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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 успіш-

ного 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). 
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До складу університету, крім базового закладу, входять 6 навчальних 
інститутів, 9 коледжів і 3 вищих комерційних училища, розташованих 
у Києві, Харкові, Вінниці, Чернівцях, Хмельницькому, Ужгороді, 
Коломиї, Бурштині, Житомирі, Одесі.  

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

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

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

Київським національним торговельно-економічним університетом 
укладено угоди про співпрацю з міністерствами, відомствами, організа-
ціями і підприємствами, зокрема з Рахунковою палатою, Національним 
банком України, Міністерством економічного розвитку і торгівлі 
України, Міністерством фінансів України, Міністерством закордонних 
справ України, Державною фіскальною службою України, Державною 
казначейською службою України, Антимонопольним комітетом України, 
Державною фінансовою інспекцією України, Пенсійним фондом 
України, комерційними банками, торгово-промисловими палатами, 
торговельними мережами, страховими компаніями, рекламними 
агентствами та іншими установами. 

Університет – член престижних міжнародних організацій: 
Міжнародної асоціації університетів, Університетської агенції 
франкофонії, Міжнародного товариства товарознавців і технологів, 
Асоціації передових університетських вищих шкіл бізнесу, Міжнародної 
асоціації вищих і середніх спеціальних навчальних закладів торгівлі 
та споживчої кооперації, Всесвітньої асоціації рекреації та відпочинку. 
Встановлені та підтримуються творчі зв’язки з понад 100 вищими 
навчальними закладами, міжнародними центрами та установами з більш 
ніж 30 країн світу. Здійснюється обмін викладачами, студентами, 
виконуються міжнародні проекти стосовно інтеграції вищої освіти, 
вдосконалення освітніх програм різних ступенів підготовки та пере-
підготовки спеціалістів. 
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1.3. Академічні органи. 
 

Мазаракі 
Анатолій 
Антонович  
 

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

Притульська 
Наталія 
Володимирівна 
 

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

Шаповал  
Світлана  
Леонідівна 
 

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

Мельниченко  
Світлана 
Володимирівна 
 

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

Сай 
Валерій 
Миколайович 
 

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

Шаповал 
Леонід 
Геннадійович 

Проректор з адміністративно-господарської 
роботи 

 
1.4. Академічний календар. 

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

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

Шифр 
та найменування 
галузі знань 

Спеціальність
Спеціалізація 

освітнього ступеня 
«бакалавр» 

Спеціалізація 
освітнього ступеня 

«магістр» 
03 

Гуманітарні науки
035 

Філологія 
Переклад – англійська 

мова 
– 

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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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  
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Підготовлені та надані у 2016 році до конкурсу за програмою 
Еразмус + проекти передбачають створення консорціумів за участю 
закордонних вишів. 
 

Міжнародні договори програми 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
2.16. Навчання на робочому місці. 

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

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

 
2.17. Умови для занять спортом і відпочинку. 

Важливим напрямом організаційно-виховної роботи в університеті 
є участь студентів у традиційних заходах: День університету, День 
знань та посвята першокурсників у студенти, Міжнародний день 
студента, Дебют першокурсника, Міс КНТЕУ, дні факультетів, дні 
донора, День туризму, студентський фестиваль «Барбекю», чемпіонат 
з інтелектуальних ігор «Брейн-ринг» та «Своя гра», фестиваль команд 
Ліги КВН КНТЕУ за Кубок Ректора тощо. 
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В університеті працює культурно-мистецький центр, в якому 
діють творчі аматорські колективи: народний студентський камерний 
академічний хор, студія сучасного танцю «Light», студія вокалу та 
сучасної музики, фольклорно-інструментальний ансамбль «At libitum», 
команда КВН «Збірна КНТЕУ». 

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

 
2.18. Студентські організації. 

Громадське життя в КНТЕУ насичене, багатогранне та різноманітне. 
В університеті на громадських засадах діють: 
– рада студентського самоврядування університету, 6 рад студентського 
самоврядування на факультетах і 5 рад студентського самоврядування 
в гуртожитках; 

– наукове товариство студентів, аспірантів, докторантів та молодих 
вчених; 

– студентські клуби – «Еко Клуб», «Правничий», «Підприємець», 
«Менеджер», «Кібернетик», «Рекламіст», «Лука Пачоллі», 
«Контролер-аналітик», «Хіміки КНТЕУ», «Клуб кулінарів», «Еверест», 
психологічний клуб «Мудрість поколінь», спортивні клуби з футболу, 
баскетболу, волейболу, боротьби тощо, спілка консумеристів 
«ОСА»; студенти беруть участь у роботі юридичної клініки «Центр 
правового захисту»; 

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

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

Профіль програми «Міжнародний готельний бізнес» 
освітнього ступеня «магістр» 

Тип диплома та обсяг програми Одиничний ступінь,  
90 кредитів ЄКТС 

Вищий навчальний заклад  Київський національний торговельно-
економічний університет 

Акредитаційна інституція  Міністерство освіти і науки України  
Період акредитації  2016–2026 рік 
Рівень програми  Другий рівень 

Ціль освітньої програми А 
Підготовка конкурентоспроможних висококваліфікованих, со-

ціально мобільних фахівців, спроможних на основі сформованих у 
процесі навчання загальних і спеціальних компетентностей ефективно 
вирішувати завдання організації та координації господарської діяль-
ності міжнародних готельних операторів, які входять на національний 
ринок та готельних мереж, незалежних підприємств готельного 
господарства, які виходять на міжнародні ринки готельних послуг. 

Реалізація концепції студентоцентрованого навчання, організація 
особистісно-орієнтованого, творчого навчального процесу, реалізація 
принципів співробітництва та академічної мобільності з освітніми 
організаціями 

Характеристика програми 
Предметна 
область (галузь 
знань) 

24 «Сфера обслуговування» 

Основний фокус 
програми та 
спеціалізації 

Реалізація освітніх траєкторій з прикладним, 
науково-дослідним, науково-практичним і 
науково-педагогічним ухилом. 
Набуття фундаментальних теоретичних знань, 
прикладних навичок та умінь вирішувати про-
фесійні та наукові завдання в організаційній та 
виробничо-технологічній діяльності суб’єктів 
готельного бізнесу (міжнародних готельних опе-
раторів, національних готельних мереж, 
незалежних підприємств готельного 
господарства) 

В 

Орієнтація 
програми 

Академічна, професійна, прикладна 
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Продовження таблиці 
 Особливості 

та відмінності 
Проходження практики та стажування за кор-
доном з отриманням сертифікатів. Інтерактивні 
виїзні практичні заняття. Залучення закордонних 
науковців та відомих практичних працівників 
готельного та ресторанного бізнесу до навчаль-
ного процесу 

Придатність до працевлаштування та подальшого навчання С 
Придатність 
до праце-
влаштування 

Професіонали в галузі готельної та ресторанної 
справи 
Фахівець із гостинності в місцях розміщення 
(готелі, туристичні комплекси та ін.) 
Фахівець із готельної справи 
Фахівець із ресторанної справи 
Науково-дослідна діяльність 
Науково-педагогічна діяльність 

 Подальше 
навчання 

Аспірантура: навчання за освітньо-науковими 
програмами 073 «Менеджмент», 075 «Марке-
тинг», 056 «Міжнародні економічні відносини», 
051 «Економіка» 

Стиль викладання 
Підходи до викла-
дання та навчання 

Лекції (тематичні та проблемні), практичні 
заняття з використанням інформаційних тех-
нологій та активних методів навчання (ситуацій-
них, розрахунково-аналітичних завдань, кейсів), 
консультації із викладачами, підготовка випуск-
ного кваліфікаційного проекту (роботи) 

D 

Методи 
оцінювання 

Письмові та усні екзамени, заліки, усні презен-
тації, захист випускного кваліфікаційного про-
екту (роботи) 
Програмні компетентності E 

Загальні 
компетентності 

1. Інструментальні компетентності:  
1.1. здатність до формування світогляду щодо 
розвитку людського буття, суспільства і природи, 
духовної культури; здатність розглядати 
суспільні явища в розвитку і конкретних 
історичних умовах;  
1.2. здатність до саморегуляції та здорового 
способу життя;  
1.3. здатність працювати з інформацією, у тому 
числі в глобальних комп’ютерних мережах; 
1.4. уміння обґрунтовувати управлінські рішення 
та спроможність забезпечувати їх правомочність 
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Продовження таблиці 
  2. Міжособистісні компетентності:  

2.1. здатність здійснювати комунікаційну діяль-
ність, працювати у колективі та команді; 
2.2. позитивне ставлення до несхожості інших 
культур, здатність працювати в міжнародному 
середовищі. 
3. Системні компетентності: 
3.1. здатність працювати самостійно і автономно, 
діяти з позицій соціальної відповідальності, зай-
мати активну громадянську позицію; 
3.2. здатність займати активну життєву позицію 
та розвивати лідерські якості; 
3.3. здатність виконувати професійну діяльність 
відповідно до стандартів якості; 
3.4. здатність до формування культури мислення, 
її сприйняття; 
3.5. здатність до навчання, формування нових 
ідей (креативність); 
3.6. здатність адаптуватися до нових ситуацій у 
професійній діяльності; 
3.7. вміння реалізовувати проекти 

 Спеціальні 
компетентності 

1. Організаційно-управлінська функція: 
1.1. уміння застосовувати сучасні теоретичні 
основи організації та управління процесами на 
міжнародних підприємствах готельного госпо-
дарства; стратегічного менеджменту у прийнятті 
рішень щодо управління діяльністю та розвитком 
організацій на ринку; 
1.2. розуміння теоретичних положень маркетин-
гових стратегій; управління стратегічною марке-
тинговою діяльністю міжнародних підприємств 
готельного господарства на базі вивчення законо-
давчих документів, нормативної, спеціальної, 
довідкової літератури та ресурсів всесвітньої 
інформаційної мережі; 
1.3. досліджувати регіональні та глобальні ринки 
готельних послуг; 
1.4. розуміння психологічних закономірностей 
управлінської діяльності та визначення психоло-
гічних методів конструктивного розв’язання 
конфліктів; здатність визначати об’єкти та 
суб’єкти інтелектуальної власності 
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Продовження таблиці 
  2. Технологічна функція – уміння науково 

обґрунтовувати використання інноваційних го-
тельних технологій та сервісу. 
3. Науково-дослідницька функція:  
3.1. розуміння методології і методики проведення 
наукових досліджень, здатність до вибору на-
пряму та теми наукового дослідження, організації 
науково-дослідної роботи для подальшого засто-
сування її результатів у практичній діяльності; 
розуміння освітнього процесу; 
3.2. здатність до розроблення науково-методич-
ного забезпечення навчального процесу у закла-
дах освіти; 
3.3. здатність до викладання та контролювання та 
оцінювання результатів викладання 

F Програмні результати навчання 
 1. здатність визначати стратегічні цілі управління діяльністю між-

