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3. Освітня програма 

3.1. Освітня програма зі спеціальності 076 «Підприємництво, 

торгівля та біржова діяльність» (за спеціалізацією «Товарознавство та 

організація зовнішньої торгівлі») 

Керівник проектної групи (гарант освітньої програми) – 

Мокроусова О.Р., д-р техн. наук, проф. 

1 – Загальна інформація 

Повна назва ЗВО 

та структурного 

підрозділу 

Київський національний торговельно-економічний 

університет, 

Кафедра товарознавства та митної справи 

Ступінь вищої 

освіти та назва 

кваліфікації 

мовою оригіналу 

Магістр 

Кваліфікація: ступінь вищої освіти «магістр» 

спеціальність «Підприємництво, торгівля та 

біржова діяльність» спеціалізація «Товарознавство 

та організація зовнішньої торгівлі» 

Офіційна назва 

освітньої програми 

«Товарознавство та організація зовнішньої 

торгівлі» 

Тип диплому та 

обсяг освітньої 

програми 

Диплом магістра, одиничний, 90 кредитів ЄКТС, 

термін навчання 1 рік 4 місяці 

Наявність 

акредитації 

Міністерство освіти і науки України; Україна 

Сертифікат про акредитацію НД №1188328 від 

10.07.2017; термін дії до 01.07.2024 р. 

Цикл/рівень  НРК України – 8 рівень, FQ-EHEA – другий цикл, 

EQF-LLL – 7 рівень 

Передумови Наявність ступеня бакалавра 

Мова(и) 

викладання 
Українська 

Термін дії 

освітньої програми 
До 1 липня 2024 р. 

Інтернет-адреса 

постійного 

розміщення опису 

освітньої програми 

www.knteu.kiev.ua 

2 – Мета освітньої програми 

Формування та розвиток загальних і професійних компетентностей в 

галузі підприємництва, торгівлі та біржової діяльності, які  направлені на 

здобуття студентом професійної підготовки на сучасному рівні, 
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необхідному для працевлаштування і самореалізації у суспільстві.  

Випускник має володіти знаннями в області товарознавства та 

організації зовнішньої торгівлі, практичними вміннями та навичками, 

необхідними для інтегративного вирішення професійних завдань, 

розв’язування складних спеціалізованих завдань та вирішування 

практичних проблем у професійній сфері. 

3 – Характеристика освітньої програми 

Предметна область 

(галузь знань, 

спеціальність, 

спеціалізація) 

 

Галузь знань 07 «Управління та адміністрування»,  

спеціальність 076 «Підприємництво, торгівля та 

біржова діяльність», спеціалізація 

«Товарознавство та організація зовнішньої 

торгівлі». 

Обов’язкові навчальні модулі – 73,3%, з них: 

професійної підготовки – 68,2%, практична 

підготовка – 13,6%. Дисципліни вільного вибору 

студента – 26,7%, з них, що розширюють 

професійні компетентності – 100%.  

Орієнтація 

освітньої програми 

Освітньо-професійна програма 

Освітньо-професійна програма для магістра 

прикладна; орієнтується на сучасні засадах в галузі 

підприємництва, торгівлі та біржової діяльності з 

зовнішньоекономічним спрямуванням, враховує 

специфіку роботи підприємств галузі, базується на 

апробованих практичних результатах із 

врахуванням сьогоднішнього стану та перспектив 

економічного розвитку країн, в рамках яких 

можлива подальша професійна та наукова кар'єра. 

Основний фокус 

освітньої програми 

та спеціалізації  

Загальна освіта у галузі знань «Управління та 

адміністрування» спеціальності «Підприємництво, 

торгівля та біржова діяльність» 

Ключові слова: підприємництво, торгівля, біржова 

діяльність, товарознавство, зовнішня торгівля 

Особливості 

програми 

Програма створює умови для працевлаштування 

випускників в підприємствах та організаціях, які 

здійснюють зовнішньоекономічну діяльність, дає 

можливість здійснювати наукову і практичну 

діяльність в галузі управління та адміністрування. 

Виконується в активному дослідницькому 

середовищі. Дає можливість продовжити навчання  

за кордоном за спорідненими спеціальностями. 
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4 – Придатність випускників до працевлаштування та подальшого 

навчання 

Придатність до 

працевлаштування 

Магістр з товарознавства та організації зовнішньої 

торгівлі здатний займати керівні посади та 

виконувати професійну роботу за різними видами 

економічної діяльності згідно з Національною 

рамкою кваліфікацій, здатен працювати молодшим 

науковим співробітником, експертом із 

зовнішньоекономічної діяльності, аналітиком із 

дослідження товарного ринку та науковим 

співробітником  в галузі економіки. 

Подальше 

навчання 

Навчання впродовж життя для вдосконалення 

професійної, наукової та інших видів діяльності. 

Можливість продовження підготовки на 

наступному рівні вищої освіти (доктора філософії). 

5 – Викладання та оцінювання 

Викладання та 

навчання 

Використовується студентоцентроване та 

проблемноорієнтоване навчання, навчання через 

практичну підготовку та самонавчання. Система 

методів навчання базується на принципах 

цілеспрямованості, бінарності – активної 

безпосередньої участі викладача і студента.  

Викладання проводяться у вигляді лекцій, 

семінарів, практичних занять, лабораторних робіт, 

консультацій з викладачами, виробничої 

(переддипломної) практики, підготовки випускної 

кваліфікаційної роботи. 

Оцінювання Усне опитування, тестовий контроль, 

індивідуальні завдання, контрольні роботи, 

письмові екзамени. Підсумкова атестація – захист 

випускної кваліфікаційної роботи.  

6 – Програмні компетентності 

Інтегральна 

компетентність 

(ІК) 

Здатність розв’язувати складні задачі і проблеми у 

певній галузі професійної діяльності або у процесі 

навчання, що передбачає проведення досліджень 

та/або здійснення інновацій та характеризується 

невизначеністю умов і вимог, а саме – формування 

та розвиток спеціальних фахових компетентностей, 

що направлені на здобуття студентом здатності 

володіти методами змістового і соціального 
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обґрунтування та удосконалення професійної 

активності в сфері підприємництва, торгівлі та 

біржової діяльності. 

Загальні 

компетентності 

(ЗК) 

ЗК 1 Здатність до аналізу та синтезу на основі 

логічних аргументів та перевірених 

фактів. 

ЗК 2 Навички міжособистісної взаємодії.  

ЗК 3 Вміння нестандартно мислити, 

застосовувати набуті знання в широкому 

діапазоні практичної роботи та в 

повсякденному житті. 

ЗК 4 Здатність самостійно описувати, 

аналізувати та критично оцінювати 

експериментальні дані. 

ЗК 5 Здатність до пошуку, оброблення та 

аналізу інформації з різних джерел 

ЗК 6 Здатність здійснювати комунікаційну 

діяльність та працювати в колективі чи 

команді, включаючи міжнародне 

середовище, та зберігати позитивне 

ставлення до інших культур, здатність до 

критики та самокритики. 

ЗК 7 Здатність займати активну життєву та 

громадянську позицію, розвивати 

лідерські якості та діяти з позицій 

соціальної відповідальності, виконувати 

професійну діяльність відповідно до 

стандартів якості, формувати нові ідеї, 

адаптуватися до нових ситуацій у 

професійній діяльності, реалізовувати 

нові проекти. 

ЗК 8 Здатність реалізовувати інноваційні 

проекти. 

Фахові 

компетентності 

(ФК) 

ФК 1 Здатність управляти асортиментом 

товарів на підприємстві, обирати 

правильне позиціювання товару на ринку. 

ФК 2  Здатність оцінювати вплив чинників 

зовнішнього середовища на 

функціонування торговельної організації. 

ФК 3 Здатність проводити експертизу товарів та  
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приймати рішення за результатами 

досліджень при здійсненні міжнародної 

торгівлі. 

ФК 4 Здатність розробляти критерії 

ідентифікації товарів.  

ФК 5 Здатність розробляти засоби запобігання 

фальсифікації товарів при здійсненні 

зовнішньоекономічних операцій. 

ФК 6 Здатність розробляти та впроваджувати 

системи управління якістю на 

підприємствах відповідно до міжнародних 

нормативних документів. 

ФК 7 Здатність здійснювати стратегічне 

управління зовнішньоекономічною 

діяльністю підприємства. 

ФК 8 Здатність прогнозувати ефективність 

зовнішньоторговельних операцій. 

ФК 9 Здатність організовувати, проводити 

наукові дослідження та впроваджувати їх 

результати при здійсненні 

зовнішньоекономічної діяльності 

підприємства. 

ФК 10 Здатність до порівняльного аналізу 

національного та міжнародного 

законодавства у сфері товарного обігу. 

ФК 11 Здатність забезпечувати виконання 

митних процедур щодо товарів відповідно 

до заявленого митного режиму.  

ФК 12 Здатність розробляти шляхи мінімізації 

митних ризиків при здійсненні 

зовнішньоекономічних операцій. 

ФК 13 Здатність використовувати інформаційні 

системи і технології для управління 

зовнішньоекономічною діяльністю 

ФК 14 Здатність застосовувати інноваційні 

підходи в діяльності підприємницьких та 

торговельних структур 

ФК 15 Здатність визначати рівень якості та 

оцінювати міжнародну 

конкурентоспроможність товарів 
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7 – Програмні результати навчання 

 ПРН 1 Вміти розробляти асортиментну і товарну 

політику підприємства суб’єкта 

зовнішньоекономічної діяльності. 

ПРН 2 Розробляти заходи щодо оптимізації 

асортименту для підприємства суб’єкта 

зовнішньоекономічної діяльності. 

ПРН 3 Оцінювати ефективність та розробляти 

стратегію управління 

зовнішньоекономічною діяльністю 

підприємства. 

ПРН 4 Планувати, виявляти та аналізувати 

найважливіші чинники ефективності 

експортно-імпортних операцій, 

пропонувати заходи для підвищення їх 

ефективності. 

ПРН 5 Оцінювати ризики в 

зовнішньоекономічній діяльності з 

урахуванням чинного міжнародного 

законодавства у сфері товарного обігу. 

ПРН 6 Вміти прогнозувати ефективність 

зовнішньоторговельних операцій на 

основі аналізу митних логістичних систем 

різного рівня. 

ПРН 7 Вміти здійснювати економічне 

обґрунтування вибору каналів постачання 

та партнерів для встановлення 

зовнішньоекономічних зв’язків. 

ПРН 8 Здійснювати пошук, організовувати та 

брати участь у переговорах з іноземними 

фірмами. 

ПРН 9 Організовувати і проводити товарознавчі 

та інші експертизи в міжнародній 

торгівлі, приймати рішення відповідно до 

їх результатів. 

ПРН 10 Розробляти критерії ідентифікації товарів 

та пропонувати засоби запобігання 

фальсифікації товарів при здійсненні 

зовнішньоекономічних операцій. 

ПРН 11 Вміти розробляти та впроваджувати 
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системи управління якістю на 

підприємствах відповідно до міжнародних 

нормативних документів. 

ПРН 12 Оцінювати конкурентне середовище 

підприємства, вплив чинників 

зовнішнього середовища на 

функціонування торговельної організації, 

аналізувати рівень якості товару, рівень 

міжнародної конкрентоспроможності 

товару та підприємства. 

ПРН 13 Розробляти пропозиції щодо гармонізації 

національного та міжнародного 

законодавства у сфері товарного обігу. 

ПРН 14 Вміти визначати сукупність заходів 

тарифного і нетарифного регулювання 

щодо товарів та забезпечувати виконання 

митних процедур відповідно до 

заявленого митного режиму. 

ПРН 15 Вміти використовувати інформацiйнi 

системи i технології в управлiннi 

зовнішньоекономічною діяльністю 

підприємства. 

ПРН 16 Планувати напрями та  організовувати 

проведення наукових досліджень. 

ПРН 17 Вміти використовувати наукові бази 

даних та інші відповідні джерела 

інформації, здійснювати критичний аналіз 

з метою детального вивчення і 

дослідження питань з товарознавства та 

зовнішньої торгівлі. 

 

8 – Ресурсне забезпечення реалізації програми 

Кадрове 

забезпечення 

 Всі  науково-педагогічні  працівники,  що  

забезпечують освітньо-професійну програму за 

кваліфікацією відповідають профілю  і  напряму  

дисциплін,  що  викладаються,  мають необхідний  

стаж  педагогічної  роботи  та  досвід  практичної 

роботи.  У  процесі  організації  навчального  

процесу залучаються  професіонали  з  досвідом  

дослідницької, управлінської,  інноваційної,  
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творчої  та  фахової  роботи, іноземні лектори.  

Матеріально-

технічне 

забезпечення 

Навчальні  приміщення,  комп’ютерні  робочі  

місця, мультимедійні  класи  дозволяють  повністю  

забезпечити освітній  процес  протягом  усього  

циклу  підготовки  за освітньою програмою.    

Інформаційне та 

навчально-

методичне 

забезпечення 

Офіційний  веб-сайт www.knteu.kiev.ua  містить 

інформацію про  освітні програми, навчальну, 

наукову і виховну діяльність,  структурні  

підрозділи,  правила  прийому, контакти.   

Матеріали навчально-методичного  забезпечення 

освітньої програми  викладені  на сайті 

Лабораторії дистанційного навчання КНТЕУ: 

http://dist.knteu.kiev.ua/index.php/ru/. 

 Всі  ресурси  науково-технічної  бібліотеки  

доступні  через сайту університету: 

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

Бібліотечний  фонд складає майже 1,5 млн. 

примірників. Читальний зал забезпечений 

бездротовим доступом до мережі Інтернет.   

9 – Академічна мобільність 

Національна 

кредитна 

мобільність 

На загальних підставах в межах України. 

Короткострокове навчання студентів в інших 

навчальних закладах за  деякими  освітніми  

компонентами, що забезпечують набуття 

загальних або фахових компетентностей. 

Міжнародна 

кредитна 

мобільність 

Можливість здобуття вищої освіти у закордонних 

ЗВО-партнерах в рамках укладених угод: 

1. Спільні програми навчання: 

 Університет Клермон-Овернь,  

 Вища паризька школа комерції,  

 Університет Парі Ест Кретей,  

 Бізнес-школа "Ауденсія",  

 Університет Гренобль Альпи (Франція),  

 Університет Центрального Ланкаширу 

(Великобританія), Університет Хоенхайм 

(Німеччина) 

2. Навчання протягом семестру в таких 

закордонних ЗВО: 

 Краківський економічний університет,  

 Познанський економічний університет,  

http://www.knteu.kiev.ua/
http://dist.knteu.kiev.ua/index.php/ru/
http://lib.knteu.kiev.ua/
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 Вроцлавський економічний університет 

(Польща) 

Навчання 

іноземних 

здобувачів вищої 

освіти 

Можливе за умови:  

- володіння українською мовою,  

- наявності диплому бакалавра, який пройшов 

процедуру визнання в МОНУ. 

3.2 Перелік компонент освітньої програми 

 

Код 

н/д 

Компоненти освітньої програми 

(навчальні дисципліни, курсові проекти 

(роботи), практики, кваліфікаційний 

екзамен, випускна кваліфікаційна 

робота) 

Кількість 

кредитів 

Форма 

підсумкового 

контролю 

1 2 3 4 

Обов’язкові компоненти ОП 

Цикл професійної підготовки 

ОК 1 
Організація зовнішньоторговельних 

операцій 6 

Е/п 

ОК 2 
Ідентифікація та методи визначення 

фальсифікації товарів  
6 Е/п 

ОК 3 Митні процедури 6 Е/п 

ОК 4 Експертиза в міжнародній торгівлі  7,5 Е/п 

ОК 5 Управління якістю 7,5 Е/п 

ОК 6 
Управління ризиками в 

зовнішньоекономічній діяльності 
6 Е/п 

ОК 7 Міжнародне торгове право 6 Е/п 

Практична підготовка 

 Виробнича (переддипломна) практика 9 З 

Атестація  

 Підготовка випускної кваліфікаційної 

роботи та захист 
12 

 

Загальний обсяг обов’язкових компонент         66 

Вибіркові компоненти ОП 

ВБ 1.1 Кваліметрія 6 Е/п 

ВБ 1.2 Міжнародний маркетинг 6 Е/п 

ВБ 1.3 Торговельні переговори і комерційна 

дипломатія 

6 Е/п 

ВБ 1.4 Управлiння мiжнародною 

конкурентоспроможнiстю пiдприємства 

6 Е/п 

ВБ 2.1 Методологія і організація наукових 6 Е/п 
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досліджень 

ВБ 2.2 Міжнародне технічне регулювання 6 Е/п 

ВБ 3.1 Електронна торгівля 6 Е/п 

ВБ 3.2 Інформацiйнi системи i технології в 

управлiннi ЗЕД 
6 

Е/п 

ВБ 3.3 Митна логістика 6 Е/п 

Загальний обсяг вибіркових компонент         24 

ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ 

ПРОГРАМИ 

        90 

 

3.3. Матриця відповідності програмних компетентностей компонентам 

освітньої програми 

 
 

О
К

 1
 

О
К

 2
 

О
К

 3
 

О
К

 4
 

О
К

 5
 

О
К

 6
 

О
К

 7
 

В
Б

 1
.1

 

В
Б

 1
.2

 

В
Б

 1
.3

 

В
Б

 1
.4

 

В
Б

 2
.1

 

В
Б

 2
.2

 

В
Б

 3
.1

 

В
Б

 3
.2

 

В
Б

 3
.3

 

ЗК 1      +      +     

ЗК 2          +       

ЗК 3  +  +  +   +        

ЗК 4  +  +     +   +     

ЗК 5            +     

ЗК 6          +       

ЗК 7     + +           

ЗК 8     +   +         

ФК 1      +   +        

ФК 2 +     +   +  +      

ФК 3    +             

ФК 4  +   +            

ФК 5  +  + +      +      

ФК 6      +    +      + 

ФК 7 +          +      

ФК 8 +     +           

ФК 9            +     

ФК 10       +      +    

ФК 11   +              

ФК 12   + +  + +      +   + 

ФК 13               +  

ФК 14              +   

ФК 15        + +        
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4. Інформація про освітні компоненти (дисципліни). 

 

4.1. Назва. ОРГАНІЗАЦІЯ ЗОВНІШНЬОТОРГОВЕЛЬНИХ 

ОПЕРАЦІЙ. 

Тип. Обов’язкова. 

Рік навчання. 2018/2019. 

Семестр. І 

Лектор, вчене звання, науковий ступінь, посада. Мельник Т.М., проф., д-

р екон. наук, зав.каф. міжнародних економічних відносин 

Результати навчання. Формування цілісної уяви про процеси, які 

притаманні зовнішньоторговельним операціям; володіння культурою 

сучасного економічного мислення; володіння новітніми підходами щодо 

оцінки ефективності зовнішньоторговельних операцій; формування у 

студентів умінь і навичок щодо використання здобутих знань для 

практичної реалізації зовнішньоторговельних контрактів; уміння визначати 

показники обсягів, динаміки, результативності та ефективності 

міжнародних торговельних операцій; засвоєння механізму здійснення 

зовнішньоторговельних операцій; уміння застосовувати емпіричні та 

статистичні дані, інформаційні матеріали для аналізу стану світового 

економічного середовища з метою вибору стратегії здійснення 

зовнішньоторговельних операцій; володіння методиками проведення 

порівняльного аналізу щодо загроз та переваг для вітчизняних 

підприємств при виході на різні сегменти світових товарних ринків. 

Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Міжнардна економіка», 

«Міжнародні економічні відносини», «ЗЕД підприємства». 

Зміст. Організація зовнішньоторговельних операцій. Зовнішньо-

торговельні операції купівлі-продажу товарів. Встановлення цін у 

зовнішньоторговельних контрактах як фактор підвищення економічної 

ефективності зовнішньоторговельних операцій. Валютно-фінансові умови 

зовнішньоторговельних операцій. Організація і проведення 

зовнішньоторговельних переговорів. Посередницька ланка у зовніш-

ньоторговельних операціях. Класифікація супровідних документів по 

зовнішньоторговельних операціях. Зустрічна торгівля як особливий вид 

зовнішньоторговельних операцій. Зміст та особливості підготовки і 

реалізації договору консигнації. Організація і техніка операцій на 

міжнародних товарних біржах. Міжнародні торги як особливий вид 

зовнішньоторговельних операцій. Організація міжнародних товарних 

аукціонів. Укладання експортно-імпортних контрактів на поставку машин і 

устаткування. Особливості організації зовнішньоторговельних операцій з 

сировиною. Операції з торгівлі ліцензіями й інші комерційні форми передачі 

технологій. Інжинірингові послуги як об’єкт зовнішньоторговельних 
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операцій. Організація операцій з міжнародного співробітництва щодо 

будівництва промислових об’єктів. Лізинг у зовнішньоторговельних 

операціях. Операції з міжнародного туризму. Транспортне забезпечення 

зовнішньоторговельних операцій. 

Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби. 

1. Козак Ю.Г. Міжнародні комерційні угоди та розрахунки : нормативно-

правове регламентування : навч. посіб. / Ю.Г. Козак, Н.С. Логвінова. – 

2-ге вид. – Київ : Центр навч. літ., 2009. – 773 с. 

2. Амеліна І.В. Міжнародні економічні відносини : навч. посіб. / 

І.В. Амеліна, Т.Л. Попова, С.В. Владимиров. – Київ : Центр навч. літ., 

2013. – 256 с. 

3. Єрмаченко В.Є. Облік і техніка зовнішньоекономічної діяльності : навч. 

посіб. для вищ. навч. закл. / В.Є. Єрмаченко, С.В. Лабунська, О.Г. 

Маляревська, Н.Ф. Чечетова, О.В. Прокопішина ; Харк. нац. екон. ун-т. 

– Харків : ІНЖЕК, 2010. – 479 с. 

4. Зовнішньоекономічні операції і контракти : навч. посіб. / В. В. Козик, 

Л. А. Панкова, Я. С. Крап'як, О. Ю. Григор'єв, А. О. Босак. - 2-ге вид. – 

К.: Центр навчальної літератури, 2004. - 608 с. 

5. Зінь Е. А. Основи зовнішньоекономічної діяльності : підручник / Е.А. 

Зінь, Н.С. Дука. – К.: Кондор, 2009. – 432 с. 

6. Амеліна І. В. Міжнародні економічні відносини : навч. посіб. / Амеліна 

І. В., Попова Т. Л., Владимиров С. В. – К. : «Центр учбовоі ̈ літератури», 

2013. – 256 с. 

Заплановані навчальні заходи та методи викладання. Проблемні та 

тематичні лекції, семінарські заняття із використанням презентацій, 

дискусії, роботи в малих групах тощо. 

Методи оцінювання. 

– поточний контроль (усні та письмові опитування, тестування, перевірка 

презентацій, доповідей, групових проектів, конспектів, ситуаційних 

завдань та задач); 

– підсумковий контроль (екзамен). 

Мова навчання та викладання. Українська. 

 

4.2. Назва. ІДЕНТИФІКАЦІЯ ТА МЕТОДИ ВИЗНАЧЕННЯ 

ФАЛЬСИФІКАЦІЇ ТОВАРІВ. 

Тип. Обов’язкова. 

Рік навчання. 2018/2019 

Семестр. І 

Лектор, вчене звання, науковий ступінь, посада. Мотузка Ю.М., доц. 

канд. техн. наук, доц. каф. товарознавства, управління безпечністю та 
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якістю, Павлюченко П.Ю., доц., канд. техн. наук, доц. каф. товарознавства, 

управління безпечністю та якістю 

Результати навчання. формування у студентів системи  теоретичних 

знань, практичних вмінь та навичок з ідентифікації, виявлення 

фальсифікації, необхідних для професійної діяльності. 

Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Товарознавство», 

«Сенсорний аналіз», «Технічне регулювання. Основи метрології, 

стандартизації та управління якістю», «Комерційне право». 

Зміст. Теоретичні засади ідентифікації товарів. Проблеми товарного 

ринку, що зумовлюють актуальність ідентифікації. Роль та значення 

ідентифікації у сфері товарного обігу. Мета, завдання та функції 

ідентифікації. Термінологія у сфері ідентифікації товарів. Об’єкти та 

Суб’єкти ідентифікації. Законодавчо-нормативне регулювання 

ідентифікації. Алгоритм ідентифікації. Міжнародні нормативно-правові 

акти у сфері ідентифікації товарів. Вимоги нормативних актів Євросоюзу 

та України та шляхи їх гармонізації. творення єдиної інформаційної бази, 

бібліотеки еталонів, як засобів вирішення проблем ідентифікації товарів. 

Координація зусиль виробничих, дослідницьких, експертних, 

консумерських організацій, митних, сертифікаційних органів для 

забезпечення ефективності ідентифікаційної діяльності. Наукові 

дослідження  як  складова розвитку ідентифікації. 

 Види ідентифікації товарів. Особливості проведення ідентифікації 

при процедурі оцінки відповідності, товарознавчій експертизі, аудиті 

систем управління якістю, безпечністю, інших видах оціночної діяльності. 

Показники, критерії, засоби та методи  ідентифікації товарів. Особливості 

ідентифікації харчових продуктів. Ідентифікація непродовольчих товарів. 

Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби. 
1. Назаренко Л. О. Ідентифікація та фальсифікація продовольчих 

товарів: слайд-курс: [текст] : навч. посіб. / Л. О. Назаренко – К. : «Центр 

учбової літератури», 2014. – 248 с. 

2. Притульська Н.В. Ідентифікація товарів : монографія / Н.В. При-

тульська. – Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2007. – 192 с. 

3. Codex Alimentarius [Електронний ресурс]. - Режим доступу: 

www.codexalimentarius.net 

4. Науково-дослідний центр незалежних споживчих експертиз  

“ТЕСТ”[Електронний ресурс]. - Режим доступу:www.test.org.ua 

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

танням інноваційних технологій:  

– лекції (тематичні, проблемні);  

http://www.codexalimentarius.net/
http://www.test.org.ua/
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– лабораторні заняття (лабораторні дослідження, вирішення 

ситуаційних завдань). 

Методи оцінювання: 

– поточний контроль (тестування, опитування, перевірка індивідуаль-

них завдань); 

– підсумковий контроль – екзамен. 

Мова навчання та викладання. Українська.   
 

4.3. Назва. МИТНІ ПРОЦЕДУРИ. 

Тип. Обов’язкова. 

Рік навчання. 2018/2019. 

Семестр. І. 

Лектор, вчене звання, науковий ступінь, посада. Караваєв Т.А., доц., д-р 

техн. наук, доц. каф. товарознавства та митної справи 

Результати навчання. Набуття та поглиблення знань і практичних навичок з 

організації і здійснення митного контролю та оформлення окремих видів 

товарів і розміщення їх у певні митні режими залежно від мети 

переміщення; предметів, товарів і транспортних засобів, що належать 

організаціям та особам, які користуються на території України митними 

пільгами. 

Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Товарна номенклатура 

ЗЕД», «Електронна митниця», «Митна справа». 

Зміст. Особливості митного контролю і митного оформлення окремих 

видів товарів: лікарських засобів; аудіовізуальних, радіоелектронних, 

високочастотних пристроїв та вимірювальних приладів; зброї, вибухових, 

сильнодіючих отруйних речовин; комплектних об’єктів, товарів, що 

містять об’єкти права інтелектуальної власності; транспортних засобів 

особистого користування, номерних вузлів та агрегатів, що належать 

громадянам; товарів, що переміщуються трубопровідним транспортом, 

тощо. Особливості митного оформлення товарів, які переміщуються 

окремими підприємствами. Особливості розміщення товарів у окремі 

митні режими: переробка на митній території, безмитна торгівля, митний 

склад. Митний контроль та митне оформлення предметів, транспортних 

засобів, що належать організаціям та особам, які користуються на 

території України митними пільгами. Порядок здійснення митного 

контролю за переміщенням через митний кордон України об’єктів флори і 

фауни. 

Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби.  
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1. Митний кодекс України : Закон України від 13.03.2012 № 4495-VI (зі 
змін.). – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/ 4495-17. 

2. Мережко Н. В. Митна справа : підручник / Н. В. Мережко, П. В. Пашко, 

О. В. Рождественський. – Київ : КНТЕУ, 2016. – 571с. 

3. Конвенція про міжнародну торгівлю видами дикої флори та фауни, що 
перебувають під загрозою зникнення : станом на 03.03.1973. – Режим 
доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_129.  

4. Про торгові аспекти права інтелектуальної власності : Міжнародна 
угода TRIPS (Дод. 1А до Маракеської угоди про створення СОТ) від 
15.12.1994 р. – Режим доступу : 
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/981_018.  

5. Про дипломатичні зносини : Віденська конвенція від 18.04.1961 р. 
№1138. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_048.  

6. Про авторське право : Всесвітня конвенція від 06.09.1952 року. – Режим 
доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_052. 

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

використанням інноваційних технологій: 
– лекції (тематичні, проблемні); 
– практичні заняття (заповнення митних декларацій при поміщенні товарів 

у відповідний митний режим, вирішення ситуаційних завдань). 

Методи оцінювання.  
– поточний контроль (комп’ютерне тестування, усне та письмове 

опитування, індивідуального завдання); 
– підсумковий контроль – екзамен. 
Мова навчання та викладання. Українська. 

 

4.4. Назва. КВАЛІМЕТРІЯ. 

Тип. За вибором. 

Рік навчання. 2017/2018. 

Семестр. I. 

Лектор, вчене звання,  науковий ступінь, посада. Сидоренко О.В., 

проф., д-р техн. наук, проф. каф. товарознавства, управління безпечністю 

та якістю.  

Результати навчання. Набуття навичок щодо визначення конкурентних 

переваг, обгрунтування методології кваліметричних досліджень новітніх 

товарів на основі кількісної оцінки їх споживних властивостей та якості. 

Прогнозування та кваліметрична оцінка рівня якості та 

конкурентоспроможності новітніх товарів, динаміки якості споживчих 

товарів під час товароруху. Оптимізація процесу товароруху та 

просування новітніх товарів на ринку. 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_129
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/981_018
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_048
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_052
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Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Товарознавство», 

«Маркетинг», «Комерційна діяльність», «Торговельне підприємництво», 

«Логістика». 

Зміст. Сутність та значення кваліметрії, її роль у забезпеченні якості 

діяльності. Вивчення концептуальних положень сучасної кваліметрії, 

методології кваліметричних досліджень та прогнозування якості товарів. 

Прикладне застосування кваліметричних підходів. Визначення 

конкурентних переваг новітніх товарів на основі кількісної оцінки їх 

споживних властивостей та якості. Експертна кваліметрія. 

Специфікації (типології) показників якості. Систематика показників, шкал, 

принципів і методів вимірювання. Системний підхід до кваліметрії 

конкурентоспроможних новітніх споживчих товарів.  

Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби. 
1. Інновації в харчовій промисловості: від наукової ідеї до 

впровадження : монографія / А.І. Українець, Г.О. Сімахіна, А.А. Мазаракі та 

ін. – К. : Нац. ун-т харч. технологій ; Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2013. – 360 

с. 

2. Товарознавство і торговельне підприємництво : навч. посіб. для студ. 

вищ. навч. закл. / А.А. Мазаракі, Н.В. Притульська, В.А. Осика та ін. ; за 

ред. А.А. Мазаракі. – К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2014. – 652 с. 

3. Куць Р.В. Кваліметрія: навч. посібник. – Львів: Видавництво 

Львівської політехніки, 2012. – 256с. 

Заплановані навчальні заходи та методи викладання. Поєднання 

традиційних та нетрадиційних методів викладання із використанням 

новітніх технологій: 

– лекції (тематичні, проблемні); 

– практичні заняття (тренінг, комунікативний метод, робота у малих 

групах).  

Методи оцінювання:  

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

підготовленого індивідуального завдання); 

– підсумковий контроль – екзамен. 

Мова навчання та викладання. Українська. 

 

4.5. Назва. МІЖНАРОДНИЙ МАРКЕТИНГ. 
Тип. За вибором 

Рік навчання. 2018/2019. 

Семестр. І. 
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Лектор, вчене звання, науковий ступінь, посада. Кудирко Л.П., проф., 
канд. екон. наук, проф. каф. міжнародних економічних відносин, Слоква 
М.О., доц., канд. екон. наук, доц. каф. міжнародних економічних відносин 
Результати навчання: Знання методичного інструментарію оцінювання 
стану міжнародного маркетингового середовища. Вміння вимірювати 
рівні привабливості ринків зарубіжних країн для здійснення 
зовнішньоекономічної діяльності підприємства. Володіння цілісним 
уявленням про забезпечення маркетингового супроводу міжнародної 
економічної діяльності підприємств. Знання сучасних підходів до 
формування та впровадження в практичну діяльність елементів комплексу 
міжнародного маркетингу. 
Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Міжнародні 
економічні відносини», «Міжнародна торгівля». 
Зміст. Міжнародний маркетинг: загальний огляд. Міжнародне 
середовище: економічний аспект. Соціально-культурне середовище 
міжнародного маркетингу. Міжнародне політико-правове середовище. 
Міжнародні маркетингові дослідження. Сегментація світового ринку. 
Вибір зарубіжних ринків. Моделі виходу фірми на зовнішній ринок. 
Міжнародний маркетинговий комплекс: товарна політика. Міжнародні 
канали розподілу. Міжнародні маркетингові комунікації. Міжнародна 
цінова політика. 

Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби. 
1. Міжнародний маркетинг: підручник/ за наук. ред. А.А. Мазаракі, 

Т.М.Мельник. – К. : Київ. нац. торг. екон. ун-т, 2018.  – 450 с.  
2. Старостіна А.О. Маркетингові дослідження національних і міжнародних 

ринків: Підручник. – К.: ТОВ «Лазарит-Поліграф», 2012 – 480 с. 
3. Каніщенко, О. Л. Міжнародний маркетинг у діяльності українських 

підприємств : монографія / О. Л. Каніщенко. – Київ : Знання, 2007. – 446 с.  
4. Корж, М. В. Стратегія міжнародного маркетингу: теорія і практика : Навч. 

посібник для студентів вищих навч. закладів / М. В. Корж. – Краматорськ : 
ДДМА, 2010. – 359 с. 

5. Мельник Т. Міжнародний маркетинг: опорний конспект лекцій – К.: Київ. 
нац. торг.-екон. ун-т, 2018. – 195 с. 

Заплановані навчальні заходи та методи викладання. Лекції, 
семінарські заняття з використанням кейсів, розв’язання задач, робота в 
малих групах, захист індивідуальних проектів. 

Методи оцінювання: 
– поточний контроль (опитування, тестування, розв’язання задач); 
– підсумковий контроль (екзамен). 
Мова навчання та викладання. Українська.  
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4.6. Назва. ТОРГОВЕЛЬНІ ПЕРЕГОВОРИ І КОМЕРЦІЙНА 
ДИПЛОМАТІЯ. 
Тип. За вибором. 
Рік навчання. 2018/2019 
Семестр. І.  
Лектор, вчене звання, науковий ступінь, посада. Коровайченко Н.Ю., 
доц., канд. екон. наук, доц. каф. міжнародних економічних відносин.  
Результати навчання. Засвоєння знань з методів просування 

торговельно-економічних інтересів національного бізнесу за кордоном, 

стратегій і тактик ведення торговельних переговорів; формування 

об'єктивного підходу до розуміння ролі, місця та значимості комерційної 

дипломатії. Освоєння вміння проводити обґрунтування та оцінку 

інструментів торговельного захисту для визначення раціональності 

використання переваг, які випливають з розвитку торговельно-

економічних зв'язків із зарубіжними партнерами. 
Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Міжнародна економіка» 
та «Міжнародні організації». 
Зміст. Теоретичні засади комерційної дипломатії, сутність, цілі та 
суб’єкти. Макро-та мікроекономічна дипломатія. Діяльність комерційного 
дипломата, її завдання та методи їх вирішення. Робота з інформацією: 
методи збирання, систематизації та розповсюдження, використання 
існуючих джерел, формування власної мережі джерел інформації. Методи 
підтримки національних експортерів: консультації, захист інтересів, 
залучення до участі у міжнародних заходах. Організація та ведення 
ділових переговорів. Методи сприяння залученню прямих іноземних 
інвестицій: взаємодія зі ЗМІ, організація візитів, залучення національних 
підприємств до участі у міжнародних стратегічних альянсах. 
Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби. 
1. Економічна дипломатія [Текст] : навч. посіб. для студентів ВНЗ / 
Фліссак К. А. - Тернопіль: Новий колір, 2013. - 439 с.  
2. Ділові переговори: навч. посіб. для студ. ВНЗ / І. О. Бучацька, Т. В. 
Дубовик. – К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2012. – 251 c. 
3. Інформаційно-аналітична діяльність в міжнародних відносинах: навч. 
посіб. для студ. ВНЗ / Муковський І.Т., Міщенко А.Г., Шевченко М.М. – 
К.: Кондор, 2012. – 222 c. 
4. Функціонування багатосторонньої торгівельної системи СОТ [Текст]: 
підруч. для студ. вищ. навч. закл. / Череп А. В., Брутян К. С. - Кривий Ріг: 
Діоніс: Чернявський Д. О. [вид.], 2012. - 367 с. 
5. Посібник щодо механізму врегулювання суперечок у рамках Світової 
Організації Торгівлі [Текст]: Міністерство економічного розвитку і 
торгівлі України – К., 2016. - 30 с. 
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Заплановані навчальні заходи та методи викладання. Оглядові та 
тематичні лекції, семінарські заняття з використанням навчальних ігор, 
інтелект-карт. 
Методи оцінювання.  

 поточний контроль (тестування, перевірка індивідуальних завдань, 
презентації); 

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

 

4.7. Назва. УПРАВЛІННЯ МІЖНАРОДНОЮ 

КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА. 

Тип. За вибором. 

Рік навчання. 2018/2019. 

Семестр. І 

Лектор, вчене звання, науковий ступінь, посада. Мельник Т.М., проф., 

д-р екон. наук, зав.каф. міжнародних економічних відносин. 

Результати навчання. Формування цілісної уяви про систему управління 

міжнародної конкурентоспроможності підприємства; опанування 

методологічних підходів щодо оцінки та аналізу рівня міжнародної 

конкурентоспроможності товару, підприємства, регіону, країни; уміння 

застосовувати емпіричні та статистичні дані, інформаційні бази даних для 

аналізу кон’юнктури міжнародних ринків, її моніторингу та 

прогнозування; організація системи управління міжнародною конкуренто-

спроможністю підприємства. 

Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Політична економія», 

«Мікроекономіка», «Макроекономіка», «Міжнародна економіка», 

«Економіка підприємства», «Міжнародний маркетинг», «Менеджмент», 

«Фінанси підприємства», «Міжнародна конкуренція», «Організація 

зовнішньоторговельних операцій». 

Зміст. Теоретико-методологічні підходи до дослідження міжнародної 

конкурентоспроможності. Системний підхід до визначення факторів 

міжнародної конкурентоспроможності підприємства. Система управління 

конкурентоспроможністю продукції (послуг) та її складові. Методологія 

оцінки міжнародної конкурентоспроможності підприємства. Галузеві та 

секторальні детермінанти формування конкурентоспроможності суб’єктів 

міжнародних економічних відносин. Регіональні та локальні виміри 

міжнародної конкурентоспроможності. Кластери у системі формування 

міжнародної конкурентоспроможності підприємств. Національні моделі 

управління міжнародною конкурентоспроможністю. Теоретичні моделі 

та практика транснаціоналізації бізнесу. 
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Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби. 
1. Горбунов А.Р. Национальная конкурентоспособность : стратегическое 

моделирование концернов / А.Р. Горбунов. − М. : Анкил, 2010. – 250 с. 
2. Гудзинський О.Д. Управління формуванням конкурентоспроможного 

потенціалу підприємств : монографія / О. Д. Гудзинський, 
С.М. Судомир, Т.О. Гуренко ; за заг. ред. О. Д. Гудзинського ; Ін-т 
підготовки кадрів Держ. служби зайнятості України. − К., 2010. − 212 с.  

3. Піддубний І.О. Управління міжнародною конкурентоспроможністю 
підприємства : навч. посіб. / І.О. Піддубний, А.І. Піддубна. – Х. : Інжек, 
2006. – 270 с.  

4. Пономаренко В.С. Управління міжнародною конкурентоспроможністю 

підприємства : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / В.С. Пономаренко, 

Л.І. Піддубна. – Х. : ІНЖЕК, 2008. – 328 c.  

Заплановані навчальні заходи та методи викладання. Оглядові, тематичні 

та проблемні лекції, семінарські заняття у формі презентацій та дискусії. 

Методи оцінювання. 

– поточний контроль (опитування, тестування, перевірка проектів);  

– підсумковий контроль (екзамен). 

Мова навчання та викладання. Українська, англійська. 

 

 

4.8. Назва. ЕКСПЕРТИЗА В МІЖНАРОДНІЙ ТОРГІВЛІ. 

Тип. Обов’язкова. 

Рік навчання. 2018/2019. 

Семестр. ІІ. 

Лектор, вчене звання, науковий ступінь, посада. Караваєв Т.А., доц., д-

р.тех.наук, доц. каф. товарознавства та митної справи, Коломієць Т.М., доц., 

канд.тех.наук . доц. каф. товарознавства та митної справи. 

Результати навчання. Формування теоретичних знань і практичних 

навичок щодо опанування порядку проведення експертизи кількості та 

якості товарів, сировини і матеріалів, документальне оформлення 

результатів експертизи при здійсненні міжнародної торгівлі та 

застосуванні при митному оформленні товарів. 

Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Товарознавство», «Товарна 

номенклатура ЗЕД», «Митна справа», «Митні процедури».  

Зміст. Характеристика й аналіз випадків призначення і проведення 

експертизи товарів, сировини і матеріалів у міжнародній торгівлі; основні 

поняття і терміни щодо експертизи; функції установ, що здійснюють 

експертизу товарів; види експертиз; технологія проведення товарознавчої 

експертизи товарів; рекламації як спосіб вирішення суперечок у 

міжнародній торгівлі; аналіз складових рекламаційного провадження; 
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характеристика експертиз, які проводяться сюрвеєрами у міжнародній 

торгівлі; обладнання, послуги, інтелектуальна власність як об’єкти 

спеціальних видів експертиз в міжнародній торгівлі; підстави для 

призначення та особливості проведення митної експертизи товарів; 

організація експертної діяльності в системі ДФС України; функції, 

завдання, напрями діяльності та структура Департаменту податкових та 

митних експертиз ДФС; документальне оформлення та застосування 

результатів експертизи при митному оформленні товарів. 

Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби. 
1. Коломієць Т.М. Експертиза товарів : підручник / Т.М. Коломієць, Н.В. 

Притульська, О.Л. Романенко. – Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2009. 
– 197 с. 

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

3. Митний кодекс України : Закон України від 13.03.2012 № 4495-VI (зі 
змін.). – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/ 4495-17. 

4. Про затвердження Порядку взаємодiї структурних пiдроздiлiв та 
територiальних органiв Державної фiскальної служби України iз 
Спецiалiзованою лабораторiєю з питань експертизи та дослiджень ДФС 
пiд час проведення дослiджень (аналiзiв, експертиз) : Наказ М-ва 
фінансів України від 02.12.2016 №1058 – Режим доступу : 
http://sfs.gov.ua/diyalnist-/zakonodavstvo-pro-diyalnis/nakazi-pro-
diyalnist/70963.html 

Заплановані навчальні заходи та методи викладання. Поєднання 
традиційних та нетрадиційних методів викладання із використанням 
інноваційних технологій: лекції (тематичні, проблемні); лабораторні 
заняття (лабораторні дослідження, вирішення ситуаційних завдань).  

Методи оцінювання.  
– поточний контроль (тестування, опитування, перевірка індивідуальних 

завдань);  
– підсумковий контроль – екзамен. 
Мова навчання та викладання. Українська. 

 

4.9. Назва. УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ 

Тип. Обов’язкова. 

Рік навчання. 2018/2019 

Семестр. II 

Лектор, вчене звання, науковий ступінь, посада. Осієвська В.В., доц., 

канд. техн. наук, доц. каф. товарознавства та митної справи. 

Результати навчання. Формування теоретичних знань і практичних 

навичок щодо теорії та методології управління якістю, принципів 
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побудови та функціонування систем управління якістю, опанування 

нормативно-правових, організаційних та економічних питань щодо 

управління якістю. 

Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. 

Знання та навички з дисциплін освітнього ступеню «бакалавр»: 

«Стандартизація, метрологія та управління якістю». 

Зміст. Основні поняття і категорії у сфері управління якістю. Питання 

щодо вирішення проблем якості на сучасному етапі. Взаємозв’язок якості 

з успіхом та ефективністю розвитку національної економіки, 

конкурентоспроможності продукції, національним престижем країни. 

Значення та сутність управління якістю, управління якістю на рівні 

підприємства. Вітчизняний та міжнародний досвід з управління якістю.  

Методологічні засади управління якістю: загальні підходи та методи 

роботи щодо управління якістю, планування та контроль якості продукції, 

статистичні методи управління якістю. Практичні навички щодо 

організації робіт із забезпечення якості продукції шляхом розробки та 

впровадження систем якості у відповідності з рекомендаціями 

міжнародних стандартів ISO серії 9000. Витрати на якість їх класифікація. 

Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби. 

1. Мережко Н. В., Осієвська В. В., Ясинська Н. С. Управління 

якістю. – К.: КНТЕУ, 2010. – 216 с 

2. Білецький Е. В. Управління якістю продукції та послуг : навч. 

посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Е. В. Білецький, Д. А. Янушкевич, 

З. Р. Шайхлісламов. – Х. : ХТЕІ, 2015. – 244 с. 

3. Шаповал М.І. Менеджмент якості : Підручник / М. I. Шаповал. 

– 3-тє вид., випр. і доп. – Київ : Знання, 2007. – 471 с. 

Заплановані навчальні заходи та методи викладання. Поєднання 

традиційних та нетрадиційних методів викладання із використанням 

інноваційних технологій: 

- лекції (тематичні, проблемні); 

- практичні, семінарські заняття (проведення досліджень); 

- індивідуальні завдання. 

Методи оцінювання. 

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

- підсумковий контроль – екзамен. 

Мова навчання та викладання. Українська. 

 

4.10. Назва. МЕТОДОЛОГІЯ І ОРГАНІЗАЦІЯ НАУКОВИХ 

ДОСЛІДЖЕНЬ. 

Тип. За вибором. 

Рік навчання. 2018/2019. 

http://catalog.uccu.org.ua/opacunicode/index.php?url=/auteurs/view/3347/source:default
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Семестр. ІІ 

Лектор, вчене звання, науковий ступінь, посада. Михайлова Г.М., доц., 

канд. техн. наук, доц. каф. товарознавства та митної справи. 

Результати навчання. Формування сучасного системного мислення та 

комплексу знань щодо теорії пізнання й методології наукового 

дослідження, методичного забезпечення науково-дослідної діяльності, 

вивчення загальних підходів та конкретних методів виконання наукових 

робіт, наукових принципів дослідження явищ і процесів, що 

супроводжують професійну діяльність майбутніх спеціалістів.  

Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Філософія», 

«Статистика», «Теоретичні основи товарознавства», «Товарознавство. 

Харчові продукти», «Товарознавство. Непродовольчі товари», 

«Організація торгівлі», «Маркетинг», «Митна справа», «Економіка 

торгівлі», «Логістика». 

Зміст. Сутність, функції та значення науки. Методологія: методи, принципи, 

підходи. Рівні науково-методологічних знань: філософський, 

загальнонауковий, міждисциплінарний, спеціально-науковий. Роль 

методології у науково-пізнавальній діяльності. Поняття інформації. 

Властивості інформації та її класифікація. Міжнародні наукометричні бази 

даних. Охоплюваність журналами галузей знань, що видаються в усіх 

регіонах світу. Теоретичні та експериментальні дослідження в товарознавстві. 

Основні етапи теоретичних досліджень у товарознавстві. Аналіз та 

узагальнення даних наукових досліджень. Моніторинг та аналіз комерційного 

потенціалу результатів науково-дослідної діяльності для своєчасного 

виявлення патентоспроможних винаходів, корисних моделей, промислових 

зразків. 

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

апробація) : навч. посіб. / за ред. А.А. Мазаракі. – Київ : Київ. нац. торг.-

екон. ун-т, 2010. – 280 с. 

2. Товарознавство і торговельне підприємство: навч. посіб. для студ. 

вищ.навч. закл. / А.А.Мазаракі, Н.В.Притульська, В.А.Осика та ін.; за ред. 

А.А.Мазаракі. – К.: Київ, нац.торг.-екон. Ун-т, 2014. – 652 с. 

Заплановані навчальні заходи та методи викладання. Поєднання 

традиційних та нетрадиційних методів викладання із використанням 

інноваційних технологій: 

– лекції (проблемні); 

– практичні заняття (тренінг, презентація, дискусія). 

Методи оцінювання. 

– поточний контроль (усне та письмове опитування, перевірка підго-

товленого міні-проекту); 
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– підсумковий контроль – екзамен 

Мова навчання та викладання. Українська 

 

4.11. Назва. МІЖНАРОДНЕ ТЕХНІЧНЕ РЕГУЛЮВАННЯ. 
Тип. За вибором. 
Рік навчання. 2018/2019. 
Семестр. ІІ. 
Лектор, вчене звання, науковий ступінь, посада. Мережко Н.В., проф., д-
р. тех. наук, зав. каф. товарознавства та митної справи. 
Результати навчання. Формування системи знань щодо ролі системи 
технічного регулювання в умовах глобалізації економічних процесів, 
характеристики міжнародних угод, законодавчого і нормативно-правового 
забезпечення міжнародного технічного регулювання. 
Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Товарознавство. 
Непродовольчі товари», «Товарознавство. Харчові продукти», 
«Стандартизація, метрологія та управління якістю», «Оцінка 
відповідності». 

Зміст. Система міжнародного технічного регулювання в умовах 

глобалізації економічних процесів. Складові міжнародного технічного 

регулювання: стандартизація, метрологія, оцінка відповідності та 

акредитація, ринковий нагляд. Концепція розвитку системи технічного 

регулювання в Україні. 

Зовнішні та внутрішні чинники впливу на систему технічного 

регулювання. Законодавчо-нормативне забезпечення системи технічного 

регулювання. Міжнародні організації та угоди  у сфері міжнародного 

технічного регулювання.  

Європейська модель розвитку системи технічного регулювання – 

правила, принцип створення єдиного ринку. Вимоги ЄС до експортерів та 

імпортерів товарів. Основні регуляторні аспекти функціонування 

спільного ринку Європейського Союзу. Системи ЄС щодо оповіщення про 

небезпечні товари  RAPEX, RASSF. Міжнародні глобальні стандарти щодо 

безпечності та якості товарів. Стандарти BRС, IFS, GlobalGap, стандарти 

комісії Сodex Alimentarius.  

Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби. 
1. «Блакитна настанова» щодо впровадження правил Європейського 
Союзу щодо продукції. – К.: Департамент технічного регулювання, 2014. – 
160 с. 
2.Черепков С.Т. Технічне регулювання та підтвердження відповідності в 
Україні : підручник / С.Т. Черепков, С.І. Кондрашов та ін. – Харків: ХПІ, 
2010. – 439 с. 
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3. Про технічні регламенти та оцінку відповідності : Закон України від 
від 15.01.2015 № 124-VIII. 
4. Угода Світової організації торгівлі про технічні бар’єри в торгівлі: 
затверджена Рішенням Ради від 22 груд. 1994 р. № 94/800/ЄС (Official 
Journal L 336, 23/12/1994 P. 0001-0002). 
5. Міжнародне технічне регулювання : навч. посібник / О. М. Сафонова [та 
ін.]. - Х. : ХДУХТ. - 2013. - 372 с.  

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

використанням інноваційних технологій: 
– лекції (тематичні, проблемні); 
– практичні заняття (вирішення ситуаційних завдань). 

Методи оцінювання. 

– поточний контроль (тестування, опитування, перевірка індивідуаль-

ного завдання); 

– підсумковий контроль – екзамен. 

Мова навчання та викладання. Українська. 

 

4.12. Назва. УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ В ЗОВНІШНЬО-

ЕКОНОМІЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ. 

Тип. Обов’язкова. 

Рік навчання. 2019/2020. 

Семестр. ІІІ.  

Лектор, вчене звання, науковий ступінь, посада. Генералов О.В., доц., 

канд. екон. наук, доц. каф. міжнародних економічних відносин. 

Результати навчання. У результаті вивчення навчальної дисципліни магістри 

повинні знати: визначення ризику; класифікацію видів ризику; основні види 

ризиків, притаманні зовнішньоекономічній діяльності; основні методи 

управління ризиком у ЗЕД; вміти розраховувати кількісні та якісні показники 

ступеня ризику та приймати  

на їх основі рішення щодо управління ризиком у ЗЕД; визначати схильність до 

ризику особи, що приймає рішення на основі аналізу функції корисності; 

враховувати ризики при прийнятті управлінських рішень і розробляти заходи 

щодо зменшення їх впливу на показники ефективності функціонування 

підприємства – суб’єкта ЗЕД. 

Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Економіка під-

приємства», «Міжнародний маркетинг», «Менеджмент», «Фінанси 

підприємства», «Міжнародна конкуренція», «Організація зовнішньо-

торговельних операцій», «Міжнародні організації», «Міжнародні стратегії 

економічного розвитку», «Теорія імовірності». 
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Зміст. Предмет та зміст дисципліни «Управління ризиками в ЗЕД». Причини 

та джерела виникнення ризиків. Ризик – утворюючи фактори при здійсненні 

ЗЕД. Видова класифікація та характеристика ризиків в сфері ЗЕД. 

Теоретико-методологічні засади управління ризиками в ЗЕД. Процес 

управління зовнішньоекономічними ризиками. Аналіз ризиків в сфері 

ЗЕД. Методи оцінки зовнішньоекономічних ризиків. Засоби та методи 

мінімізації зовнішньоекономічних ризиків. Міжнародні стандарти 

управління ризиками в орієнтованих на зовнішній ринок підприємствах. 

Трансфер ризиків при укладанні міжнародних контрактів. Страхування 

ризиків при здійсненні міжнародних перевезень. Державна система 

регулювання зовнішньоекономічних ризиків. 

Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби. 

1. Анісімова О.М. Управління ризиками зовнішньоекономічної діяльності 

високотехнологічного підприємства : монографія / О.М. Анісімова, Н.Є. 

Вітка. – Ноулідж, 2011. – 175 с. 

2. Бойченко М.В. Управління професійними ризиками: теорія і практика : 

монографія / М.В. Бойченко ; НАН України, Ін-т економіки пром-сті, 

Держ. ВНЗ «Нац. гірн. ун-т». – Київ : ІЕП НАН України, 2015. – 295 с. 

3. Вітлінський В.В. Ризикологія в зовнішньоекономічній діяльності : 

монографія / В.В. Вітлінський. – Київ : Центр навч. літ., 2008. – 432 с. 

Заплановані навчальні заходи та методи викладання. Оглядові, тематичні 

та проблемні лекції, семінарські заняття у формі презентацій та дискусії. 

Методи оцінювання. 

– поточний контроль (опитування, тестування, перевірка проектів);  

– підсумковий контроль (екзамен) 

Мова навчання та викладання. Українська. 

 

4.13. Назва. МІЖНАРОДНЕ ТОРГОВЕ ПРАВО. 

Тип. Обов’язкова. 

Рік навчання. 2019/2020. 

Семестр. ІІІ 

Лектор, вчене звання, науковий ступінь, посада. Пільков К.М., доц., 

канд. юрид. наук, доц. каф. міжнародного приватного, комерційного та 

цивільного права.  

Результати навчання. Вивчення дисципліни передбачає підготовку, в 

результаті якої студенти повинні знати: правові засади та основні 

міжнародні договори з міжнародного торгового права; умови здійснення 

міжнародної торгівлі; джерела правового регулювання основних видів 

міжнародних торгових договорів (контрактів); відповідальність та правові 

засоби захисту прав і законних інтересів суб’єктів міжнародної торгівлі. 
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Уміти: самостійно аналізувати й правильно тлумачити зміст відповідних 

джерел міжнародного торгового права; користуватися спеціальною 

правничою термінологією, включаючи мовні особливості міжнародних 

угод і конвенцій; застосовувати отримані знання у професійній діяльності, 

зокрема при укладенні міжнародних торгових договорів (контрактів), 

визначати та застосовувати засоби правового захисту суб’єктів 

міжнародної торгівлі. 

Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Правознавство»  

Зміст. Поняття, предмет та джерела міжнародного торгового права. 

Принципи міжнародної торгівлі. Світова організація торгівлі як 

міжнародна економічна організація. Правове регулювання міжнародної 

торгівлі в України. Умови здійснення міжнародної торгівлі. Міжнародний 

комерційний договір (контракт). Окремі види міжнародних комерційних 

договорів (контрактів). Правове регулювання розрахунків у сфері 

міжнародної торгівлі. Відповідальність у сфері міжнародної торгівлі. 

Захист прав і законних інтересів суб’єктів міжнародної торгівлі. 

Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/ засоби. 
1. Опришко В.Ф. http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-

bin/irbis_all/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=EC&P21DBN=EC&S21STN=1&S2

1REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0

&S21P03=M=&S21COLORTERMS=0&S21STR=Міжнародне економічне право 

і процес : монографія / В.Ф. Опришко. – К. : Парламент. вид-во, 2014. – 

517 с.  

2. Сергієнко В.В. Міжнародне економічне право : навч. посіб. / 

В.В. Сергієнко, К.О. Жирнова ; Харк. нац. екон. ун-т. – Х. : ХНЕУ, 2012. – 

258 с.  
3. Баймуратов М.О. http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-

bin/irbis_all/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=EC&P21DBN=EC&S21STN=1&S2

1REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0

&S21P03=M=&S21COLORTERMS=0&S21STR=Міжнародний економічний 

правопорядок: актуальні питання правового регулювання : монографія / 

М.О. Баймуратов, Є.О.Львова, Б.В. Бабін; за ред. М.О.Баймуратова ; 

Маріуп. держ. ун-т, Представництво Європ. орг. публіч. права в Україні. – 

Суми : Університетська книга, 2011. – 257 с. 

4. Київець О.В. Міжнародне торгове право : навч. посіб. / О.В. Київець, 

В.О. Голубєва ; Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана. – К : КНЕУ, 2010. – 

450 с.  

5. Чубарєв В.Л. Міжнародне економічне право : підручник / В.Л. Чубарєв. 

– К. : Юрінком Інтер, 2009. – 368 с. 

Заплановані навчальні заходи та методи викладання. 

http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_all/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=EC&P21DBN=EC&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=M=&S21COLORTERMS=0&S21STR=
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_all/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=EC&P21DBN=EC&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=M=&S21COLORTERMS=0&S21STR=
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_all/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=EC&P21DBN=EC&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=M=&S21COLORTERMS=0&S21STR=
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_all/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=EC&P21DBN=EC&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=M=&S21COLORTERMS=0&S21STR=
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_all/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=EC&P21DBN=EC&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=M=&S21COLORTERMS=0&S21STR=
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_all/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=EC&P21DBN=EC&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=M=&S21COLORTERMS=0&S21STR=
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_all/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=EC&P21DBN=EC&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=M=&S21COLORTERMS=0&S21STR=
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_all/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=EC&P21DBN=EC&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=M=&S21COLORTERMS=0&S21STR=
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Поєднання традиційних і нетрадиційних методів викладання з 
використанням інноваційних технологій: 
– лекції (оглядові, тематичні, проблемні, лекції-конференції, лекції-
дискусії); 
– практичні заняття (тренінги, презентації, дискусії, робота в малих 
групах, моделювання ситуацій). 

Методи оцінювання.  

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

 - підсумковий контроль - екзамен. 

Мова навчання та викладання. Українська. 

 

4.14. Назва. ЕЛЕКТРОННА ТОРГІВЛЯ. 
Тип. За вибором. 
Рік навчання. 2019/2020. 
Семестр. ІІІ 
Лектор, вчене звання, науковий ступінь, посада. Баннікова С.О., доц., 
канд. фіз.-мат. наук, доц. каф. кібернетики та системного аналізу. 
Результати навчання. Формування знань та практичних навичок щодо 
методів та засобів розвитку, організації та виконання торговельних 
операцій та угод електронними засобами. 
Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Економічна 
інформатика», «Інформаційні технології та системи» та «Безпека програм та 
даних». 
Зміст. Предмет електронної комерції та її зв’язок з іншими економічними 
та комп’ютерними дисциплінами. основні бізнес-моделі електронної 
комерції та сучасні інформаційні технології та системи для їх реалізації. 
системи електронного документообігу. проблеми безпеки та захисту 
електронних трансакцій. 

Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби.  

1. Плескач В.Л.,  Електронна комерція . Підручник/ В.Л.Плескач, 

Т.Г.Затонацька.– Київ:Знання, 2007.– 535 с. 

2. Шалева О. І.Електронна комерція. Навч.посіб. / О. І. Шалева.– К.: Центр 

учбової літератури, 2011. – 216 с. 

3. Царьов Р.Ю. Електронна комерція: навчальний посібник з підготовки 

бакалаврів / Р.Ю. Царьов.– Одеса: ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2010. – 112 с. 

О. М. Юдін. Системи електронної комерції: створення, просунення і 

розвиток : монографія / О. М. Юдін, М. В. Макарова, Р. М. Лавренюк. – 

Полтава : РВВ ПУЕТ, 2011. – 201 с. 
Заплановані навчальні заходи та методи викладання. Поєднання 
традиційних та нетрадиційних методів викладання із використанням 
інформаційних технологій: 
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– лекції (тематичні, мультимедійні з електронним тестуванням); 
– практичні заняття (робота на кафедральному сервері). 

Методи оцінювання.  
– поточний контроль – перевірка індивідуальних завдань та тестування; 
– підсумковий контроль – екзамен.  
Мова навчання та викладання. Українська. 

 

4.15. Назва. ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ І ТЕХНОЛОГІЇ В 

УПРАВЛІННІ ЗЕД. 

Тип. За вибором. 

Рік навчання. 2019/2020. 

Семестр. ІІІ. 

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

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

Результати навчання.  

Результатом вивчення даної дисципліни є набуття теоретичних і 

практичних знань з основ створення та функціонування інформаційних 

систем  і технологій в управлінні зовнішньоекономічною діяльністю 

підприємств, ознайомлення з прийомами та методами роботи менеджера з 

засобами обробки зовнішньоекономічної інформації сучасним програмним 

забезпеченням. 

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

інформаційні системи та технології, комп’ютерні мережі, основи 

зовнішньоекономічної діяльності. 

Зміст.  

Роль інформаційних систем та технологій у зовнішньоекономічній 

діяльності. Корпоративна інформація та управління базами даних 

підприємства в умовах зовнішньоекономічної діяльності. Інформаційні 

системи управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємства. 

Управління процесом розроблення і впровадження ІС управління  

зовнішньоекономічною діяльністю. Мережні технології обробки інформації 

та захисту інформаційних ресурсів. Інтелектуальні системи в управлінні 

ЗЕД. Особливості роботи з персоналом в умовах розвитку ІСУЗЕД. 

Економічне оцінювання інформаційних систем та технологій у 

менеджменті зовнішньоекономічної діяльності. Інтегровані ІС. 

Призначення та основні функції програм митного оформлення фірми «НТФ 

Інтес»: QDProfessional, QDPro, ICStock, AutoDoc та PCentr. Структура  

комплексу програм з митного законодавства України MD Office компанії 

НВО «Поверхность». 
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Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби. 

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

менеджменті: Навч. Посібник / І.С. Вовчак - Тернопіль: «Карт-

бланш»,2001.- 286с. 

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

Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. / І.В. Гордієнко – 2-ге 

вид., перероб. і доп. – К.:КНЕУ,2003.-259с. 

3. Гребельник О.П. Основи зовнішньоекономічної дяльності: Підручник / 

О.П. Гребельник – К.: Центр учбової літератури, 2008. – 432 с. 

4. Гужва В.М. Інформаційні системи в міжнародному бізнесі: Навч. 

Посібник / В.М. Гужва, А.Г.Постєвой - К.: КНЕУ,2001.-400с. 

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

– підсумковий контроль - (екзамен). 

Мова навчання та викладання. Українська. 

 

4.16. Назва. МИТНА ЛОГІСТИКА. 
Тип. За вибором. 
Рік навчання. 2019/2020. 
Семестр. ІІІ 
Лектор, вчене звання, науковий ступінь, посада. Караваєв Т.А., доц., д-
р. техн. наук, доц. каф. товарознавства та митної справи. 
Результати навчання. Здобуття теоретичних знань і практичних навичок 
застосування логістичних підходів для раціоналізації і спрощення 
виконання митних при переміщенні товарів і транспортних засобів 
комерційного призначення через митний кордон України. 
Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Товарна номенклатура 
ЗЕД», «Логістика», «Електронна митниця», «Митні процедури». 
Зміст. Вивчення специфіки логістичного підходу до управління 
товарними і матеріальними потоками. Логістична організація митної 
справи в Україні: сутність, основні підходи і напрями реалізації. 
Характеристика цілей митної логістики та способів їх досягнення в митній 
системі Україні. Характеристика логістичних потоків експортно-імпортних 
операцій як об’єктів митного оформлення і контролю. Аналіз 
компонентної, функціональної та регіональної структури митної логістики 
в Україні. Принципи побудови та функціонування митних логістичних 
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систем. Інформаційне забезпечення митних логістичних систем. 
Класифікація та вивчення макрологістичних і мікрологістичних митних 
систем. Характеристика метарівня, мезорівня, макрорівня, мікрорівня та 
локального рівня митної логістики в Україні. Логістизація митного 
контролю та оформлення товарів в Україні. Раціоналізація й оптимізація 
потоків митного оформлення та пропуску товарів. Аналіз логістичних 
ланцюгів митного контролю та оформлення товарів і логістичного 
потенціалу на прикладі митниці або регіону. 
Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби. 
1. Митний кодекс України : Закон України від 13.03.2012 № 4495-VI (зі 

змін.). – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/ 4495-17 

2. Мажник, Л. О. Логістика невиробничої сфери: управління ризиками в 

логістиці : навч. посіб. / Л. О. Мажник, В. О. Письмак. – Харків : ХНЕУ 

ім. С. Кузнеця, 2016. – 164 с. 

3. Москвітіна Т.Д. Міжнародна логістика : навч. посіб. для студ. вищ. 

навч. закл. – Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2012. – 215 с. 

4. Рамкові стандарти безпеки та полегшення всесвітньої торгівлі : 
Стандарти Всесвітньої митної організації від 01.06.2005. – Режим 
доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/976_003 

5. Про спрощення і гармонізацію митних процедур (Кіотська конвенція) : 
Міжнар. конвенція від 18.05.1973. – Режим доступу : 
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_643. 

Заплановані навчальні заходи та методи викладання. Поєднання 
традиційних та нетрадиційних методів викладання із використанням 
інноваційних технологій: 
– лекції (тематичні, проблемні); 
– практичні заняття (робота у малих групах). 

Методи оцінювання.  
– поточний контроль (тестування, усне та письмове опитування, перевірка 

підготовлених індивідуальних завдань); 
– підсумковий контроль – екзамен. 
Мова навчання та викладання. Українська. 
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