задоволенні 

запиту. 

Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби. 
1. Simon Sweeney. English for Business Communication / Simon Sweeney. – 

Cambridge University Press, 2013. – 175 p. 

2. Григорова О.В. Geschäftlicher Schriftverkehr / О.В. Григорова, Л.М. 

Гарань, Л.Л.   Салькова.  – Канів  :  Склянка Часу*Zeitglas, 2012. – 272 с. 

Колот Л.А. Advanced Business English / Л.А. Колот, Л.Г. Бальзаннікова. – 

К.: КНТЕУ, 2009. – 164 c. 

3. Тарнопольський О.Б. Successful Presentations / О.Б. Тарнопольський, 

Ю.С. Авсюкевич. – К.: Ленвіт, 2007. – 135 c. 

4. Ashley A. Oxford Handbook of Commercial Correspondence / A. Ashley. – 

Oxford University Press, 2012. – 303 p.  

5. Mark Powell. Dynamic Presentations. Cambridge Business Skills / Mark 

Powell. – Cambridge University Press, 2013. – 96 p.  

6. Business Spotlight. Англомовний онлайн журнал для тих хто бажає 

вдосконалити сучасні бізнесові навички проведення презентацій і 

переговорів, ведення ділової кореспонденції, складання документів. 

Режим доступу: http://www.business-spotlight.de 

Заплановані навчальні заходи та методи викладання.   
Практичні заняття, самостійна робота. Традиційні та інноваційні  

методи і технології навчання.  

Методи оцінювання.  

Контроль знань: 

- поточний (опитування, тестування, контрольні роботи);  

- підсумковий – (екзамен).  

Мова навчання та викладанння. Англійська, німецька, українська. 

 

4.18. Назва. ФІНАНСОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ. 

Тип. За вибором. 

Рік навчання. 2018-2019 н.р. 

Семестр. І. 

Лектор, вчене звання, науковий ступінь, посада. Андрєєва В.Г., доцент, 
канд. екон. наук, доцент кафедри економіки та фінансів підприємства. 
Результати навчання. Здобуття студентами знань з управління фінансами 
підприємств. 

http://avtura.com.ua/phouse/32/
http://www.business-spotlight.de/
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Обов’язкові попередні навчальні дисципліни.«Економічна теорія», 
«Бухгалтерський облік». 
Зміст. Сутність, мета та задачі фінансового менеджменту. Методичні засади 
побудови систем забезпечення фінансового менеджменту. Управління 
активами підприємства. Управління капіталом підприємства. Основи 
управління інвестиціями підприємства. Управління грошовими потоками 
підприємства. Управління фінансовими ризиками. Основи антикризового 
фінансового управління. 

Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси / засоби. 
1. Базецька Г. І. Фінанси підприємства: планування та управління у 

виробничій сфері [текст]: навч. посіб. / Г. І. Базецька, Л. Г. 
Суботовська, Ю. В. Ткаченко; Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. – Х.: 
ХНАМГ, 2012. – 292 с. 

2. Тарасенко, І. О. Фінанси підприємств : підручник / І. О. Тарасенко, Н. 

М. Любенко. – К. : КНУТД, 2015. – 360 с. 

3. Підручник / А. М. Поддєрьогін, М. Д. Білик, Л. Д. Буряк та ін.; Кер. 

кол. авт. і наук. ред. проф. А. М. Поддєрьогін. – 7-ме вид., без змін. – 

К.: КНЕУ, 2008. – 552 с. 
4. Бланк И.А. Управление финансовыми ресурсами / И.А. Бланк. – К. : 

Ника-центр ; Эльга, 2010. 
5. Ситник Г.В. Фінанси торгівлі : монографія / Г.В. Ситник. – К. : Київ. 

нац. торг.-екон. ун-т, 2014. – 672 с. 

6. Фінансовий менеджмент: методика розв’язання практичних завдань : 

навч. посіб. / І.Г. Ганечко, Г.В. Ситник, В.С. Андрієць та ін. – К. : Київ. 

нац. торг.-екон. ун-т, 2015. – 244 с. 

Заплановані навчальні заходи та методи навчання. 

Поєднання традиційних та нетрадиційних методів навчання із вико-

ристанням інноваційних технологій: лекції (оглядова / тематична / 

проблемна / лекція-консультація / бінарна / лекція зі заздалегідь 

запланованими помилками); семінарські / практичні / лабораторні заняття 

(тренінг / презентація / дискусія / комунікативний метод / імітація / 

симуляція / модерація / моделювання ситуацій / «мозкова атака» / робота в 

малих групах / інше). 

Методи та критерії оцінювання: 

– поточний контроль (тестування; усне / письмове опитування; перевірка 

курсової / звіту / конспекту / розрахунково-графічної роботи / проекту / 

вправи / задачі / ситуаційного завдання тощо); 

– підсумковий контроль – екзамен. 

Мова навчання та викладання. Українська. 

 

4.19. Назва. ОЦІНЮВАННЯ ТА ОБЛІК МАЙНА В МАТЕРІАЛЬНІЙ 

ФОРМІ.  

Тип. Обов‘язкова. 



78 

Рік навчання. 2018-2019 р. 

Семестр. ІІ. 

Лектор, вчене звання, науковий ступінь, посада. Максимов С.Й., доцент,  

канд.фіз. – мат. наук,  доцент кафедри обліку та оподаткування. 

Результати навчання. Формування у студентів теоретичних  знань та 

практичних навичок щодо оцінювання рухомого та нерухомого майна. 

Набуття навичок щодо застосування порівняльного, витратного та дохідного 

підходів. 

Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Господарське право», 

«Вища та прикладна математика», «Бухгалтерський облік», «Фінансовий 

облік», «Економіка нерухомості». 

Зміст. Загальні поняття оцінювання нерухомості. Правовий режим об'єктів 

нерухомого майна. Інформаційне забезпечення оцінювання об'єктів 

нерухомого майна. Нерухомість як активи підприємства: обіг, облік, види 

вартостей в обліку, документування. Особливості оцінювання деяких видів 

нерухомості. Організаційно-процедурні питання оцінювання нерухомості. 

Методи витратного підходу, визначення вартості відтворення (заміщення) 

земельних поліпшень. Характеристика основних методів та моделей 

дохідного підходу для оцінювання земельних поліпшень. Порівняльний 

підхід в оцінюванні земельних поліпшень. Методи грошового оцінювання 

земельних ділянок. Організаційно-правові засади відчуження, застави, 

оренди, страхування колісних транспортних засобів в аспекті їх оцінювання. 

Методи оцінювання колісних транспортних засобів. Особливості 

оцінювання деяких видів рухомого майна. 

 

Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби. 

1. Асаул А.М. Ринок нерухомомсті: Навч. посіб. / А.М. Асаул, В.І. 

Павлов. – Вид - 2-ге. – К. Кондор. 2006. – 336 с. 

2. Круш П.В. Оцінка бізнезнесу: навч. посібник для студ Вищих 

навчальних закладів/ П.В. Круш, С.В. Поліщук. – К.: ЦУЛ, 2004. – 261 с. 

3. Кучеренко В.Р. Оцінка бізнесу та нерухомості: Навч. пос. / В.Р. 

Кучеренко, Я.П. Квач, Н.І. Сментина, В.О. Улибіна. – К.: Центр учбової 

літератури. – 2009. – 200 с. 

4. Платонов Б.О. Основи оціночної діяльност: підручник / Б.О. 

Платонов. – К.: НАККіМ, 2013. – 227 с. 

5. Федонін О.С. Потенціал підприємства: формування та оцінка.  

Навчальний посібник. О.С. Федонін, І.М. Рєпіна, О.І.Олексюк. – Вид. 2-ге, 

без змін. – К.: КНТЕУ, 2006. – 316с. 

Заплановані навчальні заходи та методи викладання. Поєднання 

традиційних та нетрадиційних методів викладання з використанням 

інноваційних технологій:  

– лекції (тематичні, проблемні); 
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– практичні (традиційні, з моделюванням ситуацій); 

– самостійна робота. 

Методи оцінювання: 

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

– підсумковий контроль (екзамен). 

 Мова навчання та викладання. Українська. 

 

4.20. Назва. ОБЛІК ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. 

Тип. За вибором. 

Рік навчання. 2018- 2019 н.р. 

Семестр. ІІ. 

Лектор, науковий ступінь, посада. Костюченко В.М., д-р. екон. наук, 

проф. 

Результати навчання. Формування знань і навичок документального 

оформлення, оподаткування та відображення в системі рахунків 

бухгалтерського обліку господарських операцій зовнішньоекономічної 

діяльності. 

Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Бухгалтерський облік», 

«Фінансовий облік», «Зовнішньоекономічна діяльність підприємства»,  

«Податкове право». 

Зміст. Предмет, завдання і зміст дисципліни. Основи обліку 

зовнішньоекономічної діяльності. Облік операцій з іноземною валютою. 

Облік експортних операцій. Облік імпортних операцій. Облік операцій з 

давальницькою сировиною. Облік бартерних операцій. Облік інших 

зовнішньоекономічних операцій. Облік розрахунково-кредитних операцій у 

зовнішньоекономічній сфері. Облік іноземних інвестицій та операцій 

підприємства з іноземними інвестиціями. Звітність суб’єктів 

зовнішньоекономічної діяльності. 

Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби.  

1. Митний кодекс України від 13.03.2012 № 4495-VІ. – Режим доступу : 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4495-17 

2. Податковий кодекс України від 02.12.2010 № 2755-VІ. – Режим доступу : 

http://zakon5.rada.gov.ua//laws/show/2755-17 

3. Бакурова, О. А. Облік зовнішньоекономічної діяльності [ Текст ] : навч. 

посіб. / О. А. Бакурова ; Київ. нац. торг.-екон. ун-т . ─ К., 2007 . ─ 341 с. 

4. Бухгалтерський облік зовнішньоекономічної діяльності. Електронний 

конспект лекцій для студентів денної і заочної форми навчання 

спеціальностуй «Фінанси» та «Міжнародна економіка» / Лукашова І.О. - 

Донецьк, ДонНУЕТ, 2012. – 101 с. 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4495-17
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2755-17
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5.  Кадуріна, Л. О. Облік зовнішньоекономічної діяльності на підприємствах 

України: теорія, практика, рекомендації [ Текст ] : навч. посіб. для студ. 

вищ. навч. закл. / Л. О. Кадуріна, М.С. Стрєльнікова . ─ К. : Центр 

учбової літератури , 2007 . ─ 606с. 

6. Рудницький В.С.Облік зовнішньоекономічної діяльності: підручник/В.С. 

Рудницький, В.І.Бачинський, Хомедюк О.В., Боровик О.М.- Львів 

«Магнолія 2006», 2015. – 280 с. 

Заплановані навчальні заходи та методи навчання. Поєднання 

традиційних та нетрадиційних методів викладання з використанням 

інноваційних технологій:  

– лекції (тематичні, проблемні); 

– практичні (традиційні, з моделюванням ситуацій). 

Методи оцінювання: 

– поточний контроль (тестування; усне та письмове опитування, перевірка 

ситуаційного завдання тощо);  

– підсумковий контроль (екзамен). 

Мова навчання та викладання. Українська. 

 

4.21. Назва. КОНСОЛІДАЦІЯ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ. 

Тип. За вибором. 

Рік навчання. 2018-2019 н.р. 

Семестр. ІІ. 

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

доцент, докт. екон. наук, професор кафедри обліку та оподаткування. 

Результати навчання. Формування необхідних теоретичних знань з 

регулюючих положень і змісту процесу консолідації фінансової звітності, а 

також оволодіння практичними навичками щодо застосування процедур, 

пов’язаних із складанням та поданням консолідованої фінансової звітності. 

Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Облік і фінансова 

звітність за міжнародними стандартами», дисципліни підготовки освітнього 

ступеня бакалавр: «Бухгалтерський облік», «Фінансовий облік». 

Зміст. Мета, сфера застосування та вимоги до складання консолідованої 

фінансової звітності. Зміст та структура консолідованих звітів. Принципи 

консолідації фінансової звітності. Організація процесу консолідації. 

Процедури консолідації. Консолідація активів, капіталу та зобов’язань, 

звітів про фінансові результати, звітів про рух грошових коштів. Розкриття 

інформації в консолідованій фінансовій звітності. Складання 

консолідованих фінансових звітів за умов диверсифікації діяльності 

підприємств групи. Методика консолідації фінансових звітів в іноземній 
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валюті. Методи переведення звітів іноземного дочірнього підприємства з 

метою складання консолідованої фінансової звітності. Розкриття інформації 

про інвестиції в асоційовані підприємства у консолідованій фінансовій 

звітності. 

Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби. 

1. Голов С.Ф. Бухгалтерський облік та фінансова звітність за міжнародними 

стандартами. / С.Ф. Голов, В.Н. Костюченко. – 3-тє вид., перероб. і доп. – 

Х.: Фактор, 2013.  

2. Голов С.Ф. Трансформація фінансової звітності українських підприємств 

у фінансову звітність за міжнародними стандартами: методичні 

рекомендації /С. Ф. Голов, В. М. Костюченко, О. М. Кулага. Вінниця: 

ТОВ «Консоль», 2013.  

3. Каменська Т. Філософія складання фінансової звітності: як було та як 

буде / Т. Каменська // Бухгалтерський облік і аудит. – 2013. –№ 2.  

4. Карпова В. Консолідована фінансова звітність: покрокові настанови/В. 

Карпова// Бухгалтерія.- 2014. - №14. – с.62-68. 

5. Костюченко В.М.Облік і аналіз групи підприємств як єдиної економічної 

одиниці/В.М. Костюченко. – К.: ЦУЛ. 2007. 

6. Костюченко В.М. Консолідована фінансова звітність: міжнародний досвід 

та практика України : навч.-практ. посіб./ В.М. Костюченко; Міжнар. ін-т 

менеджменту (МІМ-Київ). -К.: Центр учбової літератури, 2008. 