народних підприємств готельного господарства; проводити страте-
гічну діагностику в процесі прийняття відповідних рішень; 
2. здатність будувати конкурентну карту ринку, виділяти ключові 
фактори успіху та розвивати конкурентні переваги міжнародних під-
приємств готельного господарства, визначати їх конкурентоспро-
можність, ємність ринку та проводити стратегічне планування 
діяльності на ринку; 
3. здатність застосовувати різні методи та інструментарій стратегіч-
ного менеджменту для прийняття науково обґрунтованих управ-
лінських рішень; 
4. уміння аналізувати та розробляти заходи щодо удосконалення 
організаційної структури і культури в процесі управління орга-
нізацією: здатність застосовувати альтернативні підходи до форму-
вання / вибору стратегій/; уміння оцінювати ризики реалізації альтер-
нативних стратегічних рішень; 
5. знання особливостей різних теоретичних підходів до розроблення 
загальної стратегічної доктрини відповідно до специфіки між-
народних ринків готельних послуг, а також складу необхідних для її 
реалізації функціональних стратегій маркетинг-менеджменту; 
6. уміння орієнтуватися на ринку серед конкурентів; здійснювати 
аналіз ринкових параметрів, структури потреб і ємності цільових 
ринків, сегментування цільових аудиторій споживачів, позиціювання 
товарних брендів щодо конкурентів; 
7. уміння здійснювати креативну розробку комплексу стратегій 
міжнародних підприємств готельного господарства щодо 
просуванню їх товарних брендів, а також розробляти стратегічні 
плани щодо їх реалізації 
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 8. знання змісту та психологічних особливостей управління, особ-

ливостей різних стилів керівництва та їх ефективність; знання 
закономірностей ефективної комунікації в організації; 

9. здатність забезпечувати захист державних економічних інтересів 
на основі діючих правових норм під час діяльності міжнародних 
підприємств готельного господарства; 

10. здатність проводити науковий аналіз умов праці з точки зору 
можливості виникнення в процесі виробництва небезпечних і шкід-
ливих факторів виробничого середовища; здатність організовувати 
розробку і розробляти нормативні акти з охорони праці, що діють в 
межах підприємства; 

11. здатність застосовувати новий інструментарій автоматизації 
управління бізнес-процесами міжнародних підприємств готельного 
господарства;  

12. здатність визначити порядок укладання договорів за участю 
суб’єктів господарювання; працювати із правовими документами, які 
регламентують договірних відносин між суб’єктами господарювання, 
у тому числі міжнародних; 

13. знання основних напрямів і методичних підходів до розроблення 
інноваційних готельних технологій; знання інноваційних форм та 
методів сервісної діяльності та надання додаткових послуг у між-
народних підприємствах готельного господарства; знання сучасних 
стандартів обслуговування, систем; 

14. здатність до розроблення власних визначень, рішень, стратегій, 
розширення своїх компетенцій та їх диверсифікація на складові на 
міжнародному ринку готельних послуг; 

15. здатність забезпечувати виховання та навчання як єдиний 
цілісний педагогічний процес, здійснювати формування професійної 
культури сучасних професіоналів у сфері міжнародного готельного 
бізнесу 

 
4. Освітня програма. 
Керівник проектної групи (гарант освітньої програми) –  
Бойко М.Г., д-р екон. наук, проф. 
 

«Міжнародний готельний бізнес» Спеціалізація  

«Готельно-ресторанна справа»  Спеціальність  

«Сфера обслуговування»  Галузь знань 

Другий Рівень вищої освіти (РВО) 

Магістр Ступінь вищої освіти (СВО) 

90 кредитів ЄКТС Загальна кількість кредитів ЄКТС 

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

1 

Особа може вступити до Київського національного 
торговельно-економічного університету для здобуття ступеня вищої 
освіти магістра на основі ступеня вищої освіти бакалавра, здобутого 
за іншою спеціальністю (іншою галуззю знань) за умови успішного 
проходження додаткового вступного випробування з урахуванням 
середнього бала диплома бакалавра. 

До споріднених спеціальностей належить готельно-ресторанна 
справа (ступінь вищої освіти бакалавр). 

Вступне випробування для здобуття ступеня вищої освіти 
магістра складається з фахового випробування («Готельна справа», 
«Менеджмент», «Маркетинг») та іспиту з іноземної мови.  

Умови прийому на програму регламентуються Правилами 
прийому до КНТЕУ 

Перелік навчальних дисциплін 

Навчальні дисципліни 
Кількість 
кредитів 
ЄКТС 

Місце в логічній
послідовності 
вивчення  

1. Міжнародний туризм 4,5 1 
2. Управління корпораціями в 

готельному та ресторанному бізнесі 
6 1 

3. Міжнародні кредитно-розрахункові та 
валютні операції 

4,5 1 

4.1. Системи автоматизованого 
проектування 

4,5 1 

4.2. Інженерна та комп'ютерна графіка 4,5 1 
5.1. Міжнародне приватне право 4,5 1 
5.2. Договірне право 4,5 1 
6.1. Міжнародний бізнес 6 1 
6.2. Міжнародні фінанси 6 1 
6.3. Міжнародний маркетинг 6 1 
7. Стратегічний маркетинг в готельному 

та ресторанному бізнесі 
6 2 

8. Психологія бізнесу 3 2 
9.1. Управління бізнес-процесами 3 2 
9.2. Менеджмент сервісних організацій 3 2 
9.3. Ціннісно орієнтоване управління 3 2 
10.1. Бренд-менеджмент 3 2 

2 

10.2. Поведінка споживачів послуг 
гостинності 

3 2 
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Продовження таблиці 

Навчальні дисципліни 
Кількість 
кредитів 
ЄКТС 

Місце в логічній
послідовності 
вивчення  

11.1. Методологія і організація 
наукових досліджень 

3 2 

11.2. Методика викладання у вищій 
школі 

3 2 

11.3. Європейська інтеграція 3 2 
12.1. Ділові переговори 3 2 
12.1. Психологія кар'єри 3 2 
13. Управління проектами в готельному 

та ресторанному бізнесі 
3 3 

14. Управління якістю послуг в готелях 
і ресторанах 

3 3 

15.1. Ораторське мистецтво 3 3 
15.2. Дипломатичний протокол та 

етикет 
3 3 

15.3. Психологія управління та 
конфліктологія 

3 3 

Виробнича практика, в т.ч. 12  
виробнича 9 1 

 

переддипломна 3 2 
 Форма проведення атестації здобувачів 

вищої освіти  
Випускний кваліфікаційний 

проект (робота) 
 Частка (у процентному співвідношенні) 

дисциплін нормативного змісту 
підготовки 

60% 

Очікувані результати навчання  
Компетентності, якими повинен оволодіти магістр 

3  

Загальні  1. Здатність займати активну життєву позицію та 
розвивати лідерські якості. 

2. Здатність використовувати іноземну мову як засіб 
ділової комунікації. 

3. Здатність здійснювати комунікаційну діяльність. 
4. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації. 
5. Пояснювати процеси формування світогляду щодо 

розвитку людського буття, суспільства і природи, 
духовної культури.  

6. Аналізувати суспільні явища в розвитку і 
конкретних історичних умовах. 

7. Працювати з інформацією у глобальних комп’ю-
терних мережах 
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Закінчення таблиці 
  8. Обґрунтовувати управлінські рішення та забезпечу-

вати їх правомочність. 
9. Застосовувати загальнонаукові та креативні методи 

пізнання у професійній діяльності 
 Фахові 

(спеціальні) 
1. Здатність організовувати діяльність суб’єктів готель-
ного бізнесу на міжнародному ринку готельних послуг. 

2. Здатність управляти діяльністю інтегрованих структур в 
готельному бізнесі та їх підрозділах. 

3. Здатність до розрахунку обсягів зовнішньоекономічної 
діяльності за основними напрямами функціонування 
готельних мереж, незалежних підприємств готельного 
господарства з урахуванням інфляції та конвертованості 
національної валюти.  

4. Здатність до обґрунтування шляхів реалізації стійких 
конкурентних переваг на міжнародному ринку готель-
них послуг; готельних мереж, незалежних підприємств 
готельного господарства. 

5. Здатність працювати у міжнародному економічному та 
політико-правовому середовищі. 

6. Здатність формувати ефективну систему моніторингу і 
контролю за діяльністю готелів, які функціонують на 
міжнародному ринку готельних послуг. 

7. Здатність до формування корпоративних місії та цілей 
організації на міжнародному ринку готельних послуг. 

8. Здатність координувати та балансувати взаємовід-
носини із контактними аудиторіями у процесі здійс-
нення діяльності на міжнародному ринку готельних 
послуг. 

9. Застосовувати міжнародні нормативно-правові акти для 
здійснення зовнішньоекономічних операцій.  

10. Аналізувати взаємодію структурних елементів ва-
лютно-кредитних та фінансових відносин га націо-
нальному та міжнародному рівнях.  

11. Розробляти та впроваджувати системи якості на 
підприємствах індустрії гостинності.  

12. Використовувати методологію управління проектами у 
готельному бізнесі. 

13. Аналізувати міжнародний досвід лідерів готельного 
бізнесу та впроваджувати на національному ринку 
готельних послуг. 

14. Аргументувати управлінські рішення щодо форм 
концентрації капіталу в міжнародному готельному 
бізнесі. 

15. Оцінювати механізми утворення транснаціональних 
корпорацій в готельному бізнесі. 

16. Розробляти стратегії розвитку міжнародних корпорацій 
в готельному бізнесі 
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5. Інформація про освітні компоненти (дисципліни). 
 

5.1. Назва. Міжнародний туризм. 
5.2. Тип. Обов’язкова. 
5.3. Рік навчання. 2016/2017. 
5.4. Семестр. І. 
5.5. Лектор, науковий ступінь, посада. Ткаченко Т.І., д-р екон. наук, 
зав. кафедри; Дупляк Т.П., канд. екон. наук, доц. 
5.6. Результати навчання. Засвоєння основних теоретичних поло-
жень, формування вмінь та компетенцій щодо організації міжнарод-
ного туризму; визначення основних туристичних атракцій світу. 
5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Рекреологія», 
«Туристичне краєзнавство», «Географія туризму», «Організація 
туризму». 
5.8. Зміст. Міжнародний туризм у системі міжнародної торгівлі послу-
гами. Становлення системи міжнародної туристичної термінології. Між-
народний туризм, його сутність та форми. Еволюція формування та 
розвитку міжнародного туризму. Вплив міжнародного туризму на 
національну економіку. Міжнародні туристичні організації. Норми між-
народного туристичного права. Транснаціоналізація туристичного 
бізнесу. Типи та моделі туристичних транснаціональних корпорацій. 
Організаційні структури управління туристичних транснаціональних 
корпорацій. Економічна ефективність туристичних транснаціональних 
корпорацій. Транснаціональні корпорації на туристичному ринку 
України: сучасний стан та перспективи розвитку. Міжнародні готельні 
оператори: передумови виникнення та пріоритети розвитку. Структура 
управління та фінансова звітність міжнародних готельних операторів. 
Операційні стандарти діяльності міжнародних готельних операторів. 
Конкурентоспроможність міжнародних готельних операторів. 
5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби. 
1. Щербакова С.А. Международный туризм : География и экономика / 
С.А. Щербакова. – М. : Финансы и статистика, 2013. – 193 с. 

2. Воскресенский В.Ю. Международный туризм : учеб. пособие / 
В.Ю. Воскресенский. – М. : Юнити-Дана, 2012. – 256 с.  

3. Мальська М.П. Міжнародний туризм і сфера послуг : підручник / 
М.П. Мальська, Н.В. Антонюк. – Київ, 2008. – 661 с. 

4. Босовська М.В. Інтеграційні процеси в туризмі: монографія / 
М.В. Босовська М.В. – Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2015. – 
832 с. 

5.10. Заплановані навчальні заходи та методи викладання. Лекції 
(тематичні та проблемні), семінарські та практичні заняття 
(з використанням кейс-стаді, імітацій, роботи в малих групах, 
комунікативних методів). 
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5.11. Методи оцінювання. 
– поточний контроль – опитування, тестування, перевірка індиві-
дуальних завдань; 

– підсумковий контроль – екзамен письмовий. 
5.12. Мова навчання та викладання. Українська. 

