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ВСТУП 
 

Європейська кредитна трансферно-накопичувальна система 
(ЄКТС) – це система трансферу і накопичення кредитів, що викорис-
товуються 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. 
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 спо-
сіб, 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 

 
 
 



 3

Закінчення таблиці
Оцінка за системою Оцінка 

за 
шкалою 
ЄКТС 

Визначення національною КНТЕУ 

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

E ДОСТАТНЬО – виконання задовольняє 
мінімальні критерії  60–68 

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

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

незадовільно 
1–34 

 
1. Інформація про заклад. 
1.1. Назва ВНЗ та 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. Академічний календар. 

Початок навчальних занять – 1 вересня. Завершення навчальних 
занять – 30 червня. 

Освітній процес здійснюється за семестрами. 
Тривалість семестрів, практичної підготовки, екзаменаційних сесій, 

атестації, канікул визначається графіком освітнього процесу на кожен 
рік. 

Екзаменаційні сесії та атестація здобувачів вищої освіти прово-
дяться за розкладом. 

 
1.3. Адміністрація закладу. 

 

Мазаракі 
Анатолій 
Антонович  
 

Ректор, д.е.н., проф., академік НАПН України, 
заслужений діяч науки і техніки України, лауреат
Державної премії України в галузі науки і техніки  
 

Притульська 
Наталія 
Володимирівна 
 

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

Шаповал  
Світлана  
Леонідівна 

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

Шаповал 
Леонід 
Геннадійович 

Проректор з адміністративно-господарської роботи

 
1.4. Загальний опис закладу. 

КНТЕУ – один із найавторитетніших навчальних закладів 
України, акредитований за найвищим IV рівнем акредитації. Його 
історія бере початок від Київського філіалу Всесоюзного заочного 
інституту радянської торгівлі, створеного в 1946 р. Указом Прези-
дента України у 2000 р. університету надано статус національного. 
У 2006 р. КНТЕУ приєднався до Великої хартії університетів. 

Управління діяльністю університету здійснюється на принципах 
автономії і самоврядування, демократизації прийняття рішень. Система 
управління якістю КНТЕУ сертифікована за міжнародним стандартом 
ISO 9001:2008 (ДСТУ ISO 9001:2009). 

Університет – лідер у реформуванні вищої освіти України, 
першим у країні здійснив суттєве оновлення змісту освіти, впро-
вадження новітніх навчальних технологій на базі програмних про-
дуктів 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 обслу-
говуванням читачів. 

В університеті навчається понад 30 тис. студентів. Функціонують 
5 факультетів: економіки, менеджменту та права; фінансів та банківської 
справи; обліку, аудиту та економічної кібернетики; ресторанно-
готельного та туристичного бізнесу; товарознавства і торговельного 
підприємництва. Здійснюється професійна підготовка фахівців за 
17 бакалаврськими і 37 магістерськими програмами для сфер внутрішньої 
та зовнішньої торгівлі, фінансової системи і права, митної служби, 
захисту прав споживачів, антимонопольної діяльності, економіки 
підприємництва, банківської і страхової справи, бухгалтерського обліку, 
фінансового контролю, ресторанного та готельного господарства, 
туризму, маркетингово-комунікаційної галузі тощо. 
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Серед випускників університету – відомі громадські 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 70 відсотків, серед них – заслужені діячі 
науки і техніки, заслужені працівники вищої школи, академіки та члени-
кореспонденти академій наук. Діють чотири спеціалізовані вчені ради 
з присудження наукових ступенів доктора і кандидата наук. Створено 
систему підвищення рівня педагогічної майстерності, опанування 
викладачами сучасних форм і методів навчання.  

Для забезпечення високого рівня підготовки студентів функ-
ціонують Інститут вищої кваліфікації, Центр європейської освіти, 
Науково-дослідний фінансовий інститут, Центр дистанційного навчання, 
Центр довузівської підготовки, Підготовче відділення для іноземців 
та осіб без громадянства, Центр розвитку кар’єри, Центр трансферу 
технологій, Бізнес-інкубатор, Центр психологічного забезпечення 
професійної діяльності, Вища школа педагогічної майстерності, 
Центр управління якістю, Центр підготовки навчально-методичних 
видань, Навчально-виробниче об’єднання, юридична клініка «Центр 
правового захисту», Центр навчально-виробничого тренінгу, Центр з 
сертифікації продукції, послуг та систем якості.  

Інститут вищої кваліфікації (ІВК) 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 міжнародному ринках праці 
(програми МВА, перепідготовки кадрів та підвищення їх кваліфікації). 

Матеріально-технічна база університету відповідає міжнародним 
стандартам. Для студентства створено сприятливі соціально-побутові 
умови. До послуг викладачів і студентів – 2 їдальні, 7 кафетеріїв, 
медпункт, пральня та інші побутові пункти. Можна отримати безкош-
товну психологічну та юридичну допомогу. Студенти і співробітники 
мають змогу оздоровлюватися на базах відпочинку (узбережжя 
Чорного моря). 