Заплановані навчальні заходи та методи викладання. Поєднання 

традиційних та нетрадиційних методів викладання з використанням 

інноваційних технологій:  

– лекції (тематичні, проблемні); 

– практичні (традиційні, з моделюванням ситуацій). 

Методи оцінювання:  

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

– підсумковий контроль (екзамен). 

Мова навчання та викладання. Українська. 

 

4.22. Назва. ОЦІНЮВАННЯ ТА ОБЛІК НЕМАТЕРІАЛЬНИХ 

АКТИВІВ. 

Тип. За вибором. 

Рік навчання 2018-2019 н.р.  

Семестр. ІІ . 

Лектор, науковий ступінь, посада. Уманців Г.В, канд. екон. наук, доц. 

Результати навчання. Формування знань з оцінки та обліку нематеріальних 

активів, їх нормативно-правового регулювання; набуття практичних навичок 
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здійснення оцінки майнових прав на об’єкти інтелектуальної власності та 

складання звіту про їх оцінку. Засвоєння організації та методики обліку 

нематеріальних активів.  

Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Господарське право», 

«Оцінювання майна у матеріальній формі» , «Фінансовий облік». 

Зміст.  Визначення та  класифікація нематеріальних активів. Поняття 

інтелектуальної власності, майнових прав. Нематеріальні активи, що можуть 

та не можуть бути відчужені окремо від підприємства-власника. 

Характеристика ринку інтелектуальної власності та нематеріальних активів. 

Експертиза  інтелектуальної власності та нематеріальних активів для оцінки. 

Основні етапи та зміст робіт з експертизи інтелектуальної власності. Методи 

оцінки об’єктів інтелектуальної власності у складі нематеріальних активів. 

Оформлення та використання результатів оцінки у звіті про оцінку. 

Визнання та оцінка нематеріальних активів в системі обліку. Первинний та 

фінансовий облік нематеріальних активів. 

Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби.  

1. Платонов Б.О.   Основи оціночної діяльності : підручник / Б.О.   Платонов. 

– К. : НАКіМ, 2013. – 227  с.  

2. Інтелектуальна власність: навч. посіб./ О.М. Стороженко, Г.В. Уманців, 

О.В. Фоміна. – К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2012.– 456 с.  

3. Методика  оцінки  майнових  прав  інтелектуальної  власності:  

затверджена  Наказом Фонду державного майна України від 25.06.2008 р. 

№ 740.  

4. Національний  стандарт  № 4  «Оцінка  майнових  прав  інтелектуальної  

власності»: затверджений  постановою  Кабінету  Міністрів  України  від  

3  жовтня  2007  р.  №  1185. 

5. Фінансовий облік : підручник для студ. ВНЗ /  За заг. ред. Л.В. 

Нападовської.– К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2013.– 699 с. 

Заплановані навчальні заходи та методи викладання. 

Поєднання традиційних та нетрадиційних методів викладання з 

використанням інноваційних технологій:  

– лекції (тематичні, проблемні); 

– практичні (традиційні, з моделюванням ситуацій); 

– самостійна робота. 

Методи оцінювання:  

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

– підсумковий контроль (екзамен). 

Мова навчання та викладання. Українська. 

 

http://catalog.odnb.odessa.ua/opac/index.php?url=/auteurs/view/23642/source:default
http://catalog.odnb.odessa.ua/opac/index.php?url=/auteurs/view/23642/source:default
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4.23. Назва. ОЦІНЮВАННЯ ТА ОБЛІК ЦІЛІСНИХ МАЙНОВИХ 

КОМПЛЕКСІВ. 

Тип. За вибором. 

Рік навчання. 2018- 2019 н.р. 

Семестр. ІІ. 

Лектор, вчене звання, науковий ступінь, посада.  Максимов С.Й., доцент,  

канд. фіз. – мат. наук, доцент кафедри обліку та оподаткування. 

Результати навчання. Формування знань з оцінки та обліку цілісних 

майнових комплексів, набуття практичних навичок здійснення оцінки 

цілісних майнових комплексів та складання звіту про їх оцінку.  

Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Господарське право», 

«Вища та прикладна математика», «Фінансовий облік», «Економіка 

нерухомості», «Оцінювання та облік майна в матеріальній формі». 

Зміст. Аналіз правового статусу об’єкта оцінки. Інформаційні джерела для 

аналізу та прогнозу інвестиційної привабливості об’єкта оцінки. Методичні 

підходи до оцінки цілісних майнових комплексів. Оцінка цілісних майнових 

комплексів із застосуванням майнового підходу. Особливості застосування 

порівняльного підходу. Доходний метод оцінки. Вимоги до оформлення 

документів та відповідальність за їх достовірність. Звіт про оцінку цілісних 

майнових комплексів. Майно підприємства як об’єкт обліку. 

Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби.  

1. Платонов Б.О.   Основи оціночної діяльності : підручник / Б.О.   

Платонов. – К. : НАКіМ, 2013.  

2. Оцінка бізнесу  та  нерухомості:  навч.  пос.  /  за  заг.  ред. проф.  В.Р.  

Кучеренко.  –  2-гевидання. – Одеса: Асторопринт, 2013.  

3. Фінансовий облік : підручник для студ. ВНЗ /  За заг. ред. Л.В. 

Нападовської.– К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2013.– 699 с. 

Заплановані навчальні заходи та методи викладання Поєднання 

традиційних та нетрадиційних методів викладання з використанням 

інноваційних технологій: 

–лекції (тематичні, проблемні); 

–практичні (традиційні, з моделюванням ситуацій); 

–самостійна робота 

Методи оцінювання:  

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

– підсумковий контроль (залік). 

Мова навчання та викладання. Українська. 

 

4.24. Назва.  СТАТИСТИЧНІ МЕТОДИ ПРОГНОЗУВАННЯ. 

Тип. За вибором. 

http://catalog.odnb.odessa.ua/opac/index.php?url=/auteurs/view/23642/source:default
http://catalog.odnb.odessa.ua/opac/index.php?url=/auteurs/view/23642/source:default
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Рік навчання. 2018-2019 н.р. 

Семестр II. 

Лектор, вчене звання, науковий ступінь, вчене звання, посада. Чорний 

А.Ю., доцент,  канд. екон. наук, доцент кафедри статистики та економетрії. 

Результати навчання. Набуття студентами системних знань і навичок щодо 

застосування статистичних методів прогнозування динамічних рядів у 

практичних задачах розробки прогнозів, насамперед пов’язаних з роздрібню 

торгівлею та фінансовими показниками підприємств, інформування 

споживачів результатів прогнозів щодо процедур створення моделей і 

розроблення прогнозів, і того, як вони можуть бути інтерпретовані та 

практично використані. 

Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. "Економічний  аналіз", 

"Статистика". 

Зміст. Основи прогнозування. Статистичні основи прогнозування. Сезонні 

динамічні ряди і трендовий аналіз. Одиничні корені та структурні зміни. 

Методи експоненційного згладжування. Моделі інтегрованої авто регресії – 

ковзного середнього. Моделювання та прогнозування одновимірних 

динамічних рядів. Моделі багатовимірних динамічних рядів. Моделювання і 

прогнозування волатильності в фінансових динамічних рядах.  

Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби.  
1. Економічні дослідження (методологія, інструментарій, організація, 

апробація) : навч. посіб. / В. М. Геєць [та ін.] ; за ред. д-ра екон. наук, проф., 

акад. НАПН України А. А. Мазаракі ; Київ. нац. торг.-екон. ун-т. - К. : б. в.], 

2010. – 279 с. 

2. Бахрушин В.Є. Методи аналізу даних : навчальний посібник для 

студентів / В.Є.Бахрушин – Запоріжжя: КПУ, 2011. – 268 с. Режим доступу: 

http://www.researchgate.net/publication/235825660_The_Methods_of_Data_Anal

ysis_(in_Ukrainian) 

3. Лук’яненко І. Г. Сучасні економетричні методи в фінансах / І.Г. 

Лук'яненко, Ю.О. Городніченко  – К.: Літера, 2008. – 348 с. 

4. Мастицкий С.Э., Шитиков В.К. Статистический анализ и визуализация 

данных с помощью R. – 2014. Электронная книга, адрес доступа http://r-

analytics.blogspot.com/ 

5. Shumway R. H., Stoffer D. S. Time Series Analysis and Its Applications: 

With R Examples (Springer Texts in Statistics) 3rd ed. Edition. – 2011. Режим 

доступу: http://www.stat.pitt.edu/stoffer/tsa3/tsa3EZ.pdf 

6.  A First Course on Time Series Analysis | Examples with SAS by Chair of 

Statistics, University of Wurzburg. Version 2011.March.01 Режим доступу: 

http://www.statistik-mathematik.uni-

wuerzburg.de/fileadmin/10040800/user_upload/time_series/the_ book/2011-

March-01-times.pdf 

Заплановані навчальні заходи та методи викладання. Лекції, практичні 

заняття, самостійна робота. 

http://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&text=Robert+H.+Shumway&search-alias=books&field-author=Robert+H.+Shumway&sort=relevancerank
http://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_2?ie=UTF8&text=David+S.+Stoffer&search-alias=books&field-author=David+S.+Stoffer&sort=relevancerank
http://www.statistik-mathematik.uni-wuerzburg.de/fileadmin/10040800/user_upload/time_series/the_%20book/2011-March-01-times.pdf
http://www.statistik-mathematik.uni-wuerzburg.de/fileadmin/10040800/user_upload/time_series/the_%20book/2011-March-01-times.pdf
http://www.statistik-mathematik.uni-wuerzburg.de/fileadmin/10040800/user_upload/time_series/the_%20book/2011-March-01-times.pdf
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Методи оцінювання. 

- поточний контроль (тестування, опитування); 

- підсумковий контроль (екзамен). 

Мова навчання та викладання. Українська.  

 

4.25. Назва. УПРАВЛІНСЬКИЙ ОБЛІК У МІЖНАРОДНИХ 

КОРПОРАЦІЯХ. 

Тип. За вибором.  

Рік навчання. 2018-2019 н.р. 

Семестр. ІІ 

Лектор, вчене звання,  науковий ступінь, посада. Фоміна О.В., доцент, 

докт.екон.наук, завідувач кафедри обліку та оподаткування.   

Результати навчання. Методологічні основи функціонування сучасних 
систем управлінського обліку та управлінської звітності міжнародних 
корпорацій, оволодіння методикою щодо планування повноти та сплати 
податків і зборів у межах різних податкових режимів міжнародних 
корпорацій, формування інформаційної бази для прийняття управлінських 
рішень щодо ключових сфер діяльності міжнародних корпорацій. 
Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Управлінський облік», 
«Облік і фінансова звітність за міжнародними стандартами», «Облік 
зовнішньоекономічної діяльності». 
Зміст. Системи управлінського обліку у міжнародних корпораціях.  
Інструментарій управлінського обліку у міжнародних корпораціях. 
Бюджетування в міжнародних корпораціях. Система показників 
управлінського обліку. Організація управлінського обліку в міжнародних 
корпораціях. Діагностика, моніторинг та оцінка ефективності впровадження 
управлінського обліку у міжнародних корпораціях. Стратегічний 
управлінський облік. Основні концепції стратегічного управлінського 
обліку. Моделювання стратегічного управлінського обліку. Облік в системі 
прийняття управлінських рішень міжнародних корпорацій. Управлінська 
звітність міжнародних корпорацій. Принципи, методики і техніки 
підготовки управлінської звітності міжнародних корпорацій. Управлінська 
звітність за ключовими показниками діяльності. Корпоративна нефінансова 
звітність міжнародних корпорацій. 

Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби. 

1. Голов С.Ф. Управлінський облік : підручник / С.Ф. Голов. –  К. : Лібра. 

- 2008.  – 704 с.  

2. Король С.Я. Соціальна відповідальність бізнесу: теорія та методологія 

обліку : монографія / С.Я. Король. – Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т. - 

2016. – 416 с. 

3. Криштопа І.І.Стратегічний облік об’єднаного бізнесу: методологія, 

моделювання, організація: монографія. / І.І.Криштопа. − Кривий Ріг: 

Видавець ФОП Чернявський Д.О.- 2016. − 464с. 
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4. Лень В.С. Управлінський облік : підручник / В.С. Лень. — Тернопіль : 

На- вчальна книга – Богдан. - 2015. — 328 с. 

5. Фоміна О.В. Управлінський облік у торгівлі : монографія / О.В. 

Фоміна. – Київ. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т. - 2016. – 470 с. 

6. Каплан Роберт С. Сбалансированная система показателей. От стратеги 

к действию / Роберт С. Каплан, Дейвид П. Нортон: Пер. с англ. – 2-е 

изд., испр. и доп. – М.: ЗАО «Олимп-Бизнес». - 2004. – 320 с.  
Заплановані навчальні заходи та методи викладання. Поєднання 
традиційних та нетрадиційних методів викладання з використанням 
інноваційних технологій: 
– лекції (тематичні, проблемні); 
– практичні заняття (традиційні, з моделюванням ситуацій);  
– самостійна робота. 

Методи оцінювання: 

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

– підсумковий контроль (екзамен). 

Мова навчання та викладання. Українська. 

 

4.26. Назва. ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

СТРАТЕГІЧНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ.  

Тип. Обов’язкова. 

Рік навчання. 2019-2020  н.р.  

Семестр. ІІІ.  

Лектор, вчене звання, науковий ступінь, посада. Прокопова О.М., доцент, 

канд. екон. наук, доцент кафедри обліку та оподаткування. 

Результати навчання. 

Формування у студентів  аналітичного мислення, вміння формувати якісне 

обліково-аналітичне забезпечення стратегічного менеджменту для розробки 

та реалізації якісних управлінських рішень. 

Обов’язкові попередні навчальні дисципліни.  

 «Бухгалтерський облік», «Фінансовий облік», «Менеджмент», 

«Економічний аналіз», «Аналіз господарської діяльності». 

Зміст.Обліково-аналітичне забезпечення управління підприємством. 

Обліково-аналітичне забезпечення безперервного вдосконалення діяльності. 

Облік витрат упродовж життєвого циклу виробу. Обліково-аналітичне 

забезпечення управління вартістю підприємства. Обліково-аналітичне 

забезпечення управління змінами. Обліково-аналітичне забезпечення 

реалізації стратегії підприємства. Інформаційні системи обліково-

аналітичного забезпечення стратегічного менеджменту. 

Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби.  

1. Голов С.Ф. Управлінський облік: підручник / С.Ф. Голов. - К.: "Лібра", 

2006. - 701с. 
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2. Голов, С. Ф. Управлінський облік на основі теорії обмежень [Текст] 

/ С.Ф. Голов // Бухгалтерський облік і аудит. — Київ : Екаунтинг, 2012. — 

№ 6. — С. 40-48. 

3. Шевчук В. Р. Стратегічний управлінський облік: навч. посіб. / В. Шевчук ; 

за ред. О.М.Ковалюка. — Київ : Алерта. - 2009. – 176с.  

4. Уорд Кит. Стратегический управленческий учёт / Пер. с англ. – М.: ЗАО 

«Олимп-Бизнес» - 2002. – 448. 

5. Каплан Роберт С. Сбалансированная система показателей. От стратеги к 

действию / Роберт С. Каплан, Дейвид П. Нортон: Пер. с англ. – 2-е изд., 

испр. и доп. – М.: ЗАО «Олимп-Бизнес», 2004. – 320 с.  

6. Сич Є.М., Пилипенко О.В., Стасишен М.С. Стратегічний аналіз:      Навч.-

метод. посібн. – Каравела, 2010. – 304с. 

Заплановані навчальні заходи та методи навчання.  Поєднання 

традиційних та нетрадиційних методів викладання з використанням 

інноваційних технологій: 

– лекції (тематичні, проблемні); 

– семінарські/практичні заняття. 

Методи оцінювання: 

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

ситуаційного завдання тощо); 

– підсумковий контроль (екзамен). 

Мова навчання та викладання. Українська. 

 

4.27. Назва. ІНТЕРНЕТ – ТЕХНОЛОГІЇ В БІЗНЕСІ. 

Обов‘язкова. 

Рік навчання. 2019-2020 н.р. 

Семестр. IІІ 

Лектор, вчене звання,  науковий ступінь, посада. Шклярський С.М., 

доцент, канд. екон. наук,  доцент кафедри кібернетики та системного 

аналізу. 

Результати навчання. В результаті вивчення дисципліни студенти повинні 

знати: 

 фундаментальні основи створення та функціонування комп’ютерних 

мереж та концепції побудови глобальної мережі Інтернет; 

 структуру розподіленого адресного пространства Інтернет та 

алгоритми доступу її інформаційних ресурсів; 

 принципи, що покладені в основу семирівневої моделі міжмережевої 

взаємодії МОС; 

 классифікацію, призначення та основні алгоритми реалізації 

протоколів мережевого, транспортного та прикладного рівнів; 

 сервіси прикладного рівня, які призначені для вирішення 

функціональних задач інформаційних систем підприємств та 



88 

організацій.  

Вміти: 

 конфігурувати та настроювати параметри операційної системи, 

браузерів та поштових клієнтів для роботи з різноманітними інтернет-

ресурсами; 

 організовувати та керувати офлайновими та онлайновими засобами 

комуникації через мережу Інтернет; 

 розміщати та організовувати розподілений доступ до ділової 

інформації, що зберігається в хмарних сховищах даних; 

 використовувати сучасні технології програмування веб-додатків 

бізнесового призначення.   

Обов’язкові попередні навчальні дисципліни: 

“Офісні комп‘ютерні технології». 

Зміст. 

Тема 1. Фундаментальні основи та принципи побудови Інтернет. 

Тема 2. Апаратні та програмні засоби підтримки бізнесу в Інтернет 

Тема 3. Протоколи та інтерфейси міжмережевої взаємодії. 

Тема 4. Система адресації Інтернет та ідентифікація бізнес-ресурсів. 

Тема 5. Клієнт-серверна модель взаємодії мережевих компонент. 

Тема 6. Пошукові системи Інтернет та методи пошукової оптимізації. 

Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби. 

1. Брайан Клифтон. Google Analytics для профессионалов [Текст] / 

Брайан Клифтон - Вильямс, 2013.- 608с.   

2. Шклярський С. М. Прикладний інтернет для економістів [Текст] 

[Текст] : навч. посіб. – Київ : КНТЕУ, 2009. – 121с.   

3. Thomas Erl, Ricardo Puttini. Cloud Computing: Concepts, Technology & 

Architecture. [Текст] / Erl Thomas – Prentice Hall, 2014. – 473p. 

4. Todd Kelsey Introduction to Google Analytics: A Guide for Absolute 

Beginners [Текст] / Kelsey Todd, Казн Градива – APress, 2017. – 139с   

5. Joseph B. Miller. Internet Technologies and Information Service. [Текст] / 

Miller Joseph – Libraries Unlimited, 2014. – 479p 

Поєднання традиційних і нетрадиційних методів викладання з 

використанням інноваційних технологій: 

 лекції (оглядові, тематичні, проблемні, вебінари); 

 лабораторні роботи (традиційні, робота в малих групах, дистанційні). 

Методи оцінювання:  

 поточний контроль (тестування, усне та письмове опитування, 

перевірка індивідуальних завдань); 

 підсумковий контроль – екзамен. 

Мова навчання та викладання. Українська, російська 
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4.28. Назва. ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ОЦІНОЧНІЙ 

ДІЯЛЬНОСТІ. 

Тип. За вибором. 

Рік навчання. 2019 -2020 н.р. 

Семестр. ІІІ. 

Лектор, вчене звання,  науковий ступінь, посада. Король С.Я., доцент, 

докт.екон.наук, професор кафедри обліку та оподаткування. 

Результати навчання. Засвоєння знань щодо теоретико-методологічних і 

методичних основ та набуття практичних навиків застосування 

інформаційних систем та технологій в оціночній діяльності.  

Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. 
«Управлінський облік»,  «Оцінювання та облік цілісних майнових 

комплексів», «Інформаційні технології в бізнесі». 

Зміст. Введення і представлення даних, правила введення формул, 

обчислювальні офісні додатки для оцінювача. Правила введення і 

розрахунку в осередках Ecxel, особливості застосування різних видів 

обчислень в оціночної діяльності, введення формул і функцій. Інформаційні 

технології в оцінці (загальний підхід). Економічні інформаційні системи - 

інформаційних курс практикуючого оцінювача, їх види і ефективність. 

Організаційна структура інформаційної системи для оцінки із застосуванням 

спеціалізованих функцій і формул, графіків. Проведення обчислень для 

оцінки в різних сферах за допомогою ІТ, особливості автоматизації 

обчислень для оцінки. Система документів робочого місця оцінювача. 

Компоненти інформаційно-логічної моделі робочого місця оцінювача. 

Інформаційно-логічна модель роботи оцінювача при застосуванні ІТ. 

Фундаментальні концепції. Ризик і прибутковість. Фінансовий аналіз і 

планування за допомогою ІТ. Логічні моделі застосування 

ІТ.Співвідношення чинного законодавства в оціночної діяльності із 

застосуванням різних інформаційних технологій. Системне відображення 

виробничого процесу оцінювача в рамках чинного законодавства із 

застосуванням інформаційних систем і технологій.  

Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби. 

1. Грінько А.П Критерії вибору програмного забезпечення автоматизованої 

системи бухгалтерського обліку основних засобів / А. П. Грінько 

// Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг . 

- 2009. - Вип. 2. - С. 187-193. 

2. Подуражня Ю. Місце інформаційного програмного забезпечення в 

системі бухгалтерського обліку [Електронний ресурс]. - Режим 

доступу:http://http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Evu/2010_14/Poduraj

nya.pdf 

3. Осмятченко В.О. Бухгалтерський облік в умовах застосування 

інформаційних технологій : монографія / В.О. Осмятченко. – К. : КНЕУ, 

2012 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9672967
http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Evu/2010_14/Podurajnya.pdf
http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Evu/2010_14/Podurajnya.pdf
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4. Шило С. Г.  Інформаційні системи та технології: навч. посіб. / С. Г. Шило, 

Г. В. Щербак, К. В. Огурцова. — Харків: ХНЕУ, 2013.  

5. Гордієнко І.В. Бізнес-аналіз підприємства: структурування інформації 

засобами функціонального моделювання /І.В. Гордієнко// Стратегія 

економічного розвитку України . - 2013. - № 33. - С. 241-251. 

Заплановані навчальні заходи та методи викладання.  Поєднання 

традиційних та нетрадиційних методів викладання з використанням 

інноваційних технологій:  

– лекції (тематичні, проблемні); 

– практичні (з використанням інформаційних технологій). 

Методи оцінювання: 

– поточний / модульний контроль (тестування; усне та письмове 

опитування, перевірка ситуаційного завдання тощо);  

– підсумковий контроль (іспит). 

Мова навчання та викладання. Українська. 

 

4.29. Назва. ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА. 

Тип. За вибором. 

Рік навчання. 2019-2020 н.р. 

Семестр. ІІІ.  

Лектор, науковий ступінь, посада.  Бенько М.М., професор, докт. екон. 

наук, професор кафедри обліку та оподаткування. 

Результати навчання. Засвоєння теоретичних положень, з’ясування 

закономірностей, застосовування методів і форм розробки обліково-

аналітичного забезпечення в цілому, ефективної системи обліково-

аналітичних показників зокрема, з метою забезпечення управління 

ефективним інструментом забезпечення економічної безпеки підприємства. 

Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Економічний аналіз», 

«Аналіз господарської діяльності», «Аудит», «Бухгалтерський облік», 

«Фінансовий облік», «Інформаційні системи і технології в обліку». 

Зміст. Системи економічної безпеки як механізм забезпечення стану 

стабільної життєдіяльності підприємства і установи. Обліково-аналітичне 

забезпечення економічної безпеки та механізм його формування. Обліково-

аналітична діяльність в системі забезпечення економічної безпеки. 

Обліково-аналітична інформація як визначальний фактор економічної 

безпеки. Обліково-аналітичне забезпечення економічної безпеки звичайної 

діяльності, у протидії кризовим явищам, в умовах порушення принципу 

безперервності діяльності, у запобіганні репутаційним загрозам, у протидії 

загрозам зовнішнього тиску. Інноваційна діяльність в системі обліково-

аналітичного забезпечення економічної безпеки. Інформаційні технології 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9670645
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9670645
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обробки даних у системі обліково-аналітичного забезпечення економічної 

безпеки. Системотехнічні принципи та підходи у автоматизації процесу 

формування обліково-аналітичного забезпечення. 

Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби.  

1. Банкротство предприятий: проблемы учета и анализа : монография 

(коллектив авторов); под. общ. ред. проф. Ф.Ф. Бутынца. – Житомир : ЖГТУ, 

2012. 

2. Барабаш Н.С. Аналіз господарської діяльності : навч. посіб. / 

Н.С. Барабаш ; за заг. ред. проф. Є.В. Мниха. – К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-

т, 2005. 

3. Бенько М.М. Інформаційні системи і технології в бухгалтерському обліку: 

монографія / М.М. Бенько. – К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2010. 

4. Бенько М.М. Інформаційні системи і технології в обліку : навч. посіб. / 

М.М. Бенько. – К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2006. 

5. Білоусова І.А. Управлінський облік – інформаційна складова системи 

економічної безпеки підприємства : монографія / І.А. Білоусова. – К. : 

Дорадо-Друк, 2010. 

6. Бланк И.А. Управление финансовой безопасностью предприятия / И.А. 

Бланк. – К. : Эльга, Ника-центр, 2004. 

Заплановані навчальні заходи та методи навчання.  Поєднання 

традиційних та нетрадиційних методів викладання з використанням 

інноваційних технологій: 

– лекції (тематичні, проблемні); 

– семінарські/практичні заняття; 

– самостійна робота. 

Методи оцінювання: 

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

ситуаційного завдання тощо); 

– підсумковий контроль (екзамен). 

Мова навчання та викладання. Українська. 

 

4.30. Назва. ОПОДАТКУВАННЯ МІЖНАРОДНИХ КОРПОРАЦІЙ. 

Тип. За вибором. 

Рік навчання. 2019- 2020 н.р. 

Семестр. ІІІ.  

Лектор, вчене звання, науковий ступінь, посада.  Фоміна О.В., доцент, 

докт.екон.наук., завідувач кафедри обліку та оподаткування. 

Результати навчання. Методологічні основи функціонування сучасних 
систем оподаткування міжнародних корпорацій, формування інформаційної 
бази розрахунку прямих та непрямих податків в економічно розвинених 
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країнах, оволодіння методикою справляння та порядком сплати прямих та 
непрямих податків на підставі міжнародного податкового законодавства, 
виявлення умов, мотивів та наслідків ухилення платників від сплати 
податків та методів протидії цьому явищу в країнах з розвиненою 
економікою. 
Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Облік і фінансова 
звітність за міжнародними стандартами», «Облік зовнішньоекономічної 
діяльності», «Податкова система». 
Зміст. Теоретичні та організаційні основи оподаткування міжнародних 

корпорацій. Методологічні основи функціонування сучасних систем 

оподаткування міжнародних корпорацій. Елементи системи оподаткування 

міжнародних корпорацій та їх характеристика. Облік як інформаційна база 

відображення звітної інформації в міжнародних корпораціях. 

Характеристика прямого оподаткування міжнародних корпорацій в 

економічно розвинених країнах. Види та форми податкових пільг в системі 

прямого оподаткування міжнародних корпорацій. Сутність, правове 

регулювання трансфертного ціноутворення та його функції. Характеристика 

непрямого оподаткування міжнародних корпорацій. Механізм подвійного 

оподаткування міжнародних корпорацій і правові шляхи його розв'язання. 

Офшорні зони у системі міжнародного оподаткування 

Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби. 
1. Денрберг Р.Л. Международное налогообложение: Пер. с англ.-М. : 

ЮНИТИ,1997.-375с. 
2. Карлін  М.І.  Міжнародне  оподаткування:  Навчально-методичний  

посібник.  – Тернопіль: 2013. – 360 с. 
3. Литвиненко  Я.В.,  Якушик  І.Д.  Податкові  системи  зарубіжних  

країн: Навчальний посібник / Я.В. Литвиненко, І.Д. Якушик. – К.: 
МАУП, 2005. – 208 с. 

4. Міжнародне оподаткування [Текст] : Навч.посібник для студентів 
вищих навч.закладів / Ю. Г. Козак, С. А. Матвєєв, В. М. Сліп, 
Є. В. Локатарьова ; За ред.:Ю.Г.Козака,В.М.Сліпа,. – К. : ЦУЛ, 2003. – 
550с.  

5. Налоговые системы зарубежных стран: учебно-методическое пособие / 
Л.В. Попова, И.А. Дрожжина, Б.Г. Маслов.- М. : Дело и Сервис, 2008. - 
368 с. 

6. Податкова  політика:  теорія,  методологія,  інструментарій: 
навчальний посібник  під редакцією д-ра екон. наук, проф. Іванова Ю. 
Б., д-ра екон. наук, проф. І. А. Майбурова. – Х. : ВД "ІНЖЕК", 2010. – 
492 с. 

Заплановані навчальні заходи та методи викладання. Поєднання 
традиційних та нетрадиційних методів викладання з використанням 
інноваційних технологій: 
– лекції (тематичні, проблемні); 
– практичні заняття (традиційні, з моделюванням ситуацій);  

http://www.rusnauka.com/15_DNI_2008/Economics/32958.doc.htm
http://www.rusnauka.com/15_DNI_2008/Economics/32958.doc.htm
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– самостійна робота. 

Методи оцінювання: 

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

– підсумковий контроль (екзамен). 

Мова навчання та викладання. Українська. 

 

4.31. Назва. УПРАВЛІННЯ КОНФІГУРАЦІЄЮ ІНФОРМАЦІЙНОЇ 

СИСТЕМИ ПІДПРИЄМСТВА. 

Тип. За вибором.  

Рік навчання. 2019-2020 н.р. 

Семестр. ІІІ. 

Лектор, вчене звання, науковий ступінь, посада. Палагута К.О., доцент,  

канд.екон.наук., доцент кафедри програмної інженерії та інформаційних 

систем. 

Результати навчання. 
У результаті вивчення дисципліни (компетентності) студенти повинні 

знати:  

- різноманіття інструментальних і прикладних програмних засобів 

платформи "1С Підприємство 8.*"; 

- основні етапи розробки прикладних програм користувача; 

- склад і структуру пакетів прикладних програм платформи "1С 

Підприємство 8.*"; 

- інформаційну базу основних модулів пакетів прикладних програм; 

- види інтерфейсів, функціональне та системне наповнення пакетів 

існуючих прикладних програм платформи "1С Підприємство 8.*"; 

- базиси вбудованої мови програмування в середовищі платформи "1С 

Підприємство 8.*";  

- можливості інтеграції пакету "1С Підприємство 8.*" з іншими 

прикладними програмами.; 

повинні вміти: 

- працювати з різними пакетами прикладних програм, що входять до 

"1С Підприємство 8.*" 

- використовувати прикладні програми "1С Підприємство 8.*"; 

- здійснювати програмування в середовищі "1С Підприємство 8.*" з 

використанням вбудованої мови програмування; 

- здійснювати налаштування, адміністрування та конфігурування в 

середовищі "1С Підприємство 8.*" в тому числі із використанням 

можливостей вбудованої мови програмування; 

- здійснювати безпеку зберігання баз даних "1С Підприємство 8.*".  

Обов’язкові попередні навчальні дисципліни: "Вища та прикладна 

математика", "Економіко-математичне моделювання", "Бухгалтерський 

облік",  "Інформаційні системи і технології у бізнесі", "Статистика". 
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Зміст. Архітектура платформи 1С: Підприємство.Платформа "1С: 

Підприємство" – призначення, сфера застосування. Каталог платформи, 

варіанти роботи із системою. Бази даних в 1С: Підприємство та їх 

узагальнена структура. Створення бази даних в 1С: Підприємство. Основні 

об’єкти конфігурації. 

Вбудована  мова  програмування  середовища  1С: Підприємство.Основи 

об’єктно-орієнтованого програмування. Вбудована мова програмування 1С: 

Підприємство. Модульна будова конфігурації. Види модулів. Структура 

модуля. Передача параметрів. Синтаксис написання програм. Керуючі 

оператори. Процедури. Функції. Типи даних в програмі 1С: Підприємство. 

Робота з довідниками і документами у режимі конфігуратору.Об’єкт 

конфігурації «Підсистеми». Робота з довідниками. Створення документів. 

Робота з формами, регістрами, звітами.Створення форм. Розрахунок 

підсумкових значень по рядках документів. Створення регістрів. Створення 

звітів.Доступ до інформації бази даних 1С: Підприємство. 

Доступ до даних за допомогою вбудованої мови програмування. Мова 

запитів – основні поняття. Створення запитів з параметрами. Розрахунок 

підсумкових значень за допомогою запитів. 

Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби. 

1. Шаталов А.М. 1С: Бухгалтерия для Украины: первые шаги. – Киев: 

фирма "1С", 2007, 154 с.  

2. 1С: Програмування для початківців [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу:  http://its.1c.ua/db/pubprogforbeginners. 

3. 1С:Предприятие 8.3. Практическое пособие разработчика. Примеры и 

типовые приемы. - [Електронний ресурс]. – Режим доступу:   

http://its.1c.ua/db/pubdevguide83. 

4. Що таке 1С [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  

https://www.youtube.com/watch?v=YtAkYSlgNcg&index=1&list=PLMAh-

CUbKvasfQ0mupac3vvWPCz-BeCca. 

5. 1С: Підприємство  [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://v8.1c.ru/overview/Term_000000323.htm#. 

Заплановані навчальні заходи та методи викладання:  

Вивчення дисципліни проводитися шляхом лекційних (аудиторних) та 

лабораторних занять (в комп’ютерному класі на ПК), що забезпечують 

закріплення теоретичних знань, сприяють засвоєнню практичних навичок 

роботи у середовищі "1С Підприємство 8.*", а також допомагають у 

розвитку системно-аналітичного мислення при використанні платформи "1С 

Підприємство 8.*" при вирішенні стандартних й специфічних поодиноких  

задач, що виникають при функціонуванні підприємств в різних галузях 

економіки України в умовах сьогодення. 

Для вивчення дисципліни відводиться - 90 години (3 кредити) з них: лекцій - 

12 год, практичних робіт - 10 год, самостійної роботи 68 год. 

Методи  оцінювання. 

http://its.1c.ua/db/pubprogforbeginners
https://www.youtube.com/watch?v=YtAkYSlgNcg&index=1&list=PLMAh-CUbKvasfQ0mupac3vvWPCz-BeCca
https://www.youtube.com/watch?v=YtAkYSlgNcg&index=1&list=PLMAh-CUbKvasfQ0mupac3vvWPCz-BeCca
http://v8.1c.ru/overview/Term_000000323.htm
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Для визначення рівня успішності студентів використовується система 

комплексної діагностики знань, яка зорієнтована на стимулювання 

систематичної аудиторної та самостійної роботи студентів. При вивченні 

дисципліни використовуються наступні форми контролю знань студентів: 

поточний, підсумковий. Поточний контроль передбачає  письмове 

тестування, усне опитування, перевірку самостійної роботи. Формою 

підсумкового контролю є екзамен. 

Мова навчання та викладання: українська 

 

 

Для спеціалізації «Фінансовий аналіз та аудит» 

 

4.32. Назва. ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ ТА РЕГУЛЮВАННЯ 

ЕКОНОМІКИ. 

Тип. Обов`язкова  

Рік навчання. 2018- 2019 н.р. 

Семестр. І. 

Лектор, вчене звання, науковий ступінь, посада. Симоненко В.К., 

професор, докт.  екон. наук, професор кафедри фінансового аналізу та 

аудиту. 

Результати навчання. Набуття вміння орієнтуватися у сучасних проблемах 

державного управління та регулювання економік, використовуючи при 

цьому широкий спектр прогресивних інструментів менеджменту. 

Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. Дисципліни підготовки 

освітнього ступеня бакалавр: «Економічний аналіз», «Економічна теорія», 

«Бухгалтерський облік в бюджетних установах», «Менеджмент». 

Зміст. Державне управління як системне суспільне явище. Характеристики 

системи державного управління. Державне регулювання економіки. 

Структурна політика та регулювання суспільного виробництва. Механізм 

бюджетного, податкового та монетарного регулювання. Регулювання 

інвестиційної та інноваційної сфер, територіального розвитку. Регулювання 

зовнішньоекономічної діяльності та соціальної сфери. Стратегічне 

планування розвитку національної економіки. Законність та 

відповідальність. Ефективність державного управління та оцінка роботи 

влади. 

Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби.  
1. Ємельянов В.М. Державне управління:  у визначеннях, поясненнях,   

схемах, таблицях: [навчальний посібник] / В. М. Ємельянов, О.Н. 
Євтушенко, В.І. Андріяш. – Миколаїв: Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 
2015. – 336 с. 

2. Лисак В.Ю. Державне регулювання економіки: навчально-методичний 
посібник / Кам’янець-Подільський: ФОП Сисин Я.І., 2015. –  132 с. 

3. Державне фінансове регулювання економічних перетворень: монографія / 
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За ред. А. А. Мазаракі. – К.: Патерик, 2015. – 376 с. 
4. Дідківська Л. І. Державне регулювання економіки : навч. посіб. / Л. І. 

Дідківська. – К. : Патерик, 2014. – 119 с. 
4. Лазарєва О.В. Фінансове регулювання економіки: [навчальний 

посібник] / О.В. Лазарєва. – Миколаїв: Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 
2014. –  245 с. 

5. Джаман М. О. Теорія економіки регіонів : навч. посіб. / М. О. Джаман. – 
К. : Ліра-К, 2014. – 384 с. 

Заплановані навчальні заходи та методи викладання. Поєднання 
традиційних та нетрадиційних методів викладання з використанням 
інноваційних технологій: 

– лекції (тематичні, проблемні); 

– семінарські/практичні заняття. 

Методи оцінювання: 

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

ситуаційного завдання тощо); 

– підсумковий контроль (екзамен письмовий). 

Мова навчання та викладання. Українська. 

 

4.33. Назва. АУДИТ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ. 

Тип. За вибором. 

Рік навчання. 2018/2019. 

Семестр. І. 

Лектор, вчене звання, науковий ступінь, посада. Комірна О.В., доцент, 
канд. екон. наук, доцент кафедри фінансового аналізу та аудиту.  

Результати навчання. Здобуття необхідних теоретичних знань та набуття 

практичних навичок при виконанні конкретних функцій здійснення аудиту 

інвестиційних проектів. 

Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Організація і методика 

аудиту», «Фінансовий аналіз», «Теорія контролю фінансово-господарської 

діяльності», «Економічний аналіз», «Аналіз господарської діяльності», 

«Бухгалтерський облік». 

Зміст. Загальні положення аудиту проектів. Інформаційне забезпечення та 

організація аудиту проектів. Аудит зовнішнього середовища і марке-

тингових аспектів проекту. Оцінювання інвестиційної привабливості 

проекту. Оцінювання інвестиційних потреб проекту та джерел його 

фінансування. Аналіз та аудит грошових потоків інвестиційних проектів. 

Оцінювання ефективності проектів. Узагальнення результатів аудиту 

проектів. 

Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби. 

1. Амеліна О.В. Аудит проектів: навч. посіб. / О.В. Амеліна, О.А. 
Романенко; за ред. Є.В. Мниха. – К.: Київ. нац. торг. – екон. ун-т, 2010. – 
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348с. 
2. Аудит: підручник/ М.О.Никонович, К.О.Редько; за заг. ред. Є.В.Мниха. – 

К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т: 2015. – 834 с. 
3. Боярко І.М. Інвестиційний аналіз: навч. посіб. / І. М. Боярко, Л. Л. 

Гриценко — К.: Центр учбової літератури, 2011. — 400 с. 
4. Мних Є.В. Фінансовий аналіз: підручник / Є.В. Мних, Н.С. Барабаш. – К.: 

Київ. нац. торг. екон. ун-т, 2014. – 536 с.  
5. Назарова К.О. Аудит: еволюція,  потенціал, ефективність : монографія / 

[К.О. Назарова]. – К,: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2015. 

Заплановані навчальні заходи та методи викладання. Поєднання 

традиційних та нетрадиційних методів викладання з використанням 

інноваційних технологій: 

– лекції (тематичні, проблемні); 

– семінарські/практичні заняття. 

Методи оцінювання: 

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

ситуаційного завдання тощо); 

– підсумковий контроль (екзамен письмовий). 

Мова навчання та викладання. Українська. 

 

4.34. Назва. АУДИТ ПРОЕКТІВ. 

Тип. За вибором. 

Рік навчання. 2018- 2019 н.р. 

Семестр. І. 

Лектор, вчене звання, науковий ступінь, посада. Комірна О.В., доцент, 
канд. екон. наук, доцент кафедри фінансового аналізу та аудиту.  
Результати навчання. Здобуття необхідних теоретичних знань та набуття 

практичних навичок при виконанні конкретних функцій здійснення аудиту 

проектів. 

Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Аудит», «Фінансовий 

аналіз», «Економічний аналіз», «Аналіз господарської діяльності», 

«Бухгалтерський облік». 

Зміст. Загальні положення аудиту проектів. Інформаційне забезпечення та 

організація аудиту проектів. Аудит зовнішнього середовища і марке-

тингових аспектів проекту. Оцінювання інвестиційної привабливості 

проекту. Оцінювання інвестиційних потреб проекту та джерел його 

фінансування. Аналіз та аудит грошових потоків інвестиційних проектів. 

Оцінювання ефективності проектів. Узагальнення результатів аудиту 

проектів. 

Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби. 

6. Амеліна О.В. Аудит проектів: навч. посіб. / О.В. Амеліна, О.А. 
Романенко; за ред. Є.В. Мниха. – К.: Київ. нац. торг. – екон. ун-т, 2010. – 
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348с. 
7. Аудит: підручник/ М.О.Никонович, К.О.Редько; за заг. ред. Є.В.Мниха. – 

К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т: 2015. – 834 с. 
8. Боярко І.М. Інвестиційний аналіз: навч. посіб. / І. М. Боярко, Л. Л. 

Гриценко — К.: Центр учбової літератури, 2011. — 400 с. 
9. Мних Є.В. Фінансовий аналіз: підручник / Є.В. Мних, Н.С. Барабаш. – К.: 

Київ. нац. торг. екон. ун-т, 2014. – 536 с.  
10. Назарова К.О. Аудит: еволюція,  потенціал, ефективність : монографія 

/ [К.О. Назарова]. – К,: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2015. 

Заплановані навчальні заходи та методи викладання. Поєднання 

традиційних та нетрадиційних методів викладання з використанням 

інноваційних технологій: 

– лекції (тематичні, проблемні); 

– семінарські/практичні заняття. 

Методи оцінювання: 

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

ситуаційного завдання тощо); 

– підсумковий контроль (екзамен письмовий). 

Мова навчання та викладання. Українська 

 

4.35. Назва. АУДИТОРСЬКЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ M&A 

Тип. За вибором. 

Рік навчання. 2018- 2019 н.р. 

Семестр. І. 

Лектор, вчене звання, науковий ступінь, посада. Комірна О.В., доцент, 
канд. екон. наук, доцент кафедри фінансового аналізу та аудиту.  
Результати навчання. Здобуття необхідних теоретичних знань та набуття 

практичних навичок при виконанні конкретних функцій здійснення аудиту 

операцій злиття та поглинання. 

Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Аудит», «Фінансовий 

аналіз», «Теорія контролю фінансово-господарської діяльності», 

«Економічний аналіз», «Аналіз господарської діяльності», «Бухгалтерський 

облік». 

Зміст. Загальні положення аудиту операцій злиття та поглинання. 

Інформаційне забезпечення та організація аудиторського забезпечення  

M&A. Аудит ринкової вартості компанії. Оцінювання інвестиційної 

привабливості бізнесу. Аудиторські процедури перевірки операцій злиття та 

поглинання. Перевірка наявності инергетичного ефекту під час здійснення 

M&A ефективності проектів. Узагальнення результатів аудиту проектів. 

Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби. 

1. Аудит: еволюція, потенціал, ефективність: монографія / 

К.О. Назарова. – К. : Київ. нац. торг.- екон. ун-т, 2015. 
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2. Табахарнюк М.О. Гра на мільйон: практика злиття та поглинання в 

Україні / М.О. Табахарнюк – К: Київська книжково-журнальна фабрика, 

2012. – 304с. 

3.Абакуменко О. В., Литовченко М. В. Регулювання процесів злиття і 

поглинання в контексті економічної безпеки України: Монографія. –

Чернігів ПАТ «ПВК “Десна”: 2013. –224 с 

4. Аудит в економічній системі України: сучасний стан та концепція 

розвитку : монографія / В.В. Рядська. – Чернігів : Видавець Лозовий В.М., 

2014. – 472 с 

5. Проблеми і перспективи розвитку внутрішнього аудиту в акціонерних 

товариствах України : монографія / О. В Сметанко – К : КНЕУ, 2014. – 

461 с 

Заплановані навчальні заходи та методи викладання. Поєднання 

традиційних та нетрадиційних методів викладання з використанням 

інноваційних технологій: 

– лекції (тематичні, проблемні); 

– семінарські/практичні заняття. 

Методи оцінювання: 

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

ситуаційного завдання тощо); 

– підсумковий контроль (екзамен). 

Мова навчання та викладання. Українська. 

 

4.36. Назва. ВНУТРІШНІЙ АУДИТ. 

Тип. За вибором. 

Рік навчання. 2018-2019 н.р. 

Семестр. І. 

Лектор, науковий ступінь, посада. Назарова К.О., до-р. екон. наук,  проф. 

Результати навчання. Формування аудиторсько-аналітичного мислення; 

уміння узагальнювати результати внутрішнього аудиту, розробляти заходи 

обґрунтування якісних управлінських рішень. 

Обов’язкові попередні навчальні дисципліни.  

«Аудит», «Державний фінансовий контроль організацій і установ». 

Зміст. Поняття, мета та завдання внутрішнього аудиту. Стандартизація 

внутрішнього аудиту. Організація внутрішнього аудиту. Методичні прийоми 

внутрішнього аудиту. Планування внутрішнього аудиту. Аналітичні 

процедури в системі внутрішнього аудиту. Організація служби 

внутрішнього аудиту. Формування досьє внутрішнього аудитора. 

Узагальнення та реалізація внутрішнього аудиту. 

Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби. 

1. Назарова К.О. Аудит: еволюція, потенціал, ефективність : монографія 

/К.О. Назарова. –К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2015. –464 с. 
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2. Немченко В.В. Практичний курс внутрішнього аудиту : підручник / В.В. 

Немченко, В.П. Хомутенко, А.В. Хомутенко ; за ред. В.В. Демченко. – 

Київ : Центр навч. літ., 2008. 

3. Назарова К.О. Аудит: еволюція, потенціал, ефективність : моногра-фія / 
К.О. Назарова. – Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2015. – 464 с. 

4. Никонович М.О. Аудит : підручник / М.О. Никонович, К.О. Редько ; за ред. 
Є.В. Мниха. – Київ : КНТЕУ, 2014. – 748 с. 

5. Фінансовий аудит: інформаційно-аналітичне забезпечення: монографія   
(Є.В Мних, С.В.Бардаш, К.О.Назарова та ін.); за ред. Є.В.Мниха. – К.: 
Київ. нац. торг-екон. ун-т, 2015. - 416с. 

Заплановані навчальні заходи та методи викладання. Поєднання 

традиційних та нетрадиційних методів викладання з використанням 

інноваційних технологій: 

– лекції (тематичні, проблемні); 

– семінарські/практичні заняття. 

Методи оцінювання: 

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

ситуаційного завдання тощо); 

– підсумковий контроль (екзамен). 

Мова навчання та викладання. Українська. 

 

4.37. Назва. ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ І ТЕХНОЛОГІЇ В 

УПРАВЛІННІ. 

Тип. За вибором. 

Рік навчання. 2018-2019 н.р. 

Семестр. І.  

Лектор, вчене звання, науковий ступінь, посада. Чернякін В. П., доцент, 

канд. тех. наук, доц. кафедри програмної  інженерії та інформаційних систем 

Результати навчання.  

Результатом вивчення даної дисципліни є здобуття системних знань з торії 

та практики управління інформаційною діяльністю суб’єкта 
господарювання; опанування відповідного інструментарію для успішного 

управління інформаційними ресурсами, системами і технологіями; набуття 
практичних навичок з управління інформаційною діяльністю організацій. 

Обов’язкові попередні навчальні дисципліни.  
Навчальна дисципліна базується на знаннях з курсів : 

економіка підприємства, менеджмент, маркетинг, технології проектування 

та адміністрування баз даних і сховищ даних, інформаційні системи і 

технології в управлінні, управління проектами інформатизації, економічна 

кібернетика, економіка та організація   інформаційного бізнесу. 

Зміст.Сутність, цілі, завдання та особливості інформаційного менеджменту. 

Інформаційні потреби та інформаційне забезпечення суб’єктів управління 
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підприємством. Міжнародні стандарти і методології управління 

інформаційною діяльністю. Управління інформаційними ресурсами: 

концепції, технології, інструментальні засоби. Інформаційні системи як 

базова компонента інформаційного менеджменту. Архітектура 

інформаційної системи підприємства. Стратегічне планування 

інформаційних систем. Сервісно-орієнтований підхід до організації 

діяльності служби інформаційних систем підприємства. Організаційна 

структура служби інформаційних систем. Управління службою 

інформаційних систем. Управління взаємодією служби інформаційних 

систем із користувачами інформаційних ресурсів і технологій. Засоби 

автоматизації управління службою інформаційних систем. Управління 

інформаційною безпекою підприємства. Економічна ефективність 

інформаційного управління. 

Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби. 

1.Матвієнко О. В. Основи інформаційного менеджменту/О.В. Матвієнко 

Навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 128 с. 

2. Береза А.М. Основи створення інформаційних систем : навч. посіб. / 

А.М. Береза. – 2-ге вид., перероб. і допов. – К. : КНЕУ, 2001. 

3.Новак В.О. Інформаційне забезпечення менеджменту. Навч. 

     посібник./В.О. Новак, Л.Г. Макаренко, М.Г. Луцький –      

К.:Кондор,2006.-462с.  
4. Інформаційні системи і технології в економіці : посіб. для студ. вищих 

навч. закладів / за ред. В.С. Пономаренка. – К. : Академія, 2002. 

5. Гринберг А.С., Король И.А.  Информационный менеджмент: Учеб. 

пособие для вузов./А.С.Гринберг, И.А.Король — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2003. 

-415 с. 

Заплановані навчальні заходи та методи викладання.  
Поєднання традиційних та нетрадиційних методів викладання із 

використанням інноваційних технологій:  

лекції (тематична; проблемна); 

практичні заняття (традиційні, робота в малих групах). 

Методи оцінювання. 

Контроль знань:  

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

– підсумковий контроль(екзамен). 

Мова навчання та викладання. Українська. 

 

4.38. Назва. КОНТРОЛЬ ПУБЛІЧНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ. 

Тип. За вибором. 

Рік навчання. 2018/2019. 

Семестр. І. 

Лектор, науковий ступінь, посада. Міняйло в.П., канд. екон. наук, доц.  
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Результати навчання. Формування у студентів теоретичних знань і 

практичних навиків щодо сутності і основ здійснення контролю державних 

закупівель. 

Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Фінансова політика», 

«Бюджетне планування та прогнозування», «Державне управління та 

регулювання економіки». 

Зміст. Система економіко-правових відносин та механізм здійснення 

публічних закупівель. Інституційна та організаційна будова контролю 

публічних закупівель. Методологічні засади контролю публічних закупівель.  

Контроль дотримання процедур публічних закупівель. Контроль результатів 

публічних закупівель. 

Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби. 
1. Про публічні закупівлі: Закон від 25.12.2015 № 922-VIII. 

2. Іванова І. Державний фінансовий контроль: Парадигми розвитку / 

І.Іванова. – К.: Академкнига, 2010. – 168 с. 

3. Петроє О. М. Соціальний діалог у державному управлінні: 

європейський досвід та українські реалії: монографія / О. М. Петроє. – 

К. :НАДУ, 2012. – 304 с.  

4. Методичний посібник з питань державних закупівель / розроблено 

експертами ua-tenders.com/.– К. 2015. –250 с. 

5. Чумакова І.Ю. Державний фінансовий контроль: підручник / І.Ю. 

Чумакова, Н.В. Шульга; за аг. ред. О.А. Петрик. – К.: КНЕУ, 2013. – 

412 с. 

Заплановані навчальні заходи та методи викладання. Поєднання 

традиційних та нетрадиційних методів викладання з використанням 

інноваційних технологій: 

– лекції (тематичні, проблемні); 

– семінарські/практичні заняття. 

Методи оцінювання: 

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

ситуаційного завдання тощо); 

– підсумковий контроль (екзамен письмовий). 

Мова навчання та викладання. Українська. 

 

4.39.Назва. КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ. 

Тип. За вибором. 

Рік навчання. 2018-2019 н.р. 

Семестр. I. 

Лектор, вчене звання, науковий ступінь, посада. Дєєва Н.Е., проф. докт. 

екон. наук, професор кафедри менеджменту, Яцишина К.В., доцент, канд. 

екон. наук, доцент кафедри менеджменту.  

Результати навчання. Формування у майбутніх фахівців комплексу 

http://zakon.rada.gov.ua/go/922-19
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теоретичних знань та практичних навичок щодо основ корпоративного 

управління, застосування інструментарію формування корпоративних 

стратегій та управління корпоративними утвореннями. 

Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Правознавство», 

«Менеджмент».  

Зміст. Теоретичні основи корпоративного управління. Інфраструктура 

корпоративного середовища. Учасники корпоративних відносин та органи 

корпоративного управління. Моделі та міжнародні стандарти 

корпоративного управління. Організаційний механізм корпоративного 

управління. Тактичне і стратегічне управління корпораціями. Управління 

корпоративними витратами. Економічний механізм корпоративного 

управління. Звітність та контролювання в системі корпоративного 

управління. Управління державними корпоративними правами. 

Ефективність та якість корпоративного управління. 

Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси /засоби.  
1. Ігнатьєва І. А. Корпоративне управління [текст]: підручник / 

І. А. Ігнатьєва, О. І. Гарафонова. – К. : «Центр учбової літератури», 2013. 
– 600 с.  

2. Мальська М. П. Корпоративне управління : теорія та практика. 
Підручник. / М. П. Мальська, Н. Л. Мандюк, Ю. С. Занько. – К.: Центр 
учбової літератури, 2012. – 360 с.  

3. Мостенська Т. Л. Корпоративне управління: підручник 
/ Т.Л. Мостенська, В. О. Новак, М. Г. Луцький, Ю. Г. Симоненко. – К. : 
Каравела, 2015. – 400 с.  

4. Поважний О.С.  Корпоративне управління: підручник / О. С. Поважний, 
Н. С. Орлова, А. О. Харламова. – К.: Кондор, 2013. – 244 с.  

Заплановані навчальні заходи та методи викладання.  
Поєднання традиційних і нетрадиційних методів навчання з використанням 
інноваційних технологій: тематичні та проблемні лекції, метод кейс-стаді, 
практичні завдання з використанням інформаційних технологій, 
презентацій, розв’язання творчих задач, самостійна робота студентів. 
Методи оцінювання:  

 поточний контроль (тестування, перевірка індивідуальних завдань, 
ситуаційних вправ, аналітично-розрахункових та творчих задач, захист 
індивідуальних та групових проектів);  

 підсумковий контроль (екзамен). 
Мова навчання та викладання. Українська. 

 

4.40. Назва. КОРПОРАТИВНІ ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ. 

Тип. За вибором. 

Рік навчання. 2018-2019 н.р. 

Семестр. І. 

Лектор, вчене звання, науковий ступінь, посада. Шклярський С.М., 
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доцент, канд. екон. наук, доцент кафедри кібернетики та системного аналізу 

Результати навчання.  В результаті вивчення дисципліни студенти повинні 

знати : 

 основні напрями автоматизації інформаційних процесів на 

підприємстві та оформлювати їх у вігляді технічного завдання; 

 перелік, вимоги та особливості забезпечуючих та функціональних 

підсистем КІС; 

 Склад, структуру та вимоги до технічних засобів корпоративних 

інформаційних систем.  

 Архітектуру, функції та призначення корпоративних систем 

електронного документообігу; 

 Особливості корпоративних баз даних та технології взаємодії з 

корпоративною інформацією; 

Вміти: 

 створювати комплект проектної та супроводжувальної документації по 

етапах розробки КІС; 

 будувати, аналізувати та оптимізувати бізнес-процеси підприємства за 

допомогою системи структурного моделювання BPWin; 

 створювати інформаційну базу корпоративної ІС та програмне 

забезпечення реалізації окремих функціональних задач; 

 оцінювати ефективність методів та засобів захисту інформаційного 

середовища КІС.   

Обов’язкові попередні навчальні дисципліни: 

“Офісні комп‘ютерні системи»,  «Інтернет-технології в бізнесі» 

Зміст. Уведення в корпоративні інформаційні системи.  Технології  збору, 

передачи та обробки даних в КІС. Методи і моделі проектування КІС. 

Апаратно-програмні засоби корпоративних систем і мереж. Інформаційні 

платформи корпоративних систем. Корпоративні системи електронного 

документообігу. Захист корпоративних інформаційних ресурсів.  Технології 

електронної комерції та платіжних систем в КІС. 

Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби. 

1. Вовчак І.С. Інформаційні системи та комп’ютерні технології в 

менеджменті: Навч. посібник. [Текст] / І.С. Вовчак - Тернопіль: “Карт-

бланш”, 2009.- 286с. (Є в бібліотечному фонді КНТЕУ) 

2. Гордієнко І.В. Інформаційні системи і технології в менеджменті: 

Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. – 2-ге вид., перероб. і 

доп. [Текст] / І.В. Гордієнко – К.:КНЕУ, 2003. - 259с. 

3. Гужва В.М. Інформаційні системи і технології на підприємствах: Навч. 

посібник. [Текст] / В.М. Гужва - К.: КНЕУ,2007.- 400с. (Є в 

бібліотечному фонді КНТЕУ) 

4. Бенько М. М. Інформаційні системи і технології в бухгалтерському 

обліку [Текст] / М. М. Бенько – К. : КНТЕУ, 2010. – 336с 
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5. Администрирование Windows Server 2008. Учебный курс Microsoft. 

Русская Редакция, 2013.- 688с 

Заплановані навчальні заходи та методи викладання. 

Поєднання традиційних і нетрадиційних методів викладання з 

використанням інноваційних технологій: 

 лекції (оглядові, тематичні, проблемні, вебінари); 

 лабораторні роботи (традиційні, робота в малих групах). 

Методи оцінювання:  

 поточний контроль (тестування, усне та письмове опитування, 

перевірка індивідуальних завдань); 

 підсумковий контроль – екзамен. 

Мова навчання та викладання. Українська 

 

4.41. Назва. МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ 

ОСВІТИ.  

Тип. За вибором. 

Рік навчання. 2018-2019 н.р. 

Семестр. І. 

Лектор, вчене звання, науковий ступінь, посада. Бенько М.М., професор, 

докт.  екон. наук, професор кафедри обліку та оподаткування. 

Результати навчання. Опанування сучасних методик викладання 

дисциплін у вищій школі; створення методичних матеріалів, формування 

вмінь проводити всі форми навчальних занять. 

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

Зміст. Система вищої освіти в Україні, тенденції та перспективи розвитку. 

Педагогічний процес як динамічна система. Системи форм організації 

навчання. Методи прийоми і засоби навчання і контролю результатів 

освітнього процесу. Сім’я як суб’єкт педагогічної взаємодії і соціокультурне 

середовище виховання і розвитку особистості. Управління освітніми 

системами.  

Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби. 

1. Козлова Г.М. Методика викладання у вищій школі: навч. посіб. / Одеса: 

ОНЕУ, ротапринт, 2014. – 200 с. 

2. Методика викладання у вищій школі: навч. посіб. / О.В. Малих ін, І.Г. 

Павленко, О.О. Лаврентьєа, Г.І. Матукова. – Київ: КНТ, 2014. – 262 с.  

Заплановані навчальні заходи та методи викладання. Поєднання 

традиційних та нетрадиційних методів викладання з використанням 

інноваційних технологій: 

– лекції (тематичні, проблемні); 

– семінарські/практичні заняття. 

Методи оцінювання: 



106 

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

ситуаційного завдання тощо); 

– підсумковий контроль (екзамен). 

Мова навчання та викладання. Українська. 

 

4.42.Назва. УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ.  
Тип. За вибором. 
Рік навчання. 2018-2019 н.р. 
Семестр. І. 
Лектор, вчене звання, науковий ступінь, посада. Присяжнюк А. Ю., доц., 
канд. екон. наук, доцент кафедри менеджменту, Лукашова Л.В., доц., канд. 
екон. наук, доцент кафедри менеджменту. 
Результати навчання. Формування у майбутніх фахівців комплексу 
теоретичних знань та практичних навичок щодо застосування методів та 
інструментів управління проектами в процесі планування, організування та 
контролювання за їх реалізацією з метою підвищення ефективності 
діяльності організації. 
Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Економіка і фінанси 
підприємства», «Менеджмент». 
Зміст. Загальні положення щодо управління проектами в організації 
Обґрунтування проекту. Планування проекту. Управління часом виконання 
проекту. Планування ресурсного забезпечення проекту. Контролювання 
виконання проекту. Управління ризиками проектів. Управління якістю 
проекту. Управління проектною командою. 
Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби.  
1. Кожушко Л. Ф. Управління проектами: навчальний посібник / 

Л. Ф. Кожушко, С. М. Кропивко. – Київ : Кондор-Видавництво, 2016. – 
388 с. 

2. Управління інноваційними проектами: навч. посіб. / Н. І. Гавловська, 
Є. М. Рудніченко. – Хмельницький: ХНУ, 2016. – 247 с. 

3. Управління проектами. Навчальний посібник / Уклад.: Л. Є. Довгань, 
Г. А. Мохонько, І. П. Малик. – К.: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2017. – 
420 с. 

4. Управління проектами: процеси планування проектних дій [Текст]: 
підручник / І. В. Чумаченко, В. В. Морозов, Н. В. Доценко, 
А. М. Чередниченко. – К.: КРОК, 2014. – 673 с. 

5. A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK® Guide 
/6th Edition ; Project Management Institute, 2017. – 589 p. 

6. Richardson, Gary L. Project Management Theory and Practice / Gary L. 
Richardson; 2nd Ed; Auerbach Pubn, 2014. – 670 p. 

Заплановані навчальні заходи та методи викладання. 
Поєднання традиційних і нетрадиційних методів навчання з використанням 
інноваційних технологій: проблемні лекції, метод кейс-стаді, практичні 
завдання з використанням інформаційних технологій, презентацій, 
розв’язання розрахунково-аналітичних задач, самостійна робота студентів. 
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Методи оцінювання:  
– поточний контроль (тестування, перевірка виконання ситуаційних вправ 

та творчих задач, індивідуальних робіт, рольових та практичних вправ, 
презентації індивідуальних та групових проектів);  

– підсумковий контроль (екзамен). 
Мова навчання та викладання. Українська. 

 

4.43. Назва. ФІНАНСОВИЙ АНАЛІЗ. 

Тип. Обов’язкова. 

Рік навчання. 2018-2019 н.р.  

Семестр. ІІ. 

Лектор, вчене звання, науковий ступінь, посада. Барабаш Н.С., доцент, 

канд. екон. наук, доцент кафедри фінансового аналізу та аудиту. 

Результати навчання. Формування аналітичного мислення, уміння 

узагальнювати результати фінансового аналізу, розробляти заходи 

обґрунтування якісних управлінських рішень. 

Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Бухгалтерський облік», 

«Фінанси, гроші та кредит», «Економічний аналіз», «Аналіз господарської 

діяльності». 

Зміст. Місце і роль фінансового аналізу в інформаційній системі управління. 
Методичний інструментарій фінансового аналізу. Інформаційна 
забезпечення та організація фінансового аналізу. Аналіз фінансових 
результатів та рентабельності суб’єкта господарювання. Аналіз фінансового 
стану суб’єкта господарювання. Аналіз джерел фінансування підприємства. 
Аналіз грошових потоків. Аналіз інвестиційної діяльності підприємства. 
Аналіз ділової та ринкової активності. Аналіз оподаткування та податкових 
розрахунків. 

Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби. 

1. Мних Є.В. Фінансовий аналіз : підручник / Є.В. Мних, Н.С. Барабаш. – 

Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2014. – 523 с. 

2. Мних Є.В. Фінансовий аналіз : навч. посіб. / Є.В. Мних, Н.С. Барабаш. – 

Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2010. с. 321 

3. Фінансовий аналіз [текст] навчальний посібник. / За заг. ред. Школьник 

І.О. [І. О. Школьник, І. М. Боярко, О. В. Дейнека та ін.] – К. : «Центр 

учбової літератури», 2016. – 368 с. 

Заплановані навчальні заходи та методи викладання. Поєднання 

традиційних та нетрадиційних методів вик ладання з використанням 

інноваційних технологій:  

– лекції (тематичні, проблемні); 

– практичні (традиційні, з моделюванням ситуацій). 

Методи оцінювання:  

– поточний контроль (тестування; усне та письмове опитування);  
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– підсумковий контроль (екзамен). 

Мова навчання та викладання. Українська. 

 
 

4.44. Назва. АУДИТОРСЬКІ ПОСЛУГИ. 

Тип. За вибором. 

Рік навчання. 2018-2019. 

Семестр. І. 

Лектор, вчене звання,  науковий ступінь, посада. Комірна О.В., доцент, 
канд. екон. наук, доцент кафедри фінансового аналізу та аудиту.  

Результати навчання. Здобуття необхідних теоретичних знань та набуття 

практичних навичок в галузі організації і методики надання аудиторських 

послуг. 

Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Організація і методика 

аудиту», «Фінансовий аналіз», «Теорія контролю фінансово-господарської 

діяльності», «Економічний аналіз», «Аналіз господарської діяльності», 

«Бухгалтерський облік». 

Зміст. Мета і принципи надання аудиторських послуг. Стандартизація та 

забезпечення якості надання аудиторських послуг. Огляд фінансової 

інформації. Критерії та процедури перевірки прогнозної фінансової 

інформації. Тестування надійності системи бухгалтерського обліку. 

Виконання аудиторських експертиз. Виконання узгоджених процедур 

стосовно фінансової інформації. Завдання підготовки фінансової інформації. 

Відновлення бухгалтерського обліку. Трансформація звітності за іншою 

концептуальною основою. 

Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби. 

1. Аудит : підручник / М.О. Никонович, К.О. Редько; за ред.  

Є.В. Мниха. – К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т,. 2014.  

2.  Аудит: підручник / О.А. Петрик, В.О. Зотов, Б.В. Кудрицький та ін.; за 

заг. ред. проф. О.А. Петрик. – К.: КНЕУ, 2015.  

3. Аудит: еволюція, потенціал, ефективність: монографія /  

К.О. Назарова. – К. : Київ. нац. торг.- екон. ун-т, 2015.  

4. Огійчук М.Ф., Утенкова К.О. Організація і методика аудиту: навчальний 

посібник. – К.: Алерта, 2016. 

5. Аудит: підручник – 2-ге вид., перероб. і доп. Затверджено МОН / за ред. 

Г.М. Давидова, М.В. Кужельного. – К., 2009. 

6. Огійчук М.Ф. Аудит: організація і методика: навч. посіб. – К.: АЛЕРТА, 

2010. 

Заплановані навчальні заходи та методи викладання. Поєднання 

традиційних та нетрадиційних методів викладання з використанням 

інноваційних технологій: 

– лекції (тематичні, проблемні); 
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– семінарські/практичні заняття. 

Методи оцінювання: 

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

ситуаційного завдання тощо); 

– підсумковий контроль (екзамен письмовий). 

Мова навчання та викладання. Українська. 

 

4.45. Назва. ДЬЮ ДИЛІДЖЕНС. 

Тип. За вибором 

Рік навчання. 2018- 2019 н.р. 

Семестр. ІІ. 

Лектор, вчене звання,  науковий ступінь, посада. Копотієнко Т.Ю.,канд. 

екон. наук, ст. викладач кафедри фінансового аналізу та аудиту. 

Результати навчання. Здобуття теоретичних знань та формування 

практичних навичок щодо організації та методики Дью дилідженс. Набуті 

знання та навички є необхідними для здійснення експертами 

передінвестиційного оцінювання бізнесу у межах аудиторської та 

консалтингової діяльності. 

Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Аудит», «Фінансовий 

облік», «Економічний аналіз», «Фінансовий аналіз», «Судова економічна 

експертиза», «Економіка і фінанси підприємства», «Фінансове право». 

Зміст. Теоретичні та методичні засади проведення Дью дилідженс. 

Інформаційне забезпечення Дью дилідженс. Організація та планування Дью 

дилідженс. Економіко-правовий Дью дилідженс. Фінансовий Дью 

дилідженс. Податковий Дью дилідженс. Операційний Дью дилідженс. 

Узагальнення та реалізація результатів Дью дилідженс. 

Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби. 
1.Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання 

впевненості та супутніх послуг [Текст] : в 3 ч. – К. : ТОВ «ІАМЦ АУ 

«СТАТУС», 2015.  

2.Назарова К.О. Аудит : еволюція, потенціал, ефективність : монограф. / 

К.О. Назарова. – К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2015. – 464 с. 

3. Аудит : підручник / [О.А. Петрик, В.О. Зотов, Б.В. Кудрицький та ін.]; за 

заг. ред. проф. О.А. Петрик. – К. : КНЕУ, 2015. – 498 с. 

4. Фінансовий аудит: інформаційно-аналітичне забезпечення: монографія   

(Є.В Мних, С.В.Бардаш, К.О.Назарова та ін.); за ред. Є.В.Мниха. – К.: Київ. 

нац. торг –екон. ун-т, 2015. - 416с. 
2. Амеліна О.В. Аудит проектів: навч. посіб. / О.В. Амеліна, О.А. 
Романенко; за ред. Є.В. Мниха. – К.: Київ. нац. торг. – екон. ун-т, 2010. – 
348с. 

Заплановані навчальні заходи та методи викладання.  

Поєднання традиційних та нетрадиційних методів викладання з вико-

ристанням інноваційних технологій: 



110 

– лекції (тематичні, проблемні); 

– семінарські/практичні заняття. 

Методи оцінювання: 

– поточний контроль (тестування; усне та письмове опитування; 

перевірка ситуаційного завдання тощо); 

– підсумковий контроль (екзамен письмовий). 

Мова навчання та викладання. Українська. 

 
4.46. Назва. КОРПОРАТИВНЕ ПРАВО. 

Тип. За вибором 

Рік навчання. 2018- 2019 н.р. 

Семестр. ІІ. 
Лектор, вчене звання, науковий ступінь, посада. Пальчук П. М., доцент, 
канд. юрид. наук, доцент кафедри міжнародного приватного, комерційного 
та цивільного права.  
Результати навчання. В результаті вивчення дисципліни студенти повинні 
знати: поняття, предмет та основні принципи корпоративного права, основні 
джерела корпоративного права в Україні, сутність основних інститутів 
корпоративного права, порядок створення корпорацій, корпоративного 
управління комерційними юридичними особами та їх припинення, майнові 
права та обов’язки учасників корпоративних відносин та засади їх правового 
регулювання, визначення порядку управління корпоративними правами 
учасниками (власниками корпоративних прав, в тому числі публічними 
утворення). Студенти повинні вміти визначити: правовий статус учасників 
корпоративних відносин, їх прав та обов’язків, порядок формування органів 
управління підприємств, господарських товариств (виконавчі органи, 
наглядова рада, ревізійна комісія), способи захисту прав і законних інтересів 
суб'єктів корпоративних відносин, особливості корпоративного управління 
різними видами комерційних організацій. 
Обов’язкові попередні навчальні дисципліни.  
«Правознавство». 
Зміст. Поняття і ознаки корпоративного права. Система корпоративного 
права та характеристика його основних інститутів (складових). Джерела 
корпоративного права. Суб’єкти корпоративних відносин та їх види. 
Способи і механізми захисту прав та законних інтересів суб’єктів 
корпоративних відносин. Система державних органів, що здійснюють захист 
корпоративних прав фізичних та юридичних осіб, територіальних громад та 
держави. 
Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби. 
1. Пальчук П.М. Корпоративне право : навч. посіб. / П.М. Пальчук. – К.: 
КНТЕУ, 2015. – 315 с. 
2. Корпоративне право : навч. посіб. / за заг. ред. О.В. Гарагонича, 
С.М. Грудницької. – К.: Видавничий дім «Слово», 2014. – 344 с. 
3. Смітюх А.В. Корпоративне право України. Практикум : навч. посіб. для 
студ. вищ. навч. закл. – К.: Істина, 2011. – 182 с. 
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4. Вінник О.М. Науково-практичний коментар Закону України «Про 
акціонерні товариства» / О.М. Вінник. – К.: Юрінком Інтер, 2010. – 311 с. 
5. Корпоративне право України: підручник / В. В. Луць [та ін.]; за заг. ред. В. 
В. Луця, д-ра юрид. наук, проф., акад. НАПрН України. - К.: Юрінком Інтер, 
2010. - 379 с. 
6. Смітюх А.В. Корпоративне право у схемах: навч. посіб. для студ. вищ. 
навч. закл. / А. В. Смітюх; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова. - Вид. 2-ге, 
змін. і допов. - К. : Істина, 2012. - 271 с. 
Заплановані навчальні заходи та методи викладання. Поєднання 
традиційних і нетрадиційних методів викладання із використанням 
інноваційних технологій: лекції (оглядові), практичні заняття (презентація/ 
дискусія/ комунікативний метод/ моделювання ситуацій/ інше).  
Методи оцінювання: 
− поточний контроль (усне/ письмове опитування, тестування, перевірка 
підготовленого есе, реферату, дайджесту, огляду, звіту, узагальнення 
судової практики щодо певного питання, конспекту, презентації, 
ситуаційного завдання тощо); 
− підсумковий контроль (екзамен). 
Мова навчання та викладання. Українська. 

 

4.47. Назва. ОРГАНІЗАЦІЯ І МЕТОДИКА АУДИТУ. 

Тип. За вибором. 

Рік навчання. 2018- 2019 н.р. 

Семестр. ІІ. 

Лектор, вчене звання, науковий ступінь, посада. Заремба О.О., доцент, 

канд. екон. наук, доцент кафедри фінансового аналізу та аудиту. 

Результати навчання. Отримання компетентності, практичних вмінь і 

навичок з питань організації та методики аудиту. 

Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Аудит», «Аналіз 

господарської діяльності», «Бухгалтерський облік», «Економічний аналіз», 

«Економіка та фінанси  підприємств». 

Зміст. Предмет, метод і об’єкти аудиту. Організація діяльності та контроль 

якості роботи аудиторської фірми та приватних аудиторів. Організація 

процесу перевірки фінансової звітності та його інформаційне забезпечення. 

Аудит установчих документів, облікової політики та власного капіталу 

підприємства. Аудиторська перевірка необоротних активів та інвестицій. 

Аудиторський контроль грошових коштів та дебіторської заборгованості. 

Аудит запасів і незавершеного будівництва. Аудиторський контроль праці 

та її оплати. Аудит довгострокових та поточних зобов’язань. Аудит витрат і 

собівартості продукції. Аудит формування доходів і фінансових результатів. 

Аудиторська перевірка податкових розрахунків та платежів. Завершення 

аудиторської перевірки та узагальнення результатів аудиту фінансової 

звітності. Особливості виконання завдань з огляду фінансової звітності, 
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спеціальних видів аудиту та аудиторських послуг. Внутрішній аудит 

суб’єктів підприємницької діяльності.  

Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби.  

1. Аудит: підручник Затверджено МОН / за ред. Петрик О.А. – К., 2015. – 

504 с. 

2. Організація і методика аудиту: навч. посіб. / М.О. Никонович, 

К.О. Редько, О.А. Юр’єва. – Київ: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2006, 2009.  

3. Огійчук М.Ф. Аудит: організація і методика : навч. посіб. / М.Ф. Огійчук. 

– К. : АЛЕРТА, 2010. – 453 с. 

4. Никонович М.О. Аудит : підручник / М.О. Никонович, К.О. Редько ; за ред. 

Є.В. Мниха. – Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2014. – 231 с. 

5. Назарова К.О. Аудит: еволюція, потенціал, ефективність : монографія / 

К.О. Назарова. – Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2015. – 245 с. 

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. 

 

4.48. Назва. ОГАНІЗАЦІЯ КОНТРОЛЮ ГОСПОДАРСЬКОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ. 

Тип. За вибором. 

Рік навчання.2018-2019 н.р. 

Семестр. ІІ. 

Лектор, вчене звання, науковий ступінь, посада. Романенко О.А., доцент, 

канд. екон. наук, доцент кафедри фінансовго аналізу і аудиту. 

Результати навчання. Формування контрольно-аналітичного мислення; 

уміння: ідентифікувати мету, завдання та принципи внутрішнього контролю 

господарської діяльності; визначати перелік об’єктів та суб’єктів 

внутрішнього контролю суб’єкта господарювання, надавати критичну 

оцінку умовам здійснення внутрішнього контролю; розробляти проекти 

стандартів внутрішнього контролю; план та програму контрольного заходу; 

визначати методику контролю та необхідні документи, які слід при цьому 

скласти; обирати найбільш вірогідні гіпотези порушень, методику перевірки 

версії встановленого порушення; обирати показники оцінювання 

ефективності контролю. 

Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Економіка та фінанси 
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підприємств». «Фінансовий облік». 

Зміст. Наукові аспекти контролю господарської діяльності. Система 

контролю господарської діяльності: склад та види. Системне забезпечення 

контролю господарської діяльності. Форми контролю керівника суб’єкта 

господарювання. Форми контролю власника суб’єкта господарювання. 

Проблеми та перспективи розвитку контролю господарської діяльності. 

Організація контролю господарської діяльності. Загальна методика 

контролю господарської діяльності. Удосконалення процесу пізнання 

об’єктивної істини в контролі. Гіпотези можливих господарських порушень 

та версії їх здійснення. Ефективність контролю господарської діяльності. 

Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби. 

1. Бардаш С.В. Економічний контроль в Україні : системний підхід : 

монографія / С.В. Бардаш. – Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2010. 

2. Бутинець Т.А. Розвиток науки господарського контролю: проблеми теорії, 

методології, практики: монографія / Т.А. Бутинець. – Житомир: ЖДТУ, 

2011. 

3. Дмитренко І.М. Концепція розвитку аудиту корпоративних систем : 

монографія / І.М. Дмитренко. – Київ : Кондор-Видавництво, 2013. 

4. Івахненков С.В. Інформаційні технології аудиту та внутрішньогоспо-

дарського контролю в контексті світової інтеграції : монографія / С.В. 

Івахненков. – Житомир : ПП «Рута», 2010. 

Заплановані навчальні заходи та методи викладання. Поєднання 

традиційних та нетрадиційних методів викладання із використанням 

інноваційних технологій: 

– лекції (тематичні, проблемні); 

– семінарські/практичні заняття. 

Методи оцінювання: 

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

підготовленого ситуаційного завдання тощо);  

– підсумковий контроль (екзамен письмовий).  

 Мова навчання та викладання. Українська. 

 

4.49. Назва. ФІНАНСОВИЙ КОРПОРАТИВНИЙ КОНТРОЛЬ. 

Тип. За вибором 

Рік навчання. 2018-2019 н.р. 

Семестр. ІI. 

Лектор, вчене звання, науковий ступінь, посада. Романенко О.А., доцент, 

канд. екон. наук, доцент кафедри фінансового аналізу та аудиту. 

Результати навчання. Формування системи знань про організацію і 

методику фінансового корпоративного контролю. 

Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Економічна теорія», 
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«Економіка та фінанси підприємства», «Бухгалтерський облік», «Аудит», 

«Теорія контролю фінансово-господарської діяльності». 

Зміст. Фінансовий корпоративний контроль в системі управління 

корпорацією. Суб’єкти та об’єкти фінансового корпоративного контролю, їх 

права, обов’язки та відповідальність. Фінансова звітність корпорації та 

методи її аналізу. Нормативно-правове забезпечення фінансового 

корпоративного контролю. Організація фінансового корпоративного 

контролю аудиту. Контроль управління капіталом та прибутком корпорації. 

Корпоративний аудит. Фінансовий корпоративний контроль ринку капіталів. 

Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби. 

1. Селіверстова Л.С. Фінанси корпорацій : монографія / Л.С. Селіверстова. – 

Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2013. – 319 c. 

2. Романенко О.А. Фінанси холдингових компаній : монографія / 

О.А. Романенко. – Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т. – Київ : Київ. нац. 

торг.-екон. ун-т, 2009. – 254 с. 

3. Назарова К.О. Аудит: еволюція, потенціал, ефективність: монографія / 
К.О. Назарова. – К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2015. – 464 с. 

5. Закон України «Про холдингові компанії в Україні» від 15 березня 2006 р. 

№ 3528-IV. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3528-15. 

Заплановані навчальні заходи та методи викладання. Поєднання 

традиційних та нетрадиційних методів викладання і з використанням 

інноваційних технологій:  

– лекції (тематичні, проблемні); 

– семінарські/практичні заняття. 

Методи оцінювання: 

– поточний (тестування; усне та письмове опитування; перевірка під-

готовленого ситуаційного завдання тощо); 

– підсумковий контроль (екзамен). 

Мова навчання та викладання. Українська. 

 

4.50.Назва. АУДИТ ДЕРЖАВНИХ ФІНАНСІВ.  

Тип. За вибором. 

Рік навчання. 2019- 2020 н.р. 

Семестр. ІІI. 

Лектор, вчене звання, науковий ступінь, посада. Міняйло В.П., доцент, 

канд. екон. наук, Комірна О.В., доцент, канд. екон. наук, доценти кафедри 

фінансового аналізу та аудиту. 

Результати навчання. Формування теоретичних знань з основ аудиту 

ефективності, методології його організації і здійснення, особливостей 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=REF&P21DBN=REF&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%9B$
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3528-15
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планування аудиту ефективності використання державних ресурсів, 

специфіки вибору критеріїв, показників і методів аудиту ефективності 

використання державних ресурсів, особливостей оформлення результатів 

аудиту ефективності використання державних ресурсів, особливостей реалі

зації результатів аудиту ефективності використання державних ресурсів. 

Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Аудит» 

Зміст. Теоретичні засади державного фінансового контролю. Поняття 

аудиту ефективності, його місце в системі державного фінансового 

контролю. Аудит адміністративної діяльності та програм. Основні етапи 

аудиту ефективності, вибір тем і об’єктів, ризики. Попереднє вивчення 

об’єктів перевірки, мета і масштаб аудиту ефективності. Визначення 

критеріїв оцінювання ефективності. Вибір методів аудиту ефективності, звіт 

за результатами планування, аналітичні дослідження. Формування плану і 

програми аудиту ефективності, аудиторські ризики. Інформація і фактичні 

параметри аудиту ефективності. Підготовка висновків і рекомендацій аудиту 

ефективності, оформлення і систематизація документів. Формування звіту 

про результати аудиту ефективності та контроль виконання рекомендацій. 

Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби.  

3. Державний фінансовий аудит: методологія і організація : монографія / 

Є.В. Мних, М.О. Никонович, Н.С. Барабаш, С.В. Бардаш, К.О. Назарова, 

О.Т. Олендій; за ред. Є. В. Мниха. – К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2009. – 

319 с. 

4. Хомутенко В.П. Луценко І.С., Хомутенко А.В., Державний аудит 

публічних фінансів: навч. посіб.- Одеса: «Кримполіграфпапір», 2016.-

412с. 

5. Назарова К.О. Аудит: еволюція, потенціал, ефективність: моног-рафія /К. 

О. Назарова.- К.: Київ. нац. торг.- екон. ун-т, 2015.- 464 с.. 

6. Шерстюк О.Л. Аудит державних фінансів : навч. посіб. / О.Л. Шерстюк. – 

Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2010. 

Заплановані навчальні заходи та методи викладання. Поєднання 

традиційних та нетрадиційних методів викладання з використанням 

інноваційних технологій: 

– лекції (тематичні, проблемні); 

– семінарські/практичні заняття. 

Методи оцінювання: 

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

ситуаційного завдання тощо); 

– підсумковий контроль (екзамен письмовий). 

Мова навчання та викладання. Українська. 

 

4.51. Назва. ДЕРЖАВНИЙ АУДИТ. 

Тип. За вибором.  

Рік навчання. 2019- 2020 н.р. 
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Семестр. ІІI. 

Лектор, вчене звання, науковий ступінь, посада. Катрич О.В., канд. екон. 
наук, доцент кафедри фінансового аналізу та аудиту. 

Результати навчання. Формування аудиторсько-аналітичного мислення; 

уміння узагальнювати результати державного аудиту, розробляти заходи 

обґрунтування якісних управлінських рішень з державницької позиції. 

Обов’язкові попередні навчальні дисципліни.«Аудит», «Державний 

фінансовий контроль організацій і установ». 

Зміст. Поняття, мета та завдання державного аудиту. Нормативно-правове 

регулювання державного аудиту. Організація державного аудиту. Методичні 

прийоми державного аудиту. Аналітичне забезпечення державного аудиту. 

Планування державного аудиту. Узагальнення та реалізація результатів 

державного аудиту. 

Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби. 

1. Назарова К.О. Аудит: еволюція,  потенціал, ефективність: моногра-фія / 

[К.О. Назарова]. – К,: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2015. – 540 с.  

2. Державний фінансовий аудит: методологія і організація : монографія / 

Є.В. Мних, М.О. Никонович, Н.С. Барабаш та ін. ; за ред. Є.В. Мниха. – 

Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2009. – 319 с. 

3. Аудит державних фінансів : навч. посіб. / О.Л. Шерстюк. – Київ : Київ. 

нац. торг.-екон. ун-т, 2010. – 340 с. 

4. Дікань Л.В. Державний аудит : навч. посіб. / Л.В. Дікань, Ю.О. Голуб, 

Н.В. Синюгіна. – Київ : Знання, 2011. – 503 с. 

5. Слободяник Ю.Б. Формування системи державного аудиту в Україні: 
монографія/ Ю.Б. Слободяник. – Суми: ФОП Наталуха А.С., 2014.-321 с. 

6. Державний фінансовий контроль : навч. посіб. / І.К. Дрозд, В.О. Шевчук. 

– К. : ТОВ Імекс ЛТД. – 2007. – 304 с. 

Заплановані навчальні заходи та методи викладання. Поєднання 

традиційних та нетрадиційних методів викладання з використанням 

інноваційних технологій: 

– лекції (тематичні, проблемні); 

– семінарські/практичні заняття. 

Методи оцінювання: 

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

ситуаційного завдання тощо); 

– підсумковий контроль (екзамен письмовий). 

Мова навчання та викладання. Українська. 

 

4.52. Назва. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ. 

Тип. За вибором. 

Рік навчання. 2019-2020 н.р. 
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Семестр. ІІI. 

Лектор, вчене звання, науковий ступінь, посада. Романенко О.А., доцент, 

канд. екон. наук, доцент кафедри фінансового аналізу та аудиту. 

Результати навчання. Здобуття теоретичних знань та практичних навичків 

щодо теорії та практики, організації та проведення експериментального 

економічного аналізу. Набуті знання та навички є необхідними для 

здійснення на практиці експериментального економічного аналізу, а також 

використання його результатів, як інформаційної бази прийняття 

ефективних управлінських рішень. 

Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Економічний аналіз», 

«Аналіз господарської діяльності», «Бухгалтерський облік», «Психологія», 

«Економіка і фінанси підприємства», «Економічна теорія». 

Зміст. Предмет, функції, мета і завдання  експериментального економічного 

аналізу. Експерименти щодо індивідуальних рішень. Експерименти теорії 

ігор: вартість і інтуїтивні протиріччя. Ринкові експерименти. Аукціони як 

методи експериментального економічного аналізу. Лабораторні досліди: 

торги і справедливість. Громадський вибір. 

Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби.  
1. Смит В. Экспериментальная экономика (комплекс исследований, по 

совокупности которых автору присуждена Нобелевская премия) / Пер с 

англ.- Н.А. Нуреева, В.В. Агроскин; научн. ред.- Р.М. Нуреев. — М.: 

ИРИСЭН; Мысль, 2008. — ISBN 978-5-91066-024-7. 

2. Smith А. The Theory of Moral Sense / А.Smith. – М.: Republic, 1997. – 

351 p. 

3. Cox, J. C., B. Roberson, and V. L. Smith (1982): "Theory and Behavior of 

Single Object Auctions," in Research in Experimental Economics, Vol. 2, ed. by 

V. L. Smith. Greenwich, Conn: JAI Press, 1-43.  

4. Belyaeva A.D. History of Experimental Economic Genesis / A.D.Belyaeva 

// Herald of Sent-Petersburg University of Economic and Finance. – 2013. – №2. 

11.  

5. Канеман Д. Думай медленно… решай быстро / Даниэль Канеман»: 

АСТ; Москва; 2013. – 656 с. 

Заплановані навчальні заходи та методи викладання.  

Поєднання традиційних та нетрадиційних методів викладання з вико-

ристанням інноваційних технологій: 

– лекції (тематичні, проблемні); 

– семінарські/практичні заняття. 

Методи оцінювання: 

– поточний контроль (тестування; усне та письмове опитування; 

перевірка ситуаційного завдання тощо); 

– підсумковий контроль (екзамен письмовий). 

Мова навчання та викладання. Українська. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F:%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3/9785910660247
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4.53. Назва. МЕТОДИ І МОДЕЛІ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ В АНАЛІЗІ 

ТА АУДИТІ. 

Тип. За вибором.  

Рік навчання. 2019-2020 н.р. 

Семестр. ІІI. 

Лектор, вчене звання, науковий ступінь, посада. Заремба О.О., доцент,  

канд. екон. наук, доцент кафедри фінансового аналізу та аудиту. 

Результати навчання. Отримання компетентностей, практичних вмінь і 

навичок з питань з моделювання економічних явищ і господарських 

процесів та операцій, їх вивчення за допомогою способів і прийомів аналізу 

та аудиту. 

Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Економічний  аналіз», 

«Організація і методика аудиту», «Фінансовий аналіз». 

Зміст. Виробничо-фінансова діяльність підприємства як об’єкт 

моделювання. Сутність, принципи напрацювання і вимоги до прийняття 

управлінських рішень. Модель як метод наукового пізнання і обґрунтування 

управлінських рішень у виробничо-фінансовій діяльності підприємства. 

Методичні основи моделювання і підготовка управлінського рішення. 

Організація підготовки управлінських рішень в аналізі і аудиті. Методи і 

моделі аналітичного обґрунтування прийняття рішень в управлінні 

виробничою діяльністю підприємства. Методи і моделі аналітичного 

обґрунтування прийняття рішень формування оптимального фінансового 

стану підприємства. Методи і моделі обґрунтування і підтримки прийняття 

рішень за основними результатами фінансової діяльності підприємства. 

Методи і моделі аналізу прийняття рішень в управлінні інвестиційними 

проектами. Методи і моделі аналітичних процедур в аудиті виробничо-

фінансової діяльності підприємства. 

Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби.  

1 Бутко А.Д. Методи і моделі прийняття управлінських рішень в аналізі та 

аудиті : навч. посіб. / А.Д. Бутко, О.О. Заремба. –  

К. : Київ. нац. торг-екон. ун-т, 2008. 

2.Моделі і методи прийняття рішень в аналізі та аудиті: Навч. посіб. — 2-ге 

вид. Рекомендовано МОН / Гаркуша Н.М., Цуканова О.В., Горошанська 

О.О. — К., 2012. 

3. Аудит : підручник / [О.А. Петрик, В.О. Зотов, Б.В. Кудрицький та ін.]; за 

заг. ред. проф. О.А. Петрик. – К. : КНЕУ, 2015. – 498 с. 

4. Назарова К.О. Аудит: еволюція, потенціал, ефективність : монографія / 

К.О. Назарова. – Київ: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2015.– 464 с. 

5. Никонович М.О. Аудит : підручник / М.О. Никонович, К.О. Редько ; за ред. 

Є.В. Мниха. – Київ : КНТЕУ, 2014. – 748 с. 

6. Фінансовий аудит: інформаційно-аналітичне забезпечення: монографія   

(Є.В Мних, С.В.Бардаш, К.О.Назарова та ін.); за ред. Є.В.Мниха. – К.: 
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Київ. нац. торг –екон. ун-т, 2015. - 416с. 

Заплановані навчальні заходи та методи викладання. Поєднання 

традиційних та нетрадиційних методів викладання з використанням 

інноваційних технологій: 

– лекції (тематичні, проблемні); 

– семінарські/практичні заняття. 

Методи оцінювання: 

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

ситуаційного завдання тощо); 

– підсумковий контроль (екзамен письмовий). 

Мова навчання та викладання. Українська. 

 

4.54. Назва. СТРАТЕГІЧНИЙ АНАЛІЗ 

Тип. За вибором 

Рік навчання. 2018/2019. 

Семестр. ІІI. 

Лектор, вчене звання, науковий ступінь, посада. Барабаш Н.С., доцент, 

канд. екон. наук, доцент кафедри фінансового аналізу та аудиту. 

Результати навчання. Засвоєння студентами належних теоретичних знань та 

практичних навичок з методики і техніки проведення аналітичних досліджень 

для обґрунтування стратегічних управлінських рішень, виявлення резервів 

підвищення ефективності діяльності підприємства.  

Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Економічний аналіз», 

«Аналіз господарської діяльності», «Бухгалтерський облік», «Економіка і 

фінанси підприємства», «Економічна теорія». 

Зміст. Зміст, предмет та інформаційне забезпечення стратегічного аналізу 

підприємства. Метод та методика стратегічного аналізу. Стратегічний 

конкурентний аналіз. Аналіз зовнішнього і внутрішнього середовища: 

SWOT-аналіз. Аналіз стратегії виробничої діяльності підприємства. 

Стратегічний аналіз  капіталу підприємства. Стратегічний аналіз показників 

фінансової звітності підприємства. Стратегічний аналіз інвестицій 

Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби.  
1.Стратегічний аналіз : навч. посіб. /Г.М. Давидов, В.М. Малахова, О.А. 

Магопець та ін. – К. : Знання, 2011. – 389 с. – (Вища освіта XXI століття). 

2.Сич Є.М. Стратегічний аналіз: навч.-метод. посібн./ Є.М Сич., О.В., 

Пилипенко,  М.С. Стасишен– Каравела, 2010. – 304с. 

3. Гордієнко П.Л. Стратегічний аналіз : навч. посіб. / П.Л. Гордієнко. – К.: 

Алеута, 2006. – 404с. 

4.Редченко К.І. Стратегічний аналіз у бізнесі: навч. посібник. Видання 2-ге, 

доповнене./ К.І. Редченко - Львів: “Новий Світ – 2000”, “Альтаїр-2002”, 

2003, 272с. 
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5.Мних Є.В., Фінансовий аналіз: підручник/ Є.В. Мних, Н.С. Барабаш – К.: 

Київ. нац. торг.- екон. ун-т, 2014. – 536с.  

Заплановані навчальні заходи та методи викладання.  

Поєднання традиційних та нетрадиційних методів викладання з вико-

ристанням інноваційних технологій: 

– лекції (тематичні, проблемні); 

– семінарські/практичні заняття. 

Методи оцінювання: 

– поточний контроль (тестування; усне та письмове опитування; 

перевірка ситуаційного завдання тощо); 

– підсумковий контроль (екзамен письмовий). 

Мова навчання та викладання. Українська. 
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