 
5.1. Назва. Управління корпораціями в готельному та ресторанному 
бізнесі. 
5.2. Тип. Обов’язкова. 
5.3. Рік навчання. 2016/2017. 
5.4. Семестр. І. 
5.5. Лектор, науковий ступінь, посада. Охріменко А.Г., канд. екон. 
наук, доц. 
5.6. Результати навчання. Засвоєння основних теоретичних положень 
курсу, формування вмінь та компетенції щодо застосовування законо-
мірностей, методів та форм наукового пізнання на практиці, під час 
аналізу явищ і процесів, пов’язаних з управлінською, юридичною та 
економічною діяльністю. 
5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Теорія організацій», 
«Менеджмент».  
5.8. Зміст. Базові положення менеджменту готельних та ресторанних 
корпорацій. Інституційне середовище готельних та ресторанних 
корпорацій. Організаційно-економічний механізм управління готельними 
та ресторанними корпораціями. Види готельних та ресторанних кор-
порацій. Органи управління корпораціями. Стейкхолдер-менеджмент у 
системі управління готельними та ресторанними корпораціями. Стра-
тегічний менеджмент у системі управління готельними та ресторан-
ними корпораціями. Стратегічний аналіз потенціалу готельних та ресто-
ранних корпорацій. Формування стратегій розвитку готельних та 
ресторанних корпорацій. Система збалансованих показників діяль-
ності готельних та ресторанних корпорацій. Корпоративна соціальна 
відповідальність готельних та ресторанних корпорацій. 
5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби. 
1. Андрушків Б.М. Корпоративне управління : навч. посіб. / 
Б.М. Андрушків, С.П. Черничинець. – Київ : Кондор, 2011. – 528 с. 

2. Бурнацева Э.Р. Современные стратегии международных гостиничных 
компаний / Э.Р. Бурнацева. – М. : КДУ, 2010. – 328 с. 

3. Ігнатьєва І.А. Корпоративне управління : підручник / І.А. Ігнатьєва, 
О.І. Гарафонова. – Київ : ЦНЛ, 2013. – 600 с. 

4. Мальська М.П. Корпоративне управління: підручник / 
М.П. Мальська. – Київ, 2012. – 348 с. 
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5. П’ятницька Г.Т. Стратегічне управління : навч. посіб. для студ. вищ. 
навч. закл./ Г.Т. П’ятницька, Л.В. Лукашкова, Н.В. Ракша ; за ред. 
Г.Т. П’ятницької. – Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2013. – 408 с. 

6. Тебекин А.В. Стратегический менеджмент : учеб. для академ. 
бакалаврата / А.В. Тебекин. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Юрайт, 
2015. – 333 с. 

5.10. Заплановані навчальні заходи та методи викладання. Лекції 
(тематичні та проблемні), семінарські та практичні заняття (з вико-
ристанням кейс-стаді, імітацій, роботи в малих групах, комуніка-
тивних методів). 
5.11. Методи оцінювання. 
– поточний контроль – опитування, тестування, перевірка інди-
відуальних завдань; 

– підсумковий контроль – екзамен письмовий. 
5.12. Мова навчання та викладання. Українська. 

 
5.1. Назва. Міжнародні кредитно-розрахункові та валютні операції. 
5.2. Тип. Обов’язкова. 
5.3. Рік навчання. 2016/2017. 
5.4. Семестр. І. 
5.5. Лектор, науковий ступінь, посада. Аванесова І.А., канд. екон. 
наук, доц. 
5.6. Результати навчання. Набуття студентами теоретичних знань та 
практичних навичок щодо застосування фінансово-кредитних методів 
підтримки зовнішньоекономічної діяльності підприємств / фінансових 
установ. 
5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Фінанси 
підприємства». 
5.8. Зміст. Валютний курс в системі міжнародних кредитно-розрахун-
кових та валютних відносин. Методологічні основи проведення між-
народних розрахунків. Фінансово-кредитна підтримка зовнішньоеко-
номічної діяльності. Практичні аспекти використання валютних 
операції як основи управління валютним ризиком підприємства / 
фінансової установи. Методи запобігання прийняття або зменшення 
валютного ризику підприємства / фінансової установи. 
5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби. 
1. Фінансові послуги : навч. посіб. / І.А. Аванесова. – Київ : Київ. нац. 

торг.-екон. наук, 2007. – 364 с. 
2. Міжнародні кредитно-розрахункові та валютні операції : підруч. 

для студ. вищ. навч. закл. – 2-ге вид., перероб. і доповн. / 
Л.В. Руденко. – Київ : Центр навч. літ., 2007. – 630 с. 
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5.10. Заплановані навчальні заходи та методи викладання. Лекції 
(оглядова / тематична / проблемна / лекція-консультація / лекція-
конференція) та семінарські / практичні заняття (тренінг / презентація / 
дискусія / комунікативний метод / імітація). 
5.11. Методи оцінювання: 
– поточний контроль – тестування; усне / письмове опитування; 
перевірка огляду / конспекту / презентації / розрахунково-графічної 
роботи / вправи / задачі / ситуаційного завдання тощо; 
– підсумковий контроль – екзамен письмовий. 
5.12. Мова навчання та викладання. Українська. 
 
5.1. Назва. Системи автоматизованого проектування. 
5.2. Тип. За вибором. 
5.3. Рік навчання. 2016/2017.  
5.4. Семестр. І. 
5.5. Лектор, науковий ступінь, посада. Расулов Р.А., канд. техн. 
наук, зав. кафедри; Романенко Р.П., канд. техн. наук, доц. 
5.6. Результати навчання. Дати студентам знання та навички проек-
тування в сучасних умовах з використанням програмних засобів 
ЕОМ. Ознайомлення з нормативною документацією, що використо-
вується в проектуванні. Отримання навичок роботи з системами 
автоматизованого проектування. 
5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Громадське 
будівництво», «Інженерна графіка». 
5.8. Зміст. Загальні поняття проектування. Нормативна документація, 
яка використовується в проектуванні. Формування системи створення 
будівельного об’єкту. Визначення об’єкту проектування, його зв’язку 
з оточуючим середовищем. Системи автоматизованого проектування. 
Використання комп’ютерних технологій при вирішенні інженерних 
задач. Програмні засоби вирішення проектних та інженерних задач. 
Програмні засоби вирішення проектних та інженерних задач в 
інформаційному середовищі ArchiCAD CorelDraw та ін. 
5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби. 
1. Титов С. ArchiCAD: полезные рецепты: Справочник с примерами. – 
М. : Кудиц-Образ, 2003. (Оптичний диск). 

2. Малова Н. ArchiCAD 18 в примерах. – СПб: «БХВ-Петербург», 
2015. – 480 с. 

3. Титов С. ArchiCAD 13. Справочник с примерами. – М. : «Фойлис», 
2010. – 544 с. 

4. Ланцов А.Л. Компьютерное проектирование в архитектуре – М. : 
ДМК Пресс, 2008. – 800 с. 
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5. Офіційний навчальний курс компанії Graphisoft. – Режим доступу : 
http://cadstudio.ru/learn-archicad.htm 

5.10. Заплановані навчальні заходи та методи викладання. Лекції, 
лабораторні заняття.  
5.11. Методи оцінювання: 
– поточний контроль – опитування, контрольні задачі; 
– підсумковий контроль – залік. 
5.12. Мова навчання та викладання. Українська. 
 
5.1. Назва. Інженерна та комп’ютерна графіка. 
5.2. Тип. За вибором. 
5.3. Рік навчання. 2016/2017. 
5.4. Семестр. І. 
5.5. Лектор, науковий ступінь, посада. Савченко Т.В., канд. техн. 
наук, доц. 
5.6. Результати навчання. Формування знань, умінь і навичок проек-
тування, необхідних для представлення технічних рішень за допо-
могою креслення в системах комп’ютерного проектування, а також 
для розуміння принципу дії конструкції за її кресленням, навичок 
читання та виконання схем алгоритмів, програм, даних і систем, 
креслення програмних документів, застосування систем автоматизо-
ваного проектування, зокрема програми AutoCAD, для виконання 
креслень і графічної документації. 
5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Інформаційні 
системи і технології». 
5.8. Зміст. Нарисна геометрія і проекційне креслення. 
Машинобудівне креслення. Складальне креслення. Види програмних 
документів. Комп’ютерна графіка.  
5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби. 
1. Савченко Т.В., Гахович С.В. Інженерна графіка : методичні реко-
мендації до лабораторних занять. – Київ : Київ. нац. торг.-екон.  
ун-т, 2015. – 119 с. 

2. Савченко Т.В. Інженерна графіка : збірник тестових завдань / 
Т.В. Савченко. – Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2013. – 32 с. 

3. Михайленко В.Є. Інженерна графіка : підруч. для студ. вищ. навч. 
закл. / В.Є. Михайленко, В.В. Ванін, С.М. Ковальов. – Київ : 
Каравела, 2010. – 360 с. 

4. Сидоренко В.М. Інженерна та комп’ютерна графіка : навч. посіб. / 
В.М. Сидоренко. – Київ : КНЕУ, 2007. – 329 с. 
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5. Юсупова М.Ф. Черчение в системе AutoCAD : учеб. пособие для 
студ. высш. учеб. заведений / М.Ф. Юсупова. – Київ : Алерта, 
2003. – 328 с. 

5.10. Заплановані навчальні заходи та методи викладання. Лекції, 
лабораторні заняття. 
5.11. Методи оцінювання.  
– поточний контроль – тестування, графічні роботи; 
– підсумковий контроль – залік. 
5.12. Мова навчання та викладання. Українська. 
 
5.1. Назва. Міжнародне приватне право. 
5.2. Тип. За вибором. 
5.3. Рік навчання. 2016/2017. 
5.4. Семестр. І. 
5.5. Лектор, науковий ступінь, посада. Гончаренко О.М., канд. 
юрид. наук, доц. 
5.6. Результати навчання. Студент повинен знати: основні поняття, 
категорії та інститути міжнародного приватного права; ключові між-
народні договори стосовно регулювання приватноправових відносин з 
іноземним елементом; вітчизняне законодавство з міжнародного 
приватного права; правовий статус фізичних і юридичних осіб у 
міжнародному приватному праві; особливості регулювання речових 
прав, договірних і недоговірних зобов’язань, трудових, сімейних, 
спадкових правовідносин та міжнародних перевезень у міжнародному 
приватному праві; основні правила міжнародного цивільного і 
арбітражного процесу. 
5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Цивільне 
право», «Господарське право», «Трудове право». 
5.8. Зміст. Поняття, предмет та система міжнародного приватного 
права. Джерела міжнародного приватного права. Загальні засади 
правозастосування в міжнародному приватному праві. Фізичні, 
юридичні особи та держава як суб’єкти міжнародного приватного 
права. Право власності у міжнародному приватному праві. Право-
чини, договірні та недоговірні зобов’язання в міжнародному 
приватному праві. Договір міжнародної купівлі-продажу товарів. 
Міжнародні перевезення вантажів, пасажирів та їх багажу. Трудові, 
сімейні та спадкові правовідносини у міжнародному приватному 
праві. Міжнародний цивільний процес. Міжнародний комерційний 
арбітраж. 
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5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби. 
1. Васильченко В.В. Науково-практичний коментар Закону України 

«Про міжнародне приватне право». – Київ : Істина, 2007. – 200 с. 
2. Гончаренко О.М. Міжнародне приватне право : навч. посіб. / 
О.М. Гончаренко. – Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2015. – 392 с. 