До складу університету, крім базового закладу, входять 4 навчальні 
інститути, 9 коледжів і 3 вищі комерційні училища, розташовані у Києві, 
Харкові, Вінниці, Чернівцях, Хмельницькому, Ужгороді, Коломиї, 
Ялті, Бурштині, Житомирі. 
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КНТЕУ укладено угоди з міністерствами і підприємствами про 
творчу науково-технічну співдружність та співпрацю в галузі підготовки 
фахівців багатьох спеціальностей, зокрема з Рахунковою палатою 
України, Національним банком України, Міністерством економічного 
розвитку і торгівлі України, Міністерством фінансів України, 
Міністерством закордонних справ України, Державною фіскальною 
службою України, Державною митною службою України, Державною 
казначейською службою України, Антимонопольним комітетом України, 
Державною фінансовою інспекцією України, Пенсійним фондом України, 
комерційними банками, торгово-промисловими палатами, торговель-
ними мережами, страховими компаніями, рекламними агентствами та 
іншими установами. 

Університет – член престижних міжнародних організацій: 
Міжнародної асоціації університетів, Європейської асоціації міжнародної 
освіти, Міжнародної асоціації вищих і середніх спеціальних навчальних 
закладів торгівлі та споживчої кооперації, Міжнародного товариства 
товарознавців і технологів, Європейської академії ритейлу та ін. 
Встановлені та підтримуються творчі зв’язки з понад 100 вищими 
навчальними закладами, міжнародними центрами та установами 
більш ніж 30 країн світу. 

 
1.5. Перелік програм, які пропонує заклад. 
 

Шифр та 
найменування 
галузі знань 

Напрям 
підготовки 
освітнього 
ступеня 

«бакалавр» 

Спеціалізація 
освітнього 
ступеня 

«бакалавр» 

Спеціальність 
освітнього 
ступеня 

«магістр» 

Спеціалізація 
освітнього 
ступеня 

«магістр» 

0203 
Гуманітарні 
науки 

020303 
Філологія 

   

0301 
Соціально-
політичні 
науки 

030102 
Психологія 

 03010201 
Психологія 

 

0302 
Міжнародні 
відносини 

030206 
Міжнародний 
бізнес 

   

0303 
Журналістика 
та інформація 

030302 
Реклама 
і зв’язки з гро-
мадськістю 

 03030201 
Реклама 
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Продовження таблиці 

Шифр та 
найменування 
галузі знань 

Напрям 
підготовки 
освітнього 
ступеня 

«бакалавр» 

Спеціалізація 
освітнього 
ступеня 

«бакалавр» 

Спеціальність 
освітнього 
ступеня 

«магістр» 

Спеціалізація 
освітнього 
ступеня 

«магістр» 

0304 
Право 

030401 
Правознавство 

Комерційне 
право 
Фінансове 
право 
Правове 
забезпечення 
безпеки 
підприєм-
ницької 
діяльності 

03040101 
Правознавство 

Комерційне 
право 
Фінансове 
право 
Правове 
забезпечення 
безпеки під-
приємницької 
діяльності 
Правове забез-
печення підпри-
ємницької 
діяльності 

030502 
Економічна 
кібернетика 

 03050201 
Економічна 
кібернетика 

 

030503 
Міжнародна 
економіка 

 03050301 
Міжнародна 
економіка 

 

030504 
Економіка 
підприємства 

 03050401 
Економіка 
підприємства 

Економічна 
безпека 
підприємства 

0305 
Економіка 
та підпри-
ємництво 

030507 
Маркетинг 

Маркетинг 
Рекламний 
бізнес 

03050701 
Маркетинг 

Маркетинг 
Рекламний 
бізнес 

Державні 
фінанси 
Державна 
казначейська 
справа 
Фінанси 
підприємства 
Страховий 
менеджмент 
Фінансове 
посередництво
Банківська 
справа 

03050801 
Фінанси  
і кредит 

Державні 
фінанси 
Фінанси 
підприємства 
Страховий 
менеджмент 
Фінансове 
посередництво 
Фінансовий 
аналітик 
Лізингова 
діяльність 
Фінансове 
інвестування 

 030508 
Фінанси 
і кредит 

 03050802 
Банківська 
справа 
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Продовження таблиці 

Шифр та 
найменування 
галузі знань 

Напрям 
підготовки 
освітнього 
ступеня 

«бакалавр» 

Спеціалізація 
освітнього 
ступеня 

«бакалавр» 

Спеціальність 
освітнього 
ступеня 

«магістр» 

Спеціалізація 
освітнього 
ступеня 

«магістр» 

 030509 
Облік і аудит 

Облік і аудит 
в підприєм-
ництві 
Державний 
фінансовий 
контроль 
Аудиторська 
діяльність 
у приватному 
секторі 

03050901 
Облік і аудит 

Облік і аудит 
в підприєм-
ництві 
Державний 
фінансовий 
контроль 
Аудит держав-
них фінансів 
Управління 
інформацій-
ними ресур-
сами в обліку 
Аудиторська 
діяльність 
у приватному 
секторі 
Облік та оцінка 
у бізнесі 

 030510 Товаро-
знавство 
і торговельне 
підприєм-
ництво 

Товаро-
знавство 
і комерційна 
діяльність 
Товарознавство 
та організація 
зовнішньої 
торгівлі 
Товаро-
знавство та 
комерційна 
логістика 

03051001 
Товаро-
знавство 
і комерційна 
діяльність 

Товаро-
знавство та 
організація 
зовнішньої 
торгівлі 
Товаро-
знавство та 
комерційна 
логістика 

