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ВСТУП 
 

Європейська кредитна трансферно-накопичувальна система 
(ЄКТС) – це система трансферу і накопичення кредитів, що викорис-
товується 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 визначених 
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 та позитивного оцінювання досягнутих результатів 
навчання. Трансферу та накопиченню кредитів сприяє використання 
ключових документів ЄКТС. 

Ключовими документами ЄКТС є: каталог дисципліни (інфор-
маційний пакет), аплікаційна форма, угода про навчання, академічна 
довідка, додаток до диплома про вищу освіту європейського зразка 
(Diploma Supplement).  

Перелік оцінок з дисциплін відображає здобутки студента 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 
національній системі оцінювання та КНТЕУ 

Оцінка за 
шкалою 
ЄКТС 

Визначення 
Оцінка за системою 

національною КНТЕУ 

A ВІДМІННО – відмінне виконання лише з 
незначною кількістю помилок відмінно 90–100 

B ДУЖЕ ДОБРЕ – вище середнього рівня 
з кількома помилками добре 

82–89 

C ДОБРЕ – загалом правильна робота 
з певною кількістю значних помилок 75–81 

© Київський національний торговельно-
економічний університет, 2016 
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Закінчення таблиці 
Оцінка за 
шкалою 
ЄКТС 

Визначення 
Оцінка за системою

національною КНТЕУ 

D 
ЗАДОВІЛЬНО – непогано, але зі значною 
кількістю недоліків 

задовільно 
69–74 

E 
ДОСТАТНЬО – виконання задовольняє 
мінімальні критерії 60–68 

FX 
НЕЗАДОВІЛЬНО – потрібно 
попрацювати перед тим, як перескласти 

незадовільно 

35–59 

F 
НЕЗАДОВІЛЬНО – необхідна серйозна 
подальша робота, обов’язковий 
повторний курс 

1–34 

 
 
1. Загальна інформація. 
 
1.1. Назва і адреса. 

Київський національний торговельно-економічний університет 
Адреса : вул. Кіото, 19, м. Київ, 02156 факс: 544-39-74, 544-74-14 
Електронна пошта: knteu@knteu.kiev.ua, http://www.knteu.kiev.ua  

 
1.2. Опис закладу(зокрема тип і статус). 

КНТЕУ – один із найавторитетніших навчальних закладів 
України, атестований за найвищим IV рівнем акредитації. Його 
історія бере початок від 1946 р. Указом Президента України у 2000 р. 
університету надано статус національного. У 2006 р. КНТЕУ приєд-
нався до Великої хартії університетів. 

Управління діяльністю університету здійснюється на принципах 
автономії і самоврядування, демократизації прийняття рішень. Система 
управління якістю КНТЕУ сертифікована за міжнародними стандартами. 

Університет – лідер у реформуванні вищої освіти України, 
першим у країні здійснив суттєве оновлення змісту освіти, впрова-
дження новітніх навчальних технологій на базі програмних продуктів 
та глобальних інформаційних мереж. У вищому навчальному закладі 
успішно розвивається інтегрована ступенева освіта, приділено увагу 
міжнародній мобільності студентів і викладачів. 

Створено сучасний бібліотечний комплекс з електронним 
обслуговуванням читачів, доступом до повнотекстових електронних 
ресурсів міжнародних баз даних.  

В університеті навчається понад 35 тис. студентів. Функціонують 
6 факультетів: міжнародної торгівлі та права; економіки, менеджменту 
та психології; фінансів та банківської справи; обліку, аудиту та 
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інформаційних систем; ресторанно-готельного та туристичного бізнесу; 
торгівлі та маркетингу. Здійснюється професійна підготовка фахівців 
за 43 бакалаврськими і 47 магістерськими програмами для сфер 
внутрішньої та зовнішньої торгівлі, фінансової системи і права, митної 
служби, антимонопольної діяльності, економіки підприємництва, 
банківської і страхової справи, бухгалтерського обліку, фінансового 
контролю, товарознавства, захисту прав споживачів, ресторанного 
господарства, туризму, готельного господарства, маркетингово-
комунікаційної галузі тощо. Студенти проходять практику на вітчизняних 
та іноземних підприємствах як в Україні, так і за кордоном.  

Серед випускників університету – відомі громадські, політичні 
діячі, керівники органів державної влади та управління, організацій і 
підприємств, науковці, бізнесмени, підприємці. 

У КНТЕУ функціонують 28 наукових шкіл, аспірантура і докто-
рантура. Університет має потужний колектив висококваліфікованих 
викладачів і науковців, здатний успішно вирішувати поставлені 
завдання. Частка викладачів з науковими ступенями доктора та 
кандидата наук перевищує 80 відсотків, серед них – заслужені діячі 
науки і техніки, заслужені працівники вищої школи, академіки та 
члени-кореспонденти національних і галузевих академій наук. 

В університеті діють чотири спеціалізовані вчені ради з 
присудження наукових ступенів доктора і кандидата наук. Створено 
систему опанування викладачами сучасних форм і методів навчання, 
постійного підвищення професійної кваліфікації. 

Для забезпечення високого рівня підготовки студентів функціонують: 
Центр європейської освіти, Центр підготовки до ЗНО, Центр навчально-
виробничого тренінгу, Підготовче відділення для іноземців та осіб без 
громадянства, Центр розвитку кар’єри, Центр дистанційного навчання, 
Науково-дослідний фінансовий інститут, Центр трансферу технологій, 
Бізнес-інкубатор, Центр педагогічних та психологічних досліджень, 
Вища школа педагогічної майстерності, Центр управління якістю, 
Центр підготовки навчально-методичних видань, Навчально-виробниче 
об’єднання, юридична клініка «Центр правового захисту», Науково-
технічний центр сертифікації продукції, послуг та систем якості та ін.  

Інститут вищої кваліфікації є структурним підрозділом КНТЕУ, 
що надає освітні послуги, в тому числі, міжнародного рівня з підготовки 
висококваліфікованих фахівців, здатних працювати в економічних 
умовах сьогодення й успішно конкурувати як на вітчизняному, так і 
на міжнародному ринках праці (програми МВА, другої вищої освіти, 
перепідготовки та підвищення кваліфікації). 
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До складу університету, крім базового закладу, входять 6 навчальних 
інститутів, 9 коледжів і 3 вищих комерційних училища, розташованих 
у Києві, Харкові, Вінниці, Чернівцях, Хмельницькому, Ужгороді, 
Коломиї, Бурштині, Житомирі, Одесі.  

Матеріально-технічна база університету відповідає міжнародним 
стандартам щодо забезпечення освітнього процесу комп’ютерною 
технікою, програмним забезпеченням, лабораторним приладдям тощо. 
Для студентства створено сприятливі соціально-побутові умови: 
функціонують 5 гуртожитків, 8 кафетеріїв, 2 їдальні, медпункт, 
пральня. Спортивна база включає 2 закритих сучасних спортивних 
комплекси, футбольне поле із штучним газоном, спортивні майданчики, 
тренажерні та хореографічні зали. Свої творчі здібності та таланти 
студенти мають змогу демонструвати на сцені концерт-холу, зала 
якого налічує 750 місць. 

Члени профспілки університету мають змогу оздоровлюватись 
на базах відпочинку на узбережжі Чорного моря. 

У навчальному закладі надається безкоштовна юридична та 
психологічна допомога, діють численні наукові гуртки та професійні 
клуби. 

Київським національним торговельно-економічним університетом 
укладено угоди про співпрацю з міністерствами, відомствами, організа-
ціями і підприємствами, зокрема з Рахунковою палатою, Національним 
банком України, 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 фінансовою інспекцією України, Пенсійним фондом 
України, комерційними банками, торгово-промисловими палатами, 
торговельними мережами, страховими компаніями, рекламними 
агентствами та іншими установами. 

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. 
Встановлені та підтримуються творчі зв’язки з понад 100 вищими 
навчальними закладами, міжнародними центрами та установами з більш 
ніж 30 країн світу. Здійснюється обмін викладачами, студентами, 
виконуються міжнародні проекти стосовно інтеграції вищої освіти, 
вдосконалення освітніх програм різних ступенів підготовки та пере-
підготовки спеціалістів. 
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1.3. Академічні органи. 
 

Мазаракі 
Анатолій 
Антонович  
 

Ректор, д.е.н., проф., академік НАПН України, 
заслужений діяч науки і техніки України 

Притульська 
Наталія 
Володимирівна 
 

Перший проректор з науково-педагогічної 
роботи, д.т.н., проф. 

Шаповал  
Світлана  
Леонідівна 
 

Проректор з науково-педагогічної роботи, к.т.н., 
доц. 

Мельниченко  
Світлана 
Володимирівна 
 

Проректор з наукової роботи, д.е.н., проф. 

Сай 
Валерій 
Миколайович 
 

Проректор з науково-педагогічної роботи та 
міжнародних зв’язків, к.е.н., доц., 
дипломатичний радник I класу 

Шаповал 
Леонід 
Геннадійович 

Проректор з адміністративно-господарської 
роботи 

 
1.4. Академічний календар. 

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

сесій, атестацій, канікул визначається графіком освітнього процесу 
на кожен рік. 
 
1.5. Перелік запропонованих освітніх програм. 
 

Шифр 
та найменування 
галузі знань 

Спеціальність
Спеціалізація 

освітнього ступеня 
«бакалавр» 

Спеціалізація 
освітнього ступеня 

«магістр» 
03 

Гуманітарні науки
035 

Філологія 
Переклад – англійська 

мова 
– 

05 
Соціальні та 
поведінкові 

науки 
 

051 
Економіка 

Економічна 
кібернетика 

Економічна 
кібернетика 

Міжнародна 
економіка 

 

Міжнародна 
економіка 
Економіка 

підприємства 
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Продовження таблиці 
Шифр 

та найменування 
галузі знань 

Спеціальність
Спеціалізація 

освітнього ступеня 
«бакалавр» 

Спеціалізація 
освітнього ступеня 

«магістр» 
   Економічна безпека 

підприємства 
Економіка 

підприємства 
Фінансовий 
менеджмент 

Фінанси підприємства
053 

Психологія 
Психологія Психологія 

056 
Міжнародні 
економічні 
відносини 

Міжнародний бізнес Міжнародний 
бізнес Міжнародна торгівля 

Міжнародний маркетинг

06 
Журналістика 

061 
Журналістика

Реклама і зв’язки 
з громадськістю 

Реклама 

07 
Управління та 
адміністрування 

 
 

071 
Облік 

і оподаткування

Облік і оподаткування Облік 
і оподаткування 

Фінансовий контроль Фінансовий контроль
Аудиторська 
діяльність 

Аудиторська діяльність Фінансова аналітика
072 

Фінанси, 
банківська 
справа та 

страхування 

Державні фінанси Державні фінанси 
Банківська справа 

Державна 
казначейська справа 

Банківська справа 

Фінансове 
посередництво 

Фінансове 
посередництво 

Страхування Страхування 
073 

Менеджмент 
 

Менеджмент 
зовнішньоекономічної 

діяльності 

Менеджмент 
зовнішньо-
економічної 
діяльності 

Менеджмент 
організацій 

Менеджмент 
організацій 

Торговельний 
менеджмент 

Торговельний 
менеджмент 

Менеджмент персоналу Менеджмент 
персоналу 

Готельний і ресто-
ранний менеджмент 

Готельний 
і ресторанний 
менеджмент 

Туристичний 
менеджмент 

Туристичний 
менеджмент 
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Продовження таблиці 
Шифр 

та найменування 
галузі знань 

Спеціальність
Спеціалізація 

освітнього ступеня 
«бакалавр» 

Спеціалізація 
освітнього ступеня 

«магістр» 
 
 

  Менеджмент 
інвестиційної 
діяльності 

Менеджмент 
інноваційної 
діяльності 

074 
Публічне 

управління та 
адміністру-

вання 

Публічне управління 
та адміністрування 

Публічне 
управління та 
адміністрування 

Управління в сфері 
економічної 
конкуренції 

075 
Маркетинг 

Маркетинг Маркетинг 
Рекламний бізнес Рекламний бізнес 

076 
Підприєм-
ництво, 

торгівля та 
біржова 
діяльність 

Оптова і роздрібна 
торгівля 

Організація 
оптової та 

роздрібної торгівлі

Товарознавство 
і комерційна логістика 

Товарознавство 
і комерційна 
логістика 

Товарознавство 
та організація 

зовнішньої торгівлі 

Товарознавство 
та організація 
зовнішньої 
торгівлі 

Митна справа Митна справа 
Управління 

безпечністю та якістю 
товарів 

Управління 
безпечністю 

та якістю товарів 
08 

Право 
081 

Право 
Комерційне право Комерційне право 

Фінансове право Фінансове право 

Правове забезпечення 
безпеки 

підприємницької 
діяльності 

Правове 
забезпечення 

безпеки 
підприємницької 

діяльності 
Цивільне право 

і процес 
Цивільне право 

і процес 
082 

Міжнародне 
право 

Міжнародне право Міжнародне право 
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Закінчення таблиці 
Шифр 

та найменування 
галузі знань 

Спеціальність
Спеціалізація 

освітнього ступеня 
«бакалавр» 

Спеціалізація 
освітнього ступеня 

«магістр» 
12 

Інформаційні 
технології 

121 
Інженерія 

програмного 
забезпечення 

Інженерія 
програмного 
забезпечення 

– 

122 
Комп’ютерні 
науки та 

інформаційні 
технології 

Комп’ютерні науки 
та інформаційні 

технології 

Комп’ютерні 
науки та 

інформаційні 
технології 

Шифр 
та найменування 
галузі знань 

Спеціальність
Спеціалізація 

освітнього ступеня 
«бакалавр» 

Спеціалізація 
освітнього ступеня 

«магістр» 
18 

Виробництво 
та технології 

181 
Харчові 
технології 

Ресторанні технології Ресторанні 
технології 

24 
Сфера 

обслуговування 

241 
Готельно-
ресторанна 
справа 

Готельно-ресторанна 
справа 

Готельна 
і ресторанна 

справа 
Міжнародний 

готельний бізнес 
242 

Туризм 
Туризм 

Міжнародний 
туристичний 

бізнес 
Курортна  
справа 

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

Інформація про вступні випробування та умови зарахування на 
навчання за ступенем «бакалавр», ОКР «спеціаліст» та ступенем 
«магістр» розміщена на сайті Київського національного торговельно-
економічного університету https://www.knteu.kiev.ua/blog/read/?pid=4936&uk 

 
1.7. Механізми для визнання кредитної мобільності та поперед-
нього навчання (формального, неформального та інформального). 

Визначення кредитної мобільності та попереднього навчання 
здійснюються відповідно до Закону України «Про освіту», Закону 
України «Про вищу освіту», Положення про порядок реалізації права 
на академічну мобільність, Положення про організацію освітнього 
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процесу здобуття першого (бакалаврського) і другого (магістерського) 
рівнів вищої освіти у КНТЕУ, Положення про порядок реалізації 
права на академічну мобільність у КНТЕУ, угод про навчання за 
умовами академічної мобільності. 

В основі визначення кредитної мобільності – такі основні 
документи: 
− каталог курсу; 
− угода про навчання; 
− академічна довідка; 
− сертифікат про навчальну практику. 

За умовами кредитної мобільності студенту перезараховуються 
всі кредити, що він здобув поза місцем основного навчання та 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 тільки після 
закінчення вивчення дисципліни та за умови успішного складання 
одного з видів підсумкового контролю. 
 
1.9. Механізми академічного управління. 

Механізми академічного управління в КНТЕУ визначені: 
– Положенням про організацію освітнього процесу здобуття першого 

(бакалаврського) і другого (магістерського) рівнів вищої освіти 
у КНТЕУ; 

– Положенням про систему оцінювання успішності здобувачів ступенів 
вищої освіти «бакалавр», «магістр» у КНТЕУ; 

– Положенням про індивідуальний навчальний план студента КНТЕУ; 
– Положенням про організацію виконання та захисту курсових робіт 

(проектів) у КНТЕУ; 
– Положенням про проведення практики студентів у КНТЕУ; 
– Положенням про дистанційне навчання у КНТЕУ; 
– Положенням про порядок реалізації права на академічну мобільність 
у КНТЕУ. 
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2. Ресурси та послуги. 
 
2.1. Студентський стіл відділу кадрів. 

У студентському столі відділу кадрів університету зберігаються 
особові справи, документи про освіту, трудові книжки студентів, які 
навчаються в КНТЕУ. Основними завданнями працівників студент-
ського столу 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) надання ксерокопіювальних послуг студентам. 

 
2.2. Умови розміщення/забезпечення проживання. 

На території студентського містечка є чотири студентських 
гуртожитки, розташовані за 5 хв ходи від головного навчального 
корпусу та за 15 хв від станцій метро «Лісова» та «Чернігівська». 
До центру міста (вул. Хрещатик) можна доїхати за 30 хв. Поблизу 
університету – лісопаркова зона та Парк Кіото. Ще один гуртожиток 
розташований за адресою вул. Лобачевського, 23. 

У гуртожитках є кімнати на 2, 3, 4, 5, 6 ліжко-місць із сан-
вузлами, кухні на кожному поверсі та централізована пральня. 

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 про-
живання студента в гуртожитку, де встановлені права та обов’язки, 
а також відповідальність сторін за їх дотримання і виконання. 

Студенти-іноземці проживають у гуртожитках № 2 і 4. 
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;  
• № 6 – вул. Лобачевського, 23, м. Київ, 02090;  
тел. (044) 574-15-46, 574-16-83 



 12

2.3. Харчування. 
В університеті працюють три сучасні їдальні: у корпусах Б, Д 

та Е, де є можливість якісно, збалансовано та недорого харчуватися. 
Зокрема, у кафе-їдальні «Венеція» (корпус Б) представлені страви 
італійської кухні.  

Середня вартість сніданку у їдальні університету становить від 
15 до 20 грн; обіду – від 25 до 35 грн. 

Щодня в усіх навчальних корпусах працюють кафе, де також 
можна придбати страви власного виробництва: основні страви 
(більше 15 видів), гарніри (більше 10 видів), холодні страви (більше 
12 видів), холодні та гарячі напої, свіжі кондитерські вироби та 
десерти, вироблені у власному кондитерському цеху (більше 35 видів). 
У навчальних корпусах, гуртожитках функціонують торговельні авто-
мати з гарячими та холодними напоями, кондитерськими виробами. 

 
2.4. Вартість проживання. 

Вартість проживання в гуртожитку становить 279,00–330,00 грн 
за місяць (залежно від кількості осіб, які проживають у кімнаті).  
 
2.5. Фінансова підтримка для студентів. 

Студентам денної форми навчання, які навчаються коштом 
державного замовлення, за результатами навчання та виявленою при 
цьому успішністю призначаються академічні стипендії один раз на 
семестр. 

Розмір стипендії встановлює Кабінет Міністрів України. Всі 
студенти першого року навчання у першому семестрі отримують 
академічну стипендію у мінімальному розмірі. 

Студентам пільгових категорій (сиротам, інвалідам, студентам, 
що мають дітей, студентам з малозабезпечених сімей, постраждалим 
від аварії на ЧАЕС) призначаються соціальні стипендії. 

За особливі успіхи у навчанні, участь у науковій та громадській 
роботі студентам університету можуть призначатися персональні 
академічні стипендії КНТЕУ та іменні академічні стипендії Президента 
України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, 
Київського міського голови. 

До того ж за успіхи у навчанні, участь у науковій, громадській 
та спортивній діяльності студенти можуть заохочуватися цінними 
подарунками та грошовими преміями. 
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З метою підвищення життєвого рівня студентам із малозахищених 
верств населення може надаватися матеріальна допомога. 

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

 
2.6. Медичні послуги. 

На території студентського містечка функціонує медичний пункт, 
де працюють дільничний терапевт, медична сестра та 2 фельдшери, 
які здійснюють прийом студентів, профілактичні щеплення, маніпу-
ляційні процедури, проводять 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 грома-
дянства відповідно до вимог, установлених законодавством України. 

Надання медичної допомоги іноземним громадянам здійсню-
ється 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. 
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2.8. Умови для студентів з обмеженими можливостями та особли-
вими потребами. 

У КНТЕУ 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 підйомною платформою та 
ліфтом для осіб з обмеженими фізичними можливостями; 

– у навчальному корпусі Д, актовій залі конгрес-центру (корпус В), 
гуртожитках № 2, 4 є пандуси для заїзду візків; 

– у гуртожитках № 2, 4 спеціально обладнані кімнати для осіб з обме-
женими фізичними можливостями (туалет та ванна зі 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 від ректорату, для забезпечення їх соціальної 
адаптації надається психологічна підтримка практичних психологів. 

Для окремих категорій студентів на підставі нормативно-правових 
актів на отримання державних пільг і гарантій нараховуються соціальні 
стипендії. Вони призначаються: 
– студентам з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 
піклування, а також студентам, які в період навчання у віці від 
18 до 23 років залишилися без батьків; 

– студентам з числа осіб, яким згідно із Законом України «Про статус 
і соціальний захист громадян, що постраждали внаслідок Чорно-
бильської катастрофи», гарантуються пільги при призначенні 
стипендії; 

– студентам з малозабезпечених сімей (у разі отримання відповідної 
державної допомоги згідно із законодавством); 

– студентам, які є дітьми-інвалідами й інвалідами І–ІІІ груп; 
– студентам, які є інвалідами по зору і слуху; 
– студентам, що мають сім’ї з дітьми і в яких обоє з подружжя або 
одна мати (батько) навчаються в університеті на денній формі навчання; 

– студентам, що постійно проживають на території населеного 
пункту, якому надано статус гірського; 

– студентам із числа військовослужбовців, яких прирівнено до інвалідів 
війни; 

– студентам з числа тих, що входили до складу військових формувань, 
які за рішенням відповідних державних органів були направлені 
для виконання миротворчих місій або відряджені до держав, де в 
цей період велися бойові дії. 



 15

2.9. Навчальне обладнання. 
Бібліотека КНТЕУ є науковим, інформаційно-навчальним, культурно-

освітнім структурним підрозділом 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. Протягом 2015 р. книжковий фонд бібліотеки 
поповнено актуальними, сучасними виданнями з питань економіки, 
фінансів, менеджменту, бізнесу, правничих, суспільно-політичних, 
інформаційних систем і технологій, також періодичними виданнями, 
методичними та інформаційними матеріалами, виданнями КНТЕУ 
(підручниками, посібниками, методичними рекомендаціями та 
вказівками з навчальних дисциплін). Нині книжковий фонд містить 
понад 1млн 435 тис. друкованих видань з різних галузей знань – 
підручники, навчальні посібники, наукова та довідкова література. 
Щорічне поповнення фонду документів бібліотеки становить близько 
12000 примірників, придбання періодичних видань України та 
зарубіжних країн налічує 200 назв. 

Бібліотека має сучасну матеріально-технічну базу. Встановлено 
95 комп’ютерів та 3 потужні сервери, створено необхідні умови для 
ефективного обслуговування користувачів, організації фондів документів, 
електронних каталогів, виставок документів. Працює вільний Wi-Fi 
доступ до освітніх ресурсів мережі Інтернет. 

До послуг користувачів бібліотеки – 6 читальних залів, 7 абонементів, 
мультимедійна бібліотека, зал іноземної літератури, зал карткових  
та електронних каталогів, зал нових надходжень літератури, МБА, 
спеціальні сектори – сектор методичних видань КНТЕУ, зал дисертацій 
та авторефератів. 

Усі процеси роботи у бібліотеці автоматизовані: комплектування 
фонду документів, наукова обробка документів, видача документів 
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. Для 
користувачів доступний фонд мультимедійних документів 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 
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викладачів КНТЕУ. Також у мультимедійній бібліотеці відкрито 
вільний доступ до веб-сайтів вітчизняних та зарубіжних бібліотек, 
електронних інформаційних ресурсів України та зарубіжних країн, 
міжнародних проектів. Мультимедійна бібліотека обладнана сучасними 
комп’ютерами, під’єднаними до мережі Інтернет.  

Мультимедійна бібліотека надає можливість переглянути та 
скопіювати документи в електронному повнотекстовому вигляді  
(в разі потреби). 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 
Інтернет, укомплектована фондом документів на електронних носіях. 
Мережні локальні ресурси (навчально-методичні видання) складають 
3496 примірників. Документи на змінних носіях – 2244 примірники. 
Мультимедійною бібліотекою щомісяця здійснюється електронне 
інформування структурних підрозділів КНТЕУ щодо нових надходжень 
та текстових баз даних. Бібліотека університету має доступ до електронних 
баз даних документів: 
• АБІС «УФД/Бібліотека».  
• Повнотекстова база інформаційного ресурсу компанії «EBSCO 

PUBLISHING». 
• Повнотекстова база документів «Видавничий дім «Гребєнніков» 

(grebennikov.ru). 
• Російська наукова електронна бібліотека (e-library.ru). 
• База даних економіки та права (Polpred.com). 
• Нормативні акти України – база законодавчих та нормативних актів 
України. 

• Відкриті архіви України (oai.org.ua). 
• «Товарний монітор» – тижневик огляду ринків (видавництва 

«Держзовнішінформ»). 
• Країни світу (Українське національне інформагентство «Укрінформ»). 
• Комплекти навчально-методичного забезпечення КНТЕУ. 
• Видання КНТЕУ: «Вісник КНТЕУ», «Товари та ринки». 
• Фонд аудіо-, відео-, фотоматеріалів КНТЕУ. 

На сайті бібліотеки КНТЕУ можна отримати доступ до електрон-
ного каталогу та персонального електронного формуляра. Перегля-
нути свій електронний формуляр також можливо з «Особистого 
кабінету» на головній сторінці веб-сайта КНТЕУ. 

Формування інформаційної культури користувачів бібліотеки 
(науковців, викладачів, аспірантів, студентів тощо) – важлива частина 
роботи бібліотеки. Діяльність бібліотеки спрямована на інформаційне 
забезпечення користувачів, що полягає у загальнодоступності та 
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оперативності отримання інформації. Для студентів перших курсів 
організовано заняття з основ бібліотечно-бібліографічних знань у 
вигляді лекцій, практичної роботи та екскурсій по бібліотеці. Велику 
увагу приділено набуттю вміння здійснювати пошук документів 
в електронному каталозі бібліотеки. 

Упровадження нових технологій дає змогу значно розширити 
інформаційне забезпечення користувачів бібліотеки, що впливає на 
якість освітнього процесу. Співпраця зі структурними підрозділами 
КНТЕУ (факультетами, кафедрами, науковими та службовими відділами) 
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, сучасний дизайн, 
новітнє технічне обладнання та максимальна автоматизація виробничих 
процесів бібліотеки сприяють успішній роботі та якісному обслуго-
вуванню користувачів. 

Умови користування послугами бібліотеки: 
• абонемент наукової літератури: професорсько-викладацький склад, 
науковці – один навчальний рік, студенти – один місяць; 

• абонемент навчальної літератури: професорсько-викладацький склад, 
науковці – один навчальний рік, студенти – семестр; 

• абонемент відділу іноземної літератури: усі читачі – один місяць; 
• абонемент художньої літератури: усі читачі – 21 день. 

Режим роботи бібліотеки: понеділок – п’ятниця 09:00–18:00. 
Завідувач бібліотеки КНТЕУ – Шестопалова Л.С., заступник 

завідувача бібліотеки КНТЕУ – Зубарева В.Г. 
Матеріально-технічна база. Для потреб освітнього процесу всі 

кафедри забезпечено необхідною комп’ютерною технікою, парк якої 
нараховує 1510 ПК, функціонують: 42 комп’ютерні класи, 10 інтерактивних 
комплексів, 25 мультимедійних проекторів, 36 персональних мульти-
медійних комплектів та 6 пересувних мультимедійних засобів (ПК з 
проектором на пепересувнову візку). У 2015 р. оновлено програмне 
забезпечення у 3 комп’ютерних класах, (IKKO, Медок, Електронне 
діловодство), а це 60 одиниць комп’ютерної техніки. 
 
2.10. Організація мобільності за освітніми програмами. 

Згідно з програмами міжнародного співробітництва кращі 
студенти Київського національного торговельно-економічного універ-
ситету зі знанням іноземних мов та за рейтингом КНТЕУ мають змогу 
здобувати освіту за кордоном відповідно до індикації та умов, 
викладених у таблиці. 
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Програми навчання Центру європейської освіти КНТЕУ 
 

ВНЗ-партнер, країна Освітній 
ступінь  Спеціальність  Термін  

навчання
Форма  
навчання 

Мова 
програми Вимоги 

Університет д’Овернь 
(Université d’Auvergne) 
Університетська школа 

менеджменту 
Клермон-Ферран, 

Франція 

Licence 
(бакалавр)

• Менеджмент 1 рік Очна Французька – Знання французької 
мови – рівень В1, 

– щонайменше 2–3 роки 
навчання в КНТЕУ  

Master
(магістр) 

• Операційний 
менеджмент 

• Менеджмент малих 
і середніх підприємств

2 роки – Знання французької 
мови – рівень В2, 

– диплом бакалавра 

Вища паризька школа 
комерції (ESCP Europe) 

Париж, Франція 

Master
(магістр) 

• Менеджмент 2 роки Очна Англійська,
французька 

– Знання мови – 
рівень В2 

– диплом бакалавра 
Університет Парі Ест 

Кретей 
(Universite Paris-Est 

Creteil) 
Інститут адміністрування 
підприємств Густава 

Ейфеля 
Париж, Франція 

Licence 
(бакалавр)

• Управління 
підприємствами; 

• Бухгалтерський облік, 
контроль, аудит 

1 рік Очна Французька – Знання французької 
мови – рівень В1/В2, 

– щонайменше 3 роки 
навчання в КНТЕУ 

Англійська – Знання англійської 
мови – рівень В2 

– щонайменше 3 роки 
– навчання в КНТЕУ 

• Міжнародний 
менеджмент 

Master 
(магістр) 

• 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/С1 

– диплом бакалавра 
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Закінчення таблиці 

ВНЗ-партнер, країна Освітній 
ступінь  Спеціальність  Термін  

навчання
Форма  
навчання 

Мова 
програми Вимоги 

Вища школа 
менеджменту 

«Audencia Nantes» 
Нант, Франція 

Master
(магістр) 

• Менеджмент  1,5 року Очна Французька,
англійська 

– Знання мови –рівень 
В2, 

– диплом бакалавра 

Університет Гренобль 
Альпи 

(Université Grenoble 
Alpes) 

Економічний факультет 
Гренобль, Франція 

Licence 
(бакалавр)

• Економіка і управління 1 рік Дистан-
ційна 

Французька,
англійська 

– Знання французької, 
англійської мов – 
рівень В1–В2, 

– щонайменше 3 роки 
навчання в КНТЕУ  

Master
(магістр) 

• Менеджмент 
• Фінанси  
• Маркетинг 

2 роки Очна Французька – Знання французької 
мови, 

– рівень В2–С1, 
– диплом бакалавра 

Університет 
Центрального 
Ланкаширу 

(University of Central 
Lancashire) 

Престон, Великобританія 

Школа мов, літератури та 
міжнародних досліджень

Тематичні 
тижні на 
вибір 

(липень – 
серпень)

Очна Англійська – Знання англійської 
мови – мінімальний 
рівень В1 Літня школа з вивчення  

англійської мови 

Бізнес-школа Ланкаширу (з 2016 р.) 1 рік – Знання англійської 
мови – рівень В2/С1, 

– диплом бакалавра 
Master

(магістр) 
• Міжнародний бізнес 
та менеджмент 

• Фінанси та інвестиції  
• Маркетинг 
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2.11. Обов’язкові чи вибіркові «вікна мобільності». 
«Вікно мобільності» (ВМ) – це період, передбачений для міжна-

родної мобільності студентів. Обов’язкові ВМ обмежені термінами 
початку та закінчення семестру (за семестрової мобільності) або нав-
чального 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). 

На сьогодні всі зазначені у п. 2.10 програми реалізуються на 
основі подвійного дипломування, тобто шляхом паралельного або 
послідовного навчання у КНТЕУ та у закордонному ВНЗ-партнері. 
 
2.13. Члени консорціуму/партнерства та їх ролі. 

Університетом укладено договори про співробітництво між 
КНТЕУ та вищими навчальними закладами, в межах яких здійсню-
ється партнерський обмін та навчання студентів.  

 

Франція 

Університет д’Овернь
Вища школа менеджменту «Ауденсія» (м. Нант) 
Університет Гренобль Альпи 
Університет Парі-Ест Кретей 
Вища паризька школа комерції (ESCP)
Федерація «Обмін Франція–Україна»

Великобританія  Університет Центрального Ланкаширу
Італія  Університет ім. Гульєльмо Марконі

Польща Краківський економічний університет
Познанський університет економіки і бізнесу  

Німеччина Університет м. Бремен
 

Міжнародні програми і проекти 
 

Еразмус+ КА1 «Проект мобільності». Міжустановча угода з 
Краківським економічним університетом
«Польський Еразмус для України» між Міністерством освіти і науки 
України та Міністерством науки і вищої освіти Республіки Польща
Двостороння угода між Міністерством освіти і науки України та 
Міністерством освіти Китайської Народної Республіки про спів-
робітництво в галузі освіти
Угода про співробітництво між Міністерством освіти і науки 
України та Міністерством освіти і науки Словацької Республіки 
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Підготовлені та надані у 2016 році до конкурсу за програмою 
Еразмус + проекти передбачають створення консорціумів за участю 
закордонних вишів. 
 

Міжнародні договори програми 
 

Університет, що приєднався до Великої хартії університетів, 
успішно співпрацює більш ніж 105-ма вищими навчальними закладами, 
міжнародними освітніми і науковими центрами та установами 
багатьох країн світу, у тому числі Азербайджану, Білорусі, Великобританії, 
Греції, Китаю, Латвії, Литви, Молдови, Польщі, Німеччини, Румунії, 
Угорщини, Франції, Японії та інших країн. 

КНТЕУ бере участь у розробці і реалізації низки міжнародних 
проектів і програм для студентів, основними з яких є:  
– програма обміну студентами з Краківським економічним універси-
тетом (Польща), що включає навчання за бакалаврськими програмами 
протягом семестру; 

– проект мобільності Еразмус+КАІ міжустановча угода з Краківським 
економічним університетом; 

– програма обміну студентами з Познанським університетом економіки 
і бізнесу (Польща), що включає навчання за бакалаврськими програмами 
протягом семестру та проходження практики; 

– програма обміну студентами з Вищою школою менеджменту 
«Ауденсія», (м. Нант, Франція), яка включає навчання за магіс-
терськими програмами протягом семестру; 

– програма відбору кандидатів на навчання в Університеті д’Овернь 
(Франція);  

– програма обміну студентами з Будапештським економічним 
університетом (Угорщина), яка включає навчання за бакалаврськими 
програмами протягом семестру та проходження практики; 

– програма відбору кандидатів на навчання за магістерськими програмами 
(франко-, англо- та іспаномовними) у Вищій паризькій школі комерції 
(ESCP EUROPE ) у Парижі, Лондоні та Мадриді;  

– спільні освітні програми в рамках угод з вищими навчальними 
закладами: Університетом Гренобль Альпи, Університетом Париж-
Ест Кретей (UPEK), Університетом Центрального Ланкаширу 
(Великобританія), Університетом ім. Гульєльмо Марконі (Італійська 
Республіка), Університетом м. Бремен (Німеччина), Федерацією 
«Обмін Франція–Україна» та іншими з метою навчання за франко- 
та англомовними програмами;  
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– КНТЕУ є членом Університетського агентства франкофонії (AUF), 
яке щорічно надає університету гранти для стажування франкомовних 
викладачів та дослідників, а також студентів, що беруть участь у 
щорічних програмах міжнародної літньої школи. 

Відповідно до угод між Міністерством освіти і науки України та 
Міністерством освіти Китайської Народної Республіки в галузі освіти 
студенти КНТЕУ отримують стипендії для навчання (з річним 
навчанням на підготовчому відділенні) у вищих навчальних закладах 
Китайської Народної Республіки.  

Згідно з угодою «Польський Еразмус для України» між 
Міністерством освіти і науки України та Міністерством науки і вищої 
освіти Республіки Польща студенти КНТЕУ отримують стипендії для 
навчання у вищих навчальних закладах Польської Республіки.  
 
2.14. Мовні курси. 

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

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

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

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

За додатковою інформацією та для запису на курси іноземних 
мов звертатися до Центру європейської освіти (навчальний корпус Д, 
кімната 229, тел. (044) 531-48-36). 
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2.15. Можливості для проходження практики. 
Для забезпечення практичної підготовки студентів та їх успішного 

працевлаштування університетом встановлено різні форми співробіт-
ництва з організаціями, зокрема з багатьма профільними державними 
установами, фінансовими структурами, установами банківської 
сфери, судовими інституціями, підприємствами сфери торгівлі та 
готельно-ресторанного бізнесу, страхового бізнесу на підставі укладених 
договорів про підготовку спеціалістів, угод про співпрацю, двосторонніх 
договорів співдружності, договорів про проходження практики студентів, 
що створюють умови для реалізації програм практики та забезпечують 
виконання у повному обсязі вимог, передбачених Положенням про 
проведення практики студентів, Порядком організації практики 
студентів за кордоном та Порядком стажування на підприємствах, в 
установах та організаціях студентів Київського національного 
торговельно-економічного університету, які здобули освіту за освітніми 
ступенями «бакалавр», «молодший бакалавр». 

 
2.16. Навчання на робочому місці. 

Університет сприяє забезпеченню можливостей навчання студентів 
на робочому місці, підтримуючи навчальні проекти компаній, які 
містять програми для розвитку ділової грамотності, трудових навичок, 
професійних компетентностей, спрямованих на підвищення фаховості 
випускників. 

Як приклад, майстер-клас з молекулярної кухні на базі H-bar 
Hilton Hotel; програма EY NextGen Academy, спрямована на розвиток 
майбутніх підприємців та топ-менеджерів, наступників сімейного 
бізнесу; сертифікований курс КПМГ з корпоративних фінансів для 
поширення знань у сфері фінансів серед талановитої молоді України. 
Навчальна програма курсу складається з 5 занять з фінансового аналізу, 
оцінки бізнесу компаній, а також розв’язання реальних бізнес-кейсів. 

 
2.17. Умови для занять спортом і відпочинку. 

Важливим напрямом організаційно-виховної роботи в університеті 
є участь студентів у традиційних заходах: День університету, День 
знань та посвята першокурсників у студенти, Міжнародний день 
студента, Дебют першокурсника, Міс КНТЕУ, дні факультетів, дні 
донора, День туризму, студентський фестиваль «Барбекю», чемпіонат 
з інтелектуальних ігор «Брейн-ринг» та «Своя гра», фестиваль команд 
Ліги КВН КНТЕУ за Кубок Ректора тощо. 
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В університеті працює 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», 
команда КВН «Збірна КНТЕУ». 

Створено всі умови для занять фізкультурою та спортом: 
сучасний стадіон із штучним покриттям, спортивний майданчик, дві 
сучасні ігрові зали, тренажерний зал, зал боротьби. Працюють 
спортивні секції з футболу (чоловічого та жіночого), волейболу 
(чоловічого та жіночого), баскетболу, бадмінтону, настільного тенісу, 
атлетичної гімнастики, аеробіки, фітнесу, боді-фітнесу, дзюдо-самбо, 
фізичної реабілітації.  

 
2.18. Студентські організації. 

Громадське життя в КНТЕУ 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», 
«Контролер-аналітик», «Хіміки КНТЕУ», «Клуб кулінарів», «Еверест», 
психологічний клуб «Мудрість поколінь», спортивні клуби з футболу, 
баскетболу, волейболу, боротьби тощо, спілка консумеристів 
«ОСА»; студенти беруть участь у роботі юридичної клініки «Центр 
правового захисту»; 

– всеукраїнський рух «Молодь за права споживачів». 
Інформація щодо навчання студентів, дозвілля, занять спортом 

розміщується в газеті «Університет і час», студентському журналі  
«Кіото, 19», на сайті університету (http://www.knteu.kiev.ua), 
офіційній сторінці КНТЕУ в соціальній мережі «ВКонтакті» 
(https://vk.com/knteu) та студентському телебаченні «КНТЕУ-TV». 
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3. Профілі програми. 
 

Профіль програми «Менеджмент організацій» 
освітнього ступеня «магістр» 

Тип диплому та обсяг 
програми 

Одиничний ступінь, 90 кредитів ЄКТС 

Вищий навчальний 
заклад 

Київський національний торговельно-економічний 
університет 

Акредитаційна 
інституція 

Міністерство освіти і науки України 

Період акредитації 2014 рік 
Рівень програми Другий рівень 
А Ціль освітньої програми 

Формування у майбутніх фахівців сучасного управлінського мислення 
та системи спеціальних знань у галузі менеджменту, розуміння 
концептуальних основ системного управління організаціями різних 
галузей діяльності та організаційно-правових форм, набуття умінь 
щодо прийняття та реалізації обґрунтованих управлінських рішень 
в умовах динамічного зовнішнього середовища їх функціонування 

В Характеристика програми 
Предметна область 
(галузь знань) 

07 «Управління та адміністрування» 

Основний фокус 
програми  
та спеціалізації 

Формування фахової компетентності щодо 
забезпечення ефективного функціонування та 
розвитку організацій різних форм, видів та 
галузей, налагодження конструктивної взаємодії 
між учасниками діяльності та результативного 
застосування принципів ділового адміністрування 

Орієнтація 
програми 

Фундаментальна загальноекономічна підготовка і 
орієнтація на практичні аспекти використання 
майбутніми фахівцями сучасних інструментів 
ефективного менеджменту (академічна, профе-
сійна, дослідницька) 

Особливості 
та відмінності 

Поєднання теоретичної підготовки студентів та 
практики на провідних підприємствах з науково-
дослідною роботою (в т.ч. написання статей). 
Викладається також англійською мовою 

С Придатність до працевлаштування та подальшого навчання 
Придатність до 
працевлаштування 

Професійна діяльність магістра з менеджменту 
організацій полягає у прийнятті стратегічних і 
тактичних рішень, визначенні перспективних 
цілей і завдань, наскрізному управлінні процесами 
та ресурсами, оперативному управлінні лінійними 
або функціональними підрозділами організацій (ко-
мерційним, транспортним, постачання та збуту, 
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Продовження таблиці 
С Придатність до працевлаштування та подальшого навчання

 

 зберігання, складування, інформаційного забезпе-
чення тощо), а також самостійними організацій-
ними утвореннями на усіх стадіях їх життєвого 
циклу – з метою підвищення результативності їх 
діяльності. 
Фахівець підготовлений для роботи в організаціях 
різних форм власності та організаційно-правових 
форм, а також в органах державного управління 
всіх рівнів і здатен обіймати такі посади: генераль-
ний менеджер (управитель); директор (керівник) 
малої торговельної фірми; директор з матеріально-
технічного забезпечення (з транспорту); директор 
з операційної діяльності; менеджер (управитель) 
з дослідження ринку; керуючий відділенням; ме-
неджер (управитель) з адміністративної діяль-
ності; менеджер (управитель) з організації консуль-
тативних послуг; менеджер (управитель) з питань 
регіонального розвитку; менеджер (управитель) із 
зв’язків з громадськістю; менеджер (управитель) 
із соціальної та корпоративної відповідальності; 
менеджер (управитель) із комунікаційних техно-
логій; менеджер (управитель) кафе (бару, їдальні); 
менеджер (управитель) систем якості; начальник 
(завідувач) підрозділу; начальник відділу (у складі 
управління); начальник відділу (служби, управлін-
ня); начальник філіалу (філії); завідувач відділу (у 
складі управління); професіонал з корпоративного 
управління; фахівець з ефективності підприємниц-
тва; фахівець із якості

Подальше 
навчання 

Можливість навчатися в аспірантурі та отри-
мання наукового ступеню доктора філософії 
з економічних наук

D Стиль викладання
Підходи до 
викладання та 
навчання 

Студентоцентроване навчання з використанням 
тематичних, проблемних, оглядових, бінарних, 
дуальних лекцій, лекцій-конференцій, в тому числі 
за участі фахівців-практиків, лекцій-консультацій 
з проведенням презентацій, дискусій, тренінгів, 
модерацій, моделюванням ситуацій, 
застосуванням методу кейс-стаді із розв’язання 
реальних завдань, виконанням студентами 
проектів на замовлення підприємств, роботою в 
малих групах, самостійною роботою студентів, 
підготовкою випускної кваліфікаційної роботи

 Методи 
оцінювання

Письмові екзамени та заліки, виробничі практики, 
захист випускної кваліфікаційної роботи 
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Продовження таблиці 
Е Програмні компетентності

Загальні ком-
петентності 

Гнучкість мислення. Відкритість до застосування 
сукупності знань та формування компетентностей 
для розуміння та розв’язання складних проблем та 
задач зі збереженням критичного ставлення до сталих 
наукових концепцій. 
Адаптивність. Здатність вирішувати нові проблеми 
менеджменту під впливом змін у мінливому та склад-
ному середовищі функціонування підприємств торгівлі.
Робота в колективі та команді. Здатність вирішува-
ти управлінські завдання в команді за участю лідера, 
формування навичок дисциплінованості, планування та 
управління часом, підтримувати врівноважені стосун-
ки з членами колективу та команди, споживачами та 
іншими представниками сфери життєдіяльності. 
Науково-дослідницька діяльність. Володіння навичка-
ми роботи з різними джерелами інформації, набуття 
вмінь оцінювати та аналізувати соціально-економічні 
процеси і явища на глобальному (мега-), макро-, мезо- 
і мікрорівнях, здатність ініціювати та виконувати 
наукові дослідження, що призводять до отримання 
нових знань. 
Комунікаційна діяльність. Здатність до ефективної 
взаємодії між суб’єктами комунікативних процесів та 
представлення складної комплексної інформації, вміння 
усного і письмового спілкування державною та інозем-
ними мовами, дотримання загальноприйнятих норм 
поведінки та моралі в міжособистісних відносинах. 
Соціальна відповідальність та активна громадянсь-
ка позиція. Здатність до якісного виконання обов’язків 
відповідно до норм законодавства, захисту інтересів 
держави, прав людини, поєднання суспільних, колектив-
них та індивідуальних інтересів

Спеціальні 
компетент-
ності 

– здатність формувати альтернативні стратегічні 
напрями розвитку соціально-економічних систем, 
самостійно приймати фінансові та адміністративні 
рішення та нести відповідальність за їх реалізацію; 

– здатність будувати комунікаційні мережі для обміну 
інформацією в організаціях на основі вивчення потреб 
суспільства; 

– здатність організовувати ефективну систему корпо-
ративного та публічного управління, впроваджувати 
технології інвестиційного та соціального менеджмен-
ту в процес функціонування соціально-економічних 
систем; 
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Продовження таблиці 
Е Програмні компетентності 

 

 – здатність забезпечувати впровадження системи 
управління якістю та її складових в організаціях;  

– здатність використовувати методи наукових дос-
ліджень в організаціях та володіти навичками викла-
дання у вищій школі; 

– здатність управляти організаційними змінами, роз-
робляти бізнес-плани та проекти інноваційного роз-
витку підприємства,  використовувати Інтернет-
технології в бізнесі та управляти організаційними 
ризиками;  

– здатність знаходити та використовувати з різних 
джерел інформацію для прийняття рішень, розроб-
ляти їх альтернативні варіанти на основі викорис-
тання інформаційних систем та комп’ютерних 
технологій 

F Програмні результати навчання
За результатами навчання магістр з менеджменту організацій 
повинен вміти: 
– використовувати сучасні методи діагностики та експертизи діяль-
ності організацій і формувати дієву систему менеджменту з ура-
хуванням специфіки організаційно-правових форм організації та 
безпеки бізнесу; 

– забезпечувати запобігання кризових явищ в діяльності організацій, 
ідентифікувати та аналізувати можливий вплив факторів ризику 
на ефективність реалізації управлінських рішень; 

– проектувати раціональні проекти інноваційного розвитку організацій; 
– формувати раціональну модель корпоративного та адміністратив-
ного управління, вирішувати корпоративні конфлікти та запобігати 
рейдерським захопленням; 

– розробляти і реалізовувати соціальну політику підприємства, скла-
дати і аналізувати фінансову звітність організацій, формувати 
портфель інвестицій; 

– проводити аналітико-дослідницьку роботу, здійснювати моніторинг 
та впровадження інновацій в діяльність організацій різних галузей 
та правових форм; 

– ініціювати, розробляти, оцінювати, впроваджувати та розрахову-
вати ефективність інвестиційно-інноваційних проектів і програм 
розвитку організацій; 

– використовувати ефективні механізми управління змінами на основі 
комплексного системного аналізу діяльності організацій та оціню-
вати ефективність їх реалізації; 

– забезпечувати захист прав споживачів, дотримуватися норм дого-
вірного та конкурентного права; 
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Закінчення таблиці 
F Програмні результати навчання 

 

– проводити соціальний моніторинг та аналізувати статистику 
ринку праці, планувати та організовувати забезпечення організації 
людськими ресурсами;  

– проектувати бізнес-процеси в організаціях різних форм власності та 
організаційно-правових форм,  

– формувати високий рівень організаційної культури та ділової репу-
тації організації; 

– оптимально використовувати об’єкти інтелектуальної власності із 
застосуванням сучасних інформаційних систем і технологій в управ-
лінні; 

– проектувати та налагоджувати процес ефективного функціонуван-
ня логістичних систем та ланцюгів поставок – з використанням 
методів прогнозування попиту та розроблення системи управління 
запасами в організаціях; 

– використовувати технології бренд-менеджменту, що сприяють 
створенню та закріпленню у свідомості споживачів тривалої 
прихильності до товару або товарної групи та формуванню вмінь 
оцінювати вартість брендів організацій; 

– працювати в інтернаціональних командах й адаптуватися до нових 
ситуацій, використовувати елементи психології та кроскультур-
ного менеджменту у діяльності організацій 

 
 

Профіль програми «Торговельний менеджмент» 
освітнього ступеня «магістр»  

Тип диплому та 
обсяг програми 

Одиничний ступінь, 90 кредитів ЄКТС 

Вищий навчальний 
заклад 

Київський національний торговельно-економічний 
університет 

Акредитаційна 
інституція 

Міністерство освіти і науки України 

Період акредитації 2014 рік 
Рівень програми Другий рівень 
А Ціль освітньої програми 

Формування у майбутніх фахівців сучасного управлінського мислення 
та системи спеціальних знань у галузі менеджменту, розуміння кон-
цептуальних основ системного управління організаціями торгівлі, на-
буття умінь щодо прийняття та реалізації обґрунтованих управлінських 
рішень в умовах динамічного зовнішнього середовища їх 
функціонування 

В Характеристика програми 
Предметна область 
(галузь знань) 

07 «Управління та адміністрування» 
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Продовження таблиці 
В Характеристика програми 

 

Основний фокус 
програми  
та спеціалізації 

Формування фахової компетентності щодо 
результативного застосування принципів ділового 
адміністрування та публічного управління задля 
забезпечення ефективного функціонування та роз-
витку організацій торгівлі різних форматів, нала-
годження конструктивної взаємодії між учасни-
ками діяльності підприємства 

Орієнтація 
програми 

Фундаментальна загальноекономічна підготовка 
і орієнтація на практичні аспекти використання 
майбутніми фахівцями сучасних інструментів 
ефективного торговельного менеджменту (акаде-
мічна, професійна, дослідницька) 

Особливості 
та відмінності 

Поєднання теоретичної підготовки студентів, 
практики на провідних підприємствах торгівлі 
з науково-дослідною роботою (в т.ч. написання 
статей). Викладається також англійською мовою

С Придатність до працевлаштування та подальшого навчання 
Придатність до 
працевлаштування 

Професійна діяльність магістра з торговельного 
менеджменту полягає у прийнятті стратегічних і 
тактичних рішень, визначенні перспективних цілей 
і завдань, наскрізному управлінні процесами та 
ресурсами, оперативному управлінні лінійними або 
функціональними підрозділами (комерційним, транс-
портним, постачання та збуту, зберігання, складу-
вання, інформаційного забезпечення тощо), а та-
кож самостійними організаційними утвореннями 
на усіх стадіях життєвого циклу – з метою під-
вищення результативності їх діяльності.  
Фахівець підготовлений для роботи на підприємс-
твах та організаціях торгівлі різних форм влас-
ності та організаційно-правових форм, а також в 
органах державного управління всіх рівнів і здатен 
обіймати такі посади: директор комерційний; 
директор (керівник) малої торговельної фірми; за-
відувач підприємства роздрібної торгівлі; керівник 
малого підприємства без апарату управління 
в оптовій та роздрібній торгівлі; керуючий магази-
ном; менеджер (управитель) з дослідження ринку 
та вивчення суспільної думки; менеджер (управи-
тель) з постачання; менеджер (управитель) із 
збуту; менеджер (управитель) у торгівлі транс-
портними засобами; менеджер (управитель) 
в оптовій торгівлі та посередництві у торгівлі;  
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Продовження таблиці 
С Придатність до працевлаштування та подальшого навчання 

 

 менеджер (управитель) в роздрібній торгівлі 
побутовими товарами (та їх ремонті); менеджер 
(управитель) в роздрібній торгівлі непродовольчи-
ми товарами; менеджер (управитель) в роздрібній 
торгівлі продовольчими товарами; менеджер 
(управитель) з питань комерційної діяльності та 
управління; начальник комерційного відділу 

Подальше 
навчання 

Можливість навчатися в аспірантурі та отри-
мання наукового ступеню доктора філософії з 
економічних наук 

D Стиль викладання 
Підходи до 
викладання 
та навчання 

Студентоцентроване навчання з використанням 
тематичних, проблемних, оглядових, бінарних, дуальних 
лекцій, лекцій-конференцій, в тому числі за участі 
фахівців-практиків, лекцій-консультацій з проведенням 
презентацій, дискусій, тренінгів, модерацій, моделю-
ванням ситуацій, застосуванням методу кейс-стаді із 
розв’язання реальних завдань, виконанням студентами 
проектів на замовлення підприємств, роботою в малих 
групах, самостійною роботою студентів, підготовкою 
випускної кваліфікаційної роботи 

Методи оці-
нювання 

Письмові екзамени та заліки, виробничі практики, 
захист випускної кваліфікаційної роботи 

Е Програмні компетентності
Загальні ком-
петентності 

Гнучкість мислення. Відкритість до застосування 
сукупності знань та формування компетентностей 
для розуміння та розв’язання складних проблем та за-
дач зі збереженням критичного ставлення до сталих 
наукових концепцій. 
Адаптивність. Здатність вирішувати нові проблеми 
менеджменту під впливом змін у мінливому та склад-
ному середовищі функціонування підприємств торгівлі. 
Робота в колективі та команді. Здатність вирішу-
вати управлінські завдання в команді за участю лідера, 
формування навичок дисциплінованості, планування 
та управління часом, підтримувати врівноважені 
стосунки з членами колективу та команди, спожива-
чами та іншими представниками сфери життє-
діяльності. 
Науково-дослідницька діяльність. Володіння навич-
ками роботи з різними джерелами інформації, набуття
вмінь оцінювати та аналізувати соціально-економічні 
процеси і явища на глобальному (мега-), макро-, мезо- 
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Продовження таблиці 
Е Програмні компетентності

 

 і мікрорівнях, здатність ініціювати та виконувати 
наукові дослідження, що призводять до отримання 
нових знань. 
Комунікаційна діяльність. Здатність до ефективної 
взаємодії між суб’єктами комунікативних процесів 
та представлення складної комплексної інформації, 
вміння усного і письмового спілкування державною та 
іноземними мовами, дотримання загальноприйнятих 
норм поведінки та моралі в міжособистісних відно-
синах. 
Соціальна відповідальність та активна громадянсь-
ка позиція. Здатність до якісного виконання обов’яз-
ків відповідно до норм законодавства, захисту інте-
ресів держави, прав людини, поєднання суспільних, 
колективних та індивідуальних інтересів 

Спеціальні 
компетентності 

– здатність формувати альтернативні стратегічні 
напрями розвитку соціально-економічних систем 
в торгівлі, самостійно приймати рішення та нести 
відповідальність за їх реалізацію; 

– здатність планувати та впроваджувати в діяльність 
організацій торгівлі зміни, сучасні технології управ-
ління, розробляти інноваційні проекти, організову-
вати систему контролю за їх результативністю; 

– здатність забезпечувати впровадження системи 
управління якістю та її складових в організаціях 
торгівлі;  

– уміння створювати власний імідж, планувати влас-
ну кар’єру, встановлювати життєві цілі, визна-
чати їх пріоритетність; 

– здатність знаходити та використовувати з різних 
джерел інформацію для прийняття рішень, розроб-
ляти їх альтернативні варіанти на основі інформа-
ційного забезпечення та комп’ютерних технологій; 

– здатність будувати комунікаційні мережі для обмі-
ну інформацією в організаціях торгівлі на основі 
вивчення потреб суспільства

F Програмні результати навчання
За результатами навчання магістр з торговельного менеджменту 
повинен вміти: 
– використовувати сучасні методи діагностики та експертизи діяль-
ності підприємства торгівлі формувати дієву систему менеджмен-
ту з урахуванням специфіки організаційно-правової форми органі-
зації бізнесу; 
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Закінчення таблиці 
F Програмні результати навчання 

 

– забезпечувати запобігання кризових явищ в діяльності підприємства 
торгівлі, ідентифікувати та аналізувати можливий вплив факторів 
ризику; 

– визначати оптимальні стратегії конкуренції, формувати та реалі-
зовувати стратегічний потенціал розвитку підприємства; 

– формувати адекватну модель корпоративного управління, вміти 
вирішувати корпоративні конфлікти, запобігати рейдерським 
захопленням; 

– розробляти і реалізовувати фінансову політику підприємства, скла-
дати і аналізувати фінансову звітність організацій торгівлі, форму-
вати портфель інвестицій; 

– проводити аналітико-дослідницьку роботу, здійснювати моніторинг 
та впровадження інновацій; 

– ініціювати, оцінювати, розробляти та впроваджувати проекти і 
програми розвитку, розраховувати ефективність інвестиційно-
інноваційних проектів в організаціях торгівлі; 

– використовувати ефективні механізми управління змінами на основі 
комплексного системного аналізу діяльності організацій торгівлі 
та оцінювати ефективність їх реалізації; 

– забезпечувати якість, безпечність та екологічність товарів, захи-
щати споживача від дефектної продукції, співпрацювати з держав-
ними та громадськими інституціями із захисту прав споживачів; 

– вивчати ринки і формувати попит населення, віднаходити поста-
чальників та покупців товарів, налагоджувати господарські зв’язки, 
планувати та організовувати товарорух і товаропостачання 
в торговельних мережах; 

– проектувати бізнес-процеси на підприємстві, формувати у спожи-
вачів купівельний імпульс та образ торговельної марки у свідомості 
покупця, підвищувати попит на продукцію виробників, оптимально 
розміщувати товари у торговельному залі – з використанням тех-
нології мерчандайзингу; 

– налагоджувати процес ефективного функціонування логістичних 
систем та методів управління матеріальними потоками з викорис-
танням методів прогнозування попиту та розроблення системи 
управління запасами в організаціях торгівлі; 

– використовувати технології бренд-менеджменту, що сприяють 
створенню та закріпленню у свідомості споживачів тривалої при-
хильності до товару або товарної групи та формуванню вмінь 
оцінювати вартість брендів організацій торгівлі; 

– працювати в інтернаціональних командах й адаптуватися до нових 
ситуацій, використовувати елементи кроскультурного менеджмен-
ту у діяльності організацій торгівлі 
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Профіль програми «Менеджмент персоналу» 
освітнього ступеня «магістр» 

Тип диплому та 
обсяг програми 

Одиничний ступінь, 90 кредитів ЄКТС 

Вищий навчальний 
заклад 

Київський національний торговельно-економічний 
університет 

Акредитаційна 
інституція 

Міністерство освіти і науки України 

Період акредитації 2014 рік 
Рівень програми Другий рівень 
А Ціль освітньої програми 

Формування у майбутніх фахівців сучасного управлінського мислення 
та системи знань з менеджменту персоналу, розуміння концептуальних 
основ управління людськими ресурсами, набуття умінь щодо прийнят-
тя та реалізації обґрунтованих кадрових рішень в умовах динамічного 
зовнішнього середовища 

В Характеристика програми 
Предметна 
область 
(галузь знань) 

07 «Управління та адміністрування» 

Основний фо-
кус програми  
та спеціалізації

Акцент на формування фахової компетентності щодо 
результативного застосування принципів управління 
людськими ресурсами для забезпечення ефективного 
функціонування та розвитку організацій різних галузей 
та організаційно-правових форм 

Орієнтація 
програми 

Фундаментальна загальноекономічна підготовка та 
орієнтація на практичні аспекти використання майбут-
німи фахівцями сучасних інструментів управління людсь-
кими ресурсами в організаціях (академічна, професійна, 
дослідницька) 

Особливості та 
відмінності 

Поєднання теоретичної підготовки студентів, прак-
тики у кадрових службах організацій та рекрутингових 
компаніях з науково-дослідною роботою (в т.ч. написан-
ня статей) 

С Придатність до працевлаштування та подальшого навчання 
Придатність 
до працевлаш-
тування 

Професійна діяльність магістра з менеджменту персо-
налу на первинних посадах полягає у визначенні перспек-
тивних цілей і завдань з управління людськими ресурса-
ми, прийнятті стратегічних і тактичних рішень щодо 
формування та реалізації кадрової політики організації 
та забезпечення якісних та кількісних характеристик 
персоналу. 
Фахівець підготовлений для роботи в кадрових підрозді-
лах організацій різних галузей діяльності, форм власності 
та організаційно-правових форм, а також в органах  
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Продовження таблиці 
С Придатність до працевлаштування та подальшого навчання 
  державного управління всіх рівнів і здатен обіймати 

такі посади: головний профконсультант; директор 
з кадрових питань та побуту; менеджер (управитель) 
з персоналу; менеджер (управитель) з організації кон-
сультативних послуг; менеджер (управитель) із соціаль-
ної та корпоративної відповідальності; професіонал з 
розвитку персоналу; начальник відділу кадрів; начальник 
відділу організації праці та заробітної плати; начальник
відділу підготовки кадрів; начальник відділу соціального 
розвитку 

Подальше 
навчання 

Можливість навчатися в аспірантурі та отримання нау-
кового ступеню доктора філософії з економічних наук 

D Стиль викладання 
Підходи до 
викладання 
та навчання 

Студентоцентроване навчання з використанням тема-
тичних, проблемних, оглядових, бінарних, дуальних лек-
цій, лекцій-конференцій, в тому числі за участі фахівців-
практиків, лекцій-консультацій з проведенням презента-
цій, дискусій, тренінгів, модерацій, моделюванням си-
туацій, застосуванням методу кейс-стаді із розв’язання 
реальних завдань, виконанням студентами проектів на 
замовлення підприємств, роботою в малих групах, само-
навчання студентів, підготовкою випускної кваліфіка-
ційної роботи 

Методи оціню-
вання 

Письмові екзамени та заліки, виробничі практики, за-
хист випускної кваліфікаційної роботи 

Е Програмні компетентності
Загальні ком-
петентності 

Гнучкість мислення. Відкритість до застосування 
сукупності знань та формування компетентностей для 
розуміння та розв’язання складних проблем та задач зі 
збереженням критичного ставлення до сталих наукових 
концепцій. 
Адаптивність. Здатність вирішувати нові проблеми 
менеджменту під впливом змін у мінливому та склад-
ному середовищі функціонування підприємств. 
Робота в колективі та команді. Здатність вирішу-
вати управлінські завдання в команді за участю лідера, 
формування навичок дисциплінованості, планування та 
управління часом, підтримувати врівноважені стосунки 
з членами колективу та команди, споживачами та 
іншими представниками сфери життєдіяльності. 
Науково-дослідницька діяльність. Володіння навичками 
роботи з різними джерелами інформації, набуття вмінь 
ініціювати та виконувати наукові дослідження, що  
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Продовження таблиці 
Е Програмні компетентності 
  призводять до отримання нових знань, оцінювати та 

аналізувати соціально-економічні процеси і явища на 
різних рівнях. 
Комунікаційна діяльність. Здатність до ефективної 
взаємодії між суб’єктами комунікативних процесів та 
представлення складної комплексної інформації, вміння 
усного і письмового спілкування державною та інозем-
ними мовами, дотримання загальноприйнятих норм 
поведінки та моралі в міжособистісних відносинах. 
Соціальна відповідальність та активна громадянська 
позиція. Здатність до якісного виконання обов’язків 
відповідно до норм законодавства, захисту інтересів 
держави, прав людини, поєднання суспільних, колектив-
них та індивідуальних інтересів

Спеціальні 
компетентності

– здатність формувати кадрову політику і стратегію, 
планувати та організовувати роботу з персоналом, 
розробляти оцінювати ефективність впровадження 
проектів з розвитку персоналу; 

– здатність захищати свої права людини та громадяни-
на, уміння створювати власний імідж та вдосконалю-
вати його складові, встановлювати життєві цілі та 
визначати їх пріоритетність; 

– здатність управляти власним професійним розвитком 
і реалізацією кар’єри, використовувати методи со-
ціально-психологічного впливу у професійній та інших 
сферах діяльності; 

– здатність впроваджувати зміни в системі менеджмен-
ту персоналу, розробляти та впроваджувати в діяль-
ність підприємств нові раціональні форми організації 
управління людськими ресурсами; 

– здатність забезпечувати якісне та успішне виконання 
працівниками професійних завдань, впровадження 
системи нових професійних стандартів в систему 
роботи з персоналом; 

– здатність формувати організаційну культуру та забез-
печувати дотримання системи цінностей у взаємовід-
носинах між керівниками та найманими працівниками; 

– здатність віднаходити та використовувати кадрову 
інформацію з різних джерел, ресурси для прийняття 
рішень у сфері кадрової роботи, розробляти альтер-
нативні варіанти кадрових рішень; 

– здатність вивчати потреби суспільства в робочій силі 
та ефективно взаємодіяти із суб’єктами ринку праці, 
досліджувати тенденції розвитку системи 
менеджменту персоналу
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Закінчення таблиці 
F Програмні результати навчання

За результатами навчання магістр з менеджменту персоналу повинен вміти: 
– формувати систему менеджменту персоналу на підприємстві, в тому 
числі забезпечувати взаємодію підрозділів з управління людськими ре-
сурсами з іншими функціональними підрозділами та лінійними керів-
никами; 

– використовувати методи збирання соціальної інформації, кількісної та 
якісної обробки даних; 

– використовуючи сучасні методи відбору та наймання кадрів на вакант-
ні посади; 

– розробляти основні положення кадрової політики, планувати та прогно-
зувати систему кадрової роботи; 

– здійснювати моніторинг запобіганню кризових явищ за системою по-
казників та критеріїв, ідентифікувати та аналізувати можливий вплив 
факторів ризику на результативність кадрової роботи; 

– застосовувати норми трудового законодавства у сфері праці при здійс-
ненні процесів управління персоналом; 

– контролювати забезпечення соціальних гарантій працівникам, охорони 
праці та техніки безпеки; 

– використовувати сучасні методи діагностики кадрової роботи на під-
приємствах різних сфер діяльності; 

– розробляти заходи щодо її підвищення продуктивності праці персоналу 
на підприємстві;  

– оцінювати потреби організації у розвитку персоналу, брати участь 
в розробленні інвестиційних проектів з розвитку персоналу, складати 
кошторис витрат та контролювати правильність використання коштів; 

– розробляти програми соціального розвитку організації, брати участь 
у підготовці колективного договору; 

– взаємодіяти з державними службами зайнятості, вивчати проблеми 
ринку праці, вести джерела пошуку кандидатів на вакантні посади 
в організацію у галузі діяльності; 

– оцінювати ефективність процесу управління персоналом, визначати 
позитивні і негативні тенденції та явища; 

– проводити скорочення та вивільнення персоналу, відповідно до норм 
права та готувати відповідні документи 

– здійснювати моніторинг кадрових інновацій та виконувати їх економіч-
не оцінювання. 

– аналізувати та синтезувати соціально-значущі проблеми та процеси при 
плануванні та реалізації змін в системі кадрової роботи з використан-
ням сучасних методик та оцінювати результативність їх впровадження;

– використовувати елементи креативного менеджменту та навички 
міжособистісного спілкування, працювати в інтернаціональних коман-
дах й адаптуватися до нових ситуацій 
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Профіль програми «Менеджмент інноваційної діяльності» 
освітнього ступеня «магістр» 

Тип диплому та 
обсяг програми 

Одиничний ступінь, 90 кредитів ЄКТС 

Вищий навчальний 
заклад 

Київський національний торговельно-економічний 
університет 

Акредитаційна 
інституція 

Міністерство освіти і науки України 

Період акредитації 2014 рік 
Рівень програми Другий рівень 
А Ціль освітньої програми 

Формування у майбутніх фахівців сучасного інноваційного мислення 
та здобуття знань, умінь, оволодіння навичками щодо розвитку сис-
теми менеджменту інноваційної діяльності, теоретичними знаннями 
щодо формування інноваційної політики на підприємстві, особливос-
тей механізмів та інструментів її реалізації, управління інноваційними 
проектами та вироблення навичок прийняття інноваційних рішень, що 
дасть їм можливість управляти інноваційними процесами на під-
приємстві з урахуванням факторів зовнішнього та внутрішнього 
середовища 

В Характеристика програми 
Предметна 
область 
(галузь знань) 

07 «Управління та адміністрування» 

Основний фо-
кус програми  
та спеціалізації 

Акцент на глибоких знаннях інноватики та фахової 
компетентності щодо результативного інноваційного 
менеджменту та інноваційної політики зі специфічни-
ми проблемами менеджменту підприємств, особливос-
тями їх інноваційного розвитку, методикою управління 
інтелектуальною власністю, трансфером технологій 
та методами проектного управління підприємствами, 
налагодження конструктивної взаємодії між учасни-
ками діяльності підприємства 

Орієнтація 
програми 

Програма ґрунтується на загальновідомих наукових та 
науково-методичних результатах сучасного стану роз-
витку інноватики і орієнтована на практичні аспекти 
формування можливостей здійснення професійної 
кар’єри в організаціях різних видів економічної діяль-
ності, науково-дослідних організаціях, підприємствах 
інноваційної інфраструктури (академічна, професійна, 
дослідницька) 

Особливості 
та відмінності 

Проходження практичної підготовки студентів у про-
відних підприємствах торгівлі, інноваційних центрах, 
науково-дослідних інститутах, участь у конкурсах інно-
ваційних проектів, науково-практичних конференціях 
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Продовження таблиці 
С Придатність до працевлаштування та подальшого навчання 

Придатність 
до працевлаш-
тування 

Професійна діяльність магістра з інноваційного ме-
неджменту на первинних посадах полягає у визначенні 
стратегічних і тактичних цілей щодо наскрізного 
управління інноваціями, тактичному управлінні лінійни-
ми або функціональними підрозділами з метою ефектив-
ної реалізації інноваційних процесів на підприємствах.  
Фахівець підготовлений для роботи на підприємствах 
та організаціях різних видів економічної діяльності, у 
відділах інноваційного розвитку великих підприємств, в 
науково-дослідних інститутах і здатен обіймати такі 
посади: завідувач (начальник) відділу (науково-дослідно-
го, конструкторського, проектного та ін.); завідувач 
відділу (бюро) оформлення проектних матеріалів; на-
чальник відділу науково-технічної інформації; началь-
ник відділу патентної та винахідницької роботи; на-
чальник лабораторії (науково-дослідної, дослідної та 
ін.); начальник лабораторії наукової організації праці 
та управління виробництвом; начальник лабораторії 
техніко-економічних досліджень; керівник проектів та 
програм у сфері матеріального (нематеріального) ви-
робництва; менеджер (управитель) з адміністратив-
ної діяльності; менеджер (управитель) із комунікацій-
них технологій; менеджер (управитель) з організації 
консультативних послуг; професіонал з інноваційної 
діяльності; професіонал з інтелектуальної власності 

Подальше 
навчання 

Можливість навчатися в аспірантурі та отримання 
наукового ступеню доктора філософії з економічних 
наук 

D Стиль викладання 
Підходи до 
викладання та 
навчання 

Студентоцентроване навчання з використанням те-
матичних, проблемних, оглядових, бінарних, дуальних 
лекцій, лекцій-конференцій, в тому числі за участі 
фахівців-практиків, лекцій-консультацій з проведенням 
презентацій, дискусій, тренінгів, модерацій, моделю-
ванням ситуацій, застосуванням методу кейс-стаді із 
розв’язання реальних завдань, виконанням студентами 
проектів на замовлення підприємств, роботою в малих 
групах, самостійною роботою студентів, випускної 
кваліфікаційної роботи 

Методи оціню-
вання 

Письмові екзамени та заліки, виробничі практики, за-
хист випускної кваліфікаційної роботи 
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Продовження таблиці 
Е Програмні компетентності 

Загальні ком-
петентності 

Гнучкість мислення. Здатність до застосування 
сукупності знань та формування компетентностей 
для розуміння та розв’язання складних проблем та 
задач зі збереженням критичного ставлення до сталих 
наукових концепцій. 
Креативність. Здатність вирішувати нові проблеми 
менеджменту під впливом змін у мінливому та склад-
ному середовищі функціонування підприємств. 
Здатність працювати в команді. Здатність вирішу-
вати управлінські завдання в команді за участю лідера, 
формування навичок дисциплінованості, планування та 
управління часом. 
Здатність до науково-дослідницької діяльності. Во-
лодіння навичками роботи з різними джерелами 
інформації, набуття вмінь ініціювати та виконувати 
наукові дослідження що призводять до отримання 
нових знань. 
Комунікативні навички. Здатність до ефективного 
комунікування та до представлення складної комп-
лексної інформації у різних формах,з використанням 
інформаційно-комунікаційних технологій та відповід-
них технічних термінів. 
Дотримання етичних норм. Здатність досягнення 
необхідних змін та розуміння ролі менеджменту в сус-
пільстві з метою якісного виконання функцій у сфері 
майбутньої професії та врахування її впливу на со-
ціальні проблеми. 
Володіння аналітичними навичками. Здатність 
здійснювати аналіз інновацій в економіці, управлінні, 
сфері торгівлі, аналізувати та оцінювати соціально-
економічні процеси, що мають місце в суспільстві й 
прогнозувати їх розвиток на інноваційній основі 

Спеціальні 
компетентності 

– здатність ініціювати та формулювати нові ідеї, 
обґрунтовувати мету та завдання, необхідні ресурси 
для їх реалізації; 

– здатність за допомогою сучасних методів здійсню-
вати пошук і генерування нових ідей, розроблення 
нової продукції (товарів, послуг); 

– здатність аналізувати, систематизувати інформацію 
про вітчизняний і зарубіжний досвід з питань роз-
роблення та реалізації інноваційної політики, вико-
ристовуючи сучасні технічні засоби та інформаційні 
технології; 
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Продовження таблиці 
Е Програмні компетентності 

 

Спеціальні 
компетентності 

– здатність організовувати та здійснювати моніто-
ринг інноваційного процесу в організації; 

– володіння навичками застосування інструментальних 
засобів управління інноваційними проектами; 

– здатність здійснювати моделювання інноваційних 
процесів; 

– володіння навичками застосування методичного 
інструментарію оцінки інновацій та інноваційної 
політики, управління комерціалізацією нововведень, 
трансфером технологій; 

– здатність формувати альтернативні стратегічні 
напрями  інноваційного розвитку організацій; 

– здатність забезпечувати захист інтелектуальної 
власності; 

– здатність до розроблення ефективних систем моти-
вації інноваційної діяльності; 

– здатність створювати сприятливі умови для навчан-
ня та розвитку персоналу організації; 

– здатність формувати інноваційну культуру під-
приємства; 

– здатність до планування, організування інноваційної 
діяльності та оцінки ефективності і результативності;

– здатність до інноваційного підприємництва 
F Програмні результати навчання

За результатами навчання магістр з менеджменту інноваційної 
діяльності повинен вміти: 
– визначати найбільш оптимальні стратегії конкуренції та / або 
розвитку за наявних умов зовнішнього середовища та інноваційного 
потенціалу підприємств за результатами аналітичного досліджен-
ня, обирати ефективну інноваційну стратегію з урахуванням прий-
нятного рівня ризику; 

– використовувати принципи та методи організування інноваційної 
діяльності, ефективно розподіляти і делегувати повноваження 
в структурі апарату управління організації; 

– використовувати сучасні засоби зв’язку та інформаційні технології 
для роботи з інформацією та прийняття рішень щодо інноваційної 
діяльності; 

– співпрацювати з державними та громадськими інституціями, які 
забезпечують захист інтелектуальної власності; 

– оцінювати потреби організації у навчанні персоналу, розробляти 
проекти планів підготовки та підвищення кваліфікації кадрів; 

– використовувати систему цінностей (звичаїв, традицій, етичних норм, 
артефактів) в управлінні інноваційними процесами в організації; 
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Закінчення таблиці 
F Програмні результати навчання 

 

– досліджувати інноваційні процеси в макро- і мезо- та мікроеконо-
мічному масштабі; 

– здійснювати комплексну оцінку інноваційного процесу; 
– здійснювати оцінку інноваційних ризиків і формувати моделі іннова-
ційної політики; 

– управляти інноваційними проектами в практиці конкретної органі-
зації; 

– творчо, креативно, економічно мислити з питань проблематики 
здійснення інновацій на підприємстві, інноваційних процесів у країні 
й за кордоном, давати оцінку заходам інноваційної політики, на 
основі аналізу ринкової кон’юнктури генерувати новації для розв’я-
зання практичних завдань бізнесу інновацій; 

– використовувати вітчизняний і міжнародний досвід розробки інно-
ваційної політики та її реалізації, одержання позитивних результа-
тів з виходом на світові ринки; 

– використовувати наукові, аналітичні, статистичні звіти щодо 
оцінки інноваційного розвитку; 

– визначати учасників інноваційної діяльності, ролі працівників у інно-
ваційній діяльності організації та організовувати їхню роботу; 

– формувати та відбирати інноваційні ідеї для розвитку підприємства 
на основі успішної практики зарубіжних країн; 

– реалізовувати загальні та специфічні функції стратегічного управ-
ління інноваційним розвитком організації; 

– застосовувати методи та інструменти стратегічного планування 
інноваційної діяльності в організації; 

– розробляти організаційно-економічний механізм управління іннова-
ціями; 

– розробляти та реалізовувати заходи щодо мотивації інноваційної 
активності працівників; 

– здійснювати моніторинг інновацій, розраховувати ефективність 
інноваційних проектів, виконувати економічне оцінювання 
нововведень; 

– виявляти та аналізувати тенденції зміни та враховувати попит 
потенційних покупців (замовників) на інноваційну продукцію, що 
виробляється, послуги, що надаються; 

– досліджувати інноваційні процеси в макро- і мезо- та мікроеконо-
мічному масштабі; 

– здійснювати комплексну оцінку інноваційного процесу; 
– здійснювати оцінку ризиків і будувати моделі інноваційної політики;
– управляти інноваційними проектами в практиці конкретної 
організації 
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4. Освітні програми 
4.1. Освітньо-професійна програма спеціалізації «Менеджмент 

організацій» 
Керівник проектної групи (гарант освітньої програми) – 

Мошек Г.Є., канд. екон. наук, проф. 
 

Київський національний торговельно-економічний університет 
Факультет економіки, менеджменту та психології 

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА 
Спеціалізація Менеджмент організацій 
Спеціальність 073 Менеджмент 
Галузь знань 07 Управління та  адміністрування 
Рівень вищої освіти Другий 
Ступінь вищої освіти Магістр 
Загальна кількість кредитів 
ЄКТС 

90 

Термін навчання 1 рік 5 місяців 
1 Вимоги до рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання 

за освітньо-професійною програмою 
– освітній ступінь вищої освіти бакалавра (за умов набуття відповідного 
досвіду для прийому на навчання може володіти спеціальностями в та-
ких напрямках суміжної професійної діяльності: економічна, маркетин-
гова, зовнішньоекономічна, освітня, науково-дослідницька); 

– умови прийому на програму регламентуються Правилами прийому до 
КНТЕУ 

2 
 

Перелік навчальних дисциплін  

Навчальні дисципліни 

Кількість 
кредитів 
ЄКТС 

(для кожної 
дисципліни) 

Місце в логіч-
ній послі-
довності 

вивчення (рік 
навчання) 

1. Корпоративне управління 4,5 1 
2. Публічне управління 6 1 
3. Фінансовий менеджмент 6 1 
4.1. Менеджмент ЗЕД 6 1 4.2. Бренд-менеджмент 
5.1. Методологія і організація наукових 

досліджень 3 1 5.2. Методика викладання у вищій школі 
5.3. Інтелектуальна власність 
6.1. Договірне право 4,5 1 6.2. Корпоративне право 
7. Управління проектами 4,5 1 
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Продовження таблиці 
 

Навчальні дисципліни 

Кількість 
кредитів 
ЄКТС 

(для кожної 
дисципліни) 

Місце в логіч-
ній послі-
довності 

вивчення (рік 
навчання) 

9.1. Соціальне лідерство 3 1 9.2. Інвестиційний менеджмент 
10.1. Інвестиційне право 4,5 1 10.2. Конкурентне право 
11.1. Управління ризиками підприємства 4,5 1 11.2. Бізнес-планування 
12. Управління змінами 3 2 
13.1. Управління вартістю підприємства 

3 2 13.2. Антикризове управління підприєм-
ством 

14.1. Креативний менеджмент 3 2 14.2. Кроскультурний менеджмент 
Виробнича практика 9 1 
в т.ч. переддипломна практика 3 2 
Випускна кваліфікаційна робота та захист 18 2 
Форма проведення атестації здобувачів 
вищої освіти  

Захист випускної 
кваліфікаційної роботи 

Частка (у процентному співвідношенні) 
дисциплін обов’язкового змісту підготовки 31,7 

3 Очікувані результати навчання  
Компетентності, якими повинен оволодіти магістр 

Загальні • Гнучкість мислення. Відкритість до застосування 
сукупності знань та формування компетентностей 
для розуміння та розв’язання складних проблем та 
задач зі збереженням критичного ставлення до сталих 
наукових концепцій. 

• Адаптивність. Здатність вирішувати нові проблеми 
менеджменту під впливом змін у мінливому та склад-
ному середовищі функціонування підприємств. 

• Робота в колективі та команді. Здатність вирішува-
ти управлінські завдання в команді за участю лідера, 
формування навичок дисциплінованості, планування 
та управління часом, підтримувати врівноважені сто-
сунки з членами колективу та команди, споживачами 
та іншими представниками сфери життєдіяльності. 

• Науково-дослідницька діяльність. Володіння 
навичками роботи з різними джерелами інформації, 
набуття вмінь оцінювати та аналізувати соціально- 
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Закінчення таблиці 
 

 Компетентності, якими повинен оволодіти магістр 
 Загальні економічні процеси і явища на глобальному (мега-), 

макро-, мезо- і мікрорівнях, здатність ініціювати та 
виконувати наукові дослідження, що призводять до 
отримання нових знань. 

• Комунікаційна діяльність. Здатність до ефективної 
взаємодії між суб’єктами комунікативних процесів та 
представлення складної комплексної інформації, 
вміння усного і письмового спілкування державною 
та іноземними мовами, дотримання загальноприйня-
тих норм поведінки та моралі в міжособистісних 
відносинах. 

• Соціальна відповідальність та активна грома-
дянська позиція. Здатність до якісного виконання 
обов’язків відповідно до норм законодавства, захисту 
інтересів держави, прав людини, поєднання суспіль-
них, колективних та індивідуальних інтересів 

Фахові 
(спеціальні) 

Знання і розуміння: 
– змісту політичних, економічних, соціальних і куль-
турних процесів в суспільстві, їх впливу на розвиток 
організацій; 

– законів, закономірностей та принципів менеджменту 
організацій; 

– чинників підвищення успішності та конкурентоспро-
можності організацій як соціально-економічних 
систем; 

– методології наукових досліджень менеджменту орга-
нізацій та методики викладання професійно-орієнто-
ваних дисциплін. 
Застосування знань і розумінь: 
– розробляти оптимальну модель управління органі-
заціями; 

– формувати альтернативні напрями соціально-еконо-
мічного розвитку організацій; 

– запроваджувати інноваційні технології управління 
бізнес-процесами. 

Формування суджень: 
– діагностики факторів ризику в діяльності організацій; 
– обґрунтування антикризових програм діяльності 
організацій; 

– обґрунтування стратегії збалансованого розвитку 
організацій 
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4.2. Освітньо-професійна програма спеціалізації «Торговельний 
менеджмент» 
Керівник проектної групи (гарант освітньої програми – д-р екон. 
наук, проф. П’ятницька Г.Т. 

 
Київський національний торговельно-економічний університет

Факультет економіки, менеджменту та психології 
ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА 

Спеціалізація Торговельний менеджмент 
Спеціальність 073 Менеджмент
Галузь знань 07 Управління та адміністрування 
Рівень вищої освіти  Другий 
Ступінь вищої освіти  Магістр
Загальна кількість кредитів ЄКТС 90 
Термін навчання  1 рік 5 місяців
1 Вимоги до рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання 

за освітньо-професійною програмою
– освітній ступінь вищої освіти бакалавра (за умов набуття відповідного 
досвіду для прийому на навчання може володіти спеціальностями в та-
ких напрямках суміжної професійної діяльності: економічна, маркетин-
гова, зовнішньоекономічна, освітня, науково-дослідницька); 

– умови прийому на програму регламентуються Правилами прийому до 
КНТЕУ 

2  

Перелік навчальних дисциплін 

Навчальні дисципліни 

Кількість 
кредитів 
ЄКТС 

(для кожної 
дисципліни)

Місце в ло-
гічній 

послідовності 
вивчення 

(рік навчання)
1. Управління бізнес-процесами в торгівлі 6 1 
2. Корпоративне управління 4,5 1 
3.1. Менеджмент ЗЕД 6 1 3.2. Фінансовий менеджмент 
4.1. Методологія і організація наукових 

досліджень 3 1 4.2. Методика викладання у вищій школі
4.3. Інтелектуальна власність
5.1. Управління лояльністю споживачів 6 1 5.2. Бренд-менеджмент 
6.1. Договірне право 4,5 1 6.2. Консюмерське право 
7. Управління комерційною діяльністю 4,5 1 
8. Комерційна логістика 4,5 1 
9. Інформаційні системи і технології в 
управлінні організацією 4,5 1 
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Продовження таблиці 
 

Навчальні дисципліни 

Кількість 
кредитів 
ЄКТС 

(для кожної 
дисципліни) 

Місце в ло-
гічній 

послідовності 
вивчення 

(рік навчання)
10.1. Конкурентне право 

3 1 10.2. Комерційна розвідка та внутрішня 
безпека на підприємстві 

11.1. Управління ризиками підприємства 4,5 1 11.2. Управління проектами 
12. Торговельні мережі 3 2 
13. Оптово-посередницька діяльність 3 2 
14.1. Управління змінами 3 2 14.2. Управління якістю 
Виробнича практика 9 1 
в т.ч. переддипломна практика 3 2 
Випускна кваліфікаційна робота та захист 18 2 
Форма проведення атестації здобувачів 
вищої освіти 

Захист випускної 
кваліфікаційної роботи 

Частка (у процентному співвідношенні) 
дисциплін обов’язкового змісту підготовки 33,3 

 

3 
 

Очікувані результати навчання  
Компетентності, якими повинен оволодіти магістр 

Загальні • Гнучкість мислення. Відкритість до застосування 
сукупності знань та формування компетентностей для 
розуміння та розв’язання складних проблем та задач зі 
збереженням критичного ставлення до сталих науко-
вих концепцій. 

• Адаптивність. Здатність вирішувати нові проблеми 
менеджменту під впливом змін у мінливому та склад-
ному середовищі функціонування підприємств. 

• Робота в колективі та команді. Здатність вирішувати 
управлінські завдання в команді за участю лідера, фор-
мування навичок дисциплінованості, планування та 
управління часом, підтримувати врівноважені стосун-
ки з членами колективу та команди, споживачами та 
іншими представниками сфери життєдіяльності. 

• Науково-дослідницька діяльність. Володіння навич-
ками роботи з різними джерелами інформації, набуття 
вмінь оцінювати та аналізувати соціально-економічні 
процеси і явища на глобальному (мега-), макро-, мезо- 
і мікрорівнях, здатність ініціювати та виконувати 
наукові дослідження, що призводять до отримання 
нових знань 
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Закінчення таблиці 
 

 Компетентності, якими повинен оволодіти магістр 
 Загальні • Комунікаційна діяльність. Здатність до ефективної 

взаємодії між суб’єктами комунікативних процесів 
та представлення складної комплексної інформації, 
вміння усного і письмового спілкування державною та 
іноземними мовами, дотримання загальноприйнятих 
норм поведінки та моралі в міжособистісних відносинах. 

• Соціальна відповідальність та активна громадянсь-
ка позиція. Здатність до якісного виконання обов’язків 
відповідно до норм законодавства, захисту інтересів 
держави, прав людини, поєднання суспільних, колек-
тивних та індивідуальних інтересів 

Фахові 
(спеціальні) 

Знання і розуміння: 
– змісту політичних, економічних, соціальних і куль-
турних процесів в суспільстві, їх впливу на розвиток 
торгівлі; 

– законів, закономірностей та принципів менеджменту 
організацій торгівлі; 

– чинників підвищення успішності та конкурентоспро-
можності організацій торгівлі як соціально-економіч-
них систем; 

– методології наукових досліджень менеджменту орга-
нізацій торгівлі та методики викладання професійно-
орієнтованих дисциплін. 
Застосування знань і розумінь: 
– розробляти оптимальну модель управління організа-
ціями торгівлі; 

– формувати альтернативні напрями розвитку організа-
цій торгівлі; 

– запроваджувати інноваційні технології управління 
торговельно-технологічним процесом. 
Формування суджень:  
– діагностики кризових явищ в діяльності організацій 
торгівлі; 

– обґрунтування програм підвищення якості торговельно-
технологічних процесів; 

– обґрунтування стратегії збалансованого розвитку орга-
нізацій торгівлі 
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4.3. Освітньо-професійна програма спеціалізації «Менеджмент 
персоналу» 
Керівник проектної групи (гарант освітньої програми) д-р екон. наук, 
проф. Дєєва Н.Е. 

 
Київський національний торговельно-економічний університет 

Факультет економіки, менеджменту та психології 
ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА 

Спеціалізація Менеджмент персоналу 
Спеціальність 073 Менеджмент 
Галузь знань 07 Управління та  адміністрування 
Рівень вищої освіти  Другий 
Ступінь вищої освіти  Магістр 
Загальна кількість кредитів 
ЄКТС 

90 

Термін навчання  1 рік 5 місяців 
1 Вимоги до рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання за  

освітньо-професійною програмою 
– освітній ступінь вищої освіти бакалавра (за умов набуття відповідного 
досвіду для прийому на навчання може володіти спеціальностями в та-
ких напрямках суміжної професійної діяльності: економічна, маркетин-
гова, зовнішньоекономічна, освітня, науково-дослідницька); 

– умови прийому на програму регламентуються Правилами прийому до 
КНТЕУ 

2 Перелік навчальних дисциплін  

Навчальні дисципліни 

Кількість 
кредитів 
ЄКТС 

(для кожної 
дисципліни) 

Місце в ло-
гічній 

послідовності 
вивчення 

(рік навчання)
1. Соціальний менеджмент 6 1 
2. Організаційна поведінка 6 1 
3. Корпоративне управління 4,5 1 
4. Кадровий аудит 6 1 
5.1. Методологія і організація наукових 

досліджень 3 1 5.2. Методика викладання у вищій школі 
5.3. Інтелектуальна власність 
6.1.Договірне право 4,5 1 6.2. Міжнародне приватне право 
7. Соціальне лідерство 4,5 1 
8. Управління розвитком персоналу 4,5 1 
9. Інформаційні системи і технології 
в управлінні організацією 4,5 1 
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Продовження таблиці 
 

Навчальні дисципліни 

Кількість 
кредитів 
ЄКТС 

(для кожної 
дисципліни) 

Місце в ло-
гічній 

послідовності 
вивчення 

(рік навчання)
10.1. Правові засади вирішення трудових 

спорів 3 1 
10.2. Корпоративне право 
11.1. Управління ризиками підприємства 4,5 1 11.2. Управління проектами 
12. Управління кар’єрою 3 2 
13. Управління змінами 3 2 
14.1. Кроскультурний менеджмент 3 2 14.2. Креативний менеджмент 
Виробнича практика 9 1 
в т.ч. переддипломна практика 3 2 
Випускна кваліфікаційна робота та захист 18 2 
Форма проведення атестації здобувачів 
вищої освіти 

Захист випускної 
кваліфікаційної роботи 

Частка (у процентному співвідношенні) 
дисциплін обов’язкового змісту підготовки 46,7 

3 Очікувані результати навчання  
Компетентності, якими повинен оволодіти магістр 

Загальні  • Гнучкість мислення. Відкритість до застосування 
сукупності знань та формування компетентностей для 
розуміння та розв’язання складних проблем та задач зі 
збереженням критичного ставлення до сталих науко-
вих концепцій. 

• Адаптивність. Здатність вирішувати нові проблеми 
менеджменту під впливом змін у мінливому та склад-
ному середовищі функціонування підприємств. 

• Робота в колективі та команді. Здатність вирішувати 
управлінські завдання в команді за участю лідера, фор-
мування навичок дисциплінованості, планування та 
управління часом, підтримувати врівноважені стосун-
ки з членами колективу та команди, споживачами та 
іншими представниками сфери життєдіяльності. 

• Науково-дослідницька діяльність. Володіння навич-
ками роботи з різними джерелами інформації, набуття 
вмінь ініціювати та виконувати наукові дослідження, 
що призводять до отримання нових знань, оцінювати 
та аналізувати соціально-економічні процеси і явища 
на різних рівнях 
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Закінчення таблиці 
 

 Компетентності, якими повинен оволодіти магістр 
 Загальні • Комунікаційна діяльність. Здатність до ефективної 

взаємодії між суб’єктами комунікативних процесів та 
представлення складної комплексної інформації, вмін-
ня усного і письмового спілкування державною та іно-
земними мовами, дотримання загальноприйнятих норм 
поведінки та моралі в міжособистісних відносинах. 

• Соціальна відповідальність та активна громадянсь-
ка позиція. Здатність до якісного виконання обов’язків 
відповідно до норм законодавства, захисту інтересів дер-
жави, прав людини, поєднання суспільних, колектив-
них та індивідуальних інтересів 

 Фахові 
(спеціальні) 

Знання і розуміння: 
– змісту політичних, економічних, соціальних і культур-
них процесів в суспільстві, їх впливу на розвиток 
ринку праці; 

– законів, закономірностей та принципів функціонування 
системи менеджменту персоналу; 

– чинників регулювання процесів зайнятості населення; 
– методології проведення наукових досліджень з 
менеджменту персоналу та методики викладання про-
фесійно-орієнтованих дисциплін. 
Застосування знань і розумінь: 
– розробляти ефективну кадрову політику в організації; 
– забезпечувати дотримання принципів соціального 
партнерства при збалансуванні інтересів роботодавців 
та найманих працівників. 

– впроваджувати результативні зміни в системі 
менеджменту персоналу; 
Формування суджень:  
– обґрунтування механізму реалізації трудового потен-
ціалу працівника; 

– обґрунтування стратегії соціально відповідальної пове-
дінки підприємства; 

– оцінювання ефективності системи менеджменту пер-
соналу в організації 
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4.4. Освітньо-професійна програма «Менеджмент інноваційної 
діяльності» 
Керівник проектної групи (гарант освітньої програми) – д-р екон. 
наук, проф. Федулова Л.І. 

 
Київський національний торговельно-економічний університет 

Факультет економіки, менеджменту та психології 
ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА  

Спеціалізація Менеджмент інноваційної діяльності 
Спеціальність 073 Менеджмент 
Галузь знань 07 Управління та адміністрування 
Рівень вищої освіти Другий 
Ступінь вищої освіти Магістр 
Загальна кількість кредитів ЄКТС 90 
Термін навчання 1 рік 5 місяців 
1 Вимоги до рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання за  

освітньо-професійною програмою 
– освітній ступінь вищої освіти бакалавра (за умов набуття відповідного 
досвіду для прийому на навчання може володіти спеціальностями в 
таких напрямках суміжної професійної діяльності: економічна, марке-
тингова, зовнішньоекономічна, освітня, науково-дослідницька); 

– умови прийому на програму регламентуються Правилами прийому до 
КНТЕУ 

2 Перелік навчальних дисциплін  

Навчальні дисципліни 

Кількість 
кредитів 
ЄКТС 

(для кожної 
дисципліни) 

Місце в ло-
гічній 

послідовності 
вивчення 

(рік навчання)
1. Інноваційний розвиток підприємства 6 1 
2. Маркетинг інновацій 4,5 1 
3. Фінансовий менеджмент 6 1 
4. Інтелектуальна власність 6 1 
5.1. Договірне право 4,5 1 5.2. Міжнародне приватне право
6.1. Консалтинг 

3 1 6.2. Методика викладання у вищій школі
6.3. Методологія і організація наукових 

досліджень 
7. Управління проектами 4,5 1 
8. Інформаційні системи і технології 
в управлінні організацією 4,5 1 

9. Інвестиційний менеджмент 3 1 
10.1. Міжнародно-правове регулювання 

інтелектуальної власності 4,5 1 
 



 53

Продовження таблиці 
 

Навчальні дисципліни 

Кількість 
кредитів 
ЄКТС 

(для кожної 
дисципліни) 

Місце в ло-
гічній 

послідовності 
вивчення 

(рік навчання)
10.2. Інвестиційне право  
12. Інноваційна політика 3 2 
11.1. Бізнес-планування 4,5 1 11.2. Управління ризиками підприємства
13.1. Управління змінами 3 2 13.2. Управління вартістю підприємства
14.1. Трансфер технологій 3 2 14.2. Креативний менеджмент
Виробнича практика 9 1 
в т.ч. переддипломна практика 3 2 
Випускна кваліфікаційна робота та захист 18 2 
Форма проведення атестації здобувачів 
вищої освіти 

Захист випускної 
кваліфікаційної роботи

Частка (у процентному співвідношенні) 
дисциплін обов’язкового змісту підготовки 41,7 

3 Очікувані результати навчання 
Компетентності, якими повинен оволодіти магістр 

Загальні  • Гнучкість мислення. Здатність до застосування сукуп-
ності знань та формування компетентностей для розумін-
ня та розв’язання складних проблем та задач зі збережен-
ням критичного ставлення до сталих наукових концепцій. 

• Креативність. Здатність вирішувати нові проблеми 
менеджменту під впливом змін у мінливому та складному 
середовищі функціонування підприємств. 

• Здатність працювати в команді. Здатність вирішувати 
управлінські завдання в команді за участю лідера, форму-
вання навичок дисциплінованості, планування та управ-
ління часом. 

• Здатність до науково-дослідницької діяльності. Воло-
діння навичками роботи з різними джерелами інформації, 
набуття вмінь ініціювати та виконувати наукові досліджен-
ня що призводять до отримання нових знань. 

• Комунікативні навички. Здатність до ефективного кому-
нікування та до представлення складної комплексної інфор-
мації у різних формах,з використанням інформаційно-ко-
мунікаційних технологій та відповідних технічних термінів. 

• Дотримання етичних норм. Здатність досягнення необ-
хідних змін та розуміння ролі менеджменту в суспільстві з 
метою якісного виконання функцій у сфері майбутньої 
професії та врахування її впливу на соціальні проблеми 
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Закінчення таблиці 
 Компетентності, якими повинен оволодіти магістр 
 Загальні • Володіння аналітичними навичками. Здатність здійс-

нювати аналіз інновацій в економіці, управлінні, сфері 
торгівлі, аналізувати та оцінювати соціально-економічні 
процеси, що мають місце в суспільстві й прогнозувати їх 
розвиток на інноваційній основі 

 Фахові 
(спеціальні) 

Знання і розуміння: 
– змісту політичних, економічних, соціальних і культурних 
процесів в суспільстві, їх впливу на інноваційну діяль-
ність підприємств; 

– законів, закономірностей та принципів формування інно-
ваційних систем та розвитку інноваційних процесів 
в менеджменті; 

– методології наукових досліджень інноваційних процесів 
та методики викладання професійно-орієнтованих дис-
циплін. 
Застосування знань і розумінь: 
– формувати інфраструктурне забезпечення інноваційної 
діяльності підприємства; 

– розробляти бізнес-плани інноваційних проектів; 
– забезпечувати комерціалізацію інновацій та трансфер тех-
нологій. 
Формування суджень: 
– оцінювання інноваційного потенціалу підприємства; 
– обґрунтування інноваційної стратегії підприємства; 
– раціоналізація взаємодії між суб’єктами інноваційної 
діяльності підприємства 

 
 
5. Інформація про освітні компоненти (дисципліни). 
 
Загальні розділи програм навчання за спеціалізаціями «Менеджмент 

організацій», «Торговельний менеджмент», «Менеджмент 
персоналу» та «Менеджмент інноваційної діяльності» 

 
5.1. Назва. Методологія і організація наукових досліджень. 
5.2. Тип. За вибором. 
5.3. Рік навчання. 2016/17. 
5.4. Семестр. I. 
5.5. Лектор, науковий ступінь, посада. Федулова Л.І., д-р екон. 
наук, проф.; Мошек Г.Є., канд. екон. наук, проф. 
5.6. Результати навчання. Оволодіння студентами методологією 
проведення наукових досліджень та практичними навичками щодо їх 
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застосування для аналізу економічних процесів у мікро- і макроеко-
номіці, зокрема у сфері торгівлі, а також впровадження результатів 
наукових досліджень у діяльність підприємства. 
5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Мікроекономі-
ка», «Макроекономіка», «Соціологія», «Статистика», «Електронний 
документообіг». 
5.8. Зміст. Сутність, предмет і методи вивчення дисципліни. Прин-
ципи організації та методологічні основи науково-дослідної роботи. 
Вибір, обґрунтування теми науково-дослідної роботи та розроблення 
робочої гіпотези. Організація збору, обробки та аналізу інформації. 
Методика проведення наукових досліджень. Узагальнення, розробка і 
обґрунтування висновків та пропозицій, оформлення результатів 
дослідження. Обговорення результатів наукових досліджень та орга-
нізація їх впровадження у практику. 
5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси / засоби. 
1. Державний стандарт України 3008-95. Документація. Звіти у сфері 
науки і техніки. Структура і правила оформлення. – Київ : 
Держстандарт України, 1996. 

2. Білуха М.Г. Методологія наукових досліджень : підруч. для бакалав-
рів, магістрів і асп. екон. спец. вищ. навч. закл. / М.Г. Білуха. – 
Київ : АБУ, 2002. – 480 с. 

3. Економічні дослідження (методологія, інструментарій, організація, 
апробація) : навч. посіб. / за ред. А.А. Мазаракі. – Київ : Київ. нац. 
торг.-екон. ун-т, 2010. – 280 с. 

4. Основи методології та організації наукових досліджень : навч. 
посіб. для студ., курсантів, аспіран. і ад’юнтів / за ред. 
А.Є. Конверського. – Київ : Центр навч. літ., 2010. – 352 с. 

5. Сисоєва С.О. Методологія науково-педагогічних досліджень: під-
ручник / С.О. Сисоєва, Т.Є. Кристопчук. – Рівне: Волинські 
обереги, 2013. – 360 с. 

5.10. Заплановані навчальні заходи та методи викладання. 
Тематичні та проблемні лекції, семінарські заняття та практичні 
заняття із застосуванням методів, у т.ч. підготовки до виступів на 
конференціях, «круглих столах», виставках, конкурсах з візуальним 
супроводженням; підготовка студентських робіт до публікацій, вис-
тупів з науково-дослідним проектом, обговорення результатів дослі-
джень, дискусії, роботи у малих групах. 
5.11. Методи оцінювання:  
– поточний контроль (усне опитування, тестування, захист міні-проектів); 
– підсумковий контроль (залік). 
5.12. Мова навчання та викладання. Українська. 
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5.1. Назва. Методика викладання у вищій школі.  
5.2. Тип. За вибором. 
5.3. Рік навчання. 2016/17. 
5.4. Семестр. І. 
5.5. Лектор, науковий ступінь, посада. Федулова Л.І., д-р екон. 
наук, проф.; Мошек Г.Є., канд. екон. наук, проф. 
5.6. Результати навчання. Опанування майбутніми фахівцями теоре-
тичними і практичними питаннями викладання економічних дисцип-
лін; вміннями розробляти технологічні процеси навчання, обирати 
методи та форми навчання економічних дисциплін, розробляти 
навчально-дидактичні матеріали за темами програми, застосовувати 
сучасні інформаційні технології при викладанні економічних дисциплін. 
5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Психологія», 
«Управління персоналом». 
5.8. Зміст. Глобальні освітні тенденції. Взаємозв’язок сучасної освіти 
з тенденціями розвитку економіки. Професійна мобільність. Внесок 
освіти в економічне зростання. Проблеми розвитку економічної осві-
ти в Україні. Концепції освіти та неперервного навчання, їх характе-
ристика. Андрагогіка як теорія навчання дорослих. Цілі викладача 
при навчанні дорослих. Сутність концепції бізнес-освіти. Структура 
інноваційного освітнього середовища для підготовки економістів. 
Методика викладання в дидактичній системі навчальних дисциплін 
вищого навчального закладу. Методологічні підходи до навчання. 
Предмет, завдання та закони дидактики. Принципи, завдання, цілі та 
функції навчання. Викладання як складний, багатогранний і творчий 
процес. Педагогічна майстерність. Методи і форми навчання. Резуль-
тативність та ефективність навчання. Інформаційно-комунікаційні 
технології у викладанні економічних дисциплін. 
5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси / засоби. 
1. Вітвицька С.С. Основи педагогіки вищої школи : метод. посіб. для 
студ. магістратури / С.С. Вітвицька. – Київ : Центр навч. літ., 2003. – 
316 с. 

2. Нагаєв В.М. Методика викладання у вищій школі : навч. посіб. – 
Київ : Центр навч. літ., 2007. – 232 с. 

3. Освітні технології : навч.-метод. посіб. / за ред. С.У. Пехоти. – 
Київ : А.С.К., 2001. – 256 с. 

4. Федулова Л.І. Методика викладання економічних дисциплін : навч. 
посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Л.І. Федулова. – Миколаїв : Іліон, 
2011. – 372 с. 

5.10. Заплановані навчальні заходи та методи викладання. Поєд-
нання традиційних та тренінгових методів викладання з використан-
ням інноваційних технологій: лекції (тематичні, проблемні); семі-
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нарські / практичні заняття (кейси, ділові та рольові ігри, робота в 
проектних групах). 
5.11. Методи оцінювання: 
− поточний контроль (тестування; усне та письмове опитування; 

перевірка ситуаційного завдання тощо); 
− підсумковий контроль (залік). 
5.12. Мова навчання та викладання. Українська. 
 
 
5.1. Назва. Інтелектуальна власність. 
5.2. Тип. За вибором (для спец. «Менеджмент інноваційної діяльнос-
ті» – обов’язкова). 
5.3. Рік навчання. 2016/17. 
5.4. Семестр. I. 
5.5. Лектор, науковий ступінь, посада. Дараганова Н.В., канд. юрид. 
наук, доц. 
5.6. Результати навчання. Формування системи знань про сутність 
інтелектуальної власності; об’єкти та суб’єкти інтелектуальної влас-
ності; правову охорону авторського права, суміжних прав, винаходів, 
корисних моделей, промислових зразків, нетрадиційних результатів 
інтелектуальної власності, засобів індивідуалізації суб’єктів госпо-
дарського обороту, товарів, робіт і послуг; захист від недобросовісної 
конкуренції; відповідальність за порушення прав інтелектуальної 
власності; набуття навичок практичного застосування знань, отрима-
них під час вивчення дисципліни. 
5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Правознавство», 
«Управління інноваціями». 
5.8. 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 власнос-
ті. Правова охорона засобів індивідуалізації суб’єктів господарського 
обороту, товарів, робіт і послуг. Поняття та правовий захист комер-
ційних (фірмових) найменувань; торговельної марки та географічних 
значень. Захист від недобросовісної конкуренції. Відповідальність за 
порушення прав інтелектуальної власності. 
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5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби. 
1. Бошицький Ю.Л. Право інтелектуальної власності : навч. посіб. для 
студ. вищ. навч. закл. / Ю.Л. Бошицький / Київ. ун-т права НАН 
України. – Київ : Логос, 2007. – 488 с. 

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. – 260 с. 

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. – 456 с. 

4. Право інтелектуальної власності / за ред. О.А. Підопригори, 
О.Д. Святоцького. – Київ : Ін Юре, 2004. – 672 с. 

5. Право інтелектуальної власності : академ. курс : підруч. для студ. 
вищ. навч. закл. / за ред. О.П. Орлюк, О.Д. Святоцького. – Київ : Ін 
Юре, 2007. – 696 с. 

5.10. Заплановані навчальні заходи та методи викладання. Поєд-
нання традиційних та нетрадиційних методів викладання із вико-
ристанням інноваційних технологій: лекції (оглядова), семінарські 
заняття (презентація / дискусія / комунікативний метод / моделювання 
ситуацій/ інше). 
5.11. Методи оцінювання: 
– поточний контроль (тестування, усне / письмове опитування, 

комплексна контрольна робота тощо); 
– підсумковий контроль (залік). 
5.12. Мова навчання та викладання. Українська. 
 
 
5.1. Назва. Договірне право. 
5.2. Тип. За вибором. 
5.3. Рік навчання. 2016/17. 
5.4. Семестр. І. 
5.5. Лектор, науковий ступінь, посада. Пальчук П.М., канд. юрид. 
наук, доц.; Біленко М.С., канд. юрид. наук, старш. викл. 
5.6. 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 регулюван-
ня господарських договірних відносин, особливостей господарсько-
правової відповідальності, а також вмінь визначати: умови участі 
суб’єктів господарювання в договірних правовідносинах; види дого-
ворів за законодавством України; умови притягнення суб’єктів госпо-
дарювання до господарсько-правової відповідальності; класифікувати 
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за певними ознаками господарсько-правові зобов’язання, в тому числі 
договори. 
5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Правознавст-
во», «Електронний документообіг». 
5.8. Зміст. Предмет, метод та система договірного права. Основні 
принципи договірного права. Джерела договірного права. Суб’єкти 
договірного права. Зобов’язання та договір в господарському дого-
вірному праві. Види господарських договорів за законодавством 
України. Договори направлені на передачу майна у власність, у 
тимчасове користування щодо виконання робіт та надання послуг. 
5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби. 
1. Беляневич О.А. Господарське договірне право України (теоретичні 
аспекти) : монографія. – Юрінком Інтер, 2006. – 592 с. 

2. Вавженчук С.Я. Договірне право : навч. посіб. / С.Я. Вавженчук; 
Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана. – Київ : КНЕУ, 2011. – 
584 с. 

3. Вінник О.М. Господарське право : навч. посіб. для студ. вищ. навч. 
закл. – 2-ге вид., змін., доп. – Київ : Всеукраїнська асоціація 
видавців «Правова єдність», 2008. – 766 с. 

4. Кузнєцова Н.С. Договірне право України. Загальна частина: навч. 
посіб. / Н.С. Кузнєцова, О.А. Беляневич, С.М. Бервено та ін.; за ред. 
О.В. Дзери. – Київ : Юрінком Інтер, 2008. – 891 с. 

5. Харитонов Є.О. Цивільне право України : підручник / 
Є.О. Харитонов, О.І. Харитонова, О.В. Старцев. – 3-тє вид., 
перероб. i доп. – Київ : Істина, 2011. – 808 с. 

5.10. Заплановані навчальні заходи та методи викладання. Поєднання 
традиційних та нетрадиційних методів викладання із використанням 
інноваційних технологій: лекції (оглядова, тематична, проблемна, 
лекція-консультація), семінарські / практичні заняття (презентація / 
дискусія/ комунікативний метод / моделювання ситуацій тощо). 
5.11. Методи оцінювання:  
− поточний контроль (тестування; усне/ письмове опитування, / 
дайджесту/ огляду/ звіту/ конспекту/ презентації/ ситуаційного 
завдання тощо); 

− підсумковий контроль (залік). 
5.12. Мова навчання та викладання. Українська. 
 
5.1. Назва. Управління проектами. 
5.2. Тип. Обов’язкова (для спец. «Торговельний менеджмент» та 
«Менеджмент персоналу» – за вибором). 
5.3. Рік навчання. 2016/17. 
5.4. Семестр. ІI. 
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5.5. Лектор, науковий ступінь, посада. Присяжнюк А.Ю., канд. 
екон. наук, доц.; Підкамінний І.М., канд. екон. наук, доц.; Кудлай В.С., 
канд. екон. наук, доц.; Совершенна І.О., канд. техн. наук, доц. 
5.6. Результати навчання. Опанування теоретичних засад проектної 
діяльності та формування у майбутніх фахівців практичних вмінь і 
навичок застосування специфічних методів та інструментів в управ-
лінні проектами, а також набуття фахових компетенцій з планування, 
організації та контролю проектів з метою підвищення ефективності 
діяльності організації та створення передумов її розвитку. 
5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Економіка і 
фінанси підприємства», «Менеджмент», «Управління персоналом», 
«Управління інноваціями». 
5.8. Зміст. Управління проектами в системі менеджменту організації. 
Обґрунтування проекту. Планування проекту. Управління часом 
виконання проекту. Планування ресурсного забезпечення проекту. 
Контролювання виконання проекту. Управління ризиками проектів. 
Управління якістю проекту. Управління персоналом у проектах. 
5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби.  
1. Бушуєв С.Д. Управління проектами та програмами : підручник для 
студ. вищ. навч. закл. / С.Д. Бушуєв, Н.С. Бушуєва, А.Я. Казарєзов, 
К.В. Кошкін та ін. – Миколаїв : Вид-во Торубари О.С., 2010. – 352 с.  

2. Гонтарева І.В. Управління проектами : підручник / І.В. Гонтарева. – 
Харків : ХНЕУ, 2011. – 443 с. 

3. Ноздріна Л.В. Управління проектами : підруч. для студ. вищ. навч. 
закл. /Л.В. Ноздріна, В.І. Ящук, О.І. Полотай; за заг. ред. 
Л.В. Ноздріної. – Київ : Центр навч. літ., 2010.  – 432 с. 

4. Тарасюк Г.М. Управління проектами : навч. посіб. для студ. вищ. 
навч. закл. / Г.М. Тарасюк. – Київ : Каравела, 2012. – 344 с. 

5. Тян Р.Б. Управління проектами : підручник для студ. вищ. навч. 
закл. / Р.Б. Тян, Б.І. Холод, В.А. Ткаченко. – Київ : Центр навч. літ., 
2003. – 224 с. 

6. Управління проектами : вітчизняний і зарубіжний досвід : моногра-
фія / М. Ажажа та ін. ; під ред. С. Чернова та ін. – Запоріжжя : РВВ 
ЗДІА, 2015. – 349 с. 

5.10. Заплановані навчальні заходи та методи викладання. Поєд-
нання традиційних і нетрадиційних методів навчання з викорис-
танням 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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5.11. Методи оцінювання:  
– поточний контроль (тестування, перевірка виконання ситуаційних 
вправ та творчих задач, індивідуальних робіт, рольових та прак-
тичних вправ, презентації індивідуальних та групових проектів); 

– підсумковий контроль (екзамен). 
5.12. Мова навчання та викладання. Українська. 
 
5.1. Назва. Інформаційні системи і технології в управлінні організацією. 
5.2. Тип. Обов’язкова. 
5.3. Рік навчання. 2016/17. 
5.4. Семестр. ІI. 
5.5. Лектор, науковий ступінь, посада. Демідов П.Г., канд. техн. 
наук, доц. 
5.6. Результати навчання. Формування у майбутніх фахівців систе-
ми знань щодо: призначення, класифікації, структури, компонентів та 
етапів побудови інформаційних систем (ІС) в управлінні організа-
цією, здатностей самостійно проектувати та розробляти комп’ютерні 
програми з предметної області; аналізувати та використовувати 
інформаційні системи, інформаційні засоби і технології фахового 
спрямування. 
5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Економічна 
інформатика», «Менеджмент», «Управління персоналом». 
5.8. Зміст. Роль інформаційних і телекомунікаційних технологій в 
управління організацією. Національна програма інформатизації та її 
основні завдання. Економічна інформація та її класифікація. Сутність 
та види інформаційних систем управління організацією. Корпоративні 
інформаційні системи (КІС). Моделі управління підприємствами в 
інформаційних системах (MRP, MRPII, ERP та ін.). Система фінансо-
вого моделювання та бізнес-планування Project Expert. Комп’ютерна 
система управління проектами Microsoft Project. CASE-технології 
розробки моделей: бізнес-процесів (BPWin) та даних (ERWin). 
Комплексні рішення управління бізнес-процесами підприємства ком-
панії «1С» та корпорації ПАРУС. Інтегровані ІС та їх класи. Програм-
ний комплекс «Галактика». Система управління ресурсами підприєм-
ства Oracle Application. Розподіл модулів на групи управління: 
фінансами, матеріальними потоками, виробництвом, проектами та їх 
функціональні можливості. Системи управління бізнесом і фінансами: 
BPCS, Baan, Scala та їх можливості. 
5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби. 
1. Гужва В. М. Інформаційні системи і технології на підприємствах : 
навч. посіб. / В.М. Гужва. – Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2001. – 
400 с. 
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2. Кортер Дж. Microsoft Project 2000 / Джини Кортер, Анет Марквис. – 
Київ : Лори, 2002. – 641 с. 

3. Моделирование бизнес-процессов с BPWin / С.В. Маклаков. – М. : 
ДИАЛОГ–МИФИ, 2002. – 224 с. 

4. Павленко Л.А. Корпоративні інформаційні системи : навч. посіб. – 
Харків : Інжек, 2003. – 260 с. 

5. Плескач В.Л. Інформаційні системи і технології на підприємствах : 
підручник. / В.Л. Плескач, З.Г. Затонацька. – Київ : Знання, 2011. – 
718 с. 

6. Пономаренко В.С. Інформаційні системи в сучасному бізнесі / 
В.С. Пономаренко, І.С. Золотарьова, Р.К. Бутова, Г.О. Плеханова. – 
Харків : ХНЕУ, 2011. – 483 с. 

5.10. Заплановані навчальні заходи та методи викладання. 
Проблемні лекції, практичні заняття, самостійна робота. 
5.11. Методи оцінювання.  
− поточний контроль (письмове опитування – контрольна робота, 
усне опитування, перевірка самостійної роботи, тестування);  

− підсумковий контроль (залік). 
5.12. Мова навчання та викладання. Українська. 
 
5.1. Назва. Управління ризиками підприємства. 
5.2. Тип. За вибором. 
5.3. Рік навчання. 2016/17. 
5.4. Семестр. IІ. 
5.5. Лектор, науковий ступінь, посада. Кондратюк О.І., канд. екон. 
наук, доц. 
5.5. Результати навчання. Формування у студентів таких компетен-
цій: вміння визначати ризики, притаманні підприємницькій діяль-
ності; вміння ідентифікувати ризики в підприємницькій діяльності, в 
тому числі суб’єкта господарювання; вміння оцінювати ступінь ризику, 
визначати допустимий ризик підприємницької діяльності та рівень 
допустимого відхилення; вміння розрахувати рівень ризику, розроб-
ляти стратегію і тактику мінімізації негативного впливу ризиків в 
підприємницькій діяльності, вміння коректно обрати методи управ-
ління ризиками (запобігання, оптимізація, перенесення та збереження 
ризику інноваційними проектами), оцінити доцільність їх реалізації; 
вміння побудувати систему ризик-контролінгу на підприємстві. 
5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Страхування», 
«Менеджмент», «Фінансовий менеджмент». 
5.8. Зміст. Сутність та класифікація ризику. Концептуальні основи 
управління ризиками підприємства. Ідентифікація ризиків підприєм-
ства. Методичний інструментарій кількісного оцінювання ризиків 
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в діяльності підприємства. Оцінювання значимості ризиків в діяльності 
підприємства. Способи впливу на ризик в діяльності підприємства. 
Система ризик-контролінгу на підприємстві. 
5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби. 
1. Аналіз, моделювання та управління економічним ризиком : навч.-
метод. посіб. для самост. вивч. дисцип. / В.В. Вітлінський, 
П.І. Верченко. – Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2000. – 292 с. 

2. Бланк И.А. Управление финансовыми рисками / И.А. Бланк. – 
Киев : Ника-Центр, 2005. – 600 с. 

3. Гуменюк В.Я. Управління ризиками : навч. посіб. для студ. вищ. 
навч. закл. / В.Я. Гуменюк, Г.Ю. Міщук, О.О. Олійник; Нац. ун-т 
вод. гос-ва та природокористування. – Рівне : НУВГП, 2010. – 
158 с. 

4. Обґрунтування господарських рішень та оцінювання ризиків : навч. 
посіб. / за заг. ред. Л.І. Донець. – Київ : Центр навч. літ., 2012. – 
472 с. 

5. Ризикологія в економіці та підприємництві : монографія / 
В.В. Вітлінський, Г.І. Великоіваненко. – Київ : Київ. нац. торг.-
екон. ун-т, 2004. – 480 с. 

6. Сорока П.М. Аналіз, моделювання та управління ризиками : навч. 
посіб. / П.М. Сорока, Б.П. Сорока; Відкритий міжнар. ун-т розвитку 
людини «Україна». – Київ : Університет «Україна», 2011. – 270 с. 

5.10. Заплановані навчальні заходи та методи викладання. Поєд-
нання традиційних та нетрадиційних методів навчання з використан-
ням інноваційних технологій: лекції (оглядова / тематична / проблем-
на / лекція-консультація / лекція-конференція); практичні заняття 
(тренінг / презентація / дискусія моделювання ситуацій /«мозкова 
атака» / метод кейс-стаді / робота в малих групах тощо). 
Поєднання традиційних і нетрадиційних методів навчання з викорис-
танням інноваційних технологій: лекції (оглядова / тематична / проб-
лемна / лекція-консультація / лекція-конференція); семінарські / прак-
тичні / лабораторні заняття (тренінг / презентація / дискусія / комуні-
кативний метод / імітація / симуляція / модерація / моделювання 
ситуацій / «мозкова атака» / тренажерні завдання / метод кейс-стаді / 
робота в малих групах та ін.). 
5.11. Методи оцінювання: 
– поточний контроль (тестування; усне / письмове опитування; пере-
вірка есе / звіту / презентації / розрахунково-графічної роботи / 
проекту / вправи / задачі / ситуаційні завдання тощо); 

– підсумковий контроль (екзамен). 
5.12. Мова навчання та викладання. Українська. 
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5.1. Назва. Управління змінами. 
5.2. Тип. Обов’язкова (для спец. «Торговельний менеджмент» та 
«Менеджмент інноваційної діяльності» – за вибором). 
5.3. Рік навчання. 2017/18. 
5.4. Семестр. ІІІ. 
5.5. Лектор, науковий ступінь, посада. Бай С.І., д-р екон. наук, зав. 
кафедри; Миколайчук І.П., канд. екон. наук, доц.; Присяжнюк А.Ю., 
канд. екон. наук, доц. 
5.6. Результати навчання. Формування у майбутніх фахівців ціліс-
ної системи теоретичних знань та практичних навичок з управління 
змінами в організаціях, розуміння принципів та особливостей зас-
тосування сучасного інструментарію реалізації змін та вироблення 
навичок щодо оцінювання ефективності та результативності управ-
ління змінами. 
5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Менеджмент», 
«Управління персоналом», «Управління проектами», «Стратегічне 
управління», «Управління інноваціями». 
5.8. Зміст. Зміни як основа розвитку організації. Природа та джерела 
змін в організації. Типи, види та рівні змін в організації. Моделі 
управління змінами в організації. Процес управління змінами в 
організації. Організаційна діагностика: необхідність проведення і 
зміст. Методи та інструменти управління організаційними змінами. 
Поведінка персоналу в управлінні організаційними змінами. Роль 
команд та робочих груп в управлінні змінами. Стратегії управління 
змінами в організації. Організаційний розвиток у системі змін. 
Результативність та ефективність управління змінами. 
5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби.  
1. Ашмарина С.И. Управление изменениями : учеб. пособие / 
С.И. Ашмарина, Б.Н. Герасимов. – М. : Рид Групп, 2011. – 208 с. 

2. Бай С.І. Розвиток організації: політика, потенціал, ефективність : 
монографія / С.І. Бай. – Київ : Київ. нац. торг-екон. ун-т, 2009. – 
280 с. 

3. Воронков Д.К. Управління змінами на підприємстві: теорія та 
прикладні аспекти : монографія / Д.К. Воронов. – Харків : ІНЖЕК, 
2010. – 340 с. 

4. Кузьмін О.Є. Управління змінами : навч. посіб. / О.Є. Кузьмін, 
В.В. Яцура, І.І. Грибик, А.М. Грищук та ін. – Львів : Вид-во 
Львівської політехніки, 2014. – 356 с. 

5. Сєріков А.В. Управління організаційними змінами : навч. посіб. – 
Київ : Бурун Книга, 2013. – 263 с. 
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5.10. 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, роз-
робка та презентація проектів, розв’язання розрахунково-аналітичних 
задач, участь у рольових іграх, виконання практичних та аналітичних 
вправ, самостійна робота студентів. 
5.11. Методи оцінювання:  
− поточний контроль (тестування, перевірка індивідуальних завдань, 
обговорення ситуаційних вправ, вирішення практичних задач, 
захист індивідуальних та групових проектів); 

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

Загальні розділи програм навчання за спеціалізаціями 
«Менеджмент організацій», «Торговельний менеджмент»  

та «Менеджмент персоналу»  
 
5.1. Назва. Корпоративне управління. 
5.2. Тип. Обов’язкова. 
5.3. Рік навчання. 2016/17. 
5.4. Семестр. I. 
5.5. Лектор, науковий ступінь, посада. Дєєва Н.Е., д-р екон. наук, 
проф. 
5.6. Результати навчання. Опанування майбутніми фахівцями теоре-
тичних знань у сфері проблем корпоративного управління, вміннями 
та навичками щодо застосування інструментарію формування корпо-
ративних стратегій та управління корпоративними об’єднаннями. 
5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Правознавст-
во», «Менеджмент»», «Стратегічне управління».  
5.8. Зміст. Теоретичні основи корпоративного управління. Інфраструк-
тура корпоративного середовища. Учасники корпоративних відносин 
та органи корпоративного управління. Моделі та міжнародні стандарти 
корпоративного управління. Організаційний механізм корпоратив-
ного управління. Тактичне і стратегічне управління корпораціями. 
Управління корпоративними витратами. Економічний механізм 
корпоративного управління. Звітність та контролювання в системі 
корпоративного управління. Управління державними корпоратив-
ними правами. Ефективність та якість корпоративного управління. 
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5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси /засоби.  
1. Ігнатьєва І.А. Корпоративне управління : підручник / І.А. Ігнатьєва, 
О.І. Гарафонова. – Київ : Центр навч. літ., 2013. – 600 с. 

2. Мальська М.П. Корпоративне управління : теорія та практика : 
підручник / М.П. Мальська, Н.Л. Мандюк, Ю.С. Занько. – Київ : 
Центр навч. літ., 2012. – 360 с. 

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

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

5.10. Заплановані навчальні заходи та методи викладання. Поєд-
нання традиційних і нетрадиційних методів навчання з викорис-
танням інноваційних технологій: тематичні та проблемні лекції, 
метод кейс-стаді, практичні завдання з використанням інформаційних 
технологій, презентацій, розв’язання творчих задач, самостійна 
робота студентів. 
5.11. Методи оцінювання: 
− поточний контроль (тестування, перевірка індивідуальних завдань, 
ситуаційних вправ, аналітично-розрахункових та творчих задач, 
захист індивідуальних та групових проектів);  

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

Загальні розділи програми навчання 
спеціалізацій «Менеджмент організацій», «Торговельний 
менеджмент» та «Менеджмент інноваційної діяльності» 

 
5.1. Назва. Фінансовий менеджмент. 
5.2. Тип. Обов’язкова (для спец. «Торговельний менеджмент» – за 
вибором). 
5.3. Рік навчання. 2016/17. 
5.4. Семестр. I. 
5.5. Лектор, науковий ступінь, посада. Нагорнюк О.В., канд. екон. 
наук, доц. 
5.6. Результати навчання. Формування у майбутніх фахівців систе-
ми знань та практичних навичок з управління фінансами підприємств. 
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5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Макроеконо-
міка», «Мікроекономіка», «Бухгалтерський облік», «Економіка і 
фінанси підприємства». 
5.8. Зміст. Сутність, мета та завдання фінансового менеджменту. 
Методичні засади побудови систем забезпечення фінансового мене-
джменту. Управління активами підприємства. Управління капіталом 
підприємства. Основи управління інвестиціями підприємства. Управ-
ління грошовими потоками підприємства. Управління фінансовими 
ризиками. Основи антикризового фінансового управління. 
5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби. 
1. Бланк І.О. Управління фінансами підприємств : підручник / 
І.О. Бланк, Г.В. Ситнік. – Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2007. – 
780 с. 

2. Бланк І.О. Управління фінансами підприємств і об’єднань : навч. 
посіб. / І.О. Бланк, Г.В. Ситнік. – Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 
2006. – 183 с. 

3. Бланк И.А. Управление финансовыми ресурсами / И.А. Бланк. – 
Київ : Ника-центр ; Эльга, 2010. – 768 с. 

4. Бригхэм Ю.Ф. Финансовый менеджмент : пер. с англ. / 
Ю.Ф. Бригхэм, М.С. Эрхардт ; под ред. Е.А. Дорофеева. – 10-е изд. – 
СПб. : Питер, 2011. – 480 с. 

5. Фінансовий менеджмент: методика розв’язання практичних зав-
дань : навч. посіб. / І.Г. Ганечко, Г.В. Ситник, В.С. Андрієць та ін. – 
Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2015. – 244 с. 

6. Ситник Г.В. Фінанси торгівлі : монографія / Г.В. Ситник. – Київ : 
Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2014. – 672 с. 

5.10. Заплановані навчальні заходи та методи викладання. 
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). 
5.11. Методи оцінювання: 
− поточний контроль (тестування; усне / письмове опитування; 
перевірка дайджесту / звіту / конспекту / розрахунково-графічної 
роботи / проекту / вправи / задачі / ситуаційного завдання тощо); 

− підсумковий контроль (екзамен). 
5.12. Мова навчання та викладання. Українська. 
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Загальні розділи програми навчання спеціалізацій  
«Менеджмент організацій», «Менеджмент персоналу» 

та «Менеджмент інноваційної діяльності» 
 
5.1. Назва. Креативний менеджмент. 
5.2. Тип. За вибором. 
5.3. Рік навчання. 2017/18. 
5.4. Семестр. ІІІ. 
5.5. Лектор, науковий ступінь, посада. Підкамінний І.М., канд. 
екон. наук, доц. 
5.6. Результати навчання. Формування у майбутніх фахівців сучасного 
світогляду щодо генезису бізнес-організацій шляхом розвитку їх інно-
ваційного мислення, набуття професійних креативних компетенцій з 
метою досягнення ефективного функціонування та розвитку організації. 
5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Психологія», 
«Управління персоналом», «Управління інноваціями». 
5.8. Зміст. Креативний менеджмент як наука i вид управлінської 
діяльності. Креативність як інструмент формування людського та 
інтелектуального капіталу підприємства. Творчий потенціал особис-
тості та його оцінювання. Джерела виникнення креативних ідей на 
підприємстві. Методи психологічної активізації мислення і розши-
рення уяви. Методи спрямованого пошуку ідей. Критерії вибору 
методів генерування ідей. Оцінка результативності роботи креативної 
команди. Методи колективного генерування ідей та їх застосування. 
Управління креативною організацією. Мотивація креативності 
персоналу. Підходи до креативного навчання персоналу. Керівник 
організації як лідер креативного менеджменту. 
5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби. 
1. Божидарнік Т.В. Креативний менеджмент : навч. посіб. для студ. 
вищ. навч. закл. / Т.В. Божидарнік, Н.М. Василик. – Херсон : ОЛДІ-
ПЛЮС, 2014. – 496 с. 

2. Йохна М.А. Економіка й організація інноваційної діяльності : навч. 
посіб. / М.А. Йохна, В.В. Стадник. – Київ : Академія, 2005. – 400 с. 

3. Креативний менеджмент : навч. посіб. / О.Є. Кузьмін, С.В. Князь, 
І.В. Литвин, Д.К. Зінкевич. – Львів : Вид-во Львівської політехніки, 
2010. – 124 с. 

4. Макаренко О.Г. Креативный менеджмент : учебное пособие / 
О.Г. Макаренко, В.Н. Лазарев. – Ульяновск : УлГТУ, 2011. – 154 с. 

5. Свидрук І.І. Креативний менеджмент : навч. посіб. / І.І. Свидрук. – 
Київ : Центр навч. літ., 2012. – 224 с. 

6. Ястремська О.М. Мотивація креативності новаторів : монографія / 
О.М. Ястремська, О.І. Бардадим. – Х. : ХНЕУ, 2013. – 212 с. 
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5.10. Заплановані навчальні заходи та методи навчання. Поєднання 
традиційних і нетрадиційних методів викладання з використанням 
інноваційних технологій: лекції (оглядові, тематичні, проблемні, лекції-
конференції, лекції-дискусії); практичні заняття (тренінги, презентації, 
дискусії, робота в малих групах, кейс-стаді, моделювання ситуацій). 
5.11. Методи оцінювання:  
− поточний контроль (тестування, перевірка індивідуальних завдань, 
обговорення ситуаційних вправ, вирішення практичних задач, 
захист індивідуальних та групових проектів); 

− підсумковий контроль (залік). 
5.12. Мова навчання та викладання. Українська. 
 
 

Загальні розділи програм навчання за спеціалізаціями 
«Менеджмент організацій» та «Торговельний менеджмент» 

 
5.1. Назва. Менеджмент ЗЕД. 
5.2. Тип. За вибором. 
5.3. Рік навчання. 2016/17. 
5.4. Семестр. I. 
5.5. Лектор, науковий ступінь, посада. Олейніков Ю.О., канд. екон. 
наук, доц. 
5.6. Результати навчання. Формування у студентів умінь і навичок 
щодо ефективного використання здобутих знань для самостійного 
аналізу зовнішнього середовища підприємства та перспектив розвит-
ку ЗЕД на зовнішньому ринку; засвоєння методичних підходів щодо 
аналізу та оцінки поточного стану ЗЕД, вироблення навичок розробки 
та реалізації оперативних та стратегічних планів у сфері ЗЕД; здійс-
нення оцінки та управління ризиками ЗЕД; проведення заходів щодо 
контролю за реалізацією планів зовнішньоекономічного розвитку 
підприємства. 
5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Економіка і фі-
нанси підприємства», «Менеджмент», «ЗЕД підприємства», «Страте-
гічне управління». 
5.8. Зміст. Теоретичні основи менеджменту зовнішньоекономічної 
діяльності. Методологічні засади управління ЗЕД. Функції та методи 
управління. Організаційно-правові основи менеджменту зовнішньо-
економічної діяльності підприємства. Організаційна структура управ-
ління зовнішньоекономічним підрозділом підприємства. Система 
менеджменту ЗЕД. Стратегічний менеджмент. Операційний менедж-
мент. Міжнародний менеджмент. Процес управління ЗЕД. Механізм 
аналізу зовнішньоекономічної діяльності підприємства. Особливість 
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планування у процесі управління зовнішньоекономічною діяльністю. 
Технології обґрунтування управлінських рішень при здійсненні ЗЕД. 
Система контролю та управління ризиками у менеджменті зовнішньо-
економічної діяльності. 
5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби. 
1. Кириченко О.А. Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності / 
О.А. Кириченко. – Київ : Знання-Прес, 2008. – 384 с. 

2. Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності : навч. посіб. / 
Т.М. Мельник, В.М. Костюченко, Л.П. Кудирко та ін. ; за заг. ред. 
А.А. Мазаракі. – Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2012. – 824 с. 

3. Олейніков Ю.О. Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності : 
опорний конспект лекцій / Ю.О. Олейніков. – Київ : Київ. нац. 
торг.-екон. ун-т, 2014. – 170 с. 

4. Міжнародний менеджмент : навч. посіб. / І.О. Піддубний, 
І.Е. Астахова, Л.М. Бондаренко та ін. ; за заг. ред. І.О. Піддубного. – 
Харків : ІНЖЕК, 2011. – 252 с. 

5. Международный менеджмент : учеб. для вузов / под ред. 
С.Э. Пивоварова, Д.И. Баркана, Л.С. Тарасевича, А.Й. Мойзеля. – 
СПб. : Питер, 2000. – 624 с. 

6. Рум’янцев А.П. Зовнішньоекономічна діяльність : навч. посіб. / 
А.П. Рум’янцев, Н.С. Рум’янцева. – 2-ге вид., переробл. і допов. – 
Київ : Центр навч. літ., 2012. – 296 с. 

5.9. Заплановані навчальні заходи та методи викладання. Тема-
тичні та проблемні лекції, практичні та семінарські заняття із застосу-
ванням методів роботи у малих групах, проведення дискусій, розв’я-
зок ситуаційних вправ, вирішення аналітичних та практичних вправ; 
презентація проектів, доповідей, есе, дайджестів; захист індивідуаль-
ної роботи (звіту). 
5.11. Методи оцінювання:  
– поточний контроль (усне та письмове опитування, тестування, 
перевірка дайджестів, презентацій, індивідуальних звітів, модульна 
контрольна робота); 

– підсумковий контроль (екзамен). 
5.12. Мова навчання та викладання. Українська. 
 
5.1. Назва. Бренд-менеджмент. 
5.2. Тип. За вибором. 
5.3. Рік навчання. 2016/17. 
5.4. Семестр. І. 
5.5. Лектор, науковий ступінь, посада. Ромат Є.В., д-р наук держ. 
упр., зав. кафедри; Яцюк Д.В., канд. екон. наук, доц.; Файвішенко 
Д.С., канд. екон. наук, асист.  
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5.6. Результати навчання. Формування системи теоретичних та 
практичних знань щодо сутності діяльності компанії з формування 
сильного бренда та ефективності бренд-менеджменту, розуміння 
концептуальних засад системного управління діяльністю у сфері 
брендингу, набуття вмінь розробки і прийняття управлінських рішень 
у цьому напрямі діяльності. 
5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Маркетинг», 
«Менеджмент», «Управління інноваціями». 
5.8. Зміст. Поняття та сутність бренд-менеджменту. Суб’єкти бренд-
менеджменту. Керівник компанії як бренд-менеджер. Бренд як об’єкт 
управління. Функції бренда. Моделі бренда. Система управління роз-
витком бренда. Планування бренда. Формування архітектури бренда. 
Інформаційне забезпечення бренд-менеджменту. Організація бренд-
менеджменту. Контроль ефективності бренд-менеджменту. Комуніка-
ційне забезпечення формування бренда. 
5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби. 
1. Грошев И.В. Системный бренд-менеджмент : учебник / И.В. Грошев, 
А.А. Краснослободцев. – М. : Юнити-Дана, 2015. – 655 с. 

2. Кендюхов О.В. Бренд-менеджмент : навч. посіб. / О.В. Кендюхов, 
К.Ю. Ягельська, Д.С. Файвішенко. – Донецьк : ДВНЗ «ДонНТУ», 
2013.  

3. Кендюхов О.В. Брендинг : принципи управління та методологія 
оцінки : монографія / О.В. Кендюхов, Д.С. Файвішенко. – МОНМС 
України. – Донецьк : ДонНУЕТ, 2012. – 227 c. 

4. Ромат Е.В. Реклама : учеб. для вузов / Е.В. Ромат. – 7-е узд. – СПб. : 
Питер, 2008. – 540 с. 

5. Старов С.А. Управление брендами : учебник / С.А. Старов. – С.-Петерб. 
гос. ун-т, Высш. шк. менеджмента. – 3-е изд. – СПб. : Изд-во 
Высшей школы менеджмента, 2015. – 499 с. 

5.10. Заплановані навчальні заходи та методи викладання. Поєд-
нання традиційних та нетрадиційних методів викладання із викорис-
танням інноваційних технологій: лекції (оглядова, тематична, проб-
лемна, лекція-консультація); практичні заняття (презентація, дискусія, 
комунікативний метод, «мозкова атака», метод кейс-стаді, робота в 
малих групах). 
5.11. Методи оцінювання: 
− поточний контроль (опитування, тестування, перевірка виконання 
індивідуальних проектів, ситуаційні завдання); 

− підсумковий контроль (екзамен). 
5.12. Мова навчання та викладання. Українська. 
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5.1. Назва. Конкурентне право.  
5.2. Тип. За вибором. 
5.3. Рік навчання. 2016/17. 
5.4. Семестр. ІІ. 
5.5. Лектор, науковий ступінь, посада. Бакалінська О.О., д-р юрид. 
наук, зав. кафедри. 
5.6. Результати навчання. Оволодіння студентами знаннями щодо: 
правових засад діяльності Антимонопольного комітету України, 
особливостей виявлення і припинення правопорушень у сфері захисту 
економічної конкуренції, правового режиму діяльності монопольних 
суб’єктів; вміннями здійснювати правову кваліфікацію відносин у 
конкурентних правовідносинах, визначати дії (бездіяльність), що 
порушують права суб’єктів господарювання на чесну та добросовісну 
конкуренцію та обирати ефективні способи захисту та відновлення 
порушених прав. 
5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Правознавст-
во», «Макроекономіка», «Мікроекономіка». 
5.8. Зміст. Поняття конкурентного права. Предмет конкурентного 
права. Особливості конкурентних правовідносин. Метод конкурент-
ного права. Правове регулювання забезпечення якості конкуренції та 
існування конкурентного середовища. Нормативне та організаційне 
регулювання економічної конкуренції в Україні. Поняття, зміст та 
напрями конкурентної політики держави. Система державних органів, 
що здійснюють державну політику в сфері захисту економічної кон-
куренції. Процесуальні засади діяльності антимонопольних органів. 
Припинення порушень законодавства про захист економічної 
конкуренції. Правові засади контролю за економічною концентрацією 
підприємців в Україні. Правове регулювання діяльності природних і 
державних монополій. 
5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби.  
1. Андрощук Г.О. Конкурентне право України: правові засади захисту 
від недобросовісної конкуренції / Г.О. Андрощук, С.В. Шкляр. – 
Київ : Юстиніан, 2012. – 486 с. 

2. Лагутін В.Д. Антимонопольна діяльність : підручник / В.Д. Лагутін, 
Л.С. Головко, Ю.І. Крегул та ін. ; за ред. В.Д. Лагутіна. – Київ : 
Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2005. – 580 с. 

3. Бакалінська О.О. Організаційно-правові засади захисту конкуренції 
в Україні : монографія / О.О. Бакалінська. – Київ : Київ. нац. торг.-
екон. ун-т, 2005. – 196 с. 

4. Бакалінська О.О. Конкурентне право : навч. посіб. / 
О.О. Бакалінська. – Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2010. – 379 с. 
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5. Про захист економічної конкуренції : Закон України: коментар на 
основі порівняльного аналізу з правилами конкуренції ЄС. – Київ : 
Альфа-Прайм, 2006. 

5.10. Заплановані навчальні заходи та методи викладання. Тема-
тичні та проблемні лекції, практичні заняття з використанням 
ситуаційних та творчих завдань, сучасних інформаційних технологій. 
5.11. Методи оцінювання: 
− поточний контроль (опитування на семінарських, практичних занят-
тях та індивідуальних консультаціях, перевірка індивідуальних 
завдань. тестування; вирішення ситуаційних завдань; 

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

Загальні розділи програми навчання спеціалізацій  
«Менеджмент організацій» та «Менеджмент персоналу»  

 
5.1. Назва. Корпоративне право. 
5.2. Тип. За вибором. 
5.3. Рік навчання. 2016/17. 
5.4. Семестр. I (для спец. «Менеджмент персоналу» – ІІ). 
5.5. Лектор, науковий ступінь, посада. Пальчук П.М., канд. юрид. 
наук, доц. 
5.6. Результати навчання. Формування у студентів сукупності знань 
щодо: поняття, предмету та основних принципів корпоративного 
права, його джерел в Україні, сутності основних інститутів, порядку 
створення корпорацій, корпоративного управління комерційними 
юридичними особами та їх припинення, майнових прав та обов’язків 
учасників корпоративних відносин та засад їх правового регулювання, 
а також вмінь визначити: правовий статус учасників корпоративних 
відносин, їх прав та обов’язків, порядок формування органів управ-
ління підприємств, господарських товариств, способи захисту прав і 
законних інтересів суб’єктів корпоративних відносин, особливості 
корпоративного управління різними видами комерційних організацій. 
5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Правознавст-
во», «Менеджмент». 
5.8. Зміст. Поняття і ознаки корпоративного права. Система корпора-
тивного 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 
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здійснюють захист корпоративних прав фізичних та юридичних осіб, 
територіальних громад та держави. 
5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби. 
1. Акціонерне право : навч. посіб. для вищ. навч. закл. / О.М. Вінник, 
В.С. Щербина ; за ред. В.С. Щербини. – Київ : Атіка, 2000. – 264 с. 

2. Вінник О.М. Господарське право : навч. посіб. для студ. вищ. навч. 
закл. / О.М. Вінник.  – 2-ге вид., змін., доп. – Київ : Правова єдність, 
2008. – 766 с. 

3. Корпоративне право : навч. посіб. / О.В. Гарагонич, 
С.М. Грудницька, Е.Е. Бекірова та ін. ; за заг. ред. О.В. Гарагонича, 
С.М. Грудницької. – Київ : Слово, 2014. – 314 с. 

4. Мамутов В.К. Хозяйственное право : учебник для студ. юрид. и 
экон. вузов / В.К. Мамутов, Г.Л. Знаменский, К.С. Хахулина и др. – 
Киев : Юринком Интер, 2002. – 897 с. 

5. Пальчук П.М. Корпоративне право : навч. посіб. / П.М. Пальчук. – 
Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2015. – 316 с. 

6. Смітюх А.В. Корпоративне право України. Практикум : навч. посіб. 
для студ. вищ. навч. закл. – Київ : Істина, 2011. – 182 с. 

5.10. Заплановані навчальні заходи та методи викладання. Поєд-
нання традиційних та нетрадиційних методів викладання із викорис-
танням інноваційних технологій: лекції (оглядові, тематичні, проб-
лемні, лекції-конференції, лекції-дискусії); семінарські заняття (пре-
зентація / дискусія / комунікативний метод / моделювання ситуацій 
тощо). 
5.11. Методи оцінювання: 
− поточний контроль (тестування, усне / письмове опитування, комп-
лексна контрольна робота тощо); 

− підсумковий контроль (залік). 
5.12. Мова навчання та викладання. Українська. 
 
5.1. Назва. Соціальне лідерство. 
5.2. Тип. За вибором (для спец. «Менеджмент персоналу» – 
обов’язкова). 
5.3. Рік навчання. 2016/17. 
5.4. Семестр. IІ. 
5.5. Лектор, науковий ступінь, посада. Латигіна Н.А., д-р політ. 
наук, зав. кафедри. 
5.6. Результати навчання. Формування цілісної, логічної, послідовної 
системи знань про феномен соціального лідерства як базового елементу 
групової організації, набуття навичок визначати рольові функції і 
типологічні характеристики лідерства, управління соціальними конф-
ліктами в команді. 
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5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Психологія», 
«Менеджмент», «Управління персоналом». 
5.8. Зміст. Сутність соціального лідерства в організації. Влада в орга-
нізаціях. Джерела влади. Тактика і стратегія ефективного застосу-
вання влади. Динаміка влади: як втрачається влада, як змінюються 
організації. Рольові функції і типологічні характеристики лідерства. 
Політичний лідер: суть і типологія. Соціально-психологічний портрет 
лідера. Авторитарні політичні лідери. Демократичні політичні лідери. 
Особистісний ресурс та основні компетенції в реалізації лідерської 
позиції. Командоутворення як ключова задача лідерів-керівників. 
Соціальні конфлікти в команді і управління ними. Проблеми форму-
вання політичних лідерів. 
5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби. 
1. Кухта Б. Політичні еліти і лідери / Б. Кухта, Н. Теплоухова. – Львів, 

2014. – 325 с. 
2. Пфеффер Д. Власть, влияние и политика в организациях / 
Д. Пфеффер. – М. : Манн, Іванов и Фербер, 2014. – 464 с. 

3. Зущик Ю. Фігури. Політичне лідерство в сучасній Україні / Ю. Зу-
щик, О. Кривошеєнко, В. Яблонський. – Київ, 2011. – 215 с. 

4. Головатий М.Ф. Політичний менеджмент / М.Ф. Головатий. – Київ, 
2015. – 264 с. 

5. Бандурка А.М. Психология власти / А.М. Бандурка, В.А. Друзь. – 
Харьков : Ун-т внутр. дел, 2013. – 295 с. 

6. Казмиренко В.П. Социальная психология организаций / 
В.П. Казмиренко. – Київ : МЗУУП, 2013. – 370 с. 

5.10. Заплановані навчальні заходи та методи викладання. Поєд-
нання традиційних та нетрадиційних методів викладання із викорис-
танням інноваційних технологій: лекції (оглядова); семінарські та 
практичні заняття з проведенням групових тренінгів, презентацій / 
моделюванням ситуацій / дискусій / кейс-стаді тощо. 
5.11. Методи оцінювання. 
– поточний (опитування, комп’ютерне тестування, письмові конт-
рольні роботи, перевірка ситуаційних вправ); 

– підсумковий (екзамен). 
5.12. Мова навчання та викладання. Українська. 
 
5.1. Назва. Кроскультурний менеджмент. 
5.2. Тип. За вибором. 
5.3. Рік навчання. 2017/18. 
5.4. Семестр. ІІІ. 
5.5. Лектор, науковий ступінь, посада. Дєєва Н.Е., д-р екон. наук, 
проф.; Білявська Ю.В., канд. екон. наук, доц. 
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5.6. Результати навчання. Формування у майбутніх фахівців системи 
теоретичних знань та набуття практичних вмінь і навичок щодо побу-
дови ефективної системи кроскультурного менеджменту на підприєм-
ствах в умовах глобалізаційних процесів їх функціонування та розвитку. 
5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Психологія», 
«Менеджмент», «Управління персоналом». 
5.8. Зміст. Культура у міжнародних ділових відносинах. Поняття 
культури. Класифікація моделей культур. Визначення та предмет 
кроскультурного менеджменту. Історія виникнення кроскультурного 
менеджменту. Методи дослідження. Симптоми та причини кроскуль-
турного шоку. Фази та подолання кроскультурного шоку. Цінності, 
поведінка, ставлення: міжкультурна розмаїтість. Проблеми міжкуль-
турного спілкування. Розуміння повідомлень у різних культурах. 
Культурні розбіжності в стилі управління. Культурні параметри 
виробничих відносин. Вплив національної культури на організаційні 
відносини. Культурні параметри організаційної поведінки. Культурні 
архетипи організацій. Стратегії розпізнавання культури організації. 
Стратегії управління культурним різноманіттям. Теорії мотивації та їх 
кроскультурний аспект. Ставлення до роботи в різних культурах. 
Теорія мотивації в багатокультурному середовищі. 
5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби.  
1. Міжнародний менеджмент : навч. посіб. / М.І. Юхименко, 
Л.П. Гацька, М.В. Півторак. – Київ : Центр навч. літ., 2011. – 488 с. 

2. Персикова Т.Н. Межкультурная комуникация и корпоративная 
культура / Т.Н. Персикова. – М. : Логос, 2012. – 224 с. 

3. Тодорова Н.Ю. Кроскультурний менеджмент : навч. посіб. / 
Н.Ю. Тодорова. – Донецьк : ДонНТУ, 2008. – 330 с. 

4. Тромпенарс Ф. Национально-культурные различия в контексте 
глобального бизнеса / Ф. Тромпенарс, Хемпден-Ч. Тернер / пер. с 
англ. Е.П. Самсонова. – Минск : Попурри, 2004. – 528 с. 

5. Холден Н. Дж. Кросс-культурный менеджмент. Концепция когни-
тивного менеджмента : пер. с англ. ; под ред. Б.Л. Ерёмина. – М. : 
ЮНИТИ-ДАНА, 2005. – 384 с. 

5.10. Заплановані навчальні заходи та методи викладання. Проблемні 
лекції, практичні заняття, які передбачають розв’язання ситуаційних 
завдань, аналіз конкретних ситуацій, вирішення практичних завдань. 
5.11. Методи оцінювання:  
− поточний контроль (тестування, перевірка індивідуальних завдань, 
обговорення ситуаційних вправ, вирішення практичних задач, 
захист індивідуальних та групових проектів);  

− підсумковий контроль (залік). 
5.12. Мова навчання та викладання. Українська. 
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Загальні розділи програми навчання спеціалізацій  
«Менеджмент організацій» та «Менеджмент інноваційної діяльності»  
 
5.1. Назва. Інвестиційний менеджмент. 
5.2. Тип. За вибором (для спец. «Менеджмент інноваційної діяль-
ності» – обов’язкова). 
5.3. Рік навчання. 2016/17. 
5.4. Семестр. IІ. 
5.5. Лектор, науковий ступінь, посада. Гуляєва Н.М., канд. екон. 
наук, проф. 
5.6. Результати навчання. Здобуття студентами знань і набуття 
навичок з питань розроблення інвестиційної стратегії підприємства, 
аналізу інвестиційної привабливості проектів, методів оцінювання 
їхньої ефективності, ризиків, ліквідності, формування інвестиційного 
фінансового портфеля та програм реальних інвестицій підприємства. 
5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Економіка і 
фінанси підприємства», «Менеджмент», «Фінансовий менеджмент». 
5.8. Зміст. Сутність, мета та функції інвестиційного менеджменту. 
Методологічні засади та методичний інструментарій інвестиційного ме-
неджменту. Оцінка та прогнозування розвитку інвестиційного ринку. 
Інвестиційна стратегія підприємства. Політика формування інвести-
ційних ресурсів підприємства. Управління реальними інвестиціями 
підприємства. Правила прийняття інвестиційних рішень. Формування 
програми реальних інвестицій підприємства. Особливості управління 
інноваційними інвестиціями підприємства. Управління фінансовими 
інвестиціями підприємства. Управління портфелем фінансових інвес-
тицій підприємства. 
5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби. 
1. Бланк І.О. Інвестиційний менеджмент : підручник / І.О. Бланк, 
Н.М. Гуляєва. – Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2003. – 398 с. 

2. Бланк И.А. Основы инвестиционного менеджмента : в 2-х т. / 
И.А. Бланк. – Київ : Ника-центр ; Эльга, 2004. – 560 с. 

3. Виленский П.И. Оценка эффективности инвестиционных проектов / 
П.И. Виленский. – М. : Альпина-Бизнес, 2004. – 888 с. 

4. Гуляєва Н.М. Інвестиційний менеджмент: методика розв’язання 
практичних завдань : навч. посіб. / Н.М. Гуляєва, І.М. Вавдійчик ; 
заг. ред. Н.М. Гуляєвої. – Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2015. – 
220 с. 

5. Ковалев В.В. Инвестиции : учебник / В.В. Ковалев. – М. : Велби, 
2005. – 424 с. 

5.10. Заплановані навчальні заходи та методи викладання. Поєд-
нання традиційних і нетрадиційних методів навчання з використан-
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ням інноваційних технологій: лекції (оглядова / тематична / проб-
лемна / лекція-консультація / лекція-конференція / бінарна / дуальна); 
семінарські / практичні / лабораторні заняття (тренінг / презентація/ 
дискусія / комунікативний метод / імітація / симуляція / модерація/ 
моделювання ситуацій / «мозкова атака» / тренажерні завдання / 
метод кейс-стаді / робота в малих групах / інше). 
5.11. Методи оцінювання: 
− поточний контроль (тестування; усне / письмове опитування; пере-
вірка реферату / огляду / звіту / презентації / розрахунково-графіч-
ної роботи / проекту / вправи / задачі / ситуаційного завдання тощо); 

− підсумковий контроль (екзамен). 
5.12. Мова навчання та викладання. Українська. 
 
5.1. Назва. Інвестиційне право. 
5.2. Тип. За вибором. 
5.3. Рік навчання. 2016/17. 
5.4. Семестр. ІI. 
5.5. Лектор, науковий ступінь, посада. Біленко М.С., канд. юрид. 
наук, старш. викл. 
5.6. Результати навчання. Формування комплексу теоретичних знань 
з питань інвестиційного права як визначальної економіко-правової 
категорії сучасного суспільства, в т.ч.: нормативно-правових актів 
України, що регулюють інвестиційні відносини; суб’єкти та об’єкти 
інвестиційного права, види інвестиційної діяльності, вмінь застосо-
вувати чинне інвестиційне законодавство, вирішувати правовими 
засобами ситуації, які виникли в інвестиційних правовідносинах. 
5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Правознавство», 
«Економіка і фінанси підприємства». 
5.8. Зміст. Поняття та предмет інвестиційного права. Державне регу-
лювання інвестування та гарантії захисту інвестицій. Корпоративна 
форма інвестування. Договірна форма інвестування. Інвестування у 
формі капітального будівництва. Інноваційне інвестування. Іноземне 
інвестування. Окремі види договірного інвестування. Спільне 
інвестування. 
5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби: 
1. Вінник О.М. Інвестиційне право України : підручник / О.М. Вінник. – 
Київ : Центр навч. літ., 2009. – 616 с. 

2. Інвестування : підручник. Затверджено МОН / за ред. Л.О. Омеля-
нович. – Київ : Знання, 2012. – 278 с. 

3. Коссак В. Іноземні інвестиції в Україні (цивільно-правовий аспект) / 
В. Коссак. – Львів : Центр Європи, 1996. – 215 с. 
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4. Майорова Т. В. Інвестиційна діяльність : навч. посіб. / Т.В. Майо-
рова. – Київ : Центр навч. літ., 2004. – 580 с. 

5. Основи інвестиційного права : навч. посіб. / за заг. ред. 
В.Д. Чернадчука. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Суми : Університ. 
книга; Київ : Княгиня Ольга, 2005. – 384 с. 

5.10. Заплановані навчальні заходи та методи викладання. Поєд-
нання традиційних та нетрадиційних методів викладання із викорис-
танням інноваційних технологій: лекції (оглядові, тематичні, проблемні, 
лекції-конференції), семінарські та практичні заняття (презентація / 
дискусія / комунікативний метод / моделювання ситуацій / інше). 
5.11. Методи оцінювання: 
– поточний контроль (тестування, усне та письмове опитування, 
комплексна контрольна робота тощо); 

– підсумковий контроль (екзамен). 
5.12. Мова навчання та викладання. Українська. 
 
5.1. Назва. Бізнес-планування. 
5.2. Тип. За вибором. 
5.3. Рік навчання. 2016/17. 
5.4. Семестр. IІ. 
5.5. Лектор, науковий ступінь, посада. Афанасьєв К.М., канд. екон. 
наук, старш. викл. 
5.6. Результати навчання. Формування у студентів сучасного еконо-
мічного мислення, набуття навичок оцінювання бізнес-плану, визначен-
ня змісту бізнес-плану і сукупності методів, способів та інструментів, 
які використовуються на практиці під час його розроблення. 
5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Економіка і 
фінанси підприємства», «Менеджмент», «Маркетинг», «Стратегічне 
управління». 
5.8. Зміст. Бізнес-план як інструмент управління бізнесом у ринковій 
системі господарювання. Підготовча стадія розроблення бізнес-плану. 
Структура, логіка розроблення та оформлення бізнес-плану. Продукт 
(послуги) та ринок. Маркетинг-план. Виробничий план. Організаційний 
план. Оцінка ризиків. Фінансовий план. Презентація бізнес-плану. 
5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби. 
1. Збірник бізнес-планів з коментарями і рекомендаціями / В.М. По-
пов, С.І. Ляпунов, І.В. Безлепкін та ін. – Київ : Центр навч. літ. – 
М. : КноРус, 2003. – 382 с. 

2. Кирлик Т.Н. Краткий курс бизнес-планирования : учеб. пособие / 
Т.Н. Кирлик. – Харків : Изд-во НУА ; Консул, 2005. – 240 с. 

3. Маниловский Р.Г. Бизнес-план / Р.Г. Маниловский. – М. : Финансы 
и статистика, 2002. – 160 с. 
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4. Чапин К. Handmade : придумай и сделай бизнес своими руками / 
Кари Чапин ; пер. с англ. И. Айзятуловой. – М. : Макс, Иванов и 
Фербер, 2015. – 272 с. 

5. Черняк В.З. Бизнес-планирование : учеб. пособие для студ. вузов. – 
4-е изд., перераб. и доп. / под ред. В.З. Черняка, Г.Г. Чараева. – М. : 
Юнити-Дана, 2010. – 591 с. 

6. Ясинський В.В. Бізнес-планування. Теорія і практика : навч. посіб. / 
В.В. Ясинський, О.О. Гайдай. – Київ : Каравела, 2004. – 232 с. 

5.10. Заплановані навчальні заходи та методи викладання. Поєд-
нання традиційних і нетрадиційних методів навчання з використан-
ням інноваційних технологій: лекції (тематична / проблемна / лекція-
консультація / лекція-конференція); практичні заняття (тренінг / 
презентація / дискусія / комунікативний метод / модерація / моделю-
вання ситуацій / «мозкова атака» / тренажерні завдання / робота 
в малих групах та ін.). 
5.11. Методи оцінювання. 
– поточний контроль (тестування; усне / письмове опитування; пере-
вірка підготовленого есе / дайджесту / звіту / конспекту / розрахун-
ково-графічні роботи / задачі / ситуаційні завдання тощо); 

– підсумковий контроль (екзамен). 
5.12. Мова навчання та викладання. Українська. 
 
5.1. Назва. Управління вартістю підприємства. 
5.2. Тип. За вибором. 
5.3. Рік навчання. 2017/18. 
5.4. Семестр. ІІI. 
5.5. Лектор, науковий ступінь, посада. Стасюк Л.Л., канд. екон. 
наук, доц. 
5.6. Результати навчання. Теоретична та практична підготовка сту-
дентів у напрямі здобуття вартісного мислення, що із відповідною 
підтримкою сприятиме вдосконаленню навичок з управління вартістю 
підприємства. 
5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Економіка і 
фінанси підприємства», «Управління проектами». 
5.8. Зміст. Теоретичні засади формування категорії «вартість (цінність) 
підприємства». Теоретичні засади управління вартістю (цінністю) під-
приємства. Інструменти впливу на ринкову вартість (цінність) під-
приємства. Моделювання зростання вартості (цінності) підприємства. 
5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби. 
1. Бусов В.И. Оценка стоимости предприятия (бизнеса) / В.И. Бусов, 
О.А. Землянский, А.П. Поляков. – М. : Юрайт, 2013. – 432 с. 
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2. Дамодаран А. Инвестиционная оценка. Инструменты и методы 
оценки любых активов / А. Дамодаран. – М. : Альпина Паблишер, 
2010. – 1344 с. 

3. Капитализация предприятий: теория и практика : монографія / под 
ред. И.П. Булеева, Н.Е. Брюховецкой; НАН Украины, Ин-т эконо-
мики пром-сти; ДонУЭП. – Донецк, 2011. – 328 с. 

4. Когденко В.Г. Управление стоимостью компании. Ценностно-ориен-
тированный менеджмент. / В.Г. Когденко, М.В. Мельник. – М. : 
Юнити-Диана, 2012 – 448 с. 

5. Фінансове забезпечення розвитку підприємств : монографія / 
І.О. Бланк, Н.М. Гуляєва та ін. ; за ред. І.О. Бланка. – Київ : Київ. 
нац. торг.-екон. ун-т, 2011. – 344 с. 

6. Фролова Л.В. Формирование бизнес-модели предприятия : учебник / 
Л.В. Фролова, Е.С. Кравченко. – Київ : Центр навч. літ., 2012. – 384 с. 

5.3. Заплановані навчальні заходи та методи викладання. Поєд-
нання традиційних та нетрадиційних методів навчання із використан-
ням інноваційних технологій: лекції (оглядова/ тематична/ проблемна/ 
бінарна/ дуальна/ лекція із заздалегідь запланованими помилками); 
практичні заняття (тренінг / презентація / дискусія / модерація / мо-
делювання ситуацій / «мозкова атака» / тренажерні завдання / метод 
кейс-стаді/ робота в малих групах / інше). 
5.11. Методи оцінювання: 
− поточний контроль (тестування; усне / письмове опитування; перевірка 
дайджесту / звіту / конспекту / презентації / розрахунково-графічної 
роботи / проекту / вправи / задачі / ситуаційного завдання тощо); 

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

Загальні розділи програми навчання спеціалізацій  
«Менеджмент персоналу» та «Менеджмент інноваційної діяльності»  
 
5.1. Назва. Міжнародне приватне право. 
5.2. Тип. За вибором. 
5.3. Рік навчання. 2016/17. 
5.4. Семестр. І. 
5.5. Лектор, науковий ступінь, посада. Гончаренко О.М., канд. 
юрид. наук, доц. 
5.6. Результати навчання. Знати і розуміти сутність міжнародного 
приватного права і його роль в організації міжнародних економічних 
зв’язків, основні міжнародно-правові угоди і конвенції з регулювання 
приватноправових відносин, ускладнених іноземним елементом, 
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вітчизняне законодавство з питань міжнародного приватного права, 
орієнтуватися в особливостях законодавства окремих держав з регу-
лювання договірних відносин; вміти застосувати норми права при 
укладенні міжнародних комерційних контрактів, вирішувати практичні 
питання з обґрунтуванням і використанням нормативно-правових 
джерел та практики їх застосування, зокрема, при оцінці критеріїв 
ефективності логістичних систем. 
5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Правознавство», 
«Господарське право». 
5.8. Зміст. Предмет і сфера дії міжнародного приватного права. 
Подолання колізійної проблеми як основний метод МПП. Колізійне 
право. Загальні поняття і категорії МПП. Питання уніфікації і гармо-
нізації в процесі інтернаціолізації права. Правовий статус фізичних і 
юридичних осіб у МПП. Договірні відносини у міжнародному обігу. 
Міжнародні перевезення. Зобов’язання внаслідок завдання шкоди. 
Міжнародний комерційний арбітраж. 
5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби. 
1. Батрименко В.І. Міжнародне право : навч. посіб. / В.І. Батрименко. – 
Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2014. – 324 с. 

2. Коломацька С.П. Транснаціональне торгове право : навч. посіб. / 
С.П. Коломацька. – Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2015. – 204 с. 

3. Міжнародне публічне право : підручник / за ред. В.М. Репецького. – 
2-ге вид., стер. – Київ : Знання, 2012. – 437 с. 

4. Про міжнародне приватне право : Закон України від 23.06.2005 
№ 2709–IV // Міжнар. приватне право : наук.-практ. ком. Закону. – 
Харків : Одіссей, 2008. – 352 с. 

5. Тимченко Л.Д. Міжнародне право : підручник / Л.Д. Тимченко, 
В.П. Кононенко. – Київ : Знання, 2012. – 631 с. 

6. Фастовець А.С. Міжнародне право : навч.-метод. посіб. для самост. 
вивч. дисц. / А.С. Фастовець ; Держ. вищ. навч. заклад «Київський 
національний економічний ун-т ім. Вадима Гетьмана». – Київ : 
КНЕУ, 2007. – 240 с. 

5.10. Заплановані навчальні заходи та методи викладання. Тема-
тичні та проблемні лекції, практичні і семінарські заняття з вико-
ристанням ситуаційних завдань і практики міжнародних комерційних 
арбітражів. 
5.11. Методи оцінювання:  
– поточний контроль (усне опитування, перевірка індивідуальних зав-
дань та реферативних повідомлень, вирішення ситуаційних завдань, 
комплексна контрольна робота);  

– підсумковий контроль (залік). 
5.12. Мова навчання та викладання. Українська. 
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Індивідуальні розділи програми навчання 
спеціалізації «Менеджмент організацій» 

 
5.1. Назва. Публічне управління. 
5.2. Тип. Обов’язкова.  
5.3. Рік навчання. 2016/17. 
5.4. Семестр. I. 
5.5. Лектор, науковий ступінь, посада. Науменко Р.А., д-р держ. 
упр., проф.; П’ятницька Г.Т., д-р екон. наук, проф. 
5.6. Результати навчання. Оволодіння майбутніми фахівцями теоре-
тичними знаннями з питань публічного управління та набуття практич-
них вмінь і навичок щодо застосування законів, принципів, методів, 
технологій та процедур в управлінні суб’єктами публічної сфери. 
5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Державне управ-
ління та місцеве самоврядування», «Менеджмент». 
5.8. Зміст. Теоретико-методологічні засади публічного управління. 
Закони, закономірності та принципи публічного управління. Еволюція 
підходів до управління суспільством. Громадянське суспільство як 
об’єкт публічного управління. Публічне управління та муніципальна 
публічна влада. Публічно-управлінські рішення. Публічне управління 
в економічній сфері. Публічне управління в соціальній сфері. Антико-
рупційна діяльність у сфері публічного управління. 
5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби.  
1. Державне управління : підручник / А.Ф. Мельник, О.Ю. Оболенський, 
А.Ю. Васіна; за ред. А.Ф. Мельник. – Київ : Знання, 2009. – 582 с. 

2. Дзюндзюк В.Б. Ефективність діяльності публічних організацій : 
монографія / В.Б. Дзюндзюк. – Х. : Вид-во ХарРІ УАДУ «Магістр», 
2003. – 236 с. 

3. Міненко М.А. Публічне управління: теорія та методологія : 
монографія / М.А. Міненко. – Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 
2014. – 404 с. 

4. Публічне управління та адміністрування : навч. посіб. / Ю.Г. Кальниш, 
Т.М. Лозинська, В.І. Тимцуник ; Полтав. держ. аграр. акад. – 
Полтава : РВВ ПДАА, 2015. – 279 с. 

5. Публічне управління в забезпеченні сталого (збалансованого) роз-
витку : навч. посіб. / Т.К. Гречко та ін. ; Нац. акад. держ. упр. при 
Президентові України, Ін-т географії НАН України. – Київ ; Херсон : 
Грінь Д.С., 2015. – 263 с. 

6. Публічне адміністрування в Україні : навч. посіб. / за заг. ред. 
В.В. Корженка, Н.М. Мельтюхової. – Харків : Вид-во ХарРІ НАДУ 
«Магістр», 2012. – 256 с. 
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5.10. Заплановані навчальні заходи та методи викладання. Лекції 
(оглядові, тематичні, проблемні, лекції-конференції, лекції-дискусії), 
практичні заняття, що передбачають аналіз конкретних ситуацій, 
вирішення реальних публічно-управлінських практичних завдань. 
5.11. Методи оцінювання:  
− поточний контроль (тестування, перевірка індивідуальних завдань, 
ситуаційних вправ, аналітично-розрахункових та творчих задач, 
захист творчих робіт);  

− підсумковий контроль (екзамен). 
5.12. Мова навчання та викладання. Українська. 
 
 
5.1.  Назва. Антикризове управління підприємством. 
5.2.  Тип. За вибором. 
5.3.  Рік навчання. 2017/18. 
5.4.  Семестр. IІI. 
5.5.  Лектор, науковий ступінь, посада. Хіленко О.О., канд. екон. 
наук, доц. 
5.6.  Результати навчання. Формування у студентів сучасного еконо-
мічного мислення та спеціальних знань у сфері антикризового управ-
ління підприємством, здобуття практичних навичок щодо діагностики 
на підприємстві загрози банкрутства, оцінки можливостей віднов-
лення його платоспроможності, підготовки та реалізації програми 
фінансового оздоровлення. 
5.7.  Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Менеджмент», 
«Економіка і фінанси підприємства». 
5.8. Зміст. Сутність та методологія дослідження кризових явищ діяль-
ності підприємства. Система антикризового управління підприємст-
вом. Вихідні положення діагностики кризи розвитку підприємства. 
Діагностика кризового стану та загрози банкрутства підприємства. 
Діагностика наслідків виникнення ситуації банкрутства. Діагностика 
потенціалу виживання підприємства. Сутність та основи розроблення 
антикризової програми підприємства. Обґрунтування антикризових 
заходів підприємства. Організація контролю за перебігом реалізації 
антикризової програми підприємства. 
5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби. 
1. Лігоненко Л.О. Антикризове управління підприємством : підручник / 
Л.О. Лігоненко. – Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2005. – 824 с. 

2. Боронос В.Г. Управління фінансовою санацією підприємств : підруч-
ник / В.Г. Боронос, І.Й. Плікус. – Суми : Сумський державний 
університет, 2014. – 457 с. 
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3. Лігоненко Л.О. Антикризове управління підприємством : навч. 
посіб. / Л.О. Лігоненко, М.В. Тарасюк, О.О. Хіленко. – Київ : Київ. 
нац. торг.-екон. ун-т, 2005. – 377 с. 

4. Клебанова Т.С. Банкрутство і санація підприємства: теорія і прак-
тика кризового управління : монографія / Т.С. Клебанова, О.М. Бон-
дар, О.В. Мозенков. – Харків : Інжек, 2003. – 272 с. 

5. Кривов’язюк І.В. Антикризове управління підприємством : навч. 
посіб. для студ. вищ. навч. закл. / І.В. Кривов’язюк. – Київ : Кондор, 
2008. – 366 с. 

6. Скібіцький О.М. Антикризовий менеджмент : навч. посіб. для студ. 
вищ. навч. закл. / О.М. Скібіцький. – Київ : Центр навч. літ., 2009. – 
568 с. 

5.10. Заплановані навчальні заходи та методи викладання. Поєд-
нання традиційних та нетрадиційних методів навчання із використан-
ням інноваційних технологій: лекції (оглядова / тематична / проблем-
на / лекція-консультація / лекція-конференція / бінарна / дуальна / 
лекція із заздалегідь запланованими помилками); практичні заняття 
(тренінг / презентація / дискусія / комунікативний метод / імітація / 
симуляція / модерація / моделювання ситуацій / «мозкова атака» / тре-
нажерні завдання / метод кейс-стаді / робота в малих групах/ інше). 
5.11. Методи оцінювання: 
− поточний контроль (тестування; усне / письмове опитування; перевірка 
огляду / конспекту / презентації / розрахунково-графічної роботи / 
вправи / задачі / ситуаційного завдання тощо); 

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

Індивідуальні розділи програми навчання спеціалізації 
«Торговельний менеджмент» 

 
5.1. Назва. Управління бізнес-процесами в торгівлі. 
5.2. Тип. Обов’язкова. 
5.3. Рік навчання. 2016/17. 
5.4. Семестр. І. 
5.5. Лектор, науковий ступінь, посада. Бегларашвілі О.П., канд. 
екон. наук., доц. 
5.6. Результати навчання. Формування у студентів розуміння сут-
ності бізнес-процесів в торгівлі, методологічних принципів їх аналізу; 
вміння аналізувати інформаційне забезпечення дослідження бізнес-
процесів в торгівлі та закупівельної діяльності, практики формування 
та оптимізації товарного асортименту торговельного підприємства, 
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процесів ціноутворення та продажу товарів; оволодіння методичним 
інструментарієм дослідження економічної ефективності бізнес-проце-
сів в торгівлі. 
5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни: «Операційний 
менеджмент», «Організація роздрібної торгівлі», «Логістика», «Орга-
нізація оптової торгівлі». 
5.8. Зміст. Сутність, основні види та особливості бізнес-процесів в тор-
гівлі. Напрямки гармонізації та інтеграції бізнес-процесів в торгівлі. 
Методологічні принципи, цілі та завдання аналізу бізнес-процесів в 
торгівлі. Інформаційне забезпечення аналізу бізнес-процесів в тор-
гівлі. Оцінка та прогнозування економічної ефективності комерційних 
угод із закупівлі товарів торговельним підприємством. Методи 
аналізу товарного асортименту торговельного підприємства. Аналіз 
асортиментної політики торговельного підприємства та методичних 
підходів до її розробки. Аналіз практики оптимізації товарного асор-
тименту, формування та здійснення цінової політики торговельного 
підприємства. Аналіз практики розробки та здійснення стратегій про-
дажу товарів торговельним підприємством та сервісного обслугову-
вання покупців. Методологічні основи розвитку співробітництва 
торговельних підприємств та споживачів товарів. Дослідження еконо-
мічної ефективності бізнес-процесів в торгівлі. Оптимізація бізнес-
процесів в торгівлі.  
5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби.  
1. Абдикеев Н.М. Реинжиниринг бизнес-процесов. – М. : Эксмо, 2005. – 

592 с. 
2. Економічні дослідження (методологія, інструментарій, організація, 
апробація): навч. посіб. за ред. А.А. Мазаракі. – Київ : Київ. нац. 
торг.-екон. ун-т, 2010. – 280 с. 

3. Мазаракі А.А. Економічна безпека України в умовах глобалізацій-
них викликів / О.П. Корольчук, Т.М. Мельник та ін. – Київ : Київ. 
нац. торг.-екон. ун-т, 2010. – 718 с. 

4. Мазаракі А.А. Торговельне підприємство: стратегія, політика, кон-
курентоспроможність / А.А. Мазаракі, Д.М. Пшеслінський, 
І.В. Смолін. – Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2010. – 384 с. 

5. Москвітіна Т.Д. Комерційні зв’язки торговельного підприємства : 
навч. посіб. / Т.Д. Москвітіна, В.В. Черепов. – Київ : Київ. нац. 
торг.-екон. ун-т, 2002. – 126 с. 

5.10. Заплановані навчальні заходи та методи викладання. Проб-
лемні лекції, семінарські та практичні заняття з використанням 
активних та інноваційних методів навчання: розв’язок ситуаційних та 
аналітично-розрахункових задач. 
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5.11. Методи оцінювання:  
− поточний контроль (письмове опитування, тестування, співбесіди зі 
студентами, перевірка творчих завдань та ситуаційних вправ); 

− підсумковий контроль (екзамен). 
5.12. Мова навчання та викладання. Українська. 
 
 
5.1. Назва. Управління лояльністю споживачів. 
5.2. Тип. За вибором. 
5.3. Рік навчання. 2016/17. 
5.4. Семестр. І. 
5.5. Лектор, науковий ступінь, посада. Гурджиян К.В., канд. екон. 
наук, старш. викл. 
5.6. Результати навчання. Формування у студентів комплексу теоре-
тичних знань та практичних навичок щодо управління лояльністю 
споживачів. 
5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Маркетинг», 
«Організація роздрібної торгівлі», «Управління персоналом», «Орга-
нізація оптової торгівлі». 
5.8. Зміст. Сутність понять «лояльність споживачів», «задоволеність» 
та «прихильність». Типи лояльності споживачів. Сутність понять 
«маркетинг лояльності» та «маркетинг відносин». Історія становлення 
маркетингу лояльності в Україні та світі. Вплив маркетингового сере-
довища на формування лояльності споживачів. Принципи та інструмен-
ти формування та управління лояльністю споживачів. Цілі та етапи 
формування лояльності споживачів. Сутність та види програм лояль-
ності. Інформаційно-аналітичне забезпечення імплементації програм 
лояльності. Методи сегментування споживачів та визначення цільової 
аудиторії підприємства. Визначення цінності пропозиції для спожи-
вачів. Методи автоматизації програм лояльності. Види CRM-систем. 
Методи оцінювання результативності формування лояльності спожи-
вачів. Гейміфікація програм лояльності. Маркетингові комунікаційні 
стратегії управління лояльністю споживачів. 
5.9. Рекомендовані джерела ті інші навчальні ресурси/засоби. 
1. Лук’янець Т.І. Маркетингова політика комунікацій : навч. посіб. – 

2-ге вид., доп. і перероб. / Т.І. Лук’янець. – Київ : КНЕУ, 2003. – 
524 с. 

2. Примак Т.О. Маркетингові комунікації : навч. посіб. для студ. вищ. 
навч. закл. / Т.О. Примак. – Київ : Ельга; Ніка-Центр, 2003. – 280 с. 

3. Удріс Н. Рекламна комунікація : навч. посіб. / Н. Удріс. – Київ : 
Спринт-Сервіс, 2014. – 127 с. 
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4. Эффективные программы лояльности. Как привлечь и удержать 
клиентов / Ю.В. Васин, Л.Г. Лаврентьев, А.В. Самсонов. – М. : 
Альпина Бизнес Букс, 2007. – 152 с. 

5.10. Заплановані навчальні заходи та методи викладання. Поєд-
нання традиційних та нетрадиційних методів викладання із викорис-
танням інноваційних технологій: лекції (оглядова/тематична); прак-
тичні заняття (презентація, дискусія, творчі індивідуальні завдання, 
метод Кейс-стаді, модерація, робота в малих групах). 
5.11. Методи та критерії оцінювання: 
− поточний контроль (тестування; усне, письмове опитування; пере-
вірка підготовленої презентації, есе, дайджесту; ситуаційні завдання; 
захист проектів); 

− підсумковий контроль (екзамен). 
5.12. Мова навчання та викладання. Українська. 
 
5.1. Назва. Консюмерське право. 
5.2. Тип. За вибором.  
5.3. Рік навчання. 2016/17. 
5.4. Семестр. I. 
5.5. Лектор, науковий ступінь, посада. Микитенко Л.А., канд. юрид. 
наук, доц. 
5.6. Результати навчання. Формування сукупності теоретичних знань 
щодо розуміння: основних понять та складових системи споживчого 
права; загального та спеціального законодавства України в сфері 
захисту прав споживачів; основоположних принципів діяльності дер-
жавних органів з питань захисту прав споживачів та їх повноваження; 
прав та обов’язків споживачів; способів їх захисту; особливостей 
застосування відповідальності за порушення прав споживачів, а також 
вміння орієнтуватися у чинному споживчому законодавстві, правильно 
тлумачити чинне законодавство і застосовувати його на практиці. 
5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Правознавст-
во», «Маркетинг», «Менеджмент». 
5.8. Зміст. Поняття споживчого права як правового інституту. Консу-
меризм як всесвітній соціально-політичний рух. Правові основи та 
характеристика Концепції державної політики у сфері захисту прав 
споживачів. Державний захист своїх прав та гарантований рівень 
споживання як основні права споживачів. Загальна характеристика 
основних прав та обов’язків споживачів. Організаційно-правове регу-
лювання захисту прав споживачів. Система і повноваження органів 
влади у сфері захисту прав споживачів. Відповідальність за порушен-
ня законодавства про захист прав споживачів. 
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5.9. Рекомендовані джерела ті інші навчальні ресурси/засоби. 
1. Іваненко Л.М. Правове регулювання захисту прав споживачів : 
навч. посіб. / Л.М. Іваненко. – Київ : Київ. нац. торг.-екон. унт, 
2008. – 258 с. 

2. Іваненко Л.М. Захист прав споживачів : підручник / Л.М. Іваненко, 
О.М. Язвінська. – Київ : Юрінком Інтер, 2014. – 496 с. 

3. Попондопуло В.Ф. Коммерческое (предпринимательское) право : 
учебник. – 3-е изд, перераб. и доп. / В.Ф. Попондопуло. – М. : 
Норма, 2008. – 800 с. 

4. Про захист прав споживачів : Закон України № 3161-IV (3161-15) 
01.12.2005 р. // Відом. ВРУ. – 2006. – № 7. – Ст. 84. 

5. Ніколаєва Л.В. Комерційне право : навч. посіб. / Л.В. Ніколаєва, 
Л.А. Микитенко. – Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2012. – 447 с. 

6. Язвінська О.М. Історія консюмеризму : навч. посіб. / О.М. Язвінська. – 
вид. 2-ге, доповн. й переробл. – Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 
2003. – 363 с. 

5.10. Методи навчання. Поєднання традиційних і нетрадиційних ме-
тодів викладання із використанням інноваційних технологій: лекції: 
оглядова, тематична, проблемна, лекція-консультація, лекція-дискусія 
тощо; семінарські та практичні заняття (тренінг, презентація, диску-
сія, комунікативний метод, реферативні повідомлення, вирішення си-
туаційних завдань, робота в малих групах тощо), самостійна робота, 
консультації. 
5.11. Методи оцінювання: 
– поточний контроль, тестування, усне, письмове опитування, 
перевірка підготовленого есе, дайджесту, огляду, звіту, конспекту, 
презентації, вправи, задачі, ситуаційного завдання тощо; 

– підсумковий контроль (залік). 
5.12. Мова навчання. Українська. 
 
5.1. Назва. Управління комерційною діяльністю. 
5.2. Тип. Обов’язкова. 
5.3. Рік навчання. 2016/17. 
5.4. Семестр. IІ.  
5.5. Лектор, науковий ступінь, посада. Бегларашвілі О.П., канд. 
екон. наук, доц. 
5.6. Результати навчання. Отримання студентами знань щодо: функ-
ціонування суб’єктів комерційної діяльності та окремих структурних 
підрозділів, що здійснюють комерційну роботу, формування товар-
ного асортименту підприємствами роздрібної та оптової торгівлі та 
підвищення рівня його ефективності, кон’юнктури товарного ринку 
та його окремих сегментів, формування комерційних зв’язків та 
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взаємодії суб’єктів господарювання, оцінювання ефективності та 
визначення шляхів її підвищення, роздрібного продажу товарів 
торговельним підприємством та сервісного обслуговування покупців. 
5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Маркетинг», 
«Операційний менеджмент», «Організація роздрібної торгівлі», 
«Організація оптової торгівлі». 
5.7. Зміст. Сутність, суб’єкти, об’єкти та функції комерційної діяль-
ності. Поняття комерційної діяльності підприємства. Роль комерції у 
розвитку економічних процесів та суспільстві. Формування спожив-
чого попиту. Поняття та основні елементи товарного ринку. Форму-
вання комерційних зв’язків та взаємодія суб’єктів господарювання. 
Суть і функції господарського договору Структура безпеки систем 
інформаційного забезпечення взаємодії суб’єктів господарювання. 
Оптова закупівля товарів підприємства торгівлі. Етапи закупівельної 
роботи. Ефективність комерційної діяльності підприємства торгівлі. 
Інтегральний показник економічної ефективності господарської діяль-
ності підприємства. Комерційний ризик. Сутність, види та власти-
вості комерційного ризику. Фактори, суб’єкти та об’єкти ризику. 
Види ризиків у комерційній діяльності підприємства. Стратегія 
управління комерційним ризиком. 
5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби. 
1. Балабан П.Ю. Комерційна діяльність : підручник / П.Ю. Балабан, 
М.П. Балабан, Т.Л. Мітяєва та ін. ; за ред. П.Ю. Балабана. – Харків : 
Світ Книг, 2015. – 452 с. 

2. Виноградська А.М. Комерційна діяльність торговельного підприєм-
ства : навч. посіб. / А.М. Виноградська. – Київ : Київ. нац. торг.-
екон. ун-т, 2009. – 278 с. 

3. Комерційна діяльність : підручник / за ред. В.В. Апопія. – 2-ге вид., 
переробл. і допов. – Київ : Знання, 2008. – 558 с. 

4. Москвітіна Т.Д. Комерційні зв’язки торговельного підприємства : 
навч. посіб. / Т.Д. Москвітіна, В.В. Черепов. – Київ : Київ. нац. 
торг.-екон. ун-т, 2002. – 126 с. 

5. Панкратов Ф.Г. Коммерческая деятельность : учебник / 
Ф.Г. Панкратов. – Москва : Дашков и К, 2008. – 504 с. 

6. Товарознавство і торговельне підприємництво : навч. посіб. / за ред. 
А.А. Мазаракі. – Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2014. – 652 с. 

5.10. Заплановані навчальні заходи та методи викладання. 
Тематичні та проблемні лекції, практичні заняття з використанням 
активних методів навчання, а т.ч. ситуаційних та творчих завдань, 
сучасних інформаційних технологій. 
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5.11. Методи оцінювання: 
– поточний контроль (письмове опитування, тестування, обговорення 
наукових доповідей та повідомлень студентів, перевірка виконання 
творчих завдань і ситуаційних вправ, контрольна робота у формі 
тестування та розв’язання індивідуальної творчої задачі); 

– підсумковий контроль (екзамен). 
5.12. Мова навчання та викладання. Українська. 
 
 
5.1. Назва. Комерційна логістика. 
5.2. Тип. Обов’язкова. 
5.3. Рік навчання. 2016/17. 
5.4. Семестр. ІІ. 
5.5. Лектор, науковий ступінь, посада. Зіміна А.І., канд. екон. наук, 
доц. 
5.6. Результати навчання. Формування у студентів системи знань та 
вмінь щодо сутності комерційної логістики; ефективного управління 
матеріальними, інформаційними, фінансовими та іншими потоками; 
механізму створення та функціонування логістичних систем; методів 
оптимального управління логістичними процесами, визначення 
загальних витрат у логістичному ланцюгу; моделювання оптимальної 
логістичної системи та оптимального рівня логістичного сервісу. 
5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Операційний 
менеджмент», «Логістика», «Організація роздрібної торгівлі», «Орга-
нізація оптової торгівлі». 
5.8. Зміст. Комерційна логістика як фактор підвищення конкуренто-
спроможності. Організація логістики на підприємстві. Види логіс-
тичних стратегій. Логістичні рішення в обслуговуванні споживачів. 
Витрати логістичного обслуговування споживача. Аутсорсинг у комер-
ційній логістиці. Сучасні провайдери логістичних послуг. Оптиміза-
ція закупівельних рішень в логістичній системі. Логістичні системи 
управління запасами. Сучасна комп’ютерна технологія управління то-
варними запасами в логістичних системах. Організація транспорту-
вання в комерційній логістиці. Документальне супроводження ванта-
жоперевезень торговельних підприємств. Планування маршрутів 
перевезення вантажів. Маршрутизація перевезень та розробка графіка 
доставки товарів. Логістичні рішення щодо зберігання товарів на скла-
дах. Організація складування товарів. Логістика дистрибуції товарів. 
Координація та інтеграція дій логістичних посередників. Об’єкти 
логістичних рішень у дистрибуції товарів. Логістичні інформаційні 
системи. 
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5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси та засоби. 
1. Кальченко А.Г. Логістика : навч. посіб. / А.Г. Кальченко, 
В.В. Кривещенко ; за заг. ред. В.Я. Кардаш. – Київ : КНЕУ, 2006. – 
467 с. 

2. Комерційна логістика : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / 
А.А. Мазаракі, Т.Д. Москвітіна, В.М. Торопков та ін. ; за ред. 
А.А. Мазаракі. – Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2013. – 408 с. 

3. Крикавський Є.В. Логістика. Основи теорії : підручник / 
Є.В. Крикавський – 2-ге вид., допов. і переробл. – Львів : Львівська 
політехніка; Інтелект-Захід, 2006. – 456 с. 

4. Крикавський Є.В. Логістика: компендіум і практикум / 
Є.В. Крикавський, Н.І. Чухрай, Н.В. Чорнописька. – Київ : Кондор, 
2006. – 340 с. 

5. Тридід О.М. Логістика : навч. посіб. / О.М. Тридід, Г.М. Азаренкова 
Рекомендовано МОН. – Київ : Знання, 2008. – 566 с. 

5.10. Заплановані навчальні заходи та методи викладання. Проб-
лемні лекції, семінарські та практичні заняття з використанням 
активних методів навчання. 
5.11. Методи оцінювання:  
− поточний контроль (усне та письмове опитування, тестування, 
співбесіди, розв’язання творчих задач та ситуаційних вправ);  

− підсумковий контроль (екзамен). 
5.12. Мова навчання та викладання. Українська. 
 
5.1. Назва. Комерційна розвідка та внутрішня безпека на підприємстві. 
5.2. Тип. За вибором. 
5.3. Рік навчання. 2016/17. 
5.4. Семестр. IІ. 
5.5. Лектор, науковий ступінь, посада. Крегул Ю.І., канд. юрид. 
наук, зав. кафедри. 
5.6. Результати навчання. Формування знань з основ розвідуваль-
ного та контррозвідувального забезпечення комерційної діяльності 
суб’єктів підприємництва на вітчизняному та зовнішньоекономічному 
ринках. 
5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Правознавство», 
«Охорона праці», «Менеджмент», «Управління персоналом». 
5.8. Зміст. Основи розвідувального і контррозвідувального забезпечен-
ня діяльності комерційних підприємств і банків. Розвідувальні 
операції. Основи детективної діяльності. Розвідувальне забезпечення 
комерційних операцій. Розвідувальне забезпечення конкурентної бо-
ротьби. Розвідувальне забезпечення фінансово-господарської діяльності 
підприємства, банку. Комп’ютерна розвідка. Контррозвідувальні заходи 
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і операції на підприємстві та у банку. Психологічні основи розвіду-
вальної і контррозвідувальної діяльності. Встановлення і розвиток 
психологічного контакту. Психологія отримання інформації. Оцінка 
особистості у розвідувальній і контррозвідувальній діяльності. Пнев-
матична, газова та вогнепальна зброя. 
5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби. 
1. Баяндин Н. Технология безопасности бизнеса / Н. Баяндин. – М. : 
Юристъ, 2002. – 320 с. 

2. Духов В. Экономическая разведка и безопасность бизнеса / 
В. Духов. – Киев : ИМСО Украины :Студцентр, 1997. – 175 с. 

3. Доронин А. Разведывательное и контрразведывательное обеспече-
ние финансово-хозяйственной деятельности / А. Доронин. – М. : 
Арсин, 2002. – 116 с. 

4. Ярочкин В. Корпоративная разведка / В. Ярочкин, Я. Бузанова. – 
М. : Ось-89, 2004. – 304 с. 

5. Крегул Ю.І. Комерційна розвідка та внутрішня безпека на під-
приємстві : навч. посіб. / Ю.І. Крегул, М.І. Зубок, Р.О. Банк ; за ред. 
Ю.І. Крегула. – Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2014. – 176 с. 

5.10. Заплановані навчальні заходи та методи викладання. Поєд-
нання традиційних і нетрадиційних методів викладання із викорис-
танням інноваційних технологій: лекції (оглядова); семінарські, 
практичні, лабораторні заняття (тренінг / презентація / дискусія / 
комунікативний метод / робота в малих групах), самостійна робота, 
консультації. 
5.11. Методи оцінювання: 
– поточний контроль (тестування, усне / письмове опитування тощо); 
– підсумковий контроль (екзамен). 
5.12. Мова навчання та викладання. Українська. 
 
 
5.1. Назва. Торговельні мережі. 
5.2. Тип. Обов’язкова. 
5.3. Рік навчання. 2017/2018. 
5.4. Семестр. III. 
5.5. Лектор, науковий ступінь, посада. Кавун О.О., канд. екон. наук, 
доц. 
5.6. Результати навчання. Формування систематичних знань і розу-
міння аспектів теорії і практики діяльності різних видів підприємницьких 
мереж; сутності та класифікації торговельних мереж і передумов їх 
розвитку у сучасних умовах; типiв стратегій розвитку корпоративних 
торговельних мереж; сутності, класифікації франчайзингових 
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торговельних мереж та добровільних об’єднань у торгівлі, особливос-
тей їх формування та забезпечення ефективного функцiонування в 
умовах конкуренції. 
5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Управління 
бізнес-процесами в торгівлі», «Управління комерційною діяльністю», 
«Комерційна логістика». 
5.8. Зміст. Глобалізація свiтової економіки: сучасні тенденції і перс-
пективи. Передумови розвитку підприємницьких мереж в Українi. 
Сутність та класифікація підприємницьких мереж у торгівлі. Cутність 
та види стратегій формування корпоративних торговельних мереж. 
Методичні засади розробки стратегії формування корпоративних тор-
говельних мереж. Організація функціонування корпоративних торго-
вельних мереж. Управління товаропостачанням у корпоративних 
торговельних мережах. Cутнiсть та класифікація франчайзингових 
торговельних мереж. Основнi етапи формування франчайзингової 
мережi у торгівлі. Управлiння взаємовiдносинами мiж суб’єктами у 
франчайзинговiй торговельнiй мережi. Види добровільних об’єднань 
у роздрібній торгівлі та принципи їх формування. 
5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби. 
1. Берман Б. Розничная торговля: стратегический подход / Б. Берман. – 
Москва : Вильямс, 2008. – 1184 с. 

2. Ковалев К. Логистика в розничной торговле: как построить эффек-
тивную сеть / К. Ковалев, С. Уваров, П. Щеглов. – СПб. : Питер, 
2007. – 272 с. 

3. Підприємницькі мережі в торгівлі : монографія / Н.О. Голошубова, 
О.О. Кавун, В.М. Торопков та ін. ; за заг. ред. Н.О. Голошубової. – 
Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2014. – 344 с. 

4. Розничные торговые сети : стратегии, экономика и управление : 
учеб. пособие / под ред. А.А. Есютина, Е.В. Карповой. – 2-е изд., 
стер. – М. : КНОРУС, 2010. – 416 с. 

5. Сидоров Д. Розничные сети. Секреты эффективности и типичные 
ошибки при работе с ними. – М. : Вершина, 2007. – 229 с. 

6. Томассен Л. Ритейлизация. Как выжить в эпоху диктата розничных 
сетей, используя силу и власть ритейлеров на благо своего бизнеса. / 
Л. Томассен, К. Линколн, Э. Эконис. – М. : Добрая книга, 2010. – 
352 с. 

5.10. Заплановані навчальні заходи та методи викладання. Тема-
тичні та проблемні лекції, практичні заняття з використанням 
ситуаційних та творчих завдань, виконанням індивідуальних проектів 
та підготовкою презентацій. 
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5.11. Методи оцінювання: 
− поточний контроль (письмове опитування, тестування, перевірка 
ситуаційних та творчих завдань, презентацій, контрольних робіт, 
захист індивідуального проекту);  

− підсумковий контроль (екзамен). 
5.12. Мова навчання та викладання. Українська. 
 
5.1. Назва. Оптово-посередницька діяльність. 
5.2. Тип. Обов’язкова. 
5.3. Рік навчання. 2017/18. 
5.4. Семестр. ІІІ. 
5.5. Лектор, науковий ступінь, посада. Кулік А.В., канд. екон. наук, 
доц. 
5.6. Результати навчання. Здобуття студентом знань з питань оптово-
посередницької діяльності, творче оволодіння ними та набуття нави-
чок їх практичного використання на підприємствах торгівлі. Уміння 
обрати оптимального посередника на певному етапі діяльності під-
приємства оптової торгівлі. 
5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Організація 
оптової торгівлі», «Управління бізнес-процесами в торгівлі», «Управ-
ління комерційною діяльністю», «Інформаційні системи і технології в 
управлінні організацією». 
5.8. Зміст. Оптово-посередницька діяльність у сфері товарного обігу. 
Державне регулювання оптової торгівлі в Україні та світі. Види і 
форми посередницької діяльності. Функції оптових посередників. 
Організація біржових торгів та біржового посередництва. Особли-
вості оптової торгівлі на виставках-ярмарках. 
5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби. 
1. Апопій В.В. Організація торгівлі : підручник. 2-е вид. – Київ : 
Центр навч. літ., 2008. – 632 с. 

2. Голошубова Н.О. Організація і технологія торгівлі спожитковими 
товарами. – Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2009. – 272 с. 

3. Голошубова Н.О. Організація торгівлі : підруч. для студ. вищ. навч. 
закл. / Н.О. Голошубова. – Київ : Книга, 2004. – 560 с. 

4. Современный супермаркет : учеб. по соврем. формам торговли. – 
М. : ИНФРА-М, 2002. – 336 с. 

5. Сохацька О.М. Біржова справа : підручник. – 2-ге вид. змін. й доп. – 
Тернопіль : Карт-бланш, Київ : Кондор, 2008. – 632 с. 

5.10. Заплановані навчальні заходи та методи викладання. Поєд-
нання традиційних та нетрадиційних методів викладання із викорис-
танням інноваційних технологій: лекції (оглядова); практичні заняття 
з використанням інформаційних технологій, розробка та презентація 
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проектів, розв’язання розрахунково-аналітичних задач; самостійна 
робота. 
5.11. Методи оцінювання:  
− поточний контроль (усне опитування, перевірка індивідуальних зав-
дань, вирішення ситуаційних завдань, виконання комплексної 
контрольної роботи); 

− підсумковий контроль (залік). 
5.12. Мова навчання та викладання. Українська. 
 
5.1. Назва. Управління якістю. 
5.2. Тип. За вибором. 
5.3. Рік навчання. 2017/18. 
5.4. Семестр. ІІІ. 
5.5. Лектор, науковий ступінь, посада. Осієвська В.В., канд. техн. 
наук, доц.; Антюшко Д.П., канд. техн. наук, старш. викл. 
5.6. Результати навчання. Формування теоретичних знань і практич-
них навичок щодо теорії та методології управління якістю, принципів 
побудови та функціонування систем управління якістю, опанування 
нормативно-правових, організаційних та економічних питань щодо 
управління якістю. 
5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Управління біз-
нес-процесами в торгівлі», «Управління комерційною діяльністю». 
5.8. Зміст. Основні поняття і категорії у сфері управління якістю. 
Питання щодо вирішення проблем якості на сучасному етапі. Взаємо-
зв’язок якості з успіхом та ефективністю розвитку національної еко-
номіки, конкурентоспроможності продукції, національним престижем 
країни. Значення та сутність управління якістю товарів, 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 про-
дукції шляхом розробки та впровадження систем якості у відповід-
ності з рекомендаціями міжнародних стандартів ISO серії 9000. Вплив 
якості на прибуток підприємства, класифікація витрат на якість. 
5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби. 
1. Мережко Н.В. Управління якістю / Н.В. Мережко, В.В. Осієвська, 
Н.С. Ясинська. – Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 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. – Харків : ХТЕІ, 2015. – 244 с. 
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3. Мазур І.І. Управління якістю / І.І. Мазур, В.Д. Шапіро ; під. ред. 
І.І. Мазура. – 2-ге вид. – М. : Омега-Л, 2005. – 400 с. 

4. Шаповал М.І. Менеджмент якості : підручник / М.І. Шаповал. –  
3-тє вид., виправл. і допов. – Київ : Знання, КОО, 2007. – 471 с. 

5.10. Заплановані навчальні заходи та методи викладання. Поєд-
нання традиційних та нетрадиційних методів викладання із вико-
ристанням інноваційних технологій: лекції (тематичні, проблемні); 
практичні, семінарські заняття (робота у малих групах, проведення 
досліджень); індивідуальні завдання; самостійна робота студентів. 
5.11. Методи оцінювання.  
− поточний контроль (тестування, усне / письмове опитування, пере-
вірка індивідуальних завдань та проектів); 

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

 
 

Індивідуальні розділи програми навчання спеціалізації 
«Менеджмент персоналу» 

 
5.1. Назва. Соціальний менеджмент. 
5.2. Тип. Обов’язкова. 
5.3. Рік навчання. 2016/17. 
5.4. Семестр. I. 
5.5. Лектор, науковий ступінь, посада. Миколайчук І.П., канд. екон. 
наук, доц.; Сичова Н.В., канд. екон. наук, доц. 
5.6. Результати навчання. Формування у майбутніх фахівців сучас-
ного управлінського мислення та системи спеціальних знань у галузі 
соціального менеджменту, оволодіння вміннями та навичками розвитку 
соціальної організації на макро- та макрорівнях управління, застосу-
вання методів управління соціальною підсистемою організації. 
5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Теорія органі-
зації», «Менеджмент», «Управління персоналом». 
5.8. Зміст. Концепція формування та розвитку системи соціального 
менеджменту. Управління соціальними процесами та їх сутність. Со-
ціальна організація в структурі соціального менеджменту. Системна 
методологія управління соціальними процесами. Людина на ринку 
праці та її соціальний захист. Управління міграційними процесами в 
суспільстві. Моніторинг соціальних процесів і соціально-статистична 
діагностика. Ідеологія соціального партнерства в суспільстві. Соціальні 
аспекти управління трудовим колективом. Соціальні аспекти форму-
вання організаційної та управлінської культури. 
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5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби. 
1. Кравченко А.И. Социология управления: фундаментальный курс : 
учебное пособие для студ. высш. учеб. завед. / А.И. Кравченко, 
И.О. Тюрина. – 2-е изд., испр. и доп. – М. : Академический Проект, 
2005. – 1136 с. 

2. Грядовой Д.И. Социальное управление. Теория, методология, прак-
тика / Р.И. Грядовой, В.Я. Кикоть. – М. : Юнита-Дана, 2012. – 312 с. 

3. Кузнецова Е.М. Социальный контроль: сущность и методы реали-
зации / Е.М. Кузнецова. – М. : LAP LAMBERT Academic Publishing 
2012. – 187 с. 

4. Макашева З.М. Социальный менеджмент : учебник / З.М. Макаше-
ва, И.О. Калинникова. – М. : Юнити-дана, 2002. – 207 с. 

5. Руженський М.М. Соціальний менеджмент : навч. посіб. – Київ : 
ІПК ДСЗУ, 2011. – 255 с. 

6. Попов С.Г. Социальный менеджмент : учеб. пособие. – М. : Ось-89, 
2009. – 160 с. 

5.10. Заплановані навчальні заходи та методи викладання. Поєд-
нання традиційних та нетрадиційних методів навчання із викорис-
танням інноваційних технологій: лекції (тематичні, проблемні); 
практичні заняття (робота у малих групах, проведення досліджень); 
індивідуальні завдання; самостійна робота студентів. 
5.11. Методи оцінювання: 
− поточний контроль (тестування, опитування, кейс-стаді, дайджест 
сучасних досліджень, виконання практичних та аналітичних вправ, 
захист індивідуальних та групових проектів); 

− підсумковий контроль (екзамен). 
5.12. Мова навчання та викладання. Українська. 
 
5.1. Назва. Організаційна поведінка. 
5.2. Тип. Обов’язкова. 
5.3. Рік навчання. 2017/18. 
5.4. Семестр. I. 
5.5. Лектор, науковий ступінь, посада. Жуковська В.М., канд. екон. 
наук, доц. 
5.6. Результати навчання. Формування у майбутніх фахівців комп-
лексу теоретичних знань та навичок щодо управління індивідуальною 
та груповою поведінкою працівників в організаціях у різних 
ситуаціях у процесі трудових взаємовідносин – з урахуванням 
специфіки їх функціонування. 
5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Психологія», 
«Менеджмент», «Економіка праці та соціально-трудові відносини», 
«Управління персоналом». 
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5.8. Зміст. Людина в системі організаційної поведінки. Індивідуальна 
поведінка та групова динаміка. Мотивація трудової поведінки в орга-
нізаціях. Управління змінами та організаційним розвитком. Організа-
ційний феномен влади та лідерства. Управління корпоративними 
комунікаціями. Поведінка людини як результат психофізіологічних 
станів. Організаційна поведінка у міжнародному контексті. 
5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси /засоби. 
1. Джордж Дж. М. Организационное поведение. Основы управления : 
учебное пособие для вузов / Дж. М Джордж., Г.Р. Джоунс / пер. с 
англ. ; под ред. Е.Л. Климова. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. – 463 с. 

2. Красовский Ю.Д. Организационное поведение / Ю.Д. Красовский. 
3-е изд. – М. : ЮНИТИ, 2007. – 515 с. 

3. Новак В.О. Організаційна поведінка : підручник / В.О. Новак, 
Т.Л. Мостенська, О.В. Ільєнко. – Київ : Кондор-Видавництво, 2013. – 
498 с. 

4. Ньюстром Дж. В. Организационное поведение : пер. с англ. / 
Дж. В. Ньюстром, К. Дэвис ; под ред. Ю.Н. Каптуревского. – СПб. : 
Питер, 2000. – 448 с. 

5. Платонов Ю.П. Психологические феномены поведения персонала в 
группах и организациях. В 2-х т. – Т. 1 / Ю.П. Платонов. – СПб. : 
Речь, 2007. – 416 с. 

5.10. Заплановані навчальні заходи та методи викладання. Поєд-
нання традиційних і нетрадиційних методів викладання з викорис-
танням інноваційних технологій: проблемні лекції, розв’язання розра-
хунково-аналітичних задач, обговорення кейсів, модерація, практичні 
завдання з використанням інформаційних технологій, рольові ігри, 
брейнстормінг, відеотренінги, тренінги. 
5.11. Методи оцінювання: 
− поточний контроль (тестування, перевірка індивідуальних завдань, 
ситуаційних вправ, аналітично-розрахункових та творчих задач, 
захист індивідуальних та групових проектів); 

− підсумковий контроль (екзамен). 
5.12. Мова навчання та викладання. Українська. 
 
 
5.1. Назва. Кадровий аудит. 
5.2. Тип. Обов’язкова. 
5.3. Рік навчання. 2016/17. 
5.4. Семестр. I. 
5.5. Лектор, науковий ступінь, посада. Жуковська В.М., канд. екон. 
наук, доц. 
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5.6. Результати навчання. Формування системи теоретичних знань і 
практичних навичок щодо сутності, принципів та методів організації 
проведення кадрового аудиту в практичній діяльності підприємства. 
5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Управління 
персоналом», «Трудове право», «Управління кадровою службою». 
5.8. Зміст. Сутність кадрового аудиту. Види кадрового аудиту. Замов-
лення на проведення зовнішнього кадрового аудиту. Критерії вибору 
персонал-аудитора. Організаційно-правовий аудит персоналу. Інструмен-
тарій проведення кадрового аудиту. Методи розробки та межі засто-
сування тестових методик. Аудит кадрової служби. Аудит груп. Пси-
хологічне тестування персоналу організації. Методика анкетування в 
кадровому аудиті. Види та приклади анкет. Процедура анкетування та 
обробка результатів. Інтерв’ювання. Підготовка звітності щодо 
результатів кадрового аудиту. 
5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби. 
1. Аудит и контроллинг персонала организации : учеб. пособ. / под 
ред. П.Э. Шлендера. – М. : Инфра-М, Вузовский ученик, 2012. – 
224 с. 

2. Лученко В. Кадровий аудит. Теорія і практика : наук.-практ. вид. / 
В. Лученко. – Київ : Бюро управлін. консультування, 2003. – 314 с. 

3. Облік, аналіз і аудит персоналу : навч. посіб. / Г.В. Назарова, 
С.В. Мішина, В.І. Отенко, О.Ю. Мішин ; Харк. нац. екон. ун-т. – 
Х. : ХНЕУ, 2011. – 259 с. 

4. Одегов Ю.Г. Аудит и контроллинг персонала : учебник / 
Ю.Г. Одегов, Т.В. Никонова. – М. : Альфа-Пресс, 2010. – 560 с. 

5. Одегов Ю.Г. Оценка эффективности работы с персоналом: методо-
логический подход: учебно-практ. пособие / Ю.Г. Одегов, 
К.X. Абдурахманов, Л.Р. Котова – М. : Альфа-Пресс, 2011. – 752 с. 

6. Управление персоналом организации : учебник / под ред. 
А.Я. Кибанова. – 4-е изд., доп. и перераб. – Москва : ИНФРА-М, 
2009. – 638 с. 

5.10. Заплановані навчальні заходи та методи викладання. Проб-
лемні лекції та практичні завдання з використанням інформаційних 
технологій, методів кейс-стаді, розв’язанням розрахунково-аналітич-
них завдань; організація тренінгів, робота в малих групах. 
5.11. Методи оцінювання:  
− поточний контроль (усне та письмове опитування, індивідуальні 
завдання, тестування, перевірка результатів роботи з кейсами, 
розв’язання задач, захист індивідуальних та групових проектів); 

− підсумковий контроль (екзамен). 
5.12. Мова навчання та викладання. Українська. 
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5.1. Назва. Управління розвитком персоналу. 
5.2. Тип. Обов’язкова. 
5.3. Рік навчання. 2016/17. 
5.4. Семестр. II. 
5.5. Лектор, науковий ступінь, посада. Жуковська В.М., канд. екон. 
наук, доц.; Сичова Н.В., канд. екон. наук, доц. 
5.6. Результати навчання. Здобуття знань та опанування практичних 
навичок щодо організації й управління розвитком персоналу та 
контролю за цим процесом. 
5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Управління 
персоналом», «Організаційна поведінка», «Соціальний менеджмент». 
5.8. Зміст. Сутність розвитку персоналу. Нормативно-правові джерела 
управління розвитком персоналу в організації. Форми професійного 
навчання персоналу. Планування й організація професійного навчання, 
підвищення кваліфікації та перепідготовки працівників і керівників. 
Створення й організація діяльності корпоративного університету. 
Визначення ефективності розвитку персоналу в організації. Інвестиції 
в персонал як передумова успішного розвитку персоналу в організа-
ції. Класифікація витрат на розвиток персоналу. Планування й аналіз 
витрат бюджету на розвиток персоналу. Система показників та оцінка 
ефективності розвитку персоналу. Мотивація розвитку персоналу як 
елемент стратегії розвитку організації. Концепція управління знан-
нями в організації. 
5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби. 
1. Захарчин Г.М. Мотивування й розвиток персоналу : культуроло-
гічний аспект : монографія / Г.М. Захарчин, Н.П. Любомудрова, 
Р.О. Винничук. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2015. – 
284 с. 

2. Управління розвитком персоналу : навч. посіб. / Т.П. Збрицька, 
Г.О. Савченко, М.С. Татаревська ; за заг. ред. М.С. Татаревської. − 
Одеса : Атлант, 2013. – 427 с. 

3. Колпаков В.М. Управление развитием персонала : учеб. пособие 
для студ. вузов / В.М. Колпаков. – Київ : МАУП, 2006. – 712 с. 

4. Савченко В.А. Розвиток персоналу : підручник / В.А. Савченко. –  
2-ге вид., перероб. і допов. – Київ : КНЕУ, 2015. – 505 с. 

5. Назарова Г.В. Розвиток та використання управлінського персоналу – 
стратегічний підхід: монографія / Г.В. Назарова, С.Ю. Гончарова, 
О.О. Затєйщикова. – Харків : ХНЕУ, 2012. – 215 с. 

6. Тренінг управлінських компетенцій : навч. посіб. / Н.Ю. Бутенко, 
А.Є. Черпак. – Київ : КНЕУ, 2011. – 444 с. 

5.10. Заплановані навчальні заходи та методи викладання. Проб-
лемні лекції; метод кейс-стаді; практичні завдання з використанням 
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інформаційних технологій, розв’язання ситуаційних та розрахунково-
аналітичних задач; тренінги, робота в малих групах. 
5.11. Методи оцінювання:  
− поточний контроль (усне та письмове опитування, тестування, пере-
вірка ситуаційних завдань, розв’язання задач та практичних вправ, 
захист індивідуальних проектів);  

− підсумковий контроль (екзамен). 
5.12. Мова навчання та викладання. Українська. 
 
5.1. Назва. Правові засади вирішення трудових спорів. 
5.2. Тип. За вибором. 
5.3. Рік навчання. 2016/2017. 
5.4. Семестр. ІІ. 
5.5. Лектор, науковий ступінь, посада. Дараганова Н.В., канд. 
юрид. наук, доц. 
5.6. Результати навчання. Формування системи знань про: поняття, 
історію, класифікацію та причини виникнення трудових спорів; 
розгляд індивідуальних трудових спорів в комісії по трудових спорах; 
розгляд індивідуальних трудових спорів в судовому порядку; медіа-
цію як один із альтернативних способів вирішення індивідуальних 
трудових спорів; колективні трудові спори та порядок їх вирішення. 
Формування вміння грамотно аналізувати та самостійно опрацьову-
вати нормативно-правові акти зі сфери трудових спорів; юридично 
обґрунтовано та грамотно вирішувати правові ситуації й задачі сто-
совно трудових спорів. 
5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Правознавст-
во», «Трудове право», «Управління персоналом». 
5.8. Зміст. Поняття, класифікація, історія та причини виникнення 
трудових спорів. Розгляд індивідуальних трудових спорів в комісії по 
трудових спорах. Розгляд індивідуальних трудових спорів у суді. Ме-
діація як один із альтернативних способів вирішення індивідуальних 
трудових спорів. Поняття колективного трудового спору (конфлікту). 
Суб’єкти колективних трудових спорів (конфліктів). Порядок розг-
ляду колективних трудових спорів (конфліктів). Реалізація права на 
страйк. Визнання страйку незаконним. Гарантії та правове становище 
працівників у зв’язку з проведенням страйку. 
5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби.  
1. Дараганова Н.В. Трудові спори : навч. посіб. / Н.В. Дараганова. – 
Київ : Алерта, 2012. – 272 с. 

2. Трудове право України. Академічний курс : підручник / за ред. 
П.Д. Пилипенка. – Київ : Ін Юре, 2011. – 537 с. 
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3. Болотіна Н.Б. Трудове право України : підручник. Вид. 5-е, перероб. 
і доповн. – Київ : Знання, 2007. – 725 с. 

4. Лазор В.В. Правове регулювання трудових спорів, конфліктів і по-
рядок їх вирішення на сучасному етапі : монографія / В.В. Лазор. – 
Луганськ : Література, 2004. – 352 с. 

5. Трудові спори : законодавство, коментар, судова практика / 
В.А. Скоробагатько, М.І. Федишин. – Київ : Істина, 2000. – С. 384. 

6. Судова практика та її значення для регулювання відносин у сфері 
праці : монографія / П.І. Жигалкін, С.М. Прилипко, О.М. Ярошенко. – 
Харків : ФІНН, 2008. – 544 с. 

5.10. Заплановані навчальні заходи та методи викладання. Поєд-
нання традиційних та нетрадиційних методів викладання із викорис-
танням інноваційних технологій: лекції (оглядові/тематичні); семі-
нарські/практичні заняття. 
5.11. Методи оцінювання: 
− поточний контроль (тестування, усне/письмове опитування, вирі-
шення юридичних задач тощо); 

− підсумковий контроль (екзамен). 
5.12. Мова навчання. Українська. 
 
 
5.1. Назва. Управління кар’єрою. 
5.2. Тип. Обов’язкова. 
5.3. Рік навчання. 2017/2018. 
5.4. Семестр. ІІI. 
5.5. Лектор, науковий ступінь, посада. Миколайчук І.П., канд. екон. 
наук., доц.; Жуковська В.М., канд. екон. наук, доц. 
5.6. Результати навчання. Формування у майбутніх фахівців системи 
фахових знань у сфері управління кар’єрними процесами в органі-
зації, набуття навичок ефективної реалізації кар’єри в змінних умовах 
функціонування організацій. 
5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Управління 
персоналом», «Організаційна поведінка», «Кадровий аудит», «Управ-
ління розвитком персоналу». 
5.8. Зміст. Кар’єра як соціально-економічна категорія. Держава й 
суспільство як суб’єкти управління кар’єрними процесами на ринку 
праці. Індивідуальне планування кар’єри. Управлінська кар’єра: 
сутність та особливості реалізації. Управління кар’єрою працівників в 
організації. Кар’єра індивіда у міжнародних компаніях. Управління 
мобільністю персоналу та формуванням кадрового резерву. Плану-
вання кадрового резерву в системі управління кар’єрою. Результатив-
ність управління кар’єрою працівників. 
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5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби. 
1. Дахно І.І. Ділова кар’єра : навч. посіб. / І.І. Дахно. – Київ : Центр 
навч. літ., 2011. – 528 с. 

2. Гриньова В.М. Управління кар’єрним зростанням персоналу під-
приємства : монографія / В.М. Гриньова, М.М. Новікова, 
О.А. Небилиця. – Х. : Вид. ХНЕУ, 2013. – 180 с. 

3. Зайцев Г.Г. Управление деловой карьерой : учеб. пособие для студ. 
высш. учеб. завед. / Г.Г. Зайцев, Г.В. Черкасская. – М. : Академия, 
2007. – 256 с. 

4. Назарова Г.В. Управління діловою кар’єрою : навч. посіб. / 
Г.В. Назарова, І.П. Отенко, С.В. Мішина, О.Ю. Мішин. – Харків : 
Вид. ХНЕУ, 2013. – 294 с. 

5. Савельєва В.С. Управління діловою кар’єрою : навч. посіб. / 
В.С. Савельєва, О.Л. Єськов. – Київ : Центр навч. літ., 2007. – 175 с. 

5.10. Заплановані навчальні заходи та методи викладання. Поєд-
нання традиційних і нетрадиційних методів навчання з використан-
ням інноваційних технологій: тематичні та проблемні лекції, метод 
кейс-стаді, практичні завдання з використанням презентацій, модера-
ції, тренінгів, розв’язання творчих задач, самостійна робота студентів. 
5.11. Методи оцінювання: 
− поточний контроль (тестування, перевірка індивідуальних завдань, 
обговорення ситуаційних вправ, вирішення практичних задач, 
захист індивідуальних та групових проектів); 

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

 
 

Індивідуальні розділи програми навчання спеціалізації 
«Менеджмент інноваційної діяльності» 

 
5.1. Назва дисципліни. Інноваційний розвиток підприємства. 
5.2. Тип. Обов’язкова. 
5.3. Рік навчання. 2016/17. 
5.4. Семестр. I. 
5.5. Лектор, науковий ступінь, посада. Федулова Л.І., д-р екон. 
наук, проф. 
5.6. Результати навчання. Формування знань та вмінь щодо забезпе-
чення інноваційного розвитку економічних систем, оцінювання їхнього 
інноваційного потенціалу, обґрунтування та реалізації ефективних 
управлінських рішень з розвитку економіки на інноваційних засадах. 
5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Маркетинг», 
«Менеджмент», «Економіка і фінанси підприємства». 
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5.8. Зміст. Інновації і циклічність економічного розвитку. Ключові 
поняття інноваційного розвитку. Інфраструктура ринку інновацій. 
Сучасні організаційні форми інноваційного розвитку. Глобальні нау-
ково-технічні та інформаційні комунікації в інноваційній сфері. Вимі-
рювання рівня інноваційного розвитку та чинники його формування. 
Державна підтримка інноваційного підприємництва. Стратегічне 
управління інноваційним розвитком підприємства. 
5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби. 
1. Василенко О. В. Інноваційний менеджмент : навч. посіб. для студ. 
вищ. навч. закл. / О.В. Василенко. – Київ : Центр навч. літ., 2003. – 
440 с. 

2. Ілляшенко С.М. Управління інноваційним розвитком : навч. посіб. – 
2-ге вид., перероб. і доп. – Суми : Університ. книга; Київ : Княгиня 
Ольга, 2005. – 324 с. 

3. Пашута М.Т. Інновації: понятійно-термінологічний апарат, еконо-
мічна сутність та шляхи стимулювання : навч. посіб. / М.Т. Пашута, 
О.М. Шкільнюк. – Київ : Центр навч. літ., 2005. – 117 с. 

4. Трифилова А.А. Оценка эффективности инновационного развития 
предприятия / А.А. Трифилова. – М. : Финансы и статистика, 2005. – 
304 с. 

5. Федулова Л.І. Інноваційна політика : підруч. для студ. вищ. навч. 
закл. / Л.І. Федулова, А.А. Мазаракі, Г.О. Андрощук. – Київ : Київ. 
нац. торг.-екон. ун-т, 2012. – 603 с. 

5.10. Заплановані навчальні заходи та методи навчання. 
Лекції (оглядові, тематичні, проблемні, лекції-конференції, лекції-дис-
кусії) та практичні заняття (використання кейс-стаді, розв’язування 
ситуаційних завдань, вирішення реальних управлінських практичних 
завдань, підготовка презентацій проектів). 
5.11. Методи оцінювання:  
− поточний контроль (усні відповіді на практичних заняттях, тес-
тування, обговорення конкретних ситуацій, вирішення практичних 
завдань, виконання завдань самостійної роботи студентів);  

− підсумковий контроль (екзамен). 
5.12. Мова навчання та викладання. Українська. 
 
5.1. Назва. Маркетинг інновацій. 
5.2. Тип. Обов’язкова. 
5.3. Рік навчання. 2016/17. 
5.4. Семестр. I. 
5.5. Лектор, науковий ступінь, посада. Ортинська В.В., канд. екон. 
наук, проф. 
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5.6. Результати навчання. Формування у майбутніх фахівців компе-
тенцій у галузі маркетингу інновацій, в т.ч. здатностей здійснювати 
стратегічний маркетинговий аналіз, визначати конститутивні компо-
ненти формування та впровадження стратегій маркетингу інновацій з 
метою зростання конкурентоспроможності підприємства, життєвий 
цикл технологій та нових продуктів, прогнозувати появу інновацій-
них продуктів, аргументувати методи визначення потреб цільового 
сегменту в інноваціях, здійснювати маркетингові дослідження спожи-
вачів інноваційних продуктів, обґрунтовувати логічність застосування 
найважливіших інструментів маркетингу для впровадження інновацій 
на ринок, розробляти результативну маркетингову комунікаційну 
програму для виведення інноваційного продукту. 
5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Маркетинг», 
«Управління інноваціями». 
5.8. Зміст. Стратегічний аналіз та умов конкуренції на ринку іннова-
цій; маркетингові дослідження ринку інновацій; специфічні особли-
вості стратегічного й операційного маркетингу інновацій з метою 
створення і підтримання конкурентних переваг підприємства; мето-
дичні підходи  до сегментування, таргетування, позиціонування в 
маркетингу інновацій; маркетингові рішення у товарній інноваційній 
політиці, у дистрибуції інновацій, методи формування комплексу 
маркетингу, умови успішного впровадження стратегій маркетингу 
інновацій. 
5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби. 
1. Акофф Р. Планирование будущего корпорации. – М. : Прогресс, 

1985. – 480 с. 
2. Ансофф І. Стратегическое управление : пер. с англ. ; под ред. 
Л.И. Евенко. – М. : Экономика, 1989. – 519 с. 

3. Диксон Питер Р. Управление маркетингом / пер. с англ. – М. : 
БИНОМ, 1998. – 560 с. 

4. Дойль Питер. Маркетинг, ориентированный на стоимость : пер. с 
англ. – СПб. : Питер, 2001. – 400 с. 

5. Котлер Ф. Маркетинговий менеджмент : підручник / Ф. Котлер. – 
К. : Хімджест, 2008. – 720 с. 

6. Ламбен Ж.-Ж. Менеджмент, ориентированный на рынок /  
Ж.-Ж. Ламбен ; пер. с англ. – СПб. : Питер, 2004. – 800 с. 

7. Фатхутдинов Р.А. Стратегический маркетинг / Р.А. Фатхутдинов. – 
2-е изд. – СПб. : Питер, 2002. – 448 с. 

5.10. Заплановані навчальні заходи та методи викладання. Поєд-
нання традиційних та нетрадиційних методів навчання з використан-
ням інноваційних технологій: лекції (тематичні, проблемні, консуль-



 107

тації); практичні заняття (тренінги, презентації, дискусії, модерації, 
моделювання ситуацій, тренажерні завдання). 
5.11. Методи оцінювання:  
− поточний контроль (письмове опитування; перевірка проектів, ви-
конання ситуаційних завдань); 

− підсумковий контроль (екзамен). 
5.12. Мова навчання та викладання. Українська. 
 
 
5.1. Назва. Консалтинг. 
5.2. Тип. За вибором. 
5.3. Рік навчання. 2016/2017. 
5.4. Семестр. I. 
5.5. Лектор, науковий ступінь, посада. Ціпуринда В.С., канд. екон. 
наук, доц.; Білявська Ю.В., канд. екон. наук, доц. 
5.6. Результати навчання. Уміння приймати рішення щодо організу-
вання процесу консультування. Набуття майбутніми спеціалістами 
практичних навичок консультування із застосуванням універсального 
інструментарію технології консультаційного процесу, а також підго-
товки до консультування та укладання угод про діагностування орга-
нізацій. Оволодіння основами організування консалтингових фірм. 
Оволодіння основами організування логістичного процесу та консуль-
тування. 
5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Менеджмент», 
«Управління персоналом», «Економіка і фінанси підприємства». 
5.8. Зміст. Інститут консультування та ринок консалтингових послуг. 
Становлення та розвиток бізнесу консультування в Україні. Технологія 
консультаційного процесу. Документальне оформлення управлінського 
консультування. Зміст та структура підсумкового звіту про консуль-
тування. Поведінка консультанта в системі «клієнт-консультант». 
Інструменти процесу консультування. Етапи розробки консультацій-
них рекомендацій. Методи творчого пошуку альтернативних варіантів 
рішень. Політика організацій, що надають консультаційні послуги. 
Організація маркетингової діяльності консультаційних фірм. Якість 
та результативність консультаційного процесу. 
5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби. 
1. Зильберман М. Консалтинг. Методы и технологии / М. Зильберман. – 
СПб. : Питер, 2007. – 426 с. 

2. Козаченко С.В. Консалтинг у сучасній ринковій економіці / 
С.В. Козаченко, В.Є. Новицький, О.С. Довгий. – Київ : Арістей, 
2006. – 377 с. 
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3. Організація інформаційно-консультаційної діяльності / М.Ф. Безк-
ровний, М.Ф. Кропивко, Ю.І. Палеха, Т.Д. Іщенко. – Київ : Ліра-К, 
2015. – 310 с. 

4. Уикхэм Ф. Консалтинг в управлении проектами = Management 
consulting ; пер. 2-го англ. изд. / Филип Уикхэм. – М. : Дело и 
Сервис, 2006. – 368 с. 

5. Управлінський консалтинг : підручник / М.Ф. Безкровний, 
М.Ф. Кропивко, Ю.І. Палеха, Т.Д. Іщенко. – Київ : Ліра-К, 2015. – 
310 с. 

5.10. Заплановані навчальні заходи та методи викладання. Поєд-
нання традиційних і нетрадиційних методів навчання з використанням 
інноваційних технологій: тематичні та проблемні лекції, кейс-стаді, 
презентації, творчі та аналітичні задачі, самостійна робота студентів. 
5.11. Методи оцінювання: 
− поточний контроль (тестування, опитування, перевірка індивідуаль-
них / колективних завдань); 

− підсумковий контроль (залік). 
5.12. Мова навчання та викладання. Українська. 
 
5.1. Назва. Міжнародно-правове регулювання інтелектуальної власності. 
5.2. Тип. Обов’язкова. 
5.3. Рік навчання. 2016/2017. 
5.4. Семестр. IІ. 
5.5. Лектор, науковий ступінь, посада. Бакалінська О.О., д-р юрид. 
наук, зав. кафедри. 
5.5. Результати навчання. Формування професійних знань та навичок 
щодо застосування правових норм, які регулюють відносини у сфері 
використання інтелектуальної власності. 
5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Правознавство», 
«Інтелектуальна власність». 
5.8. Зміст. Формування міжнародно-правової доктрини інтелектуаль-
ної власності. Міжнародне співробітництво у сфері правової охорони 
інтелектуальної власності. Міжнародно-правова охорона засобів інди-
відуалізації. Міжнародно-правова охорона авторських та суміжних прав. 
Міжнародно-правове регулювання ринку об’єктів інтелектуальної 
власності. 
5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби.  
1. Авторське право і суміжні права. Європейський досвід : у 2-х кн. / 
за ред. А.С. Довгерта. – К. 1: Нормативні акти і документи. Євро-
пейська інтеграція України. – Кн. 2 : Виступи, статті європейських 
спеціалістів. / Р.В. Дроб’язко. – Київ : ІнЮре, 2001. – 520 с. 
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2. Інтелектуальна власність : навч. посіб. / Г.М. Остапович, 
О.М. Стороженко, Г.В. Уманців та ін. – Київ : Київ. нац. торг.-екон. 
ун-т, 2012. – 455 с. 

3. Право інтелектуальної власності Європейського Союзу та законо-
давство України / за ред. Ю.М. Капіци: кол. авторів: Ю.М. Капіца, 
С.К. Ступак, В.П. Воробйов та ін. – Київ : Слово, 2006. – 1104 с. 

4. Правове забезпечення сфери інтелектуальної власності в Україні в 
контексті Європейської інтеграції: концептуальні засади : моногра-
фія / за ред. О.П. Орлюк. – Київ : Лазурит-Поліграф, 2010. – 464 с. 

5.10. Заплановані навчальні заходи та методи викладання. Поєднан-
ня традиційних та нетрадиційних методів викладання із використанням 
інноваційних технологій: лекції (оглядова), семінарські, практичні 
заняття (презентація/ дискусія/ комунікативний метод). 
5.11. Методи оцінювання. 
− поточний контроль (тестування, усне/ письмове опитування, комп-
лексна контрольна робота тощо); 

− підсумковий контроль (екзамен). 
5.12. Мова навчання. Українська. 
 
5.1. Назва. Інноваційна політика. 
5.2. Тип. Обов’язкова. 
5.3. Рік навчання. 2017/2018. 
5.4. Семестр. ІІІ. 
5.5. Лектор, науковий ступінь, посада. Федулова Л.І., д-р екон. наук, 
проф. 
5.6. Результати навчання. Формування у майбутніх фахівців знань та 
вмінь щодо розроблення інноваційної політики в процесі функціону-
вання соціально-економічних систем на різних рівнях управління; 
оволодіння навичками визначення напрямів і пріоритетів інноваційної 
діяльності та обґрунтування інноваційного механізму їх забезпечення, 
застосування методичного інструментарію для оцінювання ефектив-
ності та результативності реалізації інноваційної політики. 
5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Управління 
інноваціями», «Інноваційний розвиток підприємства», «Управління 
проектами». 
5.8. Зміст. Поняття інноваційної політики. Еволюція розвитку іннова-
ційної політики. Досвід країн у формуванні та реалізації інноваційної 
політики. Державна інноваційна політика. Регіональна інноваційна 
політика. Інноваційна політика корпоративних структур. Взаємозв’язок 
інноваційної політики та інноваційної стратегії на мікрорівні. Напрями 
реалізації інноваційної політики. Ефективність та результативність 
інноваційної політики. 
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5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси / засоби. 
1. Енциклопедія інновацій: довідкове видання / А.В. Бохан, 
В.П. Голуб, Р.С. Дяків та ін. ; ред. А. А. Мазаракі. – Київ : Київ. нац. 
торг.-екон. ун-т, 2012. – 600 с. 

2. Пашута М.Т. Інновації : понятійно-термінологічний апарат, еконо-
мічна сутність та шляхи стимулювання : навч. посіб. / М.Т. Пашута, 
О.М. Шкільнюк. – Київ : Центр навч. літ., 2005. – 117 с. 

3. Федулова Л.І. Інноваційна політика : підручник для студ. вищ. навч. 
закл. / Л.І. Федулова, А.А. Мазаракі, Г.О. Андрощук. – Київ : Київ. 
нац. торг.-екон. ун-т, 2012. – 603 с. 

4. Федулова Л.І. Інноваційна економіка : підручник. – Київ : Либідь, 
2006. – 448 с. 

5.10. Заплановані навчальні заходи та методи викладання. Проб-
лемні лекції, практичні заняття, що передбачають використання кейс-
стаді, розв’язування ситуаційних завдань, вирішення реальних управ-
лінських практичних завдань, підготовка презентацій проектів. 
5.11. Методи оцінювання: 
− поточний контроль (усне / письмове опитування, тестування, перевірка 
індивідуальних / колективних завдань, вирішення творчих завдань); 

− підсумковий контроль (екзамен). 
5.12. Мова навчання та викладання. Українська. 
 
5.1. Назва. Трансфер технологій. 
5.2. Тип. За вибором. 
5.3. Рік навчання. 2017/18. 
5.4. Семестр. ІІІ. 
5.5. Лектор, науковий ступінь, посада. Федулова Л.І., д-р екон. 
наук, проф.; Совершенна І.О., канд. техн. наук, доц. 
5.6. Результати навчання. Формування у майбутніх фахівців комп-
лексу теоретичних знань та практичних навичок щодо управління 
різними формами трансферу технологій та вміннями оцінювати 
вартість об’єктів інтелектуальної власності. 
5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Управління 
інноваціями», «Інтелектуальна власність», «Управління проектами», 
«Інформаційні системи і технології в управлінні організацією». 
5.8. Зміст. Поняття технологій виробництва. Сутність терміну техно-
логія, класифікація технологій і технологічних процесів. Технологічні 
системи. Технологічний розвиток. Система трансферу технологій. По-
няття, об’єкти та суб’єкти, види трансферу технологій. Організаційний 
механізм, напрямки і канали передачі технологій. Технологічна інфра-
структура. Державне регулювання у сфері трансферу технологій. 
Поняття, етапи та форми комерціалізації технологій. Ліцензування як 
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форма комерціалізації технологій. Структура та зміст ліцензійного 
договору. Методи розрахунку ціни ліцензії. Оцінка вартості техноло-
гій як об’єктів права інтелектуальної власності. Система та механізми 
управління трансфером технологій. Технологічний аудит та прогно-
зування. Оцінка ефективності трансферу технологій.  
5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси / засоби.  
1. Андронова О.Ф. Трансфер технологій як інструмент реалізації інно-
ваційної діяльності : монографія / О.Ф. Андронова, А.В. Череп. – 
Київ : Кондор, 2007. – 356 с. 

2. Дідківський М.І. Міжнародний трансфер технологій : навч. посіб. / 
М.І. Дідківський. – Київ : Знання, 2011. – 365 с. 

3. Йохна М.А. Трансфер технологій: форми і методи ефективного здійс-
нення : монографія / М.А. Йохна, П.Г. Іжевський, В.В. Стадник. – 
Хмельницький : ХНУ, 2010. – 364 с. 

4. Перерва П.Г. Трансфер технологій : монографія / П.Г. Перерва, 
Д. Конциски, Д. Сакай, М. Верешне Шомоши. – Харків : Апостроф, 
2012. – 668 с. 

5. Трансфер технологій : підручник / А.А. Мазаракі, Г.О. Андрощук, 
С.І. Бай та ін. ; за заг. ред. А.А. Мазаракі. – Київ : Київ. нац. торг.-
екон. ун-т, 2014. – 556 с. 

5.10. Заплановані навчальні заходи та методи викладання. Поєд-
нання традиційних і нетрадиційних методів навчання з використан-
ням інноваційних технологій: проблемні лекції, метод кейс-стаді, 
практичні завдання, тренінгові вправи, розгляд ситуацій з практики 
підприємств, розв’язання розрахунково-аналітичних задач, самостійна 
робота студентів, консультації. 
5.11. Методи оцінювання: 
− поточний контроль (тестування, перевірка індивідуальних завдань, 
обговорення ситуаційних вправ, вирішення практичних задач, за-
хист індивідуальних та групових проектів); 

− підсумковий контроль (залік). 
5.12. Мова навчання та викладання. Українська. 
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