3. Міжнародне приватне право. Науково-практичний коментар Закону / за 
ред. А. Довгерта. – Харків : ТОВ «Одіссей», 2008. – 352 с. 

4. Міжнародне приватне право: Загальна частина: підручник / за ред. 
А.С. Довгерта та доц. В.І. Кисіля. – Харків : Алерта, 2012. – 376 с. 

5. Міжнародне приватне право : підруч. для студ. юрид. вищ. навч. 
закл. / за ред. В.П. Жушмана та І.А. Шумило. – Харків : Право, 
2011. – 320 с. 

6. Мироненко І.В. Міжнародне приватне право : навч. посіб. / 
І.В. Мироненко. – Київ : Алерта, 2012. –272 с. 

5.10. Заплановані навчальні заходи та методи навчання. Лекції 
(оглядова); семінарські, практичні заняття (презентація/ дискусія/ 
комунікативний метод), вирішення ситуативних завдань.  
5.11. Методи оцінювання:  
– поточний контроль – тестування, усне / письмове опитування, 
комплексна контрольна робота тощо; 
– підсумковий контроль – залік. 
5.12. Мова навчання та викладання. Українська. 
 
5.1. Назва. Договірне право.  
5.2. Тип. Обов’язкова. 
5.3. Рік навчання. 2016/2017. 
5.4. Семестр. І. 
5.5. Лектор, науковий ступінь, посада. Пальчук П. М. канд. юрид. 
наук, доц. 
5.6. Результати навчання. В результаті вивчення дисципліни 
студенти повинні знати: основні поняття та категорії договірного 
права; джерела договірного права; правовий статус суб’єктів госпо-
дарських зобов’язань, в тому числі договорів; правову природу госпо-
дарсько-правових зобов’язань та їх види; основні засади регулювання 
господарських договірних відносин; особливості господарсько-пра-
вової відповідальності. 

Вміти визначати: умови участі суб’єктів господарювання в дого-
вірних правовідносинах; види договорів за законодавством України; 
можливість фізичних осіб – підприємців та юридичних осіб бути 
учасником договірних відносин; визначати умови притягнення 
суб’єктів господарювання до господарсько-правової відповідальності; 
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класифікувати за певними ознаками господарсько-правові зобов’я-
зання, у тому числі договори; визначати істотні, звичайні та випадкові 
умови господарських договорів різних видів. 
5.7. Обов'язкові попередні навчальні дисципліни. «Цивільне 
право». 
5.8. Зміст. Предмет, метод та система договірного права. Основні 
принципи договірного права. Джерела договірного права. Суб’єкти 
договірного права. Зобов'язання та договір в господарському дого-
вірному праві. Види господарських договорів за законодавством 
України. Договори направлені на передачу майна у власність, у 
тимчасове користування щодо виконання робіт та надання послуг. 
5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби. 
1. Договірне право України. Особлива частина : учеб. пособие / за 
ред. О.В. Дзера. – Київ : Юрінком Інтер, 2009. 

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

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

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

5. Цивільне право / під ред. Е.О. Харітонова, О.В. Старцева. – Київ : 
Істина, 2011. 

5.10. Заплановані навчальні заходи та методи навчання. 
– лекції (оглядова/ тематична / проблемна/ лекція-консультація/ 
лекція-коференція/ бінарна/ дуальна); 
– семінарські/практичні заняття (тренінг/ презентація/ дискусія/ 
комунікативний метод/ імітація/ симуляція/ модерація). 
5.11. Методи оцінювання Контроль знань: 
– поточний контроль – тестування; усне/ письмове опитування / 
дайджесту/ конспекту/ презентації/ ситуаційного завдання тощо; 
– підсумковий контроль – залік. 
5.12. Мова викладання Українська. 

 
5.1. Назва. Консюмерське право. 
5.2. Тип. За вибором. 
5.3. Рік навчання. 2017/2018. 
5.4. Семестр. ІІІ. 
5.5. Лектор, науковий ступінь, посада. Микитенко Л.А., канд. юрид. 
наук, доц. 
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5.6. Результати навчання. Вивчення дисципліни передбачає підготовку, 
в результаті якої студенти повинні знати: основні поняття та складові 
системи споживчого права; загальне та спеціальне законодавство 
України в сфері захисту прав споживачів; основоположні принципи 
діяльності державних органів з питань захисту прав споживачів та їх 
повноваження; права та обов’язки споживачів; способи захисту прав 
споживачів; особливості застосування відповідальності за порушення 
прав споживачів. Студенти повинні вміти: орієнтуватися у чинному 
споживчому законодавстві, вміти правильно тлумачити чинне 
законодавство і застосовувати його на практиці. 
5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни: «Цивільне право», 
«Господарське право». 
5.8. Зміст. Поняття споживчого права як правового інституту. 
Консумеризм як всесвітній соціально-політичний рух. Правові основи 
та характеристика Концепції державної політики у сфері захисту прав 
споживачів. Державний захист своїх прав та гарантований рівень 
споживання як основні права споживачів. Загальна характеристика 
основних прав та обов’язків споживачів. Організаційно-правове регу-
лювання захисту прав споживачів. Система і повноваження органів 
влади у сфері захисту прав споживачів. Відповідальність за порушення 
законодавства про захист прав споживачів. 
5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби. 
1. Іваненко Л.М. Правове регулювання захисту прав споживачів : 

навч. посіб. / Л.М. Іваненко. – Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 
2008. 

2. Попондопуло В.Ф. Коммерческое (предпринимательское) право / 
В.Ф. Попондопуло : Юристъ, 2006. 

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

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

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

5.10. Заплановані навчальні заходи та методи викладання. 
– лекції: оглядова, тематична, проблемна, лекція-консультація, лекція-
дискусія тощо;  

– семінарські, практичні заняття (тренінг, презентація, дискусія, 
комунікативний метод, повідомлення, вирішення практичних ситуа-
ційних завдань, робота в малих групах та інші види), самостійна 
робота, консультації. 
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5.11. Методи оцінювання: 
– поточний контроль – тестування, усне, письмове опитування, перевірка 
підготовленого есе, дайджесту, огляду, звіту, конспекту, презен-
тації, вправи, задачі, ситуаційного завдання тощо; 

– підсумковий контроль – екзамен письмовий. 
5.12. Мова навчання та викладання. Українська. 

 
5.1. Назва. Міжнародний бізнес. 
5.2. Тип. Обов’язкова. 
5.3. Рік навчання. 2016/2017. 
5.4. Семестр. І. 
5.5. Лектор, науковий ступінь, посада. Дугінець Г.В., канд. екон. наук, 
доц. 
5.6. Результати навчання. Набуття студентами сучасного економічного 
мислення і спеціальних знань щодо функціональної та інституціо-
нальної структури міжнародного бізнесу, його закономірностей, 
тенденцій і проблем розвитку в умовах глобалізаційних процесів. 
5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Основи еконо-
мічної теорії», «Філософія», «Менеджмент» та «Маркетинг». 
5.8. Зміст. Предмет, зміст і завдання дисципліни «Міжнародний 
бізнес». Середовище міжнародного бізнесу. Організаційно-правові 
форми міжнародного бізнесу. Стратегії виходу компаній на зовнішні 
ринки. Управління людськими ресурсами в міжнародному бізнесі. 
Етика та соціальна відповідальність в міжнародному бізнесі. Націо-
нальні моделі міжнародного бізнесу. 
5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби. 
1. Вергун В.А. Міжнародне корпоративне управління : навч. посіб. / 
В.А. Вергун, О.І. Ступницький, В.В. Якубовський. – Київ: ВПЦ 
«Київський університет», 2012. – 360 с. 

2. Гіл, Чарлз В.Л. Міжнародний бізнес: Конкуренція на глобальному 
ринку / Гіл, Чарлз В.Л. : пер. з англ. – Київ : Вид-во Соломії 
Павличко «Основи», 2001. – 856 с. 

3. Макогон Ю.В. Международный менеджмент : курс лекций / 
Ю.В. Макогон, Т.В. Орехова. – Донецк : Дон НУ, 2003. – 277 с. 

4. Мазаракі А.А. Міжнародний маркетинг : підручник / А.А. Мазаракі, 
Т.І. Чаюн. – Київ : КДТУ, 2002. – 306 с. 

5. Міжнародний бізнес / за заг. ред. В.А. Вергуна. – Київ : ВПЦ 
«Київський університет», 2009. – 720 с. 

5.10. Заплановані навчальні заходи та методи викладання. 
– лекції (оглядова / тематична / проблемна; 
– семінарські / практичні / презентація/ дискусія. 
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5.11. Методи оцінювання: 
– поточний контроль – тестування; усне / письмове опитування; 
– підсумковий контроль – залік. 
5.12. Мова навчання та викладання. Українська. 
 
5.1. Назва. Міжнародні фінанси. 
5.3. Тип. За вибором. 
5.4. Рік навчання. 2016/2017. 
5.5. Семестр. І. 
5.7. Лектор, науковий ступінь, посада. Кучер Г.В., канд. екон. наук, 
доц., Волосович С.В., д-р екон. наук, проф. 
5.8. Результати навчання. Формування знань у сфері мобілізації та 
розподілу міжнародних фінансових ресурсів. 
5.9. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Економічна 
теорія», «Макроекономіка», «Фінанси підприємства». 
5.10. Зміст. Сутність та призначення міжнародних фінансів. Сутність 
валюти та валютних систем. Міжнародний рух капіталу. Роль вільних 
економічних зон у міжнародних фінансах. Боротьба з відмиванням 
«брудних» грошей. Міжнародна економічна і торговельна інтеграція, 
об’єднання та союзи. Міжнародний фінансовий ринок. Міжнародні 
фінансові інститути. Платіжний баланс. 
5.11. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби. 
1. Міжнародні фінанси : підручник / за ред. О.І. Рогача. – Київ : 
Либідь, 2003. – 512 с. 

2. Основи міжнародних фінансів : підруч. / за ред О.І. Рогача. – Київ : 
ВПЦ «Київський ун-т», 2008 – 496 с. 

3. Бочан І.О. Глобальна економіка : підруч. / І.О. Бочан, І.Р. Михасюк. – 
Київ : Знання, 2007. – 403 с. 

4. Боровська С.Г. Міжнародні фінанси (за модульною системою 
навчання) : теорет.-практ. посіб. / С.С. Боровська, В.П. Шило, 
С.Б. Ільїна та ін. – Київ : Кондор, 2008. – 310 с. 

5. Бюджетна система України та Євросоюзу : монографія / 
[С.О. Булгакова, О.І. Барановський, Г.В. Кучер та ін.] ; за заг. ред. 
А.А. Мазаракі. – Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2009. – 409 с. 

5.12. Заплановані навчальні заходи та методи викладання. Лекції, 
семінарські, практичні заняття з використанням інформаційних 
технологій та активних методів навчання. 
5.13. Методи оцінювання. 
– поточний контроль – опитування, колоквіуми, тестування; 
– підсумковий контроль – залік. 
5.14. Мова навчання та викладання. Українська. 
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5.1. Назва. Міжнародний маркетинг. 
5.2. Тип. За вибором. 
5.3. Рік навчання. 2016/2017. 
5.4. Семестр. І. 
5.5. Лектор, науковий ступінь, посада. Кудирко Л.П., канд. екон. 
наук, доц. 
5.6. Результати навчання. Характеристика стану міжнародного марке-
тингового середовища та оцінка його привабливості. Визначення основ-
них складових та особливостей побудови міжнародної маркетингової 
політики підприємства; особливості організації комунікативної політики 
на міжнародних ринках. 
5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Маркетинг», 
«ЗЕД підприємства». 
5.8. Зміст. Міжнародний маркетинг: загальний огляд. Міжнародне сере-
довище: економічний аспект. Соціально-культурне середовище між-
народного маркетингу. Міжнародне політико-правове середовище. 
Міжнародні маркетингові дослідження. Сегментація світового ринку. 
Вибір зарубіжних ринків. Моделі виходу фірми на зовнішній ринок. 
Міжнародний маркетинговий комплекс: товарна політика. Міжнародні 
канали розподілу. Міжнародні маркетингові комунікації. Міжнародна 
цінова політика. 
5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби. 
1. Багиев Г.Л. Международный маркетинг / Г.Л. Багиев, Н.К. Моисеева, 
С.В. Никифорова. – СПб. : Питер, 2009. – 512 с. 

2. Карпова С.В. Международный маркетинг для студ. вузов : учебник / 
С.В. Карпова. – М. : Феникс, 2010. – 192 с. 

3. Мазилкина Е.М. Маркетинговые коммуникации : учеб.-практ. пособие / 
Е.М. Мазилкина. – М. : Дашков и К, 2008. – 256 с. 

4. Ростовский Ю.М. Внешнеэкономическая деятельность / Ю.М. Рос-
товский, В.Ю. Гречков. – М. : Магистр, 2008. – 592 с. 

5. Старостіна А.О. Маркетинг : підручник / А.О. Старостіна, Н.П. Гон-
чарова, Є.В. Крикавський та ін. – К. : Знання, 2009. – 1071 с. 

5.10. Заплановані навчальні заходи та методи викладання. Лекції, 
семінарські заняття з використанням кейсів, розв’язання задач, робота 
в малих групах, захист індивідуальних проектів. 
5.11. Методи оцінювання: 
– поточний контроль – опитування, тестування, розв’язання задач; 
– підсумковий контроль – залік. 
5.12. Мова навчання та викладання. Українська. 
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5.1. Назва. Стратегічний маркетинг в готельному та ресторанному 
бізнесі. 
5.2. Тип. Обов’язкова.  
5.3. Рік навчання. 2016/2017. 
5.4. Семестр. ІІ. 
5.5. Лектор, науковий ступінь, посада. Бойко М.Г., д-р екон. наук, 
зав. кафедри; Романчук Л.Д., асист. 
3.6. Результати навчання. Засвоєння студентами знань щодо теоре-
тичних основ стратегічного маркетингу; теоретичних та прикладних 
основ розроблення маркетингової стратегії підприємств готельного і 
ресторанного бізнесу; взаємозв’язку корпоративних та маркетингових 
стратегій, видів маркетингових конкурентних стратегій. 
5.5. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Менеджмент, 
«Економіка готелів і ресторанів», «Маркетинг». 
5.6. Зміст. Сутність, цілі та завдання стратегічного маркетингу в 
готелях і ресторанах. Маркетинговий стратегічний аналіз середовища 
готелів і ресторанів. Маркетинговий стратегічний аналіз готелів і 
ресторанів. Маркетинговий стратегічний аналіз споживачів готельних і 
ресторанних послуг. Маркетингові стратегії готелів і ресторанів. 
SMART-технології стратегічного маркетингу в готелях і ресторанах. 
Формування споживчої цінності готельних і ресторанних послуг. 
Маркетингові стратегії сегментації ринку, вибору цільового ринку, 
позиціонування готелів і ресторанів.  
5.7. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби. 
1. Крикавський Є.В. Стратегічний маркетинг : навч. посіб. / Є.В. Кри-
кавський, Л.І. Третьякова, Н.С. Косар. – Львів : Вид-во Львів. 
політех., 2012. – 256 с.  

2. Пащук О. Маркетинг послуг. Стратегічний підхід / О. Пащук. – 
Київ : Професіонал. – 2012.– 560 с. 

3. Портер Е. Майкл Конкурентная стратегия : Методика анализа 
отраслей и конкурентов / Е. Майкл Портер ; пер. с англ. – СПб. : 
Альпина, 2011. – 454 с. 

4. Андрейчиков А.В. Системный анализ и синтез стратегических 
решений в инноватике: Основы стратегического инновационного 
менеджмента и маркетинга. / А.В. Андрейчиков, О.Н. Андрейчи-
кова. – 2-е изд – М. : Эксмо, 2012. – 248 с. 

5. Аакер Д. Стратегическое рыночное управление / Д. Аакер. – СПб. : 
Питер, 2011. – 496 с. 

5.8. Заплановані навчальні заходи та методи викладання. Лекції 
(тематичні та проблемні), практичні заняття (з використанням інфор-
маційних технологій, кейс-стаді, комунікативних методів). 



 

 46

5.9. Методи оцінювання: 
– поточний контроль – опитування, тестування, диспут, вирішення 
практичних завдань; 

– підсумковий контроль – екзамен письмовий. 
5.10. Мова навчання та викладання. Українська. 
 
5.1. Назва. Психологія бізнесу. 
5.3. Тип. Обов’язкова.  
5.4. Рік навчання. 2016/2017. 
5.5. Семестр. ІІ. 
5.5. Лектор, науковий ступінь, посада. Полунін О.В., д-р психол. 
наук, проф. 
5.6. Результати навчання. Знання психологічних джерел, чинників, 
механізмів та закономірностей розвитку бізнесу як системи; основних 
методів і прийомів психологічної підготовки бізнесмена; основ 
психологічного потенціалу бізнесмена, методів та засобів реалізації 
його ділового успіху; факторів успіху, як поведінка, мотивація, орга-
нізаторські здібності, етика, особистісні обмеження, які зменшують 
ефективність роботи. Уміння аналізувати бізнес як організацію, діяль-
ність і соціальний інститут, визначати вплив бізнесу на соціальне й 
професійне становлення особистості; розробляти технології внут-
рішньо організаційного навчання. 
5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Психологія», 
«Філософія». 
5.8. Зміст. Психологічні особливості бізнесу. Психологія бізнесу як 
новий напрям у науці. Психологічні проблеми управління бізнесом. 
Психологічні особливості оцінки професійних і ділових якостей 
бізнесмена і підбору персоналу. Психологічні особливості успішної 
діяльності бізнесмена. Комунікативні процеси в діяльності під-
приємця. Психологічна техніка особистої роботи бізнесмена. Роль 
психотехнологій в бізнесі. 
5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби. 
1. Іпатов Е.Ф. Психологія управління в бізнесі / Е.Ф. Іпатов, К.М. Левків-
ський, В.В. Павловський. – Харків ; Київ : НМЦВО, 2002. – 320 с. 

2. Леонов Н.И. Психология делового общения. / Н.И. Леонов. – М. ; 
Воронеж : Изд. Московского психолого-социального ин-т; МОДЭК, 
2001. – 216 с. 

3. Лэйхифф Дж.М. Бизнес-коммуникации. / Дж.М. Лэйхифф, 
Дж.М. Пенроуз. – СПб. : Питер, 2001. – 688 с. 

4. Пачковський Ю.Ф. Психологія підприємництва / Ю.Ф. Пачковський. – 
Львів : Афіша, 2001. – 276 с. 
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5. Самоукин А.И. Экономика и психология бизнеса. / А.И. Самоукин, 
Н.В. Самоукина. – Дубна : Фенікс, 2001. – 160 с. 

6. Томилов В.В. Культура предпринимательства / В.В. Томилов. – 
СПб. : Питер, 2000. – 173 с. 

5.10. Заплановані навчальні заходи та методи навчання. 
– лекції (оглядові, тематичні, проблемні, лекції-дискусії); 
– практичні заняття (презентації, дискусії, робота в малих групах, 
моделювання ситуацій). 

5.11. Методи оцінювання.  
– поточний – тестування усне / письмове опитування; перевірка підго-
товленого есе / огляду / звіту / презентації / завдання тощо; 

– підсумковий контроль – екзамен письмовий. 
5.12. Мова навчання та викладання. Українська. 
 
5.1. Назва. Управління бізнес-процесами. 
5.2. Тип. За вибором.  
5.3. Рік навчання. 2016/2017. 
5.4. Семестр. ІІ. 
5.5. Лектор, науковий ступінь, посада. Шеєнкова К.А., канд. екон. 
наук, доц. 
5.6. Результати навчання. Набуття студентами сучасних теоретичних 
знань щодо управління бізнес-процесами, методики його здійснення, 
ролі інформаційних технологій у процесі реінжинірингу, набуття 
практичних вмінь і навичок щодо застосування різних підходів до 
реінжинірингу бізнес-процесів. 
5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Менеджмент». 
5.8. Зміст. Загальна характеристика основних понять управління 
бізнес-процесами. Дефініція «бізнес-процес». Характеристика основ-
них та допоміжних бізнес-процесів підприємств. Структура бізнес-
процесів підприємства. Етапи управління бізнес-процесами органі-
зацій. Роль інформаційних технологій в управлінні бізнес-процесами. 
Методи реінжинірингу бізнес-процесів із застосуванням інформа-
ційних технологій. Категорії змін бізнес-процесів підприємства, які 
забезпечують використання інформаційних технологій. 
5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби. 
1. Виноградова О.В. Реінжиніринг бізнес-процесів у сучасному менедж-
менті : монографія / О.В. Виноградова. – Донецьк : ДонДУЕТ, 2005. – 
195 с. 

2. Реинжиниринг бизнес-процессов. Полный курс МВА : учебник / 
Н.М. Абдикеев, Т.П. Данько, С.В. Ильдеменов и др. – М. : Эксмо, 
2005. – 592 с. 
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3. Робсон М. Реинжиниринг бизнес-процессов : практ. рук. / М. Робсон, 
Ф. Уллах ; пер. с англ. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2003. – 221 с. 

5.10. Заплановані навчальні заходи та методи викладання. Лекції 
(оглядові, тематичні та проблемні), семінарські та практичні заняття 
(з використанням ситуаційних, завдань). 
5.11. Методи оцінювання: 
– поточний контроль – опитування, тестування, захист інди-
відуальних робіт; 

– підсумковий контроль – екзамен письмовий. 
5.12. Мова навчання та викладання. Українська. 
 
5.1. Назва. Менеджмент сервісних організацій. 
5.2. Тип. За вибором. 
5.3. Рік навчання. 2016/2017. 
5.4. Семестр. ІІ. 
5.5. Лектор, науковий ступінь, посада. Ведмідь Н.І., д-р екон. наук, 
проф. 
5.6. Результати навчання. Формування у студентів комплексу необ-
хідних сучасних теоретичних знань та практичних навичок з організації 
сервісного управління на підприємстві готельно-ресторанного 
бізнесу або на рівні його окремого підрозділу. 
5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Менеджмент». 
5.8. Зміст. Теоретичні засади та структура сервісного управління органі-
заціями. Сервісне управління організаціями: цілі та завдання, суб’єкт 
та об’єкт управління. Практична значимість сервісної концепції в 
управлінні підприємствами. Маркетингове управління сервісною 
організацією. Клієнторієнтованість сервісного менеджменту та місце в 
ньому персоналу сервісної організації. Зміст і завдання управління 
сервісними операціями. Оцінка і контроль якості послуг сервісної 
організації. Інноваційні технології та перспективи розвитку сервіс-
ного менеджменту. Підходи до оцінки ефективності сервісного управ-
ління організаціями. 
5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби. 
1. Ведмідь Н.І. Санаторно-курортний комплекс: сервісне управління : 
монографія / Н.І. Ромат Є.В., д-р наук з держ. упр., зав. кафедри; 
Чикусова М.Ю., канд. екон. наук, ст. викл. – К. : Київ. нац. торг.-екон. 
ун-т, 2013.– 536 с. 

2. Коноплева Н.А. Сервисология (человек и его потребности) / 
Н.А. Коноплева. – М. : Флинта ; МПСИ, 2008. – 248 с. 

3. Кулибанова В.В. Маркетинг : сервисная деятельность / В.В. Кули-
банова. – СПб. : Питер, 2010. – 240 с. 
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4. Сфера услуг: экономика, менеджмент, маркетинг. Практикум : учеб. 
пособие / кол. авт. под ред. Т.Д. Бурменко. – М. : КНОРУС, 2010. – 424 с. 

5. Федцов В.Г. Культура сервиса : учеб.-практ. пособие / В.Г. Федцов. – 
М. : ПРИОР, 2010. – 208 с. 

5.10. Заплановані навчальні заходи та методи викладання. Лекції 
(тематичні та проблемні), практичні заняття з використанням ситуа-
ційних, розрахунково-аналітичних завдань, кейсів. 
5.11. Методи оцінювання: 
− поточний контроль – опитування, тестування; 
− підсумковий контроль – екзамен письмовий. 
5.12. Мова навчання та викладання. Українська. 
 
5.1. Назва. Ціннісно орієнтоване управління. 
5.2. Тип. За вибором. 
5.3. Рік навчання. 2016/2017. 
5.4. Семестр. ІІ. 
5.5. Лектор, науковий ступінь, посада. Бойко М.Г., д-р екон. наук, 
зав. кафедри. 
5.6. Результати навчання. Засвоєння студентами знань щодо 
теоретичних та методологічних основ ціннісно орієнтованого 
управління; його основних концепцій. Набуття практичних навичок 
щодо формування споживчої цінності продукту (послуги); оцінки 
соціально-економічної цінності підприємства та споживчої цінності 
продукту (послуги); визначення впливу бренда підприємства на зміни 
його соціально-економічної цінності. 
5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Менеджмент», 
«Економіка і фінанси підприємства», «Маркетинг». 
5.8. Зміст. Теоретичні основи ціннісного орієнтованого управління. 
Методологічні основи ціннісно орієнтованого управління. Система 
оцінювання соціально-економічної цінності підприємства. Система 
оцінювання споживчої цінності продукту (послуги) підприємства. 
Система оцінювання цінності клієнтської бази підприємства. 
Організаційно-економічні механізми впровадження ціннісно 
орієнтованого управління. 
5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби. 
1. Бойко М.Г. Ціннісно орієнтоване управління : монографія / 
М.Г. Бойко. – Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2010. – 524 с. 

2. Волков Д.Л. Теория ценностно-ориентированного менеджмента: 
финансовый и бухгалтерский аспекты : монографія / Д.Л. Волков. – 
2-е изд. – СПб. : Высш. шк. менеджм. ; Издат. дом. СПб. гос. ун-та, 
2008. – 320 с. 
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3. Rappaport A. Creating shareholder value: The New Standard for Business 
Performance / A. Rappaport. – New York, NY : The Free Press, 2012. – 
360 p. 

4. Каплан Р. Сбалансированная система показателей. От стратегии к 
действию / Р. Каплан, Д. Нортон. : пер. с англ. – 2-е изд., испр. и 
доп. – М. : Олимп-Бизнес, 2006. – 320 с. 

5. Ламбен Ж.-Ж. Менеджмент, ориентированный на рынок / Ж.-Ж. Лам-
бен. – СПБ. : Питер, 2006.– 800 с 

6. Сливотски А. Маркетинг со скоростью мысли / А. Сливотски, 
Д. Моррисон. – М. : Эксмо, 2013. – 448 с. 

5.10. Заплановані навчальні заходи та методи викладання. Лекції 
(тематичні та проблемні), практичні заняття (з використанням 
інформаційних технологій, кейс-стаді, комунікативних методів). 
5.11. Методи оцінювання. 
– поточний контроль – опитування, тестування, диспут, вирішення 
практичних завдань; 

– підсумковий контроль – екзамен письмовий. 
5.12. Мова навчання та викладання. Українська. 
 
5.1. Назва. Бренд-менеджмент. 
5.2. Тип. За вибором. 
5.3. Рік навчання. 2016/2017. 
5.4. Семестр. ІІ. 
5.5. Лектор, науковий ступінь, посада. Ромат Є.В., д-р наук з держ. 
упр., зав. кафедри; Чикусова М.Ю., канд. екон. наук, ст. викл. 
5.6. Результати навчання. Формування системного мислення та 
комплексу спеціальних знань, умінь та компетенції щодо поняття 
бренду та торговельної марки, їх класифікацію, основні елементи та 
етапи розвитку; поняття системи суб’єктів бренд-менеджменту та 
основних рівнів суб’єктів; основні методи управління формуванням і 
розвитком торговельних марок; розуміння концептуальних засад 
системного управління у сфері брендингу. 
5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Маркетинг», 
«Економіка готелів і ресторанів», «Менеджмент», «Організація 
туризму», «Готельна справа», «Ресторанна справа». 
5.8. Зміст. Поняття й сутність бренд-менеджменту. Бренд як об’єкт 
управління. Система управління розвитком бренду. Внутрішній (кор-
поративний) бренд-менеджмент. Комунікації в бренд-менеджменті. 
Бренд-медіа. 
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5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби. 
1. Бонтур А. Омоложение бренда / А. Бонтур, Ж. Лейю. – Київ : 

Companion Group, 2008. – 320 с. 
2. Перция В. Анатомия бренда / В. Перция, Л. Мамлиева. – М. ; СПб. : 
Вершина, 2007. – 288 с. 

3. Ромат Е.В. Реклама : учеб. для вузов / Е.В. Ромат, Д.В. Сендеров. – 
8-е изд.– СПб. : Питер, 2013. – 540 с.  

4. Котлер Ф. Бренд-менеджмент в В-2-В сфере / Ф. Котлер, В. Пферч. – 
М. ; СПб. : Вершина, 2007. – 430 с. 

5. Ястремська О.М. Бренд-менеджмент / О.М. Ястремська, 
О.О. Ястремська. – Харків : ХНЕУ, 2010. – 164 с. 

5.10. Заплановані навчальні заходи та методи викладання. Лекції 
(оглядові, тематичні та проблемні), семінарські та практичні заняття (з 
використанням ситуаційних, аналітичних завдань, кейс-стаді, комуніка-
тивних методів, моделювання ситуацій). 
5.11. Методи оцінювання. 
– поточний контроль – опитування, тестування, захист індиві-
дуальних робіт; 

– підсумковий контроль – екзамен письмовий. 
5.12. Мова навчання та викладання. Українська. 
 
5.1. Назва. Поведінка споживачів послуг гостинності. 
3.3 Тип. За вибором. 
5.3. Рік навчання. 2016/2017. 
5.4. Семестр. ІІ. 
5.5. Лектор, науковий ступінь, посада. Сененко І.А., канд. екон. 
наук, доц. 
5.6. Результати навчання. Засвоєння студентами теоретичних основ 
механізмів формування різних моделей споживчої поведінки. 
5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Маркетинг». 
5.8. Зміст. Теоретичні засади споживчої поведінки у сфері гостинності. 
Сегментація ринку готельних та ресторанних послуг. Методологія 
досліджень споживчої поведінки у сфері гостинності. Моделювання 
поведінки споживачів готельних та ресторанних послуг. Управління 
поведінкою споживачів готельного продукту та ресторанних послуг. 
Маркетингові комунікації у формуванні споживчої поведінки. Роль 
брендингу у формуванні споживчої поведінки. Стала поведінка 
споживачів готельних та ресторанних послуг. 
5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби. 
1. Кирьянова Л.Г. Маркетинг дестинаций как современный подход к 
управлению туристским регионом / Л.Г. Кирьянова // Известия 
Томск. политех. ун-та. – 2010. – Т. 316. – № 6. – С. 35–40.  
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2. Сачук Т.В. Поведение потребителей в территориальном маркетинге / 
Т.В. Сачук. – Петрозаводск : Карельс. науч. центр РАН, 2005. – 157 с. 

3. Стратегічний розвиток туристичного бізнесу : монографія / 
А.А. Мазаракі, Т.І. Ткаченко, С.В. Мельниченко та ін. ; за заг. ред. 
А.А. Мазаракі. – Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2010. – 596 с. 

4. Ткаченко Т.І. Сталий розвиток туризму: теорія, методологія, реалії 
бізнесу : монографія / Т.І. Ткаченко. – 2-ге вид., випр. та допов. – 
Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2009. – 463 с. 

5.10. Заплановані навчальні заходи та методи викладання. Лекції 
(оглядові, тематичні та проблемні), семінарські та практичні заняття 
(з використанням інформаційних технологій, аналітичних завдань, кейс-
стаді, комунікативних методів). 
5.11. Методи оцінювання. 
– поточний контроль – опитування, тестування; 
– підсумковий контроль – екзамен письмовий. 
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. Босовська М.В., д-р. екон. 
наук, проф. 
5.6. Результати навчання. Засвоєння основних теоретичних поло-
жень курсу, формування вмінь та компетенції щодо застосовування 
закономірностей, методів та форм наукового пізнання на практиці, під 
час аналізу явищ і процесів, пов’язаних з управлінською, юридичною 
та економічною діяльністю. 
5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Філософія», 
«Логіка». 
5.8. Зміст. Методологія наукового дослідження як філософська 
дисципліна. Проблеми наукового пізнання в історії філософії. Діалек-
тика як теорія та методологія наукового дослідження. Логічні основи 
наукового дослідження. Гносеологічні засади наукового дослідження. 
Проблеми істини в науковому дослідженні. Методологічні основи 
наукового дослідження. Специфіка наукового пізнання. Основні 
етапи та форми у процесі наукового дослідження. Рівні й методи 
наукового дослідження. Аргументація та доказ у науковому дослідженні. 
Структура і динаміка наукового дослідження. 
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5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби. 
1. Мазаракі А.А. Економічні дослідження (методологія, інструментарій, 
організація, апробація) : навч. посіб. / за ред. А.А. Мазаракі. – Київ : 
нац. торг.-екон. ун-т, 2010. – 280 с.  

2. Бочелюк В.Й. Методика та організація наукових досліджень із 
психології : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / В.Й. Бочелюк, 
В.В. Бочелюк. – Київ : Центр навч. літ., 2008 . – 360 с.  

3. Бірта Г.О. Методологія і організація наукових досліджень : навч. 
посіб. / Г.О. Бірта, Ю.Г. Бургу. – Київ : Центр навч. літ., 2014. – 142 с. 

4. Свідло К.В. Методологія і організація наукових досліджень в харчовій 
галузі : підручник / К.В. Свідло, Т.А. Лазарєва, Л.О. Бачієва. – 
Харків : Світ Книг, 2013. – 225 с. 