  Товарознавство 
та експертиза  
в митній справі
Експертиза 
товарів та послуг
Управління 
безпечністю та 
якістю товарів 
Організація 
оптової та 
роздрібної 
торгівлі 
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Продовження таблиці 

Шифр та 
найменування 
галузі знань 

Напрям 
підготовки 
освітнього 
ступеня 

«бакалавр» 

Спеціалізація 
освітнього 
ступеня 

«бакалавр» 

Спеціальність 
освітнього 
ступеня 

«магістр» 

Спеціалізація 
освітнього 
ступеня 

«магістр» 

 03051002 
Товарознавство 
та експертиза  
в митній справі 

 

 03051003 
Експертиза 
товарів 
та послуг 

 

 03051004 
Управління 
безпечністю 
та якістю 
товарів 

 

  

 03051005 
Організація 
оптової та 
роздрібної 
торгівлі 

 

0306 
Менеджмент 
і адміні-
стрування 

030601 
Менеджмент 

Менеджмент 
організацій 
і адміні-
стрування 
Менеджмент 
організацій 
торгівлі 

03060101 
Менеджмент 
організацій 
і адміні-
стрування 

Менеджмент 
організацій 
торгівлі 
Менеджмент 
туристичного 
бізнесу 

  Менеджмент 
туристичного 
бізнесу 
Менеджмент 
готельно-
ресторанного 
бізнесу 
Менеджмент 
митної справи 
Менеджмент 
персоналу 
Менеджмент 
ЗЕД 

 Менеджмент 
готельно-
ресторанного 
бізнесу 
Менеджмент 
митної справи 
Менеджмент 
персоналу 
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Продовження таблиці 

Шифр та 
найменування 
галузі знань 

Напрям 
підготовки 
освітнього 
ступеня 

«бакалавр» 

Спеціалізація 
освітнього 
ступеня 

«бакалавр» 

Спеціальність 
освітнього 
ступеня 

«магістр» 

Спеціалізація 
освітнього 
ступеня 

«магістр» 

Управління 
в сфері 
економічної 
конкуренції 
Логістика 

  

 03060102 
Менеджмент 
інноваційної 
діяльності 

 

 03060104 
Менеджмент 
ЗЕД 

 

 03060105 
Менеджмент 
інвестиційної 
діяльності 

 

 03060106 
Управління 
в сфері 
економічної 
конкуренції 

 

  

 03060107 
Логістика 

 

0501 
Інформатика 
та обчислю-
вальна 
техніка 

050103 
Програмна 
інженерія 

   

0517 
Харчова 
промисловість 
та переробка 
сільськогос-
подарської 
продукції 

051701 
Харчові 
технології 
та інженерія 

Технології 
в ресто-
ранному 
господарстві 

05170113 
Технології  
в ресторанному 
господарстві 

 

 14010101 
Готельна 
і ресторанна 
справа 

 1401 
Сфера 
обслугову-
вання 

140101 
Готельно-
ресторанна 
справа 

 14010102 
Курортна 
справа 
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Закінчення таблиці 

Шифр та 
найменування 
галузі знань 

Напрям 
підготовки 
освітнього 
ступеня 

«бакалавр» 

Спеціалізація 
освітнього 
ступеня 

«бакалавр» 

Спеціальність 
освітнього 
ступеня 

«магістр» 

Спеціалізація 
освітнього 
ступеня 

«магістр» 

 140103 Туризм  14010301 
Туризмо-
знавство 

Туристична 
діяльність 

1801 
Специфічні 
категорії 

  18010016 
Бізнес-адміні-
стрування 

 

 
1.6. Загальні вимоги до зарахування (процедури та умови зарахування). 

Інформація про вступні випробування та умови зарахування на 
навчання для здобуття ступенів бакалавра, магістра, освітньо-
кваліфікаційного рівня спеціаліста розміщена на сайті Київського націо-
нального торговельно-економічного університету в рубриці «Вступнику»: 
http://www.knteu.kiev.ua/Abitur_vs/index.php 

 
1.7. Основні університетські правила. 

Визначено Правилами внутрішнього розпорядку (схвалено 
Конференцією трудового колективу 25 березня 2010 р.). 
 
1.8. Присвоєння кредитів ЄКТС на основі навчального наванта-
ження, необхідного для досягнення очікуваних результатів навчання. 

Кредити ЄКТС присвоюються здобувачам вищої освіти після 
завершення програми навчальної дисципліни та успішного оцінювання 
досягнутих результатів навчання, що відображається за допомогою 
шкали оцінювання ЄКТС (А, В, С, D, E).  
 
1.9. Інформація про консультативну допомогу студентам. 

Консультативна (індивідуальна / групова) допомога проводиться 
згідно із затвердженим кафедрою графіком та надається викладачем 
з метою роз’яснення студентам певних теоретичних питань, їх практич-
ного застосування, покращання академічної успішності, посилення 
мотивації студентів до пізнавальної діяльності. 

Консультація – форма навчального заняття, при якій студент 
отримує відповіді від викладача на конкретні запитання або роз’яснення 
певних теоретичних положень чи аспектів їх практичного застосування.  

Консультація може бути індивідуальною або проводитися для 
групи студентів, залежно від того, чи викладач консультує студентів  
з питань, пов’язаних із виконанням індивідуальних завдань, чи з 
теоретичних питань навчальної дисципліни. 
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Проведення консультацій з дисциплін здійснюється за графіком, 
затвердженим завідувачем кафедри, який є публічним, у межах штатного 
навантаження (як правило, 2 год на тиждень). 

Індивідуальні консультації щодо підготовки індивідуальних 
завдань проводяться в позааудиторний час за окремим графіком, 
затвердженим завідувачем кафедри й деканом факультету.  

Проведення екзаменаційних консультацій з дисципліни визна-
чається навчальним планом. 

 
1.10. Координатори ЄКТС від університету. 
Притульська Наталія Володимирівна – перший проректор з науково-
педагогічної роботи, д-р технічних наук, професор. 
Шаповал Світлана Леонідівна – проректор з науково-педагогічної 
роботи, кандидат технічних наук, доцент. 
Сай Валерій Миколайович – проректор з науково-педагогічної 
роботи та міжнародних зв’язків, кандидат економічних наук, доцент. 
Мостика Костянтин Вікторович – начальник навчального відділу, 
кандидат технічних наук, доцент. 
Осика Віктор Анатолійович – декан факультету товарознавства 
і торговельного підприємництва, кандидат технічних наук, доцент. 
Харченко Олександр Анатолійович – декан факультету обліку, 
аудиту та економічної кібернетики, кандидат технічних наук, доцент. 
Гуляєва Наталія Миколаївна – декан факультету економіки, мене-
джменту і права, кандидат економічних наук, професор. 
Ведмідь Надія Іванівна – декан факультету ресторанно-готельного 
та туристичного бізнесу, доктор економічних наук, доцент. 
Канєва Тетяна Володимирівна – декан факультету фінансів та 
банківської справи, кандидат економічних наук, доцент. 
 
2. Інформація про ступеневі програми. Загальний опис. 
 
2.1. Кваліфікація, що присвоюється – магістр з курортної справи, 
професіонал з курортної справи. 
 
2.2. Вимоги та положення до кваліфікації. Магістр з курортної 
справи є фахівцем вищої кваліфікації і залучається на керівні посади 
підприємств курортно-рекреаційної сфери та гостинності: курортно-
оздоровчі заклади, заклади ресторанного та готельного господарства 
на курортах, маркетингових фірм, туристсько-інформаційно центрів, 
проектних організацій, консалтингових фірм тощо. 
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Фахівець повинен бути підготовленим до активної творчої профе-
сійної і соціальної діяльності, мати розвинені аналітичні та організа-
ційні здібності для здійснення ефективної економічної діяльності 
відповідно до тенденцій соціально-економічного розвитку. 
 

2.3. Ключові результати навчання (освітні і професійні цілі) – 
надати ґрунтовні знання для виконання професійних завдань на 
первинних посадах у контексті реалізації загальних функцій 
управління, прийнятті оперативних рішень, оперативному управлінні 
первинними підрозділами.  
 

2.4. Доступ до подальшого навчання: право вступу до аспірантури. 
 
2.5. Діаграма структури програми навчання в кредитах ЄКТС 
 

1-й рік навчання 

Назва дисципліни Обсяг, 
год 

Кредити 
ЄКТС 

1-й 
семестр 

2-й 
семестр 

3-й 
семестр

Курортологія 180 6 6   
Господарське право 90 3 3   
Ресторанні технології 90 3 3   
Управління корпораціями в 
туризмі 135 4,5 4,5   

Івентивний менеджмент 90 3 3   
Туристичні дестинації 135 4,5 4,5   
Медичний туризм 90 3 3   
Міжнародний туризм × × × × × 
Методологія і організація 
наукових досліджень 

90 
 

3 
 

3   

Методика викладання у вищій 
школі 

× × × × × 

Курортний туроперейтинг 90 3  3  
Оздоровче харчування 90 3  3  
Основи автоматизованого 
проектування 90 3  3  

Менеджмент сервісних 
організацій 90 3  3  

Стратегічний маркетинг в 
туризмі 90 3  3  

Спеціалізований туризм 90 3  3  
Велнес-туризм × × × × × 
СПА-туризм  × × × × × 
Організаційна психологія × × × × × 
Страхування  × × × × × 
Виробнича практика 270 9  9  
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Закінчення таблиці 
Назва дисципліни Обсяг, 

год 
Кредити 
ЄКТС 

1-й 
семестр 

2-й 
семестр 

3-й 
семестр

2-й рік навчання 
Управління проектами в 
туризмі 

 
90 

 
3 

   
3 

Управління бізнес-процесами 90 3   3 
Управління якістю в туризмі 90 3   3 
Захист прав споживачів × × × × × 
Переддипломна практика 90 3   3 
Випускний кваліфікаційний 
проект (робота) 

540 18   18 

Всього 2610 87 30 27 30 
 
2.6. Кінцеве екзаменування. 

Публічний захист випускного кваліфікаційного проекту (роботи). 
 
2.7. Вимоги до екзаменування та оцінювання. 

У «Положенні про систему оцінювання успішності навчання 
здобувачів ступенів вищої освіти «бакалавр» і «магістр» у Київському 
національному торговельно-економічному університеті» (ухвалене 
Вченою радою КНТЕУ 29 жовтня 2014 р., протокол № 2, п.12) 
визначено порядок організації системи оцінювання здобувачів вищої 
освіти в КНТЕУ, вимоги до організації екзаменування та оцінювання. 

Критерії оцінювання знань здобувачів вищої освіти з відповідної 
дисципліни зазначаються в екзаменаційних білетах / завданнях для 
заліку. 

 
2.8. Координатори ЄКТС від факультету. 

 
Ведмідь Надія Іванівна – декан факультету ресторанно-

готельного та туристичного бізнесу, тел.: +38(044)531-47-04, 
+38(044)513-74-18;  

e-mail: frh@knteu.kiev.ua 
+38(044)531-47-37 Заступник декана 

з науково-методичної роботи 
Васильєва Олена 
Олександрівна 

+38(044)531-47-37 Заступник декана 
з навчальної роботи 

Романчук 
Людмила 
Дмитрівна 

+38(044)531-47-38 Заступник декана з виховної 
роботи 

Ждан Вікторія 
Олександрівна 
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3. Опис дисциплін 
 

3.1. Назва. Курортологія. 
3.2. Шифр. ВМПП. 
3.3. Тип. Обов’язкова. 
3.4. Рік навчання. 2015/2016. 
3.5. Семестри. I. 
3.6. Кількість кредитів ЄКТС. 6,0. 
3.7. ПІБ лектора, науковий ступінь, посада. Карпенко П.О., д-р мед. 
наук, проф. 
3.8. Результати навчання. Оволодіння теоретичними та практичними 
знаннями з основ курортної справи: опанування методик щодо 
реалізації природних та фізичних чинників, що використовуються в 
санаторно-курортних закладах; аліментарного чинника, спрямованого 
на забезпечення та використання в комплексному оздоровленні; на-
буття знань щодо інноваційної складової оздоровчих послуг, оволо-
діння навичками творчого погляду на організацію курортної справи 
залежно від курортних ресурсів. 
3.9. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни: «Харчова хімія», 
«Основи фізіології і гігієни харчування», «Гігієна і санітарія». 
3.10. Зміст. Курортологія, суть та її завдання. Предмет курортології, 
визначення основних термінів. Санаторно-курортне обслуговування. 
Принципи планування санаторно-курортної діяльності в Україні. 
Основні стратегічні напрямки розвитку курортів та Державне регу-
лювання курортно-рекреаційної діяльності в Україні. Рекреаційні 
основи курортної справи. Клімат та його роль в оздоровчому процесі. 
Ландшафтотерапія. Лікувальні мінеральні води. Лікувальні фізичні 
чинники термічної та водної природи. Бальнеотехнічні об’єкти та 
обладнання. Активні види оздоровлення. Грязелікування (пилоїдо-
терапія), озокеритолікування, парафінолікування, глинолікування, лі-
кування піском (псамотерапія). Лікувальні чинники механічної 
природи. Види масажів та їх роль в оздоровчому процесі. Фітотерапія, 
ароматерапія та фаунотерапія в санаторно-курортному оздоровленні. 
Преформовані (штучні) методи фізіотерапії в санаторно-курортному 
оздоровленні. Оздоровче харчування в санаторно-курортних закладах. 
Анімаційно-дозвільна діяльність в санаторно-курортних установах. 
3.11. Рекомендовані джерела.  
1. Використання кліматичних факторів в комплексі санаторно-ку-
рортного лікування / за ред. Л.І. Фісенко. – Київ : Купріянова, 
2005. – 256 с. 
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2. Картотека страв для санаторно-курортних закладів (нові аспекти про 
працю) / за ред. В.І. Пономаренка, Л.І. Фісенко, І.О. Сисоєвої). – Київ : 
Купріянова, 2006. – 552 с. 

3. Курорти України : минуле та сучасність / за ред. М. В. Лободи. – 
Київ : ТАМЕД, 2002. – 304 с. 

4. Курорти та санаторії України : наук.-практ. довідник / за ред. д-ра 
мед. наук, К.Д. Бабова; проф., д-ра мед. наук В.В. Єжова та д-ра 
мед. наук, пров.н.с. О.М. Торохтіна. – Київ : Фолі грант, 2009. –  
432 с. 

5. Менеджмент закладів оздоровлення та відпочинку в рекреації / за 
ред. В.І. Пономаренка. – Київ : Денеб, 2005. – 360 с. 

6. Мінеральні води України / за ред. Є.О. Колесника, К.Д. Бабов. – 
Київ : Купріянова, 2005. – 576 с. 

3.12. Методи навчання. Лекції, семінарські заняття з використанням 
інформаційних технологій. 
3.13. Методи оцінювання. 
− поточний контроль (тестування, усне/ письмове опитування, 
комплексна контрольна робота тощо); 

− підсумковий контроль (письмовий екзамен). 
3.14. Мова навчання. Українська. 
 
3.1. Назва. Господарське право. 
3.2. Шифр. МПП. 
3.3. Тип. Обов’язкова. 
3.4. Рік навчання. 2015/2016. 
3.5. Cеместр. І. 
3.6. Кількість кредитів ЄКТС. 3,0. 
3.7. ПІБ лектора, науковий ступінь, посада. Бакалінська О.О., доц. 
3.8. Результати навчання. Вивчення дисципліни передбачає підготовку, 
в результаті якої студенти повинні: застосовувати чинне господарське 
законодавство; визначати цілі, завдання, принципи, інструментарії 
господарського права; складати проекти господарських договорів; 
вирішувати господарські спори; складати висновки і надавати про-
позиції щодо правомірності накладання цивільної та господарської 
відповідальності; взаємодіяти з державними органами, що здійснюють 
нагляд за дотриманням господарського законодавства; орієнтуватися 
у чинному господарському законодавстві; вміти правильно тлумачити 
чинне законодавство і застосовувати його на практиці. 
3.9. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Основи права». 
3.10. Зміст. Поняття, структура та джерела господарського права. 
Поняття та види підприємницької діяльності. Легітимація підприєм-
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ницької діяльності. Правовий режим майна суб’єктів підприємницької 
діяльності. Договори про передачу майна у власність. Договори про 
передачу майна в користування, про виконання робіт, про надання 
послуг, про створення юридичної особи. Державне регулювання під-
приємницької діяльності. Антимонопольне регулювання підприєм-
ницької діяльності. Правове регулювання зовнішньоекономічної 
діяльності підприємств. Захист прав та законних інтересів суб’єктів 
підприємницької діяльності. 
3.11. Рекомендовані джерела. 
1. Господарський кодекс України : наук.-практ. коментар / 
О.І. Харитонова. – Xарків : Одіссей, 2007. – 831 с. 

2. Вінник О.М. Господарське право : навч. посіб. для студ. вищ. навч. 
закл. / О.М. Вінник. – 2-ге вид., змінене та допов. – Київ : Правова 
єдність, 2008. – 776 с. 

3. Підприємницьке право в схемах: загальна частина : навч. посіб. / за 
заг. ред. С.І. Бевз / С.І. Бевз. – Київ : Гранмна, 2012. – 292 с. 

4. Задихайло В.М. Господарське право : підручник / Д.В. Задихайло, 
В.М. Пашков, Р.П. Бойчук та ін. ; за заг. ред. Д.В. Задихайло, 
В.М. Пашкова. – Харків : Право, 2012. – 696 с. 

5. Косак В.М. Науково-практичний коментар Господарського кодексу 
України / В.М. Косак. – К. : Правова єдність, 2010. – 672 с. 

6. Луць В.В. Корпоративне право України : навч. посіб. / В.В. Луць. – 
Київ : Юрінком Інтер, 2010. – 380 с. 

3.12. Методи навчання. Поєднання традиційних та нетрадиційних 
методів викладання з використанням інноваційних технологій: 
– лекції, 
– семінарські заняття (презентація/ дискусія/ комунікативний метод/ 
моделювання ситуацій/ ін.). 

3.13. Методи оцінювання: 
− поточний контроль (тестування, усне/ письмове опитування, 
комплексна контрольна робота тощо); 

− підсумковий контроль(письмовий екзамен). 
3.14. Мова навчання. Українська. 
 
3.1. Назва. Ресторанні технології. 
3.2. Шифр. НМПП. 
3.3. Тип. Обов’язкова. 
3.4. Рік навчання. 2015/2016. 
3.5. Семестр. I. 
3.6. Кількість кредитів ЄКТС. 3,0. 
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3.7. ПІБ лектора, науковий ступінь, посада. Кравченко М.Ф., д-р 
техн. наук, зав. каф., Демічковська М.П., канд. техн. наук, ст. викл. 
3.8. Результати навчання. Формування у майбутніх фахівців теоре-
тичних знань, практичних навичок щодо сучасних ресторанних техно-
логій обслуговування споживачів на ресторанних підприємствах в 
Україні та світі. 
3.9. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни: «Технологія 
продукції ресторанного господарства», «Організація ресторанного 
господарства», «Етнічна кулінарія». 
3.10. Зміст. Сутність Haute cuisine (висока кухня). Основні вимоги до 
страв «високої кухні». Путівники Le Guide Michelin, Gault Millau, San 
Pellegrino World's 50 Best Restaurants – рейтингова система оціню-
вання закладів ресторанного господарства. Історія, особливості при-
судження оцінки, система та основні критерії оцінювання. Ф’южн – 
авторська кухня. Комбінаторика та основні принципи гармонійного 
поєднання пряно-ароматичної сировини (спецій, прянощів, приправ 
та суміші спецій) у технологіях страв та напоїв, борошняних конди-
терських та хлібобулочних виробів. Гармонійне та парадоксальне 
поєднання основних видів сировини у кулінарній практиці. Харчові 
афродизіаки: класифікація та основні функції. Квіткова гастрономія. 
Food design – новий напрям в технології приготування і оформлення 
страв і напоїв. Кулінарне мистецтво та роль в його удосконаленні 
Всесвітньої асоціації кулінарних союзів (World Association of Chefs 
Societies, WACS). 
3.11. Рекомендовані джерела. 
1. Le GuideMichelin:hotels and restaurants. – Red ABBYY Press, 2014. – 

544 с. 
2. Ленских М. Букет на обед / М. Ленских. – М. : Ниола-Пресс, 2006. – 

64 с. 
3. Полная энциклопедия здорового питания / сост. А.В. Маркова. – 
СПб. : Сова; М. : Изд-во ЭКСМО-Пресс, 2002. – 544 с. 

4. Книга гастронома: про шоколад. – М. : Эксмо, 2008. – 256 с. 
5. Кухня фьюжн. Блюда из морепродуктов и мяса. Соусы и приправы. 
Лучшие кулинарные идеи. – М. : Харвест, 2014. –31 с. 

6. Похлебкин В.В. Пряности, специи, приправы / В.В. Похлебкин. – 
М. : Эксмо, 2014. – 328 с. 

7. Новое о десерте / Le Cordon Bleu ; сост. Дженни Райт и Эрик Трой. – 
М. : Ниола 21-й век, 2001. – 350 с. 

8. Еда на любой вкус / Le Cordon Bleu : пер. с англ. О. Озеровой. – М. : 
«Эксмо», 2004. – 256 с. 
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9. Искусство кулинарии / Le Cordon Bleu : пер. с англ. Е. Зайцевой и 
О. Озеровой. – М. : Эксмо, 2004. – 560 с. 

3.12. Методи навчання. Лекції, практичні заняття з використанням 
інформаційних технологій. 
3.13. Методи оцінювання. 
– поточний контроль – опитування, тестування, перевірка індиві-
дуальних завдань, захист міні-проектів; 
– підсумковий контроль – залік. 
3.14. Мова навчання. Українська. 
 
3.1. Назва. Управління корпораціями в туризмі. 
3.2. Шифр. МПП. 
3.3. Тип. Обов’язкова. 
3.4. Рік навчання. 2015/2016. 
3.5. Семестр. І. 
3.6. Кількість кредитів ЄКТС. 4,5. 
3.7. ПІБ лектора, науковий ступінь, посада. Опанасюк Н.А., канд. 
юрид. наук, доц., Білик В.В., канд. екон. наук, доц. 
3.8. Результати навчання. Формування у студентів наукових фунда-
ментальних знань з теорії управління корпораціями і практичних 
навичок щодо управлінської діяльності в корпоративних структурах у 
курортному бізнесі. 
3.9. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Менеджмент», 
«Економіка готелів», «Маркетинг», «Організація туризму». 
3.10. Зміст. Передумови формування та сутність корпоративної фор-
ми організації бізнесу. Моделі та міжнародні стандарти управління 
корпораціями. Організаційно-економічний механізм управління кор-
пораціями. Зовнішнє середовище функціонування корпорацій в ку-
рортному бізнесі. Інтегровані корпоративні структури в курортному 
бізнесі. Корпорації в міжнародній економічній системі курортного 
бізнесу. Основні типи транснаціональних корпорацій в курортному 
бізнесі. Структура і внутрішнє середовище транснаціональних корпо-
рацій в курортному бізнесі. Методологічні засади стратегічного уп-
равління корпорацій в курортному бізнесі. Стратегічне планування 
діяльності корпорацій в курортному бізнесі. Стратегічний аналіз у 
системі управління корпорацій в курортному бізнесі. Методологічні 
основи дослідження факторів макросередовища корпорацій в курорт-
ному бізнесі. Методологічні основи дослідження факторів мезо- та 
внутрішнього середовища корпорацій в курортному бізнесі. Форму-
вання стратегії розвитку корпорацій в курортному бізнесі. Корпора-
тивна соціальна відповідальність та корпоративна культура 
в курортному бізнесі. 
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3.11. Рекомендовані джерела. 
1. Бандурин В.В. Туристические транснациональные корпорации: 
модели, структура, экономическая эффективность / В.В. Бандурин, 
Д.С. Ушаков. – М. : Граница, 2007. – 368 с. 

2. Євтушевський В.А. Корпоративне управління : підручник / 
В.А. Євтушевський. – Київ : Знання, 2006. – 406 с. 

3. Ігнатьєва І.А. Корпоративне управління : підручник / І.А. Ігнатьєва, 
О.І. Гарафонова. – К. : Центр навч. літ., 2013. – 600 с. 

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

5. Поважний О.С. Корпоративне управління : підручник / О.С. Поваж-
ний, Н.С. Орлова, А.О. Харламова. – Київ: Кондор, 2012. 

6. Ушаков Д.С. Транснационализация туристического бизнеса: эволю-
ция и современность / Д.С. Ушаков ; под. ред. В.В. Бандурина. – 
М. : ИНИОН РАН, 2006. – 376 с. 

3.12. Методи навчання. Лекції (тематичні та проблемні), семінарські 
та практичні заняття (з використанням кейс-стаді, імітацій, роботи в 
малих групах, комунікативних методів). 
3.13. Методи оцінювання. 
– поточний контроль (опитування, тестування, перевірка інди-
відуальних завдань); 

– підсумковий контроль (письмовий екзамен). 
3.14. Мова навчання. Українська. 
 
3.1. Назва. Івентивний менеджмент. 
3.2. Шифр. МПП. 
3.3. Тип. Обов’язкова. 
3.4. Рік навчання. 2015/2016. 
3.5. Семестр. І. 
3.6. Кількість кредитів ЄКТС. 3,0. 
3.7. ПІБ лектора, науковий ступінь, посада. Дупляк Т.П., канд. 
екон. наук, доц. 
3.8. Результати навчання. Формування системного мислення та 
комплексу спеціальних знань, умінь та компетенцій щодо управління 
подієвим туризмом, організації та проведення івентивних заходів. 
3.9. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Менеджмент», 
«Маркетинг», «Організація ресторанного господарства», «Готельна 
справа». 
3.10. Зміст. Сутність івентивного менеджменту, підходи до його 
визначення. Класифікація івентивних заходів. Міжнародний досвід 
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управління івентивними заходами. Планування івентивних заходів. 
Особливості організації івентивних заходів. Контроль в івентивному 
менеджменті. Управління персоналом в системі івентивного менедж-
менту. Рекламно-інформаційне забезпечення івентивних заходів. Дже-
рела залучення коштів для івент-заходів. Критерії ефективності 
управління івентивними заходами. Оцінювання ефективності управ-
ління івент-заходами. 
3.11. Рекомендовані джерела. 
1. Антоненко І.Я. Івентивний менеджмент : опорний конспект лекцій / 
І.Я. Антоненко, Т.П. Дупляк, Ю.Б. Забалдіна. – Київ. нац. торг.-
екон. ун-т, 2014. – 74 с. 

2. Романцов А.Н. Event-маркетинг / А.Н. Романцов. – М. : Дашков и К, 
2010. – 116 с. 

3. Event-менеджмент / У. Хальцбаур, Э. Йеттингер, Б. Кнаусе, 
Р. Мозер. – М. Целлер ; пер. с нем. Т. Фоминой. – М. : Эксмо, 
2007. – 384 с. 

4. Шумович А. Великолепные мероприятия. Технологии и практика 
event management / А. Шумович. – М. : Баланс Бизнес Букс, 2006. – 
189 с. 

5. Сондер М. Ивент-менеджмент. Организация развлекательных меро-
приятий. Техники, идеи, стратегии, методы / М. Сондер. – М. : 
Вершина, 2006. – 544 с. 

3.12. Методи навчання. Лекції (оглядові, тематичні та проблемні), 
семінарські та практичні заняття (з використанням ситуаційних, 
завдань). 
3.13. Методи оцінювання: 
– поточний контроль (опитування, тестування, захист індивідуальних 
робіт); 

– підсумковий контроль (залік). 
3.14. Мова навчання. Українська. 
 
3.1. Назва. Туристичні дестинації. 
3.2. Шифр. МПП. 
3.3. Тип. Обов’язкова. 
3.4. Рік навчання. 2015/2016. 
3.5. Семестр. І. 
3.6. Кількість кредитів ЄКТС. 4,5. 
3.7. ПІБ лектора, науковий ступінь, посада. Забалдіна Ю.Б., канд. 
екон. наук, доц. 
3.8. Результати навчання. Засвоєнні студентами теоретичних основ 
формування механізмів обслуговування та розвитку туристських 
дестинацій, опануванні практичних навичок управління туристськими 
дестинаціями. 
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3.9. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Економічна 
теорія», «Інформаційні системи та технології», «Статистика», «Мене-
джмент», «Маркетинг», «Готельна справа». 
3.10. Зміст. Теоретичні засади формування та розвитку туристських 
дестинацій, методологія досліджень туристських дестинацій, конку-
рентоспроможність туристської дестинації, управління поведінкою 
споживачів туристичного продукту дестинації, інституалізація управ-
ління туристськими дестинаціями, маркетинг туристських дестинацій, 
туристська дестинація як категорія сталого розвитку туризму. 
3.11. Рекомендовані джерела. 
1. Ткаченко Т.І. Сталий розвиток туризму: теорія, методологія, реалії біз-

несу : монографія / Т.І. Ткаченко. – 2-ге вид., виправл. та доповн. – 
Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2009. – 463 с. 

2. Туристські дестинації (теорія, управління, брендінг) / Т.І. Ткаченко, 
С.В. Мельниченко, М.Г. Бойко та ін. ; за ред. А.А. Мазаракі. – Київ : 
КНТЕУ, 2013. 

3. Кирьянова Л.Г. Маркетинг дестинаций как современный подход к 
управлению туристским регионом / Л.Г. Кирьянова // Известия 
Томского политех. ун-та. – 2010. – Т. 316. – № 6. – С. 35–40. 

4. Любіцева О.О. Ринок туристичних послуг (геопросторові аспекти). –  
2-е вид., переробл. та доповн. / О.О. Любіцева. – Київ : Альтерпрес, 
2003. – 436 с. 

5. Панкрухин А.П. Маркетинг / А.П. Панкрухин. – М. : Омега_Л, 
2003. – 656 с. 

6. A Practical Guide to Tourism Destination Management. Madrid, 2007 
http://pub.unwto.org:81/WebRoot/Store/Shops/Infoshop/4745/8BCE/AD9A/E
CA8/048B/C0A8/0164/0B7A/071115_practical_guide_destination_ 
management_excerpt.pdf 

3.12. Методи навчання. Лекції (тематичні та проблемні), семінарські 
та практичні заняття (з використанням кейс-стаді, імітацій, роботи в 
малих групах, комунікативних методів). 
3.13. Методи оцінювання. 
− поточний контроль (опитування, тестування); 
− підсумковий контроль (письмовий екзамен). 
3.14. Мова навчання. Українