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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 системою Оцінка за 
шкалою 
ЄКТС 

Визначення національною КНТЕУ 

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

B ДУЖЕ ДОБРЕ – вище середнього рівня 
з кількома помилками 82–89 

C ДОБРЕ – загалом правильна робота 
з певною кількістю значних помилок 

добре 
75–81 

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

шкалою 
ЄКТС 

Визначення національною КНТЕУ 

D 
ЗАДОВІЛЬНО – непогано, але зі значною 
кількістю недоліків 69–74 

E 
ДОСТАТНЬО – виконання задовольняє 
мінімальні критерії 

задовільно 
60–68 

FX 
НЕЗАДОВІЛЬНО – потрібно 
попрацювати перед тим, як перескласти 35–59 

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

незадовільно 
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). 



 5

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 
– 

Економічна 
кібернетика 

Економічна 
кібернетика 
Міжнародна 
економіка 

05 
Соціальні та 
поведінкові 

науки 
 

051 
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 

 

Фінанси підприємства

Фінансовий 
менеджмент 

053 
Психологія 

Психологія Психологія 

Міжнародний бізнес 
Міжнародна торгівля 

 

056 
Міжнародні 
економічні 
відносини 

Міжнародний маркетинг

Міжнародний 
бізнес 

06 
Журналістика 

061 
Журналістика

Реклама і зв’язки 
з громадськістю 

Реклама 

Облік і оподаткування Облік 
і оподаткування 

Фінансовий контрольФінансовий контроль 
Аудиторська 
діяльність 

071 
Облік 

і оподаткування

Аудиторська діяльність Фінансова аналітика
Державні фінанси 
Банківська справа 

Державні фінанси 

Державна 
казначейська справа 

Банківська справа 

Фінансове 
посередництво 

Фінансове 
посередництво 

072 
Фінанси, 
банківська 
справа та 

страхування 

Страхування Страхування 
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 

07 
Управління та 
адміністрування 

073 
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 
Публічне 

управління та 
адміністрування 

074 
Публічне 

управління та 
адміністру-

вання 

Публічне управління 
та адміністрування 

Управління в сфері 
економічної 
конкуренції 

Маркетинг Маркетинг 075 
Маркетинг Рекламний бізнес Рекламний бізнес 

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 

 
 

076 
Підприєм-
ництво, 

торгівля та 
біржова 
діяльність 

Управління 
безпечністю та якістю 

товарів 

Управління 
безпечністю 

та якістю товарів 

Комерційне право Комерційне право 

Фінансове право Фінансове право 

Правове забезпечення 
безпеки 

підприємницької 
діяльності 

Правове 
забезпечення 

безпеки 
підприємницької 

діяльності 

081 
Право 

Цивільне право 
і процес 

Цивільне право 
і процес 

08 
Право 

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» 
121 

Інженерія 
програмного 
забезпечення 

Інженерія 
програмного 
забезпечення 

– 

12 
Інформаційні 
технології 

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 

Готельна 
і ресторанна 

справа 

241 
Готельно-
ресторанна 
справа 

Готельно-ресторанна 
справа Міжнародний 

готельний бізнес 
Міжнародний 
туристичний 

бізнес 

24 
Сфера 

обслуговування 

242 
Туризм 

Туризм 
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 
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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. 
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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 

Licence 
(бакалавр)

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

– щонайменше 2–3 роки 
навчання в КНТЕУ  

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

менеджменту 
Клермон-Ферран, 

Франція 
Master 

(магістр) 
• Операційний 
менеджмент 

• Менеджмент малих 
і середніх підприємств 

2 роки 

Очна Французька

– 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 
Французька – Знання французької 

мови – рівень В1/В2, 
– щонайменше 3 роки 
навчання в КНТЕУ 

• Управління 
підприємствами; 

• Бухгалтерський облік, 
контроль, аудит 

Licence 
(бакалавр)

• Міжнародний 
менеджмент 

– Знання англійської 
мови – рівень В2 

– щонайменше 3 роки 
– навчання в КНТЕУ 

• Міжнародний магістр з 
бізнес-менеджменту 

1 рік 

Англійська 

– Знання англійської 
мови – рівень В2/С1 

– диплом бакалавра 

Університет Парі Ест 
Кретей 

(Universite Paris-Est 
Creteil) 

Інститут адміністрування 
підприємств Густава 

Ейфеля 
Париж, Франція 

Master  
(магістр) 

• Менеджмент організацій
• Маркетинг 
• Фінанси 
• Бухгалтерський облік, 
контроль, аудит 

1–2 роки 

Очна 

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 

Licence 
(бакалавр)

• Економіка і управління 1 рік Дистан-
ційна 

Французька,
англійська 

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

– щонайменше 3 роки 
навчання в КНТЕУ  

Університет Гренобль 
Альпи 

(Université Grenoble 
Alpes) 

Економічний факультет 
Гренобль, Франція Master 

(магістр) 
• Менеджмент 
• Фінанси  
• Маркетинг 

2 роки Очна Французька – Знання французької 
мови, 

– рівень В2–С1, 
– диплом бакалавра 

Школа мов, літератури та 
міжнародних досліджень 
Літня школа з вивчення  

англійської мови 

Тематичні 
тижні на 
вибір 

(липень – 
серпень) 

– Знання англійської 
мови – мінімальний 
рівень В1 

Бізнес-школа Ланкаширу (з 2016 р.) 

Університет 
Центрального 
Ланкаширу 

(University of Central 
Lancashire) 

Престон, Великобританія 
Master 

(магістр) 
• Міжнародний бізнес 
та менеджмент 

• Фінанси та інвестиції  
• Маркетинг 

1 рік 

Очна Англійська 

– Знання англійської 
мови – рівень В2/С1, 

– диплом бакалавра 
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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.  

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

Франція 

Федерація «Обмін Франція–Україна» 
Великобританія  Університет Центрального Ланкаширу 
Італія  Університет ім. Гульєльмо Марконі 

Краківський економічний університет Польща 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  



 21

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. 



 24

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. Профіль програми. 
 

Профіль програми «Реклама» 
освітнього ступеня «магістр» 

Тип диплома та 
обсяг програми 

Одиничний ступень, 90 кредитів ЄКТС  

Вищий навчальний 
заклад 

Київський національний торговельно-
економічний університет 

Акредитаційна 
інституція 

Міністерство освіти і науки України 

Період акредитації Термін акредитації до 01.07.2023 р. 
Сертифікат про акредитацію НД-ІУ № 1123392 
від 12.02.2013 р.  

Рівень програми Другий рівень 
А Ціль освітньої програми 
 Формування системи професійних знань і практичних навичок, 

необхідних для ефективного вирішення завдань, пов’язаних зі 
створенням рекламних звернень для різних медіаканалів та  
здійсненням рекламної діяльності підприємствами. Рекламіст 
досліджує ринкову стратегічну позицію підприємства і у 
відповідності з цим визначає його рекламну стратегію в умовах 
конкуренції, готує пропозиції щодо рекламного просування 
товарів та послуг, розробляє оригінал-макети реклами та інші 
комунікаційні звернення, визначає місця розміщення реклами та 
в цілому формує рекламну політику підприємства 

B Характеристика програми 
Предметна область, 
(галузь знань) 

06 «Журналістика» 

Основний фокус 
програми та 
спеціалізації 

Формування фахової компетентності 
щодо вміння здійснювати рекламну 
діяльність на підприємстві. 

Орієнтація програми Фундаментальна, прикладна, професійна.
Програма складається з дисциплін со-
ціально-гуманітарної, фундаментальної 
природничо-наукової та загальноеко-
номічної підготовки, професійної та 
практичної підготовки та вибіркових 

 

Особливості та 
відмінності програми 

Наявність варіативної складової 
професійно-орієнтованих дисциплін 
для роботи у сфері реклами; 2 місячна 
практична підготовка протягом нав-
чання в магістратурі на підприємствах, 
що займаються рекламною діяльністю 
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Продовження таблиці 
 
С Придатність до працевлаштування та подальшого навчання 

Придатність до праце-
влаштування 

Кваліфікована управлінська та вико-
навська діяльність у видавництвах, 
інформаційних та медійних агентствах, 
прес-службах, політичних, комерцій-
них та громадських організаціях, 
медіаструктурах, науково-дослідних, 
експертних установах, навчальних 
закладах. Професійна діяльність магіс-
тра з реклами на відповідних посадах 
полягає у виконанні функцій, які є 
компонентами дескриптора здобутих 
компетенцій: загальноосвітня, дослід-
ницька, педагогічна; психолого-етична; 
соціальна, культурологічна, загально-
історична, економічна, управлінська, 
маркетингова. При цьому він може 
обіймати посади у державних структу-
рах та відомствах, установах (держадмі-
ністрації), органах самоврядування та у 
міжнародних організаціях на посадах, 
що вимагають вищої освіти згідно з 
Державним класифікатором професій 
ДК 003 : 2010. 

 

Подальше навчання Отримання освітньо-наукового та 
наукового рівня вищої освіти у сфері 
реклами 

D Стиль викладання 
Підходи 
до вик-
ладання 
та нав-
чання 

Аудиторна та самостійна робота на засадах проблемно-
орієнтованого підходу з використанням сучасних 
освітніх технологій та методик (тренінги, відео-тре-
нінги, презентації, дискусії, модерації, моделювання 
ситуацій, ділові ігри, «мозкові атаки», ситуаційні 
вправи (метод «кейс-стаді»), робота в малих групах) 

 

Методи 
оціню-
вання 

Письмові екзамени, заліки, усні та письмові 
опитування, оцінювання есе та презентацій, захист 
індивідуальних та колективних дослідницьких робіт 
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Продовження таблиці 
E Програмні компетентності 

Загальні 
компете
нції 

– інтерпретувати стратегічні проблеми у сфері 
рекламної діяльності; 

– розглядати альтернативу, вирішення проблем в 
кризових умовах, за недостатності інформації; 

– розробляти нові рекламні ідеї або процедури та їх 
оцінювання за різними критеріями; 

– розробляти та реалізовувати комплексні, спеціальні 
та інноваційні рекламні стратегії 

 

Спеціаль
ні 
компете
нції 

– організовувати моніторинг рекламної діяльності 
конкурентів підприємства; 

– проводити маркетингові дослідження; 
– формувати рекламну політику підприємства; 
– вести переговори з питань реклами, укладати угоди 
з медіаканалами, виконавцями реклами тощо. 

– обґрунтовувати вибір засобів масової інформації як 
рекламних носіїв та оцінювати ефективність їх 
використання; 

– формувати медіаплани розміщення реклами торго-
вих марок; 

– розробляти план рекламної кампанії в Інтернеті та 
оцінювати її ефективність; 

– розробляти рекламні програми та поточні плани 
рекламної діяльності; 

– розробляти рекламні звернення; 
– розраховувати плановий бюджет рекламної діяльності 

F. Програмні результати навчання 
 Випускник повинен знати:  

– закони функціонування ринку та тенденції розвитку попиту;  
– теоретичні основи організації роботи рекламної та ПР-агенції; 
– підходи до формування рекламної політики підприємства;  
– принципи медіапланування; 
– способи генерації нових ідей у рекламному зверненні; 
– методи створення рекламних звернень.  
вміти:  
– аналізувати ринкову ситуацію, визначати стратегічні позиції 
торгових марок на різних ринках;  

– обирати цілі, методи й стратегії рекламування торгових марок 
для внутрішніх й міжнародних ринків; 
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Закінчення таблиці 
 – розробляти політику рекламної діяльності підприємства 

(організації); 
– створювати систему рекламних комунікацій з просування 
товарів та послуг;  

– формувати позитивний імідж підприємства; 
– адаптувати іноземні рекламні звернення з урахуванням 
характеристик цільової аудиторії, регіональних відмінностей 
та особливостей рекламних носіїв; 

– аналізувати рекламні матеріали; 
– розробляти оригінал-макети рекламних звернень; 
– писати сценарії відео повідомлень 

 
4. Освітня програма 

Керівник проектної групи (гарант освітньої програми) – 
Мельникович О.М., д-р екон. наук, проф. 
 

Київський національний торговельно-економічний університет 
Факультет торгівлі та маркетингу 

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА  
Спеціалізація «Реклама» 
Спеціальність 061 «Журналістика» 
Галузь знань 06 «Журналістика» 
Рівень вищої освіти  Другий  
Ступінь вищої освіти  Магістр 
Загальна кількість 
кредитів ЄКТС 

90 

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

освітньо-професійною програмою 
1 

− перший  рівень вищої освіти – бакалавр «Реклама і зв’язки з 
громадськістю»  

− умови прийому на навчання регламентується Правилами прийому 
до КНТЕУ. 

2 Перелік навчальних дисциплін 

Навчальні дисципліни 

Кількість 
кредитів 
ЄКТС 

(для кожної 
дисципліни)

Місце 
в логічній 

послідовності 
вивчення 

(рік навчання)
1. Інтелектуальна власність 3 1 
2. Теорія соціальних комунікацій 3 1 
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4. Журналістська творчість 6 1 
5. Управління рекламною діяльністю 6 1 
6. Кроскультурний менеджмент 
7. Стратегічний маркетинг 3 1 

8. Product placement 
9. Менеджмент персоналу 

4,5 1 

10. Семіотика в рекламі 
11. Міфодизайн в рекламі 

3 1 

12. Професійна комунікація іноземною 
мовою 3 1 

13. Книгознавство та 
бібліотекознавство 3 1 

14. Корпоративні зв’язки з 
громадськістю 3 1 

15. Інформаційні системи в рекламі 3 1 
16. Корпоративні інформаційні 

системи 3 1 

17. Цифрові технології в рекламі 
18. Політичні комунікації 
19. Інформаційне право 

3 1 

20. Методологія і організація наукових 
досліджень 

21. Методика викладання у вищій школі
22. Управління лояльністю споживачів 

3 1 

23. Методологія дослідження 
соціальних комунікацій 3 2 

24. Документознавство та 
архівознавство 3 2 

25. Політична реклама 
26. Психологія іміджу 
27. Конфліктологія 

3 2 

Виробнича практика, в т.ч. 
− Виробнича 
− Переддипломна  

12 
9 
3 

 
1 
2 

Форма проведення атестації 
здобувачів вищої освіти  

Випускна кваліфікаційна 
робота 

Частка (у процентному 
співвідношенні) дисциплін 
нормативного змісту підготовки 

75 
 

Очікувані результати навчання  
Компетентності, якими повинен оволодіти магістр 

3 

Загальні  − здатність знати закони функціонування соціальних 
комунікацій та тенденції їх розвитку;  

− здатність розуміти соціально-комунікаційні технології; 
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− здатність інтерпретувати стратегічні проблеми у сфері 
рекламної діяльності; 

− здатність володіти підходами до формування реклам-
ної політики підприємства, в т.ч. у мережі Інтернет;  

− здатність застосоввати принципи медіапланування; 
− здатність розуміти способи генерації нових ідей у рек-
ламному зверненні; 

− здатність застосовувати методи створення рекламних 
звернень; 

− здатність розробляти та реалізовувати комплексні, 
спеціальні та інноваційні рекламні стратегії 

Фахові 
(спеціальні) 

− здатність обирати цілі, методи й стратегії рекламу-
вання торгових марок для внутрішніх й міжнародних 
ринків;  

− здатність створювати систему рекламних комунікацій 
з просування товарів та послуг; 

− здатність формувати рекламну політику підприємства; 
− здатність обґрунтовувати вибір засобів масової інфор-
мації як рекламних носіїв, формувати медіаплани 
розміщення реклами торгових марок та оцінювати їх 
ефективність; 

− здатність розробляти план рекламної кампанії в Інтер-
неті та оцінювати її ефективність; 

− здатність розробляти рекламні програми та поточні 
плани рекламної діяльності; 

− здатність розробляти оригінал-макети та сценарії 
рекламних звернень, адаптувати іноземні рекламні 
звернення з урахуванням характеристик цільової 
аудиторії, регіональних відмінностей та особливостей 
рекламних носіїв 

 
5. Інформація про освітні компоненти (дисципліни) 

 
5.1. Назва. Інтелектуальна власність. 
5.2. Тип. Обов’язкова. 
5.3. Рік навчання. 2016/2017. 
5.4. Семестр. І.  
5.5. Лектор, науковий ступінь, посада. Дараганова Н.В., канд. юрид. 
наук, доц. 
5.6. Результати навчання. Формування комплексу теоретичних знань з 
питань інтелектуальної власності як визначальної економіко-правової 
категорії інформаційного суспільства. 
5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Менеджмент», 
«Підприємницьке право» та ін. 
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5.8. Зміст. Поняття інтелектуальної власності. Об’єкти і суб’єкти права 
інтелектуальної власності. Система охорони інтелектуальної власності в 
Україні. Правова охорона об’єктів авторського права. Правова охорона 
об’єктів патентного права. Правова охорона засобів індивідуалізації 
учасників товарного обігу, товарів та послуг. Міжнародна правова 
охорона інтелектуальної власності. Захист прав інтелектуальної власності. 
Права та обов’язки власників охоронних документів на об’єкти права 
інтелектуальної власності. Правова форма реалізації права на об’єкт 
інтелектуальної власності. Інтелектуальна власність як товар. 
5.9. Рекомендовані джерела ті інші навчальні ресурси/засоби. 
1. Базилевич В.Д. Інтелектуальна власність : підручник / В.Д. Бази-
левич. – 2-ге вид., стер. – Київ : Знання, 2008. – 431 с. 

2. Вачевський В.М. Соціально-економічні аспекти використання 
інтелектуальної власності в сучасних умовах. Теорія і практика : 
навч. посіб. / В.М. Вачевський. – Київ : Центр навч. л-ри, 2004. 

3. Дахно І.І. Право інтелектуальної власності : навч. посіб. / І.І. Дахно. – 
2-ге вид. – Київ : Центр навч. л-ри, 2006.  

4. Дахно И.И. Право интеллектуальной собственности : научно-спра-
вочное пособие / И.И. Дахно. – Київ : ТП-ПРЕСС, 2004. – 224 с. 

5. Дроб’язко В.С. Право інтелектуальної власності : навч. посіб. / 
В.С. Дроб’язко, Р.В. Дроб’язко. – Київ : Юрінком Інтер, 2004. – 512 с. 

5.10. Заплановані навчальні заходи та методи викладання. Лекції, 
практичні та семінарські, тренінгові заняття, що передбачають розв’язання 
типових управлінських завдань, виконання імітаційних вправ, підго-
товку презентацій та ін. 
5.11. Методи оцінювання: 
– поточний контроль (тестування; опитування/вправи/контрольні роботи); 
– підсумковий контроль (залік).  
5.12. Мова навчання та викладання. Українська. 
 
5.1. Назва. Теорія соціальних комунікацій. 
5.2. Тип. Обов’язкова. 
5.3. Рік навчання. 2016/2017. 
5.4. Семестр. І. 
5.5. Лектор, науковий ступінь, посада. Голік О.В., канд. наук із соц. 
комунікацій, доц. 
5.6. Результати навчання. Формування у студентів системи знань 
про природу соціальних комунікацій, соціальної інформації, соціально-
комунікаційних технологій та історії їх становлення. 
5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Філософія», 
«Соціологія масових комунікацій», «Масові комунікації». 
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5.8. Зміст. Історичні аспекти розвитку соціальних комунікацій. Історичні 
етапи розвитку комунікацій у системі соціальних комунікацій. Виник-
нення каналів розповсюдження соціальної інформації в комунікаціях. 
Теорія та закономірності розвитку комунікаційної системи суспільства. 
Теорія, історія та методологія наукових дисциплін соціально-комуніка-
ційного циклу. Структура соціально-комунікаційного знання. Інформа-
ційна технологізація суспільства. Інформаційно-когнітивна динаміка 
суспільства в умовах основного різновиду соціального спілкування. 
Актуальні проблеми соціальної комунікації в сучасній Україні.  
5.9. Рекомендовані джерела ті інші навчальні ресурси/засоби. 
1. Афанасьєв В.Г. Соціальна інформація / В.Г. Афанасьєв. – М. : 
Наука, 1994. – 200 с. 

2. Березин В.М. Массовая коммуникация: сущность, каналы, действия / 
В.М. Березин. – М. : РИП-холдинг, 2003. – 173 с. 

3. Головлева Е.Л. Массовые коммуникации и медиапланирование : 
учеб. пособие / Е.Л. Головлева. – Ростов-н/Д. : Феникс, 2008. – 251 с. 

4. Основы теории коммуникации: учебник / под ред. М.А. Василика. – 
М. : Гардарики, 2003. – 615 с. 

5. Соколов А.В. Общая теория социальной коммуникации: учеб. 
пособ. / А.В. Соколов. – СПб. : Изд-во В.А. Михайлова, 2002. – 449 с. 

5.10. Заплановані навчальні заходи та методи викладання. Лекції, 
практичні заняття. 
5.11. Методи оцінювання: 
− поточний контроль (тестування; усне / письмове опитування / вправи / 
контрольні роботи); 

− підсумковий контроль (залік). 
5.12. Мова навчання та викладання. Українська. 
 
5.1. Назва. Соціально-комунікаційні технології. 
5.2. Тип. Обов’язкова. 
5.3. Рік навчання. 2016/2017. 
5.4. Семестр. І. 
5.5. Лектор, науковий ступінь, посада. Кіслов Д.В., канд. політ. 
наук, доц. 
5.6. Результати навчання. Опанування студентами системи теоре-
тичних знань та практичних навичок з прикладних соціально-комуні-
каційних технологій та моделювання практичних ситуацій. 
5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Філософія», 
«Масові комунікації», «Організація зв’язків із громадськістю». 
5.8. Зміст. Дослідження соціального простору (О. Конт, Є. Дюркгейм, 
Г. Зіммель, П. Сорокін, П. Бурдьє), інформаційного простору (А.Д. Урсул, 
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Ю.О. Шрейдер). Бар’єри усної комунікації та штучної мови. Докумен-
таційна комунікація. Гібридні канали комунікації. Ліберально-демокра-
тичні принципи соціально-комунікаційних інститутів. Ефекти впливу. 
Комунікативна поведінка. Роль аудиторії в масових комунікаціях. 
Моделі PR-комунікації. Стратегія і тактика рекламної кампанії. Вплив 
реклами. Зовнішні ПР-комунікації. Бюджет ПР-кампанії. 
5.9. Рекомендовані джерела ті інші навчальні ресурси/засоби. 
1. Холод О.М. Комунікаційні технології / О.М Холод. – Київ : Центр 
навч. літ., 2013 – 212 с. 

2. Новітні медіа та комунікаційні технології: комплекс навчальних 
програм для спеціальностей «журналістика», «видавнича справа та 
редагування», «реклама та зв’язки з громадськістю» / за заг. ред. 
В. Е. Шевченко. – Київ : Паливода А.В., 2012. – 412 с. 

3. Холод О.М. Комунікаційні технології (у теорії інмутації): навч. 
посіб. / О.М. Холод. – Київ : КиМУ, – 2010. – 147 с. 

4. Андрощук Г. Інформаційно-комунікаційні технології як фактор роз-
витку національних інноваційних систем / Г. Андрощук // Інтелек-
туальна власність. – Київ, 2010. – № 11. – С. 51–57 

5. Андрощук Г. Інформаційно-комунікаційні технології як фактор роз-
витку національних інноваційних систем / Г. Андрощук // Інтелек-
туальна власність. – Київ, 2010. – № 12. – С. 39–49.  

6. Андрощук Г. Інформаційно-комунікаційні технології як фактор роз-
витку національних інноваційних систем / Г. Андрощук // Інтелек-
туальна власність. – Київ, 2011. – № 1. – С. 32–45. 

5.10. Заплановані навчальні заходи та методи викладання. Лекції 
(оглядова / тематична); практичні заняття (презентація / виконання 
тренувальних вправ, творчі індивідуальні завдання), практичні зав-
дання з використанням інформаційних технологій, рольові ігри. 
5.11. Методи оцінювання: 
− поточний контроль (тестування; усне / письмове опитування / 
вправи / контрольні роботи); 

− підсумковий контроль (екзамен).  
5.12. Мова навчання та викладання. Українська. 
 
5.1. Назва. Журналістська творчість. 
5.2. Тип. Обов’язкова. 
5.3. Рік навчання. 2016/2017. 
5.4. Семестр. I. 
5.5. Лектор, науковий ступінь, посада. Федоришина І.Л., канд. 
психол. наук., доц.  
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5.6. Результати навчання. Формування у студентів розуміння 
процесу й формування вмінь та навичок створення журналістського 
продукту.  
5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Основи журна-
лістики», «Основи редагування», «Видавнича справа», «Копірайтинг». 
5.8. Зміст. Поняття журналістського твору. Журналістський твір та 
літературний твір: спільне та відмінне. Система жанрів. Засоби пошуку 
та розробки журналістської теми. Авторський елемент у журналістсь-
кому творі. Робота з фактом та новиною. Літературні засоби й 
прийоми в журналістиці. 
5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби. 
1. Здоровега В.Й. Теорія та методика журналістської творчості : під-
ручник / В.Й. Здоровега. – 3-тє вид. – Львів : ПАІС, 2008. – 276 с. 

2. Глушко О.К. Художня публіцистика : європейські традиції і сучас-
ність / О.К. Глушко. – К. : Арістей, 2010. – 192 с. 

3. Даниленко С.І. Міжнародна журналістика. Репортерське спілкуван-
ня : практикум / С.І. Даниленко. – К. : ІМВ, 2002. – 248 с. 

4. Колесниченко А.В. Прикладная журналистика : учеб. пособие / 
А.В. Колесниченко. – М. : Изд-во Моск. ун-та, 2008. – 180 с. 

5. Лазутина Г.В. Основы творческой деятельности журналиста : 
учебник / Г.В. Лазутина. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Аспект 
Пресс, 2007. – 240 с. 

5.10. Заплановані навчальні заходи та методи викладання. Поєд-
нання традиційних та нетрадиційних методів викладання із викорис-
танням інноваційних технологій: лекції (оглядова/тематична); лабора-
торні заняття (презентація/ виконання тренувальних вправ, творчі 
індивідуальні завдання). 
5.11. Методи оцінювання: 
− поточний контроль (тестування, письмове опитування, перевірка та 
обговорення підготовленої презентації, індивідуального творчого 
завдання, захист проектів); 

− підсумковий контроль (екзамен). 
5.12. Мова навчання та викладання. Українська. 
 
5.1. Назва. Управління рекламною діяльністю. 
5.2. Тип. За вибором. 
5.3. Рік навчання. 2016/2017. 
5.4. Семестр. І. 
5.5. Лектор, науковий ступінь, посада. Дубовик Т.В., д-р екон. наук, 
проф. 
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5.6. Результати навчання. Формування у студентів системи знань щодо 
цілей і завдань управління рекламою та зв’язками з громадськістю, 
принципів та підходів до управління рекламною та PR-кампанією на 
тактичному та стратегічному рівнях, інструментів реалізації управлінсь-
ких рішень у рекламі та зв’язках із громадськістю; навичок організації 
та проведення рекламних та PR-кампаній з урахуванням спеціалізації. 
5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Маркетингові 
комунікації», «Основи реклами», «Основи зв’язків із громадськістю». 
5.8. Зміст. Сутність та завдання управління рекламою та зв’язками з 
громадськістю. Інформаційне забезпечення управління рекламною та 
PR-діяльністю підприємства. Планування рекламної та PR-діяльності 
на підприємстві. Розроблення рекламної концепції як основи реклам-
ної кампанії. Розроблення творчої ідеї. Креативний менеджмент. 
Планування інструментів рекламної та PR-кампанії. Особливості 
бюджетування під час розробки та реалізації рекламної та PR-кам-
панії. Організація та реалізація рекламної та PR-кампанії. Контроль та 
оцінювання результативності управління рекламною та PR-діяльністю 
підприємства. 
5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби. 
1. Батра Р. Рекламный менеджмент : пер. с англ. / Р. Батра, Д. Майерс, 
Д. Аакер. – 5-е изд. – М. ; СПб. ; К. : Вильямс, 2000. – 784 с. 

2. Джоунс Дж. Рекламный бизнес: деятельность рекламных агентств, 
создание рекламы, медиапланирование, интегрированные коммуни-
кации / Дж. Джоунс. – М. : Вильямс, 2005. – 784 с. 

3. Ромат Е. Реклама : учеб. для вузов / Е. Ромат, Д. Сендеров. – 8-е 
изд. – СПб. : Питер, 2013. – 512 с. 

4. Росситер Дж.Р. Реклама и продвижение товаров / Дж.Р. Росситер, 
Л. Перси ; пер. с англ. под общ. ред. Л.А. Волковой. – 2-е изд. – 
СПб. : Питер, 2002. – 651с. 

5. Хапенков В.Н. Организация рекламной деятельности : учеб. посо-
бие для нач. проф. образования / В.Н. Хапенков, О.В. Сагинова, 
Д.В. Федюнин. – 6-е изд., испр. – М. : Академия, 2012. – 234 с. 

5.10. Заплановані навчальні заходи та методи викладання. Лекції, 
семінарські заняття. 
5.11. Методи оцінювання: 
− поточний контроль (тестування, письмове опитування, перевірка та 
обговорення  підготовленої презентації, захист проектів); 

− підсумковий контроль (екзамен). 
5.12. Мова навчання та викладання. Українська. 
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5.1. Назва. Кроскультурний менеджмент. 
5.2. Тип. За вибором. 
5.3. Рік навчання. 2016/2017. 
5.4. Семестр. І. 
5.5. Лектор, науковий ступінь, посада. Дєєва Н.Е., д-р екон. наук, 
проф., Білявська Ю.В., канд. екон. наук, доц. 
5.6. Результати навчання. Формування у майбутніх фахівців систе-
ми теоретичних знань та набуття практичних вмінь і навичок щодо 
побудови ефективної системи кроскультурного менеджменту на 
підприємствах в умовах глобалізаційних процесів їх функціонування 
та розвитку. 
5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Менеджмент». 
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. Персикова Т.Н. Межкультурная комуникация и корпоративная 
культура / Т.Н. Персикова. – М. : Логос, 2012. – 224 с. 

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

3. Тромпенарс Ф. Национально-культурные различия в контексте гло-
бального бизнеса / Ф. Тромпенарс, Хемпден-Ч. Тернер. / пер. с 
англ. Е. П. Самсонова. – Минск : ООО «Попурри», 2004. – 528 с. 

4. 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. Міжнародний менеджмент : навч. посіб. / М.І. Юхименко, 
Л.П. Гацька, М. В. Півторак. – К. : ЦУЛ, 2011. – 488 с. 

5.10. Заплановані навчальні заходи та методи викладання. Проб-
лемні лекції, практичні заняття, які передбачають розв’язання ситуа-
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ційних 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 (екзамен). 
5.12. Мова навчання та викладання. Українська. 
 
5.1. Назва. Стратегічний маркетинг. 
5.2. Тип. За вибором. 
5.3. Рік навчання. 2016/2017. 
5.4. Семестр. І. 
5.5. Лектор, науковий ступінь, посада. Яцишина Л.К., канд. техн. 
наук, проф. 
5.6. Результати навчання. Формування у студентів системи знань, 
компетентностей і набуття практичних навичок щодо проведення 
стратегічного аналізу підприємств; обґрунтування, розробки і вибору 
маркетингових стратегій; створення програм стратегічного маркетингу. 
5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Маркетинг», 
«Основи менеджменту», «Маркетингові комунікації», «Маркетингові 
дослідження у сфері реклами та зв’язків з громадськістю». 
5.8. Зміст. Процеси стратегічного маркетингу та прийняття стратегіч-
них рішень. Стратегічний аналіз основних показників розвитку ринку 
галузі. Процес розробки стратегії маркетингу. Стратегічний аналіз 
ринкових позицій підприємств-конкурентів в Україні. Процедура 
оцінки привабливості стратегічної зони діяльності, господарювання. 
Методи аналізу «портфеля» напрямів діяльності підприємства із 
застосуванням матриць та використанням різноманітних індикаторів 
привабливості базового ринку та конкурентоспроможності підприємс-
тва. Види стратегій маркетингу стосовно товарів, послуг, ринків. Ба-
зові стратегії розвитку. Процес управління реалізацією стратегічного 
маркетингу. Координація реалізації стратегії, програм, планів марке-
тингу. Оцінка ефективності стратегії маркетингу. 
5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби. 
1. Ламбен Ж.Ж. Менеджмент, ориентированный на рынок. Стратеги-
ческий и операционный  маркетинг / пер. с англ. ; под ред. 
В.Б. Колчанова / Ж.Ж. Ламбен. – СПб. : Питер, 2004. – 800 с. 

2. Корецький М.Х. Стратегічне управління / М.Х. Корецький, 
А.Д. Дєгтяр, О.І. Дацій. – Київ : Центр навч. літ., 2007. – 240 с. 
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3. Кревенс Д.В. Стратегический маркетинг : пер. с англ. / 
Д.В. Кревенс. – М. : Вильямс, 2003. – 512 с. 

4. Редченко К.І. Стратегічний аналіз у бізнесі : навч. посіб. / 
К.І. Редченко. – Львів : Новий Світ-2000, 2003. – 272 с. 

5. Портер М. Конкурентная стратегия, Competitive Strategy: Методика 
анализа отраслей и конкурентов : пер. с англ. / М. Портер. – 2-е изд. – 
М. : Альпина Бизнес Букс, 2006. – 454 с. 

5.10. Заплановані навчальні заходи та методи викладання. Поєд-
нання традиційних та нетрадиційних методів викладання із викорис-
танням інноваційних технологій: лекції ( проблемна / тематична); 
практичні заняття (презентація / виконання ситуаційних вправ, індиві-
дуальні / колективні творчі завдання до самостійної роботи студентів, 
задачі, кейси, ділові ігри). 
5.11. Методи оцінювання: 
– поточний контроль (тестування, письмове опитування, перевірка 
підготовленої презентації / захист проектів); 

– підсумковий контроль (екзамен). 
5.12. Мова навчання та викладання. Українська. 
 
5.1. Назва. Product placement.  
5.2. Тип. За вибором. 
5.3. Рік навчання. 2016/2017.  
5.4. Семестр. І. 
5.5. Лектор, науковий ступінь, посада. Дубовик Т.В., д-р екон. наук, 
доц. 
5.6. Результати навчання. Набуття практичних навичок планування, 
організації, контролю та оцінювання ефективності заходів продакт 
плейсмент у межах загальної стратегії маркетингових комунікацій 
підприємства; розроблення тактичних заходів продакт плейсмент для 
різних каналів комунікацій. 
5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Маркетинг», 
«Маркетингові комунікації», «Реклама в системі маркетингу».  
5.8. Зміст. Сутність продакт плейсмент у системі маркетингових 
комунікацій. Розвиток продакт плейсмент: історичний аспект. Канали 
поширення продакт плейсмент. Типи розміщення продакт плейсмент 
в кіно- і телефільмах, телепрограмах, серіалах. Продакт плейсмент у 
комп’ютерних іграх та Інтернеті. Продакт плейсмент в книжковому 
бізнесі. Організація, реалізація та ефективність продакт плейсмент. 
5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби.  
1. Ромат Є.В. Продакт плейсмент : навч. посіб. / Є.В. Ромат, 
О.І. Микало. – Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2015. – 299 c. 
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2. Лук’янець Т.І. Маркетингова політика комунікацій : навч. посіб. / 
Т.І. Лук’янець. – К. : КНЕУ, 2000. – 380 с. 

3. Ромат Є.В. Реклама / Є.В. Ромат. – 6-е изд. – СПб. : Питер, 2003. – 
560 с. – (Серия: «Учебники для вузов»). 

4. Киселева П.А. Product placement по-русски / П.А. Киселева. – М. : 
Вершина, 2008. – 152 с. 

5. Ромат Є.В. Основи реклами / Є.В. Ромат. – Київ : Студцентр, 2006. – 
240 с. 

5.10. Заплановані навчальні заходи та методи викладання. Поєд-
нання традиційних і нетрадиційних методів викладання із викорис-
танням інноваційних технологій: лекції (оглядова, тематична, проб-
лемна, лекція із заздалегідь запланованими помилками); практичні 
заняття (презентація, дискусія, імітація, симуляція, модерація, моде-
лювання ситуацій, «мозкова атака», метод кейс-стаді, робота в малих 
групах, інше). 
5.11. Методи оцінювання: 
− поточний контроль (тестування; усне, письмове опитування; пере-
вірка підготовленого реферату, звіту, конспекту, презентації, проекту, 
задачі, ситуаційного завдання тощо); 

− підсумковий контроль (екзамен). 
5.12. Мова навчання та викладання. Українська. 
 
5.1. Назва. Менеджмент персоналу. 
5.2. Тип. За вибором.  
5.3. Рік навчання. 2016/2017. 
5.4. Семестр. I. 
5.5. Лектор, науковий ступінь, посада. Жуковська В.М., канд. екон. 
наук, доц., Миколайчук І.П., канд. екон. наук, доц., Сичова Н.В., канд. 
екон. наук, доц., Волобуєв М.І., канд. мед. наук, доц. 
5.6. Результати навчання. Вміння використовувати методи формуван-
ня персоналу, оцінювати та регулювати його рух та трудову діяльність, 
створювати сприятливі умови праці на підприємстві, розробляти 
заходи щодо мотивації персоналу, застосовувати методи розвитку 
персоналу та оцінювати ефективність його діяльності. 
5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Менеджмент». 
5.8. Зміст. Методологія менеджменту персоналу. Персонал організації 
як об’єкт менеджменту. Структура та функції підрозділів з управління 
персоналом. Кадрова політика організації. Кадрове планування в 
організаціях. Організація набору та відбору персоналу. Формування 
колективу організації. Регулювання трудової діяльності персоналу. 
Оцінювання та атестація персоналу. Управління рухом та розвитком 
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персоналу організації. Управління процесами вивільненням персоналу. 
Соціальне партнерство в організації. Ефективність менеджменту 
персоналу. 
5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби. 
1. Жуковська В.М. Управління персоналом : ел. підручник / 
В.М. Жуковська, І.П. Миколайчук. – Київ : Київ. нац. торг.-екон. 
ун-т, 2015. 

2. Менеджмент персоналу : навч. посіб. / В.М. Данюк, В.М. Петюх, 
С.О. Цимбалюк та ін. ; за заг. ред. В.М. Данюка, В.М. Петюха. – К. : 
КНЕУ, 2008. – 398 с. 

3. Палеха Ю.І. Менеджмент персоналу : навч. посіб. для студ. вищ. 
навч. закл. / Ю.І. Палеха. – К: Ліра-К, 2010. – 338 с. 

4. Рульєв В.А. Управління персоналом : навч. посіб. / В.А. Рульєв, 
С.О. Буткевич, Т.Л. Мостенська. – К. : Кондор, 2013. – 310 с. 

5. Управління персоналом : підручник / 2-е вид., зі змін. / В.М. Данюк, 
А.М. Колот, Г.С. Суков та ін. ; за заг. та наук. ред. В.М. Данюка. – 
К.; Краматорськ : КНЕУ : НКМЗ, 2014. – 666 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, рольові та аналітичні вправи, ділові 
ігри, підготовка презентацій індивідуальних та групових проектів. 
5.11. Методи оцінювання: 
− поточний контроль (усна дискусія на практичних заняттях, тесту-
вання, обговорення конкретних ситуацій, вирішення практичних 
завдань, а також у процесі контролю виконання завдань самостійної 
роботи студентів); 

− підсумковий контроль (екзамен). 
5.12. Мова навчання та викладання. Українська. 
 
 
5.1. Назва. Семіотика в рекламі. 
5.2. Тип. За вибором. 
5.3. Рік навчання. 2016/2017. 
5.4. Семестр. I. 
5.5. Лектор, науковий ступінь, посада. Крепак А.С., канд. екон. 
наук, ст. викладач. 
5.6. Результати навчання. Формування у студентів теоретичних 
знань та практичних навичок щодо застосування знаків у рекламних 
матеріалах. Поглиблення розуміння реклами як знакового, соціаль-
ного та естетичного феномену сучасності.  
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5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Маркетинг», 
«Маркетингові комунікації», «Основи реклами», «Інформаційні тех-
нології в рекламі», «Дизайн у рекламі».  
5.8. Зміст. Зміст сучасної семіотики як науки. Історія розвитку семіо-
тики та її засновники. Семіотичні моделі комунікації: Романа Якобсона, 
Юрія Лотмана, Умберто Еко. Тексти та знаки: їх сутність, властивості 
та класифікація. Рівні сприйняття семіотичного тексту та його 
інтерпретування. Знакове кодування змісту рекламного звернення. 
Комунікаційні відносини в системі «Рекламний естетичний об’єкт – 
реципієнт». Принцип «семантичного трикутника». Метаграфематика 
рекламного повідомлення та фірмовий стиль. Продукування еталонів 
рекламними повідомленнями. 
5.9. Рекомендовані джерела. 
1. Агеев В. Семиотика / В. Агеев. – М. : Весь Мир, 2002. – 256 с. 
2. Барт Р. Империя знаков / Р. Барт ; пер. с фр. Я.Г. Бражниковой. – 
М., 2004. – 144 с. 

3. Елина Е.А. Семиотика рекламы / Е.А. Елина. – М. : Дашков и Ко, 
2009. – 136 с. 

4. Кафтанжиев Х. Семиотика абсолюта / Х. Кафтанжиев. – М. : РИП-
Холдинг, 2006. – 360 с. 

5. Швецов И.В. Игра в рекламе : учеб. пособие / И.В. Швецов, 
Ю.С. Вегенер. – М. : Юнити-Дана, 2009. – 159 с. 

5.10. Методи навчання. Поєднання традиційних та нетрадиційних 
методів викладання із використанням інноваційних технологій: лекції 
(оглядова / тематична); практичні заняття (презентація / виконання 
тренувальних вправ, творчі індивідуальні завдання). 
5.11. Методи оцінювання: 
– поточний контроль (тестування, письмове опитування, перевірка 
підготовленої презентації / захист проектів); 

– підсумковий контроль (залік). 
5.12. Мова навчання та викладання. Українська. 
 
5.1. Назва. Міфодизайн у рекламі. 
5.2. Тип. За вибором. 
5.3. Рік навчання. 2016/2017. 
5.4. Семестр. І. 
5.5. Лектор, науковий ступінь, посада. Гурджиян К.В., канд. екон. 
наук, ст. викл. 
5.6. Результати навчання. Формування у студентів теоретичних 
знань та практичних навичок застосування міфодизайну та технологій 
міфотворчості в рекламній та PR-діяльності підприємств.  
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5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни.  «Основи рекла-
ми», «Організація зв’язків з громадськістю», «Філософія», «Історія 
української культури», «Дизайн у рекламі». 
5.8. Зміст. Соціальний міф: поняття, сутність, функції. Міф як 
альтернатива «інформаційного вибуху». Реклама як соціальний міф 
сучасного суспільства. Поняття і структура міфотворчості. Комуніка-
ційна структура процесів соціальної міфотворчості (процес виробниц-
тва, трансляції, сприйняття і відтворення міфів). Міфотворчість у 
контексті комунікаційних революцій. Основи міфодизайну і міфотех-
нологій у масових комунікаціях. Міфотворчість у літературі, пресі, 
кінематографі, на телебаченні. Специфіка міфотворчого процесу в 
рекламній та PR-діяльності. Міф як спосіб структурування світу в 
контексті сучасної реклами. Реміфологізація сучасного суспільства. 
Концептуальні компоненти рекламного міфу. Застосування архетипів, 
символів і бінарних опозицій у сучасній рекламі. Адаптація міфоло-
гічного повідомлення до комунікаційного каналу. Підхід позитивних 
мотивацій у міфодизайні. Потреби і мотиви потреб. Міфології потреб 
і міфологічні аргументації. Ціннісний підхід в міфодизайні. Концепція 
цілей, цінностей та стилю життя в психографічній сегментації. Ціннісно-
нормативне ядро української культури. Надання рекламному повідом-
ленню культового статусу. Демотиватори. Термінальна аргументація. 
5.9. Рекомендовані джерела ті інші навчальні ресурси/засоби. 
1. Швецов И.В. Игра в рекламе : учеб. пособие / И.В. Швецов, 
Ю.С. Вегенер. – М. : Юнити-Дана, 2009. – 159 с. 

2. Катернюк А.В. Рекламные технологии. Коммерческая реклама : учеб. 
пособие / А.В. Катернюк. – Ростов на/Д. : Феникс, 2001. – 316 с. 

3. Романов А.А. Реклама: между социумом и маркетингом : моногра-
фия / А.А. Романов. – М. : Маркет ДС, 2002. – 298 с. 

4. Ромат Е.В. Реклама : учеб. для студ. экон. вузов / Е.В. Ромат. – 7-е 
изд. – СПб. : Питер, 2008. – 506 с. 

5. Ульяновский А.В. Мифодизайн рекламы / А.В. Ульяновский. – 
СПб. : Ин-т личности, 1995. – 300 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, робота в малих групах). 
5.11. Методи оцінювання: 
– поточний контроль (тестування; усне, письмове опитування; пере-
вірка підготовленої презентації, реферату, дайджесту, захист проектів); 
– підсумковий контроль (залік). 
5.12. Мова навчання та викладання. Українська. 
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5.1. Назва дисципліни. Професійні комунікації іноземною мовою. 
5.2. Тип. Обов’язкова. 
5.3. Рік навчання. 2016/2017. 
5.4. Семестр. ІІ. 
5.5. Лектор, науковий ступінь, посада. Колот Л.А., ст. викл. 
5.6. Результати навчання. Вивчення феномена мовної комунікації; 
формування вмінь та навичок правильно розуміти й аналізувати кому-
нікативні процеси і явища, використовування здобутих знань у вив-
ченні іноземних мов, перекладі, філологічних дослідженнях, практиці 
іншомовного спілкування; висвітлення ролі мовної комунікації у 
контактній зоні. 
5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. Вхідний рівень 
володіння іноземною мовою В2+. 
5.8. Зміст. Теорія мовної комунікації як наука і навчальна дисципліна. 
Природа спілкування і комунікації. Риторика – мистецтво слова. Ком-
поненти комунікації і форми мовного спілкування. Організація мовного 
коду в комунікації. Загальна характеристика складових комунікатив-
ного акту. Культура мовної комунікації. Комунікативні девіації (не-
вдачі). Міжкультурна комунікація. Етноспецифіка мовної комунікації. 
5.9. Рекомендовані джерела ті інші навчальні ресурси/засоби. 
1. Яшенкова О.В. Основи теорії мовної комунікації / О.В. Яшенкова. – 
Київ : Академія, 2010. – 312 с. 

2. Бацевич Ф.С. Основи комунікативної лінгвістики / Ф.С. Бацевич. – 
Київ : Академія, 2004. – 344 с. 

3. Волкова Н.П. Професійно-педагогічна комунікація / Н.П. Волкова. – 
Київ : Академія, 2006. – 256 с. 

4. Гришаева Л.И. Введение в теорию межкультурной коммуникации / 
Л.И. Гришаева, Л.В. Цурикова. – М. : Академия, 2007. – 336 с. 

5. Олійник О. Риторика / О. Олійник. – Київ : Кондор, 2009. – 170 с. 
5.10. Заплановані навчальні заходи та методи викладання. Прак-
тичні заняття, самостійна робота. Інтерактивні методи та технології 
викладання, комп’ютерне тестування.  
5.11. Методи оцінювання.  
– поточний контроль (опитування, тестування, контрольні роботи);  
– підсумковий контроль (екзамен). 
5.12. Мова навчання та викладання. Англійська.  
 
5.1. Назва. Книгознавство та бібліотекознавство. 
5.2. Тип. Обов’язкова. 
5.3. Рік навчання. 2016/2017. 
5.4. Семестр. ІІ.  
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5.5. Лектор, науковий ступінь, посада. Вауліна А.Г., асист. 
5.6. Результати навчання. Формування комплексу теоретичних знань і 
умінь щодо книгознавства та бібліотекознавства. 
5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни.  «Видавнича 
справа та основи поліграфії». 
5.8. Зміст. Книгознавство як наука. Типологія книги. Книжкова спра-
ва як система. Апарат книги. Бібліотекознавство як наука. Методо-
логія сучасного бібліотекознавства. Діяльність у бібліотеках: розви-
ток і закономірності. Тенденції розвитку бібліотекознавства. 
5.9. Рекомендовані джерела ті інші навчальні ресурси/засоби. 
1. Гломбевский К. Функциональная концепция науки о книге / 
К. Гломбевский // Проблемы общей теории книговедения : сб. ст. ; 
под общ. ред. Е.Л. Немировского. – М. : Книга, 1978. – С. 25–43 

2. ДСТУ 3017-95. Видання. Основні види: терміни та визначення. – К. : 
Держстандарт України, 1995. – 47 с. 

3. ДСТУ 3018-95. Видання. Поліграфічне виконання: термін та визна-
чення. – К. : Держстандарт України, 1995. – 24 с. 

4. Про видавничу справу : Закон України // Офіційний вісник України. – 
1997. – № 28. – С. 3–17. 

5. Шатрова М. Наука про книготорговельну справу в системі книгозна-
вства / Марина Шатрова // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. Книгознавство, 
бібліотекознавство та інформ. технології. – 2012. – Вип. 7. – С. 117–121. 

5.10. Заплановані навчальні заходи та методи викладання. Лекції, се-
мінарські, практичні заняття з використанням інформаційних технологій. 
5.11. Методи оцінювання: 
– поточний контроль (опитування, тестування); 
– підсумковий контроль (залік). 
5.12. Мова навчання та викладання. Українська. 
 
5.1. Назва. Корпоративні зв’язки з громадськістю. 
5.2. Тип. Обов’язкова. 
5.3. Рік навчання. 2016-2017. 
5.4. Семестр. IІ. 
5.5. Лектор, науковий ступінь, посада. Федоришина І.Л., канд. психол. 
наук, доц.  
5.6. Результати навчання. Формування у студентів розуміння та 
формування практичних вмінь та навичок роботи у напрямку зв’язків 
з громадськістю у корпоративному сегменті. 
5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Іміджелогія», 
«Копірайтинг», «Основи зв’язків з громадськістю», «Галузеві зв’язки 
з громадськістю». 
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5.8. Зміст. Зовнішні та внутрішні зв’язки з громадськістю. Засоби кор-
поративної репутаційної розбудови. Корпоративна соціальна відповідаль-
ність. Стратегічний та тактичний горизонти у корпоративних зв’язках 
з громадськістю. Основні документи та методичне забезпечення 
діяльності ПРмена в корпоративному сегменті. 
5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні джерела/ресурси. 
1. Алешина И.В. Паблик Рилейшнз для менеджеров и маркетеров / 
И.В. Алешина. – М. : «ГНОМ-ПРЕСС», 1997. – 425 с. 

2. Катлип, Скотт, М., Сентер, Аллен, Х., Брум, Глен, М. Паблик 
Рилейшнз. Теория и практика, 8-е изд. ; пер. с англ. : учеб. пособ. – 
М. : Вильямс, 2000. – 365 с. 

3. Мориарти С. Связи с общественностью и интегрированная марке-
тинговая коммуникация: преимущества интеграции. – Режим 
доступу : spot.colorado.edu/~moriarts/prarticles.html 

4. Паблик рилейшнз : связи с общественностью в сфере бизнеса. – М. : 
ЭКМОС, 2001. – 124 с. 

5. Хапенков В.Н. Организация рекламной деятельности : учеб. посо-
бие для нач. проф. образования / В.Н. Хапенков, О.В. Сагинова, 
Д.В. Федюнин. – 6-е изд., испр. – М. : Академия, 2012. – 234 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/ виконання тренувальних вправ, творчі 
індивідуальні завдання). 
5.11. Методи оцінювання: 
− поточний контроль (тестування, письмове опитування, перевірка та 
обговорення  підготовленої презентації, індивідуального творчого 
завдання, захист проектів); 

− підсумковий контроль (екзамен). 
5.12. Мова навчання та викладання. Українська. 
 
5.1. Назва. Інформаційні системи в рекламі.  
5.2. Тип. Обов’язкова. 
5.3. Рік навчання. 2016/2017. 
5.4. Семестр. ІІ. 
5.5. Лектор, науковий ступінь, посада. Сова В.В., канд. екон. наук, 
ст. викл.  
5.6. Результати навчання. Формування системи знань та практичних 
навичок з проблем створення, застосування та впровадження маркетин-
гових інформаційних систем для розв’язання маркетингових завдань. 
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5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Маркетинг», 
«Маркетингові дослідження в рекламі та зв’язках із громадськістю», 
«Маркетингові комунікації». 
5.8. Зміст. Нові інформаційні технології в умовах розвитку спожив-
чого ринку України. Особливості, роль та місце інформації в процесі 
здійснення маркетингу підприємствами. Комп’ютеризація діяльності 
служб маркетингу. Типи існуючих автоматизованих робочих місць 
на торговельному підприємстві, їх узгодження та об’єднання в єдину 
мережу з метою ефективного використання нових інформаційних тех-
нологій. Розробка, створення маркетингових інформаційних систем. 
Інформаційні технології прийняття маркетингових рішень. Інформа-
ційне забезпечення діяльності маркетолога в умовах комп’ютеризації. 
Інформаційні технології прийняття маркетингових рішень. Інформа-
ційні технології розв’язання маркетингових задач. 
5.9. Рекомендовані джерела ті інші навчальні ресурси/засоби. 
1. Голицына О.Л. Информационные системы: учеб. пособие / 
О.Л. Голицына, Н.В. Максимов, И.И. Попов. – М. : ФОРУМ: 
ИНФРА-М, 2007. – 496 с. 

2. Оксанич А.П. Інформаційні системи і технології в маркетингу : 
навч.-практ. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / А.П. Оксанич, 
В.Р. Петренко, О.П. Костенко. – Київ : Професіонал, 2008. – 320 с. 

3. Оксанич А.П. Інформаційні системи і технології в маркетингу : 
лабораторний практикум для студ. вищ. навч. закл. / А.П. Оксанич, 
В.Р. Петренко, О.П. Костенко. – Київ : Професіонал, 2008. – 464 с. 

4. Макаренко Т.І. Моделювання та прогнозування у маркетингу/ 
Т.І. Макаренко. – К.: Центр навч. літ., 2010. – 384 с. 

5. Советов Б.Я. Информационные технологии : учебник для вузов / 
Б.Я. Советов, В.В. Цехановский. – 2-е изд., стер. – М. : Высшая шк., 
2005. – 263 с. 

5.10. Заплановані навчальні заходи та методи викладання. Поєд-
нання традиційних та нетрадиційних методів викладання із викорис-
танням інноваційних технологій: лекції (оглядова / тематична / 
проблемна / лекція-консультація); лабораторні заняття (модерація / 
моделювання ситуацій / «мозкова атака» / метод кейс-стаді/робота в 
малих групах). 
5.11. Методи оцінювання: 
− поточний контроль (тестування; письмове опитування; перевірка 
огляду / звіту / розрахункової роботи / задачі / ситуаційних завдань); 

− підсумковий контроль (екзамен). 
5.12. Мова навчання та викладання. Українська. 
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5.1. Назва. Корпоративні інформаційні системи. 
5.2. Тип. Обов’язкова. 
5.3. Рік навчання. 2016/2017. 
5.4. Семестр. ІІ. 
5.5. Лектор, науковий ступінь, посада. Шклярський С.М., канд. екон. 
наук, доц. 
5.6. Результати навчання. В результаті вивчення дисципліни студенти 
повинні знати основні напрями автоматизації інформаційних процесів 
на підприємстві та оформлювати їх у вигляді технічного завдання; 
перелік, вимоги та особливості забезпечуючих та функціональних 
підсистем КІС; склад, структуру та вимоги до технічних засобів кор-
поративних інформаційних систем та ін. 
5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Інформатика», 
«Офісні комп’ютерні технології». 
5.8. Зміст. Введення в корпоративні інформаційні системи. Технології 
збору, передачи та обробки даних в КІС. Методи і моделі проектуван-
ня КІС. Апаратно-програмні засоби корпоративних систем і мереж. 
Інформаційні платформи корпоративних систем. Корпоративні системи 
електронного документообігу. Захист корпоративних інформаційних 
ресурсів. Технології електронної комерції та платіжних систем в КІС. 
5.9. Рекомендовані джерела ті інші навчальні ресурси/засоби. 
1. Вовчак І.С. Інформаційні системи та комп’ютерні технології в ме-
неджменті : навч. посіб. / І.С. Вовчак. – Тернопіль : «Карт-бланш», 
2009. – 286 с. 

2. Гордієнко І.В. Інформаційні системи і технології в менеджменті : 
навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц. – 2-ге вид., перероб. і 
доп. / І.В. Гордієнко. – Київ : КНЕУ, 2003. – 259 с. 

3. Гужва В.М. Інформаційні системи і технології на підприємствах : 
навч. посіб. / В.М. Гужва. – Київ : КНЕУ, 2007. – 400 с. 

4. Бенько М.М. Інформаційні системи і технології в бухгалтерському 
обліку / М.М. Бенько. – Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2010. – 
336 с. 

5. Администрирование Windows Server 2008 : учебный курс Microsoft. 
Русская Редакция, 2013. – 688 с. 

5.10. Заплановані навчальні заходи та методи викладання. Поєд-
нання традиційних і нетрадиційних методів викладання з використан-
ням інноваційних технологій: лекції (оглядові, тематичні, проблемні); 
лабораторні роботи (традиційні, робота в малих групах). 
5.11. Методи оцінювання: 
− поточний контроль (тестування, усне та письмове опитування, пере-
вірка індивідуальних завдань); 

− підсумковий контроль (екзамен). 
5.12. Мова навчання та викладання. Українська, російська. 
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5.1. Назва. Цифрові технології в рекламі. 
5.2. Тип. За вибором. 
5.3. Рік навчання. 2016/2017. 
5.4. Семестр. ІI. 
5.5. Лектор, науковий ступінь, посада. Яцюк Д.В., канд. екон. наук, доц. 
5.6. Результати навчання. Формування у студентів теоретичних знань 
та практичних навичок щодо аналізу цифрових рекламних матеріалів 
сучасного підприємства.  
5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Основи реклами», 
«Реклама в системі маркетингу», «Інформаційні технології в рекламі», 
«Реклама і зв’язки з громадськістю в Інтернеті». 
5.8. Зміст. Системне розуміння цифрових комунікацій. Місце цифрової 
комунікації у маркетинговій та бізнес-стратегіях. Розробка стратегії 
цифрових комунікацій. Використання можливостей Інтернету, мобіль-
них і цифрових технологій для вирішення таких завдань, як підтримка 
іміджу бренда, виведення нового продукту на ринок, підвищення 
впізнаваності, стимулювання продажів. Розуміння механізмів взаємо-
дії з аудиторією, виявлення споживацьких інсайтів та правильної 
роботи з ними. Інструментарій цифрового маркетингу. Формування 
бюджету на цифрові комунікації та їх ефективність. 
5.9. Рекомендовані джерела ті інші навчальні ресурси/засоби. 
1. Фенвик Я. Цифровой маркетинг: Как увеличить продажи с помощью 
социальных сетей, блогов, вики-ресурсов, мобильных телефонов и 
других современных технологий / Я. Фенвик, К. Вертайм. – М. : 
Альпина Паблишер, 2010. – 377 с. 

2. Damian Ryan. Understanding Digital Marketing: Marketing Strategies 
for Engaging the Digital Generation. Kogan Page Ltd, 2012. – 304 р. 

3. Халилов Д. Маркетинг в социальных сетях / Д. Халилов. – М. : 
Манн, Иванов и Фербер, 2014. – 240 с. 

4. Миллер М. YouTube для бизнеса / М. Миллер. – М. : Манн, Иванов 
и Фербер, 2012. – 304 с. 

5. Советов Б.Я. Информационные технологии: Учебник для вузов / 
Б.Я. Советов, В.В. Цехановский. – 2-е изд., стер. – М. : Высшая шк., 
2005. – 263 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 / виконання тренувальних вправ, творчі 
індивідуальні завдання). 
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5.11. Методи оцінювання: 
– поточний контроль (тестування, письмове опитування, перевірка 
підготовленої презентації / захист проектів); 

– підсумковий контроль (екзамен). 
5.12. Мова навчання та викладання. Українська. 
 
5.1. Назва. Політичні комунікації. 
5.2. Тип. За вибором. 
5.3. Рік навчання. 2016/2017. 
5.4. Семестр. ІІ . 
5.5. Лектор, науковий ступінь, посада. Гусєва Н.Ю., канд. іст. наук., доц. 
5.6. Результати навчання. Ґрунтовне надання студентам знань та навичок 
з політичної комунікації; ознайомлення студентів з основними підходами 
до аналізу політичних комунікацій. 
5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Політологія». 
5.8. Зміст. Політична комунікація як суспільно-політичне явище. Роль ЗМІ 
у функціонуванні політичних комунікацій. «Електронна демократія» як 
компьютеро-опосередкована форма політичних комунікацій. Стратегічні 
політико-комунікативні кампанії агітаційно-пропагандистського типу. Стра-
тегічні політико-комунікативні кампанії маркетингового типу. Формальні 
та неформальні політичні комунікації. Розвиток політичних комунікацій в 
Україні. 
5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби: 
1. Вершини М.С. Политическая коммуникация в информационном общест-
ве / М.С. Вершини. – СПб. : Изд-во Михайлова В.А., 2001. 

2. Ганжуров Ю.С. Парламент України в політичній комунікації / 
Ю.С. Ганжуров. – Київ : Україна, 2007. – 254 с. 

3. Грачев М.Н. Политическая коммуникация: теоретические  концепции, 
модели, векторы развития / М.Н. Грачев. – М. : Прометей, 2004. – 328 с. 

4. Почепцов Г.Г. Коммуникативные технологии двадцатого века / 
Г.Г. Почепцов. – К. : Ваклер, 2002. – 357 с. 

5. Петрунин Ю.Ю. Политические коммуникации / под ред. А. Соловьева. – 
М. : Аспект Прест, 2005. – 435 с. 

6. Язык средств массовой информации / под ред. М.Н. Володиной. – М. : 
Альма матер, 2008. – 760 с. 

5.10. Заплановані навчальні заходи та методи викладання. Лекції, се-
мінарські, практичні заняття, тестові завдання. 
5.11. Методи оцінювання. 
– поточний контроль (опитування, тестування); 
– підсумковий контроль (екзамен). 
5.12. Мова навчання та викладання. Українська. 
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5.1. Назва. Інформаційне право.  
5.2. Тип. За вибором. 
5.3. Рік навчання. 2016/2017. 
5.4. Семестр. II. 
5.5. Лектор, науковий ступінь, посада. Дараганова Н.В., канд. юрид. 
наук, доц. 
5.6. Результати навчання. Ознайомлення з місцем і роллю інформа-
ційного законодавства як самостійної комплексної галузі в національ-
ній правовій системі України, у регулюванні інформаційних відносин, 
забезпеченні конституційного права на інформацію. 
5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Правознавство». 
5.8. Зміст. Передумови формування та місце інформаційного законо-
давства в національній правовій системі України: галузь права чи 
галузь законодавства. Методологічні проблеми систематизації та 
кодифікації інформаційного законодавства України як перспективні 
напрями розвитку національного інформаційного законодавства. Інфор-
мація як об’єкт права: питання законодавчого закріплення окремих 
видів інформації (офіційно документованої, масової, інформації про 
особу та ін.). Система інформаційних прав і свобод людини та 
громадянина в Україні: проблеми забезпечення доступу до інформації 
(гарантії правова охорона). Правовий статус конфіденційної інформації. 
Комерційна таємниця. Банківська таємниця. Професійна та службова 
таємниця. 
5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби. 
1. Костецька Т.А. Інформаційне право України : навч. посіб. / 
Т.А. Костецька. – Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2009. 

2. Микитенко Л.А. Державний контроль рекламної діяльності в Україні / 
Л.А. Микитенко. – Київ , 2011. – 233 с. 

3. Кормич Б.А. Інформаційне право : підручник / Б.А. Кормич. – 
Харків : Бурун і К°, 2011. – 215 с. 

4. Брель О. Персональні дані як об’єкт інформаційних правовідносин 
за участю суб’єктів господарювання / О. Брель // Право України. – 
2011. – № 4. – С. 17. 

5. Селезньова О. Предмет інформаційного права: теоретичний аналіз / 
О. Селезньова // Підприємництво, господарство і право. – К. : Ін Юре, 
2011. – № 6. – С. 25. 

5.10. Заплановані навчальні заходи та методи викладання. Поєд-
нання традиційних і нетрадиційних методів викладання із викорис-
танням інноваційних технологій: лекції (оглядові); семінарські, 
практичні заняття (тренінг / презентація / дискусія / інше).  
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5.11. Методи оцінювання.  
− поточний контроль (тестування, усне / письмове опитування, пере-
вірка підготовленого реферату / комплексна контрольна робота тощо); 

− підсумковий контроль (екзамен). 
5.12. Мова навчання та викладання. Українська. 
 
5.1. Назва. Методологія і організація наукових досліджень. 
5.2. Тип. За вибором. 
5.3. Рік навчання. 2016/2017. 
5.4. Семестр. ІІ. 
5.5. Лектор, науковий ступінь, посада. Лабурцева О.І., докт. екон. 
наук, проф. 
5.6. Результати навчання. Формування навичок проведення науко-
вих досліджень, впровадження їх результатів у практику. 
5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Теорія соціальних 
комунікацій», «Соціально-комунікаційні технології», «Журналістська 
творчість», «Стратегічний маркетинг». 
5.8. Зміст. Наукове дослідження, його зміст, процес та результати. 
Проблематика наукових досліджень. Методологія наукового дослі-
дження. Загальнофілософські, загальнонаукові та конкретно-наукові 
методи досліджень. Інформаційне забезпечення наукового досліджен-
ня. Джерела наукової інформації. Оформлення результатів наукових 
досліджень: публікації та рукописи. Випускна кваліфікаційна робота 
магістра: сутність, призначення, етапи написання. Оцінювання ефек-
тивності впровадження результатів наукових досліджень. 
5.9. Рекомендовані джерела ті інші навчальні ресурси/засоби. 
1. Гетманцева Н.Д. Методологія наукових досліджень : навч. посіб. / 
Н.Д. Гетманцева. – Київ : КНЕУ, 2009. – 516 с. 

2. Економічні дослідження (методологія, інструментарій, організація, 
апробація) : навч. посіб. / за ред. А.А. Мазаракі. – від. 2-ге, допов. – 
Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2011. – 296 с. 

3. Положення про випускний кваліфікаційний проект (роботу). Зат-
верджене вченою радою КНТЕУ 25 лютого 2015 року (протокол 
№ 5, п. 6). – Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2015. – 28 с. 

4. Радіонова І.Ф. Методологія наукових досліджень: прикладний 
аспект : навч. посіб. / І.Ф. Радіонова. – Київ : КНЕУ, 2010. – 106 с. 

5. Сурмін Ю.П, Майстерня вченого : підручник для науковця. – Київ : 
НМЦ «Консорціум з удосконалення менеджмент-освіти в Україні», 
2006. – 302 с. 

5.10. Заплановані навчальні заходи та методи викладання. Поєд-
нання традиційних та нетрадиційних методів викладання із викорис-
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танням інноваційних технологій: лекції (оглядова / тематична); прак-
тичні заняття (презентація / виконання ситуаційних завдань / творчі 
індивідуальні завдання). 
5.11. Методи оцінювання: 
− поточний контроль (тестування; усне / письмове опитування; пере-
вірка та обговорення підготовлених презентацій; перевірка викона-
них завдань для самостійної роботи); 

− підсумковий контроль (залік). 
5.12. Мова навчання та викладання. Українська. 
 
5.1. Назва. Методика викладання у вищій школі. 
5.2. Тип. За вибором. 
5.3. Рік навчання. 2016/2017. 
5.4. Семестр. ІІ. 
5.5. Лектор, науковий ступінь, посада. Кіслов Д.В., канд. політ. наук, 
доц. 
5.6. Результати навчання. Формування у студентів уявлення та 
практичних навичок викладання у вищій школі. 
5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Філософія». 
5.8. Зміст. Навчання як процес розвитку особистості та його психоло-
гічні основи. Науково-методичне забезпечення освітнього процесу. 
Методи та інноваційні технології навчання. Комп’ютерна підтримка 
освітнього процесу. Самостійна робота студентів: сутність, організація, 
контроль. Критерії якості навчання. Діагностика знань. Дистанційні 
технології навчання. 
5.9. Рекомендовані джерела ті інші навчальні ресурси/засоби. 
1. Алексюк А.М. Педагогіка вищої освіти України. Історія : підручник 
для студ., асп. та мол. викл. вузів / А.М. Алексюк. – Київ : Либідь, 
1998. – 225 с. 

2. Ващенко Г. Загальні методи навчання : підручник для педагогів / 
Г. Ващенко. – Київ : Укр. видавнича спілка, 1997. – 166 с. 

3. Вітвицька С.С. Основи педагогіки вищої школи / С.С. Вітвицька. – 
Київ : Центр навч. літ., 2003. – 212 с. 

4. Нові технології навчання: наук.-метод. зб. – вип. 61 / Ін-т інновац. 
технологій і змісту освіти МОН України; редкол.: О.П. Гребельник, 
Я.Я. Болюбаш, І.А. Шелест та ін. – Київ , 2010. – 185 с. 

5. Туркот Т.І. Педагогіка вищої школи : навч. посіб. для студ. вищ. 
навч. закл. – Київ : Кондор, 2011. – 626 с. 

5.10. Заплановані навчальні заходи та методи викладання. Лекції, 
семінарські, практичні заняття з використанням інформаційних 
технологій. 
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5.11. Методи оцінювання: 
– поточний контроль (тестування; усне/письмове опитування); 
– підсумковий контроль (залік). 
5.12. Мова навчання. Українська. 
 
5.1. Назва. Управління лояльністю споживачів. 
5.2. Тип. За вибором. 
5.3. Рік навчання. 2016/2017. 
5.4. Семестр. ІІ. 
5.5. Лектор, науковий ступінь, посада. Гурджиян К.В., канд. екон. 
наук, ст. викл. 
5.6. Результати навчання. Формування у студентів теоретичних 
знань та практичних навичок управління лояльністю споживачів. 
5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Маркетинг», 
«Маркетингові комунікації», «Прямий маркетинг». 
5.8. Зміст. Сутність понять «лояльність споживачів», «задоволеність» 
та «прихильність». Типи лояльності споживачів. Сутність понять «мар-
кетинг лояльності» та «маркетинг відносин». Історія становлення 
маркетингу лояльності в Україні та світі. Вплив маркетингового сере-
довища на формування лояльності споживачів. Принципи та інструменти 
формування та управління лояльністю споживачів. Цілі та етапи фор-
мування лояльності споживачів. Сутність та види програм лояльності. 
Інформаційно-аналітичне забезпечення імплементації програм лояльності. 
Методи сегментування споживачів та визначення цільової аудиторії 
підприємства. Визначення цінності пропозиції для споживачів. Методи 
автоматизації програм лояльності. Види CRM-систем. Методи оціню-
вання результативності формування лояльності споживачів. Гейміфі-
кація програм лояльності. Маркетингові комунікаційні стратегії 
управління лояльністю споживачів. 
5.9. Рекомендовані джерела ті інші навчальні ресурси/засоби. 
1. Коэн М. Почему покупатели делают это / М. Коэн. – М. : Эксмо, 

2008. – 191 с. 
2. Лук’янець Т.І. Маркетингова політика комунікацій: навч. посіб. / 
Т.І. Лук’янець. – Київ : КНЕУ, 2000. – 378с.  

3. Примак Т.О. Маркетингові комунікації: навч. посібн. для студентів 
вищих навч. закладів / Т.О. Примак. – Київ : Ельга; Ніка-Центр, 
2003. – 280 с. 

4. Соловьева Е. Программы бренд-лояльности : опыт российских и за-
рубежных торговых компаний // Бренд-менеджмент. – 2005. – № 6. – 
С. 51–59. 

5. Удріс Н. Рекламна комунікація: навч. посіб. / Н. Удріс. – Київ : 
Спринт-Сервіс, 2014. – 127 с. 
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5.10. Заплановані навчальні заходи та методи викладання. Поєд-
нання традиційних та нетрадиційних методів викладання із викорис-
танням інноваційних технологій: лекції (оглядова/тематична); практичні 
заняття (презентація, дискусія, творчі індивідуальні завдання, метод 
Кейс-стаді, модерація, робота в малих групах). 
5.11. Методи оцінювання: 
− поточний контроль (тестування; усне, письмове опитування; пере-
вірка підготовленої презентації, реферату, дайджесту; ситуаційні 
завдання; захист проектів); 

− підсумковий контроль (залік). 
5.12. Мова навчання та викладання. Українська. 
 
5.1. Назва. Методологія дослідження соціальних комунікацій.   
5.2. Тип. Обов’язкова. 
5.3. Рік навчання. 2017/2018. 
5.4. Семестр. ІІІ. 
5.5. Лектор, науковий ступінь, посада. Мельникович О.М., д-р екон. 
наук, проф. 
5.6. Результати навчання. Набуття теоретичних знань і практичних 
навичок з таких питань: визначення проблеми та розробка цілей дос-
лідження соціальних комунікацій; вибір методів дослідження залежно 
від цілей; створення робочого плану маркетингового дослідження; 
проведення польового етапу досліджень; організація та проведення 
маркетингових опитувань, експериментів та спостережень соціальних 
комунікацій; розробка документації для проведення маркетингового 
дослідження; організація та проведення якісних маркетингових дослі-
джень; здійснення аналізу результатів маркетингових досліджень за 
допомогою прикладних програм. 
5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Маркетинг», 
«Маркетингові дослідження в сфері реклами і зв’язків із громадсь-
кістю», «Маркетингові комунікації». 
5.8. Зміст. Сутність та види досліджень у сфері соціальних комуніка-
цій. Дослідження змісту рекламних оголошень. Методи предтестування 
реклами. Прийоми дослідження реклами. Використання маркетингових 
досліджень під час пошуку рекламних ідей. Дослідження аудиторії 
засобів масової інформації та інших рекламних носіїв. Вивчення радіо- 
та телеаудиторії. Застосування анкет, аудіометрів, щоденників радіо-
слухачів та телеглядачів. Переваги і недоліки різних методів вивчення 
слухачів та телеглядачів. Методи дослідження читацької аудиторії. 
Переваги та недоліки кожного з методів. Методи досліджень соціаль-
них комунікацій. 
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5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби. 
1. Дэвис Джоэл Дж. Исследования в рекламной деятельности: теория 
и практика: пер. с англ. / Джоэл Дж. Дэвис. – М. : Вильямс, 2003. – 
864 с. 

2. Ильганаева В.А. Социальные коммуникации (теория, методология, 
деятельность): словарь–справочник / В.А. Ильганаева. – Харків : 
КП «Городская типография», 2009. – 392 с. 

3. Ортинська В.В. Маркетингові дослідження : Підручник. 2-е вид. / 
В.В. Ортинська, О.М. Мельникович. – Київ : Київ. нац. торг.-екон. 
ун-т, 2015. – 436 с. 

4. Малхотра Н.К. Маркетинговые исследования : практ. руков. 3-е изд. ; 
пер. с англ. / Н.К. Малхотра. – М. : Вильямс, 2002. – 960 с. 

5. Різун В.В. Начерки до методології досліджень соціальних комуні-
кацій / В.В. Різун // Світ соціальних комунікацій: наук. журн. ; гол. 
ред. О.М. Холод. – Т. 1. – Київ : КиМУ, ДонНУ, 2011. – С. 7–11. 

5.10. Заплановані навчальні заходи та методи викладання. Поєд-
нання традиційних і нетрадиційних методів викладання із викорис-
танням інноваційних технологій: лекції (оглядові та тематичні); прак-
тичні заняття (із застосуванням відеоматеріалів, ситуаційних вправ 
(кейсів), проведенням рольових ігор, дискусій, модерацій, роботи у 
малих групах над проектами та їх презентацією).  
5.11. Методи оцінювання: 
− поточний контроль (письмове опитування; тестування, перевірка ситуа-
ційних завдань, підготовленого проекту та оцінка його презентації); 

− підсумковий контроль (екзамен). 
5.12. Мова навчання та викладання. Українська. 
 
5.1. Назва. Документознавство та архівознавство. 
5.2. Тип. Обов’язкова. 
5.3. Рік навчання. 2017/2018. 
5.4. Семестр. ІІІ. 
5.5. Лектор, науковий ступінь, посада. Вауліна А.Г., асист. 
5.6. Результати навчання. Сформувати поняття про наукову систему 
і навчальну дисципліну, взаємозв’язок державних та відомих архівів 
у концентрації, зберіганні та використанні національного архівного 
фонду України; про історію архівної справи, принципи організації та 
діяльність архівних установ; експертизу цінності архівних документів; 
комплектування державних архівів; застосування сучасних інформа-
ційних технологій в архівній справі; науково-дослідну та методичну 
роботу архівних установ і використання архівної інформації. 
5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Видавнича справа 
та основи поліграфії». 
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5.9. Рекомендовані джерела ті інші навчальні ресурси/засоби. 
1. Діловодство й архівна справа : Національний стандарт України. Тер-
міни та визначення понять : ДСТУ 2732:2004. – Київ : Держспожив-
стандарт України, 2005. – 33 с. 

2. Делопроизводство. Инструкции. Типовые положення : сб. нормат. 
док. / сост. Т.В. Симоненко. – Х. : Конус, 2003. – 160 с. 

3. Калакура Я. Архівіст третього тисячоліття / Я. Калакура // ААД. – 
Вип. І. – С. 37–45. 

4. Новохатський К. Національні архівні фонди в пострадянських дер-
жавах: порівняльний аналіз архівних законів / К. Новохатський // 
АУ. – 2001. – № 1–2. – С. 3–10. 

5. Перечень типовых документов, образующих в деятельности госкоми-
тетов, министерств, ведомств и других учреждений, организаций, 
предприятий, с указанием сроков хранения / сост. А.И. Чугунов, 
Т.Ф. Авраменко, Е.В. Белова и др. – М. : Прейскурантиздат, 1989. – 
298 с. 

5.10. Заплановані навчальні заходи та методи викладання. Поєднан-
ня традиційних та нетрадиційних методів викладання із використанням 
інноваційних технологій: лекції, практичні заняття в малих групах. 
5.11. Методи оцінювання: 
– поточний контроль (опитування, тестування); 
– підсумковий контроль (залік).  
5.12. Мова навчання та викладання. Українська. 
 
5.1. Назва. Політична реклама. 
5.2. Тип. За вибором. 
5.3. Рік навчання. 2017/2018. 
5.4. Семестр. ІІІ.  
5.5. Лектор, науковий ступінь, посада. Кіслов Д.В., канд. політ. наук, 
доц. 
5.6. Результати навчання. Формування комплексу теоретичних знань з 
питань політичної реклами як важливої складової соціальних комуні-
кацій та ефективного інструменту боротьби за політичну владу. 
5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Основи реклами», 
«Бренд-менеджмент», «Правознавство». 
5.8. Зміст. Поняття політичної реклами, її концептуальні засади. Полі-
тична реклама в системі політичного маркетингу. Основи виборчої 
кампанії. Політична реклама як інструмент політичного бренд-мене-
джменту. Типи, форми, види і засоби політичної реклами. Політична 
ідентифікація і позиціювання. Система управління політичною рекламою. 
Зовнішнє регулювання політичної реклами. Емоційна і раціональна 
політична реклама. 
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5.9. Рекомендовані джерела ті інші навчальні ресурси/засоби. 
1. Бебик В.М. Інформаційно-комунікаційний менеджмент у глобаль-
ному суспільстві: психологія, технології, техніка паблік рилейшнз / 
В.М. Бебик. – Київ , 2005. 

2. Варій М.Й. Політико-психологічні передвиборні та виборчі техно-
логії : навч.-метод. посіб. / М.Й. Варій. – Київ : Ельга ; Ніка-Центр, 
2003. – 400 с. 

3. Кочубей Л.О. Виборчі технології : навч. посіб. для студ. вищ. навч. 
закл. / Л.О. Кочубей. – Київ : Український центр політичного мене-
джменту, 2008. – 332 c. 

4. Моторнюк Т.М. Виборчі технології у сучасному електоральному 
процесі України: рецепція досвіду США : дис. ... канд. політ. наук : 
23.00.02 / Моторнюк Тетяна Миколаївна ; Харк. нац. екон. ун-т. – 
Харків , 2011. – 215 с. 

5. Тиский М.Г. Прикладна політологія. Модульний курс : навч.-метод. 
посіб. / М.Г. Тиский; Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк : 
Терен, 2011. Ц 114 с. 

5.10. Заплановані навчальні заходи та методи викладання. Поєд-
нання традиційних та нетрадиційних методів викладання із вико-
ристанням інноваційних технологій: лекції (оглядова / тематична / 
проблемна / лекція-консультація); лабораторні заняття (модерація / 
моделювання ситуацій / «мозкова атака» / метод кейс-стаді/робота в 
малих групах, семінарські тренінгові заняття, що передбачають 
розв’язання типових управлінських завдань, виконання імітаційних 
вправ, підготовка презентацій та ін. 
5.11. Методи оцінювання: 
– поточний контроль (тестування; опитування / вправи / контрольні 
роботи); 

– підсумковий контроль (залік). 
5.12. Мова навчання та викладання. Українська. 
 
5.1. Назва. Психологія іміджу. 
5.2. Тип. За вибором. 
5.3. Рік навчання. 2017/2018. 
5.4. Семестр. ІІІ.  
5.5. Лектор, науковий ступінь, посада. Лагутіна Т.М., канд. пед. наук, 
доц. 
5.6. Результати навчання. Вивчаючи дисципліну «Психологія іміджу», 
студенти повинні ознайомитись із специфікою та особливостями про-
цесу формування іміджу та можливостями застосування отриманих 
знань у професійній діяльності.  
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5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Етика бізнесу», 
«Менеджмент». 
5.8. Зміст. Соціально-психологічна природа іміджу. Стратегії та тех-
ніки формування іміджу сучасного фахівця. Формування індивідуаль-
ного іміджу. Візуальний імідж ділової людини. Формування іміджу за 
допомогою спілкування та взаємодії. Стратегії самопрезентацій 
сучасного фахівця. Я-концепція як сукупність установок на імідж. 
Самоменеджмент – стратегія формування ділового іміджу. Технології 
просування особистісного іміджу. Корпоративний імідж та корпора-
тивна культура організації. 
5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби. 
1. Алешина И.В. Корпоративный имидж: стратегический аспект. – 
Режим доступа : cfin.ru/press.shtml. 

2. Змановская Е.В. Руководство по управлению личным имиджем / 
Е.В. Змановская. – СПб. : Речь, 2005. – 144 с. 

3. Панасюк А.Ю. Формирование имиджа: стратегия, психо-техноло-
гии, психотехники / А.Ю. Панасюк. – 3-е изд., стер. – М. : Омега-Л, 
2009. – 266 с. 

4. Панфилова А.П. Имидж делового человека: учеб. пособие / 
А.П. Панфилова. – СПб. : ИВЭСЭП; Знание, 2007. – 490 с. 

5. Перелыгина Е.Б. Психология имиджа: учеб. пособие / Е.Б. Перелы-
гина. – М. : Аспект-Пресс, 2002. – 223 с. 

5.10. Заплановані навчальні заходи та методи викладання. Поєд-
нання традиційних і нетрадиційних методів викладання з використан-
ням інноваційних технологій: лекції (оглядові, тематичні, проблемні, 
лекції-конференції, лекції-дискусії); практичні заняття (тренінги, пре-
зентації, дискусії, робота в малих групах, моделювання ситуацій). 
5.11. Методи оцінювання:  
– поточний контроль (тестування усне / письмове опитування; пере-
вірка підготовленого есе / реферату / дайджесту / огляду / звіту / 
конспекту / презентації / ситуаційні завдання тощо); 

– підсумковий контроль (залік).  
5.12. Мова навчання та викладання. Українська. 
 
5.1. Назва. Конфліктологія. 
5.2. Тип. За вибором. 
5.3. Рік навчання. 2017/2018. 
5.4. Семестр. ІІІ. 
5.5. Лектор, науковий ступінь, посада. Берзінь В.І., д-р мед. наук, проф. 
5.6. Результати навчання. Студенти повинні вміти з’ясовувати со-
ціально-психологічні причинно-наслідкові зв’язки в організаціях, 
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аналізувати, узагальнювати їх у певній системі; структурувати зав-
дання у відповідності до індивідуально-психологічних особливостей 
працівників та їх кваліфікації; добирати виконавців, розподіляти 
завдання з урахуванням професійних та особистісних рис та ін. 
5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Менеджмент». 
5.8. Зміст. Об’єкт, предмет, завдання та основні категорії конфлікто-
логії. Концептуальні основи внутрішньоособистісних конфліктів та 
способи їх розв’язання. Особливості вивчення проявів і регуляції 
міжособистісних конфліктів. Природа, детермінанти та способи 
розв’язання групових конфліктів. Причини, наслідки і способи управ-
ління конфліктами в організації. Передумови, способи попередження та 
розв’язання конфліктів в сфері управління. Технології управління конф-
ліктами. Діяльність керівника з урегулювання конфліктів в організації. 
5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби. 
1. Донченко Е.А. Личность: Конфликт, гармония / Е.А. Донченко, 
Г.М. Титаренко. – К. : Экмос, 1987. – 216 с. 

2. Корольчук М.С. Психологія: схеми, опорні конспекти, методики / 
М.С. Корольчук, В.М. Крайнюк, В.М. Марченко. – Київ : Ельга, 
Ніка-Центр, 2013. – 320 с. 

3. Ложкин Г.В. Практическая психология конфликта : учеб. пособие, 
стереотип / Г.В. Ложкин, Н.И. Повякель. – Київ : МАУП, 2012. – 
256 с. 

4. Ложкін Г.В. Психологія конфлікту: теорія і сучасна практика : навч. 
посіб. / Г.В. Ложкін, Н.І. Пов’якель. – Київ : Професіонал, 2007. – 
416 с. 

5. Березовська Л.І. Діагностика та корекція конфліктів як умова подо-
лання синдрому професійного вигоряння : навч. посіб. / Л.І. Бере-
зовська, Т.Д. Щербан. – Мукачево : МДУ, 2013. – 65 с. 

5.10. Заплановані навчальні заходи та методи викладання. Поєд-
нання традиційних і нетрадиційних методів викладання з використан-
ням інноваційних технологій: лекції (оглядові, тематичні, проблемні, 
лекції-конференції, лекції-дискусії);  практичні заняття (тренінги, 
презентації, дискусії, робота в малих групах, моделювання ситуацій). 
5.11. Методи оцінювання:  
– поточний контроль (тестування усне / письмове опитування; пере-
вірка підготовленого есе / реферату / дайджесту / огляду / звіту / 
конспекту / презентації / ситуаційні завдання тощо); 

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