5.10. Заплановані навчальні заходи та методи викладання. Лекції 
(тематичні та проблемні), семінарські та практичні заняття (з викорис-
танням кейс-стаді, імітацій, роботи в малих групах, комунікативних 
методів). 
5.11. Методи оцінювання. 
– поточний контроль – опитування, тестування, перевірка інди-
відуальних завдань; 

– 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. Босовська М.В., д-р. екон. 
наук, проф. 
5.6. Результати навчання. Ознайомлення із сучасними методиками 
викладання дисциплін у вищій школі та компетенції щодо створення 
різноманітних методичних матеріалів, формування умінь щодо 
проведення усіх форм навчальних занять. 
5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Психологія та 
педагогіка вищої освіти», «Логіка». 
5.8. Зміст. Система вищої освіти в Україні, тенденції та перспективи 
розвитку. Планування і організація навчального процесу. Психоло-
гічні основи навчання та педагогічна майстерність викладача. Сис-
тема методів навчання у вищій школі та їх використання у викладанні 
фахових дисциплін. Науково-методичне забезпечення навчального 
процесу. Аудиторні форми навчання у вищих навчальних закладах: 
підготовка та методика проведення. Інтерактивні методи навчання і 
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тактика їх застосування. Організація самостійної роботи студентів. 
Контроль і діагностика знань студентів. Організація практичної підго-
товки студентів. 
5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби. 
1. Нагаєв В.М. Методика викладання у вищій школі / В.М. Нагаєв. – 
Київ : Центр навч. літ., 2007. – 232 с. 

2. Максимюк С.П. Педагогіка : навч. посіб. / С.П. Максимюк. – Київ : 
Кондор, 2009. – 670 с. 

3. Методика викладання у вищій школі : навч. посіб. / О.В. Малихін, 
І.Г. Павленко, О.О. Лаврентьєва та ін. – Кривий Ріг : КДПУ, 2010. – 270 с. 

4. Барбашова І.А. Загальні основи педагогіки : навч. посіб. для студ. 
ВНЗ / І.А. Барбашова. – 2-ге вид. – Донецьк : Ландон-ХХІ, 2011. – 
126 с. 

5.10. Заплановані навчальні заходи та методи викладання. Лекції 
(оглядові, тематичні та проблемні), семінарські та практичні заняття (з 
використанням ситуаційних завдань, презентацій, комунікативних 
методів). 
5.11. Методи оцінювання. 
– поточний контроль – опитування, тестування, перевірка інди-
відуальних завдань, захист міні-проектів; 

– підсумковий контроль – залік. 
5.12. Мова навчання та викладання. Українська. 
 
5.1. Назва. Європейська інтеграція. 
5.2. Тип. За вибором. 
5.3. Рік навчання. 2016/2017. 
5.4. Cеместр. ІІ. 
5.5. Лектор, науковий ступінь, посада. Іксарова Н.О., канд. екон. 
наук, доц. 
5.6. Результати навчання. Формування у студентів умінь і навичок 
щодо ефективного використання здобутих знань для самостійного 
аналізу процесів та явищ регіональної економічної інтеграції. Уміння 
аналізувати напрями та механізми регулювання конкуренції на спіль-
ному ринку ЄС з метою виявлення труднощів, з якими доведеться 
стикатися вітчизняним підприємствам – суб’єктам ЗЕД, що виходять 
на європейський ринок. Формування комплексного підходу до розу-
міння механізмів включення України у процес міжнародного спів-
робітництва з країнами ЄС у різних сферах економіки. 
5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Регіональна 
економіка», «ЗЕД підприємства». 
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5.8. Зміст. Процес європейської інтеграції, його чинники та етапи 
розвитку. Цілі, принципи та особливості функціонування ЄС. Історія 
створення ЄС. Нова інституційна модель Євросоюзу. Інституції Євро-
союзу. Зовнішньоторговельна політика Європейського Союзу та 
механізми її формування. Регулювання конкуренції на спільному ринку 
країн ЄС. Принципи розробки та реалізації регіональної політики ЄС. 
Напрями інноваційного розвитку ЄС та методи його оцінки. 
Розширення Євросоюзу. Маастрихтські та копенгагенські критерії для 
вступу. Досвід країн ЦСЄ щодо інтеграції в ЄС. Шляхи та напрями 
зближення України з ЄС. 
5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби. 
1. Шнирков О.І. Європейський Союз у глобальному інноваційному 
просторі : монографія / О.І. Шнирков. – Київ : КНТЕУ, 2012. – 
143 с. 

2. Бояр А.О. Торговельно-економічні відносини між Україною та ЄС: 
регулювання зовнішньої торгівлі та конкуренції в умовах єдиного 
ринку ЄС : підручник / А.О. Бояр. – Київ : Міленіум, 2008. – 384 с. 

3. Буряк П.Ю. Європейська інтеграція і глобальні проблеми сучас-
ності : навч. посіб. / П.Ю. Буряк, О.Г. Гупало. – Київ : Хай-Тек 
Прес, 2007. – 336 с. 

4. Гнатюк М.М. Відносини з Європейським Союзом та процес 
європейської інтеграції України : навч. посіб. / М.М. Гнатюк, 
Я.Й. Малик, Л.Л. Прокопенко. – Київ : Міленіум, 2009. – 782 с. 

5. Дзяд О.В. Спільні політики Європейського Союзу та їх значення 
для України / О.В. Дзяд, О.М. Рудік. – Київ : Міленіум, 2009. – 668 с. 

6. Европейский Союз : Основополагающие акты в редакции Лиссабон-
ского договора с комментариями. – М. : ИНФРА-М, 2010. – 698 с. 

5.10. Заплановані навчальні заходи та методи викладання. Тема-
тичні та проблемні лекції, практичні заняття у формі дискусії, 
презентації проектів у малих групах тощо. 
5.11. Методи оцінювання: 
– поточний контроль – опитування, тестування; 
– підсумковий контроль – залік. 
5.12. Мова навчання та викладання. Українська. 
 
5.1. Назва. Ділові переговори.  
5.2. Тип. За вибором. 
5.3. Рік навчання. 2016/2017. 
5.4. Семестр. ІІ. 
5.5. Лектор, науковий ступінь, посада. Бучацька І.О., канд. екон. 
наук, доц. 
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5.6. Результати навчання. Формування вміння та навичок прове-
дення ділових переговорів. 
5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Маркетинг», 
«Психологія», «Поведінка споживачів». 
5.8. Зміст. Сутність та значення організації та проведення 
переговорів в умовах розвитку споживчого ринку України. Порядок 
організації переговорів. Процес проведення переговорів. Вербальні 
комунікації підчас переговорів. Невербальні комунікації під час 
переговорів. Використання технологічних досягнень в організації та 
проведенні переговорів. Особливості здійснення переговорів з 
партнерами (клієнтами) із зарубіжних країн. 
5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби. 
1. Палеха Ю.I. Дiлова етика : навч.-метод. посіб. / Ю.І. Палеха. – Київ : 
Вид-во Європ. ун–ту, 2008.– 309 с. 

2. Чмут Т.К. Етика дiлового спiлкування : навч. посiб. / Т.К. Чмут, 
Г.Л. Чайка. – 2-ге вид., переробл. i допов. – Київ : Вiкар, 2008. – 
223 с. 

3. Шеретов Ю.П. Ведение переговоров : учеб. пособие / Ю.П. Шеретов. – 
Алмати : Юрист, 2012. – 92 с. 

5.10. Заплановані навчальні заходи та методи викладання. Лекції 
(оглядова / тематична / проблемна); практичні заняття (презентація / 
дискусія / комунікативний метод / моделювання ситуацій). 
5.11. Методи оцінювання:  
− поточний контроль – тестування, письмове опитування, перевірка 
підготовленої презентації, ситуаційні завдання; 

− підсумковий контроль – залік. 
5.12. Мова навчання та викладання. Українська. 
 
5.1. Назва. Психологія кар’єри. 
5.2. Тип. За вибором. 
5.3. Рік навчання. 2016/2017. 
5.4. Cеместр. ІІ. 
5.5. Лектор, науковий ступінь, посада. Лагутіна Т.М., канд. пед. 
наук, доц. 
5.6. Результати навчання. Знати про психологічну характеристику 
потребнісно-мотиваційної сфери у професійному зростанні, 
психологічні особливості взаємодії та професійно важливі якості 
особистості. 
5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Психологія». 
5.8. Зміст. Поняття кар’єри, професійного зростання особистості. 
Психологічні кризи під час професійної діяльності. Професіографія як 
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метод аналізу умов та особливостей професії. Соціалізація особис-
тості в системі професійного зростання. Психологічні особливості само-
висування, самопросування. Професійно важливі якості особистості. 
5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби. 
1. Гараненко В. Управление персоналом. Корпоративный мониторинг, 
психодіагностика: тесты для отбора персонала / В. Гараненко. – М., 
2012. – 240 с. 

2. Казмиренко В.П. Социальная психология организаций : монография / 
В.П. Казмиренко. – Київ : МЗУУП, 1993. – 384 с. 

3. Карпов А.В. Психология менеджмента : учеб. пособие / А.В. Карпов. – 
М. : Гардарики, 2010. – 584 с. 

4. Корольчук М.С. Психофізіологія діяльності : підруч. [для студ. 
вищ. навч. закл.] / М.С. Корольчук. – Київ : Ельга ; Ніка-Центр, 
2010. – 400 с. 

5. Психологічне забезпечення психічного і фізичного здоров’я / 
М.С. Корольчук, В.М. Крайнюк, А.Ф. Косенко, Т.І. Кочергіна. – 
Київ : ІНКОС, 2012. – 272 с. 

6. Сотникова С.И. Управление карьерой : учеб. пособие / С.И. Сотни-
кова. – М. : ИНФРА-М, 2011. – 408 с. 

5.10. Заплановані навчальні заходи та методи викладання.  
– 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, письмові контрольні роботи; 
– підсумковий контроль – залік. 

5.12. Мова навчання та викладання. Українська. 
 
5.1. Назва. Управління проектами в готельному та ресторанному бізнесі. 
5.2. Тип. Обов’язкова. 
5.3. Рік навчання. 2017/2018. 
5.4. Семестр. ІІІ. 
5.5. Лектор, науковий ступінь, посада. Бойко М. Г., д-р екон. наук, 
зав. кафедри; Бабенко О.В., асист. 
5.6. Результати навчання. Формування системного мислення та 
комплексу спеціальних знань, умінь та компетенції щодо управління 
проектами на підприємствах готельно-ресторанного бізнесу. 
5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Економіка 
готелів і ресторанів», «Фінанси підприємства», «Менеджмент». 
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5.8. Зміст. Управління проектами в готельному і ресторанному 
бізнесі: основні поняття, цілі та види. Обґрунтування проекту в 
готельному і ресторанному бізнесі. Планування проекту в готельному і 
ресторанному бізнесі. Формування команди проекту. Управління 
ресурсним забезпеченням, вартістю, ризиками, якістю проекту в 
готельному і ресторанному бізнесі. Контролінг реалізації проекту в 
готельному і ресторанному бізнесі 
5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби. 
1. Батенко Л.П. Управління проектами : навч. посіб. / Л.П. Батенко, 
О.А. Загородніх, В.В. Ліщинська. – Київ : КНЕУ, 2009. – 231 с. 

2. Богданов В. Управление проектами. Корпоративная система – шаг 
за шагом / В. Богданов. – М. : Изд-во Манн, Иванов и Фербер, 
2012. – 248 с. 

3. Ноздріна Л.В. Управління проектами : підручник / Л.В. Ноздріна, 
В.І. Ящук, О.І. Полотай. – Київ : Центр навч. літ., 2012. – 432 с. 

4. Збаражская Л. Управління проектами / Л. Збаражская, В. Рижиков, 
І. Ерфорт. – Київ : Центр навч. літ., 2012. – 168 с. 

5. Каппелс Т.М. Финансово-ориентированное управление проектами / 
Т.М. Каппелс. – М. : Олимп-Бизнес, 2011. – 400 с. 

6. Тарасюк Г. М. Управління проектами / Г.М. Тарасюк. – Житомир : 
ЖДТУ, 2012. – 420 с. 

5.10. Заплановані навчальні заходи та методи викладання. Лекції 
(оглядові, тематичні та проблемні), семінарські та практичні заняття 
(з використанням ситуаційних, аналітичних завдань, моделювання 
ситуацій). 
5.11. Методи оцінювання: 
– поточний контроль – опитування, тестування, захист індиві-
дуальних проектів; 

– підсумковий контроль – екзамен письмовий. 
5.12. Мова навчання та викладання. Українська. 
 
5.1. Назва. Управління якістю послуг в готелях і ресторанах.  
5.2. Тип. За вибором.  
5.3. Рік навчання. 2016/2017. 
5.4. Семестр. ІІ. 
5.5. Лектор, науковий ступінь, посада. Босовська М.В., д-р екон. 
наук, проф. 
5.6. Результати навчання. Засвоєння теоретичних концептуальних 
та методологічних засад управління якістю в готелях та ресторанах, 
здобуття знань, практичних навичок та компетенцій щодо формування 
та сертифікації систем управління якістю. 
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5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Менеджмент», 
«Готельна справа», «Ресторанна справа». 
5.8. Зміст. Основи теорії управління якістю. Вітчизняний та 
міжнародний досвід управління якістю в готелях та ресторанах. 
Концепція управління послуг. Методологія управління якістю в 
готелях та ресторанах. Статистичні методи та інструментарій 
управління якістю. Оцінка якості готельних та ресторанних послуг. 
Система управління якістю в готелях та ресторанах. Сертифікація 
систем управління якістю готелів та ресторанів. Контроль та аудит 
якості готельних та ресторанних послуг.  
5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби. 
1. Шаповал М.І. Менеджмент якості : підручник / М.І. Шаповал. – К. : 
Європ. ун-т фінансів, інформ. систем, менеджменту і бізнесу, 2007. 

2. Ткаченко Т.І. Управління якістю послуг готелів: методологія та 
практика : моногр. / Т.І. Ткаченко, С.В. Мельниченко, М.В. Босовська. – 
Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2012. 

3. Основи комплексного управління якістю (ТQM) / Є. Ланциські, Х. Мрук, 
Х. Янушек та ін. ; за ред. Н.В. Мережко ; пер. з польск. – Київ : 
Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2006 . – 288 с. 

4. Момот О.І. Менеджмент якості та елементи системи якості : навч. 
посіб. / О.І. Момот. – Київ : Центр навч. літ., 2007. – 368 с. 

5.10. Заплановані навчальні заходи та методи викладання. Лекції 
(оглядові, тематичні та проблемні), семінарські та практичні заняття 
(з використанням інформаційних технологій, аналітично-розрахун-
кових завдань, презентацій, кейс-стаді, комунікативних методів). 
5.11. Методи оцінювання: 
− поточний контроль – опитування, тестування, індивідуальні самос-
тійні роботи, аналітичні задачі; 

− підсумковий контроль – екзамен письмовий. 
5.12. Мова навчання та викладання. Українська. 
 
5.1. Назва. Ораторське мистецтво. 
5.2. Тип. За вибором. 
5.3. Рік навчання. 2017/2018. 
5.4. Семестр. ІІІ. 
5.5. ПІБ лектора, науковий ступінь, посада. Кулагін Ю.І. канд. 
філос. наук., проф. 
5.6. Результати навчання. Формування у студентів системного, 
цілісного уявлення про основні закони риторики як науки, спрямованої 
на розвиток інтелекту, та культури мовлення майбутнього фахівця. 
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5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. Знання та 
навички з етики бізнесу, філософії, історії української культури, 
психології. 
5.8. Зміст. Предмет і завдання риторики. Риторика як теорія 
мовлення. Красномовство. Основи ораторської майстерності. Оратор і 
аудиторія. Публічний виступ. Фігури публічного виступу. Основи 
техніки мовлення у публічному виступі. Доказ та обґрунтування у 
публічному виступі.  
5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби. 
1. Клюєв Е.В. Риторика (Инвенция. Диспозиция. Элокуция) : учеб. 
пособие для вузов / Е.В. Клюєв. – М. : ПРИОР, 2001. – 272 с. 

2. Кузнецов И.Н. Практикум по риторике : учеб.-справ. пособие / 
И.Н. Кузнєцов. – Минск : Совр. слово, 2004. – 352 с. 

3. Олійник О. Риторика : навч. посіб. для студ. вузів. / О. Олійник. – 
Київ : Кондор, 2009. – 170 с. 

4. Чибісова Н.Г. Риторика : навч. посіб. / Н.Г. Чибісова, О.Я. Тарасова – 
Київ : Центр навч. літ., 2003. – 228 с. 

5. Сагач Г.М. Ділова риторика : Мистецтво риторичної комунікації / 
Г.М. Сагач. – Київ : Зоря, 2003. 

6. Шипунов С. Харизматичний оратор. Руководство к курсу словесной 
импровизации / С. Шипунов. – М. : Изд-во Ун-та риторики и 
ораторського мастерства. – 2010 – 258 с. 

5.10. Заплановані навчальні заходи та методи викладання. Лекції, 
семінарські, практичні заняття з використанням інформаційних 
технологій. 
5.11. Методи оцінювання: 
– поточний контроль – опитування, колоквіуми, тестування; 
– підсумковий контроль – залік. 
5.12. Мова навчання та викладання. Українська. 
 
5.1. Назва. Дипломатичний протокол та етикет. 
5.2. Тип. За вибором.  
5.3. Рік навчання. 2017/2018. 
5.4. Семестр. ІІІ. 
5.5. Лектор, науковий ступінь, посада. Радченко С.Г., доц. 
5.6. Результати навчання. Оволодіння знаннями етичних норм 
професійної діяльності та навичками їх використання. 
5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. Знання та 
навички з етики бізнесу, філософії, історії української культури, 
психології. 
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5.8. Зміст. Основи дипломатії і міжнародних ділових стосунків. 
Основні засади дипломатичної служби. Дипломатичне листування. 
Офіційні візити. Ділові зустрічі. Міжнародна ввічливість. Дипломатичні 
прийоми. Специфіка норм дипломатичного протоколу в зарубіжних 
країнах. Дипломатичний етикет.  
5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби. 
1. Данильчук Л.А. Основы имиджа и этикета : учеб. пособие / 
Л.А. Данильчук. – Киев : Кондор, 2004. – 234 с. 

2. Кузин Ф.А. Совеременный имидж делового человека, бізнесмена, 
політика / Ф.А. Кузин. – М. : Ось-89, 2002. – 512 с. 

3. Моханов Г.А. Мелочи создают совершенство. Деловой и светский 
этикет. Благоприятный персональный имидж / Г.А. Моханов. – 
Київ : Альтерпрес, 2001. – 474 с. 

4. Радченко С.Г. Етика бізнесу. Практикум : навч. посіб. / С.Г. Радченко. – 
Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2006. – 192 с. 

5. Діловий етикет: моральні цінності і культура поведінки бізнесмена : 
навч. посіб. – Київ : Центр навч. літ., 2004. – 232 с. 

6. Шеламенцев В.М. Етикет і сучасна культура спілкування / 
В.М. Шеламенцев. – 2-ге. вид. – Київ : Лібра, 2003. – 416 с. 

5.10. Заплановані навчальні заходи та методи викладання. Лекції, 
семінарські, практичні заняття з використанням інформаційних 
технологій. 
5.11. Методи оцінювання: 
– поточний контроль – опитування, колоквіуми, тестування; 
– підсумковий контроль – залік. 
5.12. Мова навчання та викладання. Українська. 
 
5.1. Назва. Присихологія управління та конфліктологія. 
5.2. Тип. За вибором. 
5.3. Рік навчання. 2017/2018. 
5.4. Семестр. ІІІ. 
5.5. Лектор, науковий ступінь, посада. Осьодло В.І., д-р психол. 
наук, проф.; Берзінь В.І., д-р мед. наук, проф.; Ржевський Г.М., канд. 
психол. наук, доц. 
5.6. Результати навчання. Структурувати завдання у відповідності 
до індивідуально-психологічних особливостей працівників та їх 
кваліфікації; Добирати виконавців, розподіляти завдання з ураху-
ванням професійних та особистісних рис; уміти використовувати 
мотиваційний компонент для підвищення ефективності професійної 
діяльності працівників; враховувати в професійній діяльності і уміти 
корегувати негативні прояви конфліктної взаємодії в організації; 
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здатність аналізувати і враховувати емоційно-вольовий, мотивацій-
ний, регуляторний, інформаційний компоненти у професійній взаємо-
дії фахівців в організації; намагатись гармонізувати людські стосунки 
та створювати позитивний соціально-психологічний мікроклімат в 
організації; виявляти психологічні чинники забезпечення якості 
професійної діяльності та результатів; використовувати психологічні 
засоби в налагодженні ефективних комунікацій під час професійної 
взаємодії; володіти інтерпретацією методів психологічної оцінки 
персоналу; використовувати знання, навички і уміння з «психології 
управління та конфліктології» в процесі професійного навчання і 
діяльності; аналізувати причини і ознаки конфліктів, результати їх 
діагностики і прогнозування; формувати і впроваджувати психо-
логічні програми розв’язання конфліктних ситуацій в організації. 
5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Психологія», 
«Соціальна психологія». 
5.8. Зміст. Теоретико-методологічні основи психології управління. 
Особистість в управлінській та комунікаційній взаємодії. Психоло-
гічна готовність керівника до управлінської діяльності. Професійний 
стрес в управлінській діяльності та методи його профілактики і 
подолання. Об’єкт, предмет, завдання та основні категорії конфлік-
тології. Причини, наслідки і способи управління конфліктами в орга-
нізації. Передумови, способи попередження та розв’язання конфліктів 
в сфері управління. Технології управління і регулювання конфліктами 
в діяльності керівника. 
5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби. 
1. Брич В.Я. Психологія управління : навч. посіб. / В.Я. Брич, 

М.М.Карман. – Київ : Кондор-Видавництво, 2013. – 384 с. 
2. Цимбалюк І.М. Психологія управління : навч. посіб. / І.М. Цим-

балюк. – Київ : ВД «Професіонал», 2008. – 624 с. 
3. Кайлюк Є.М. Психологія управління : навч. посіб. для студ. спе-

ціальності «Менеджмент організацій» / Є.М. Кайлюк, 
Г.Г. Фесенко. – Харків : ХНАМГ, 2007. – 183 с. 

4. Корольчук М.С. Психологія: схеми, опорні конспекти, методики / 
М.С. Корольчук, В.М. Крайнюк, В.М. Марченко. – Київ : НІКА, 
2013. – 324 с. 

5. Орбан-Лембрик Л.Е. Основи психології управління : монографія / 
Л.Е. Орбан-Лембрик. – Івано-Франківськ : Плай, 2013. – 426 с. 

5.10. Заплановані навчальні заходи та методи викладання. 
– лекції (оглядові, тематичні, проблемні, лекції-конференції, лекції-
дискусії); 
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– практичні заняття (тренінги, презентації, дискусії, робота в малих 
групах, моделювання ситуацій). 

5.11. Методи оцінювання:  
– поточний контроль – тестування усне / письмове опитування; пере-
вірка підготовленого конспекту / презентації / ситуаційні завдання 
тощо; 

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

ПРАКТИКА 
 

Вид практики Семестр Тривалість, 
тижні 

Виробнича практика 2 6 
Переддипломна практика 3 2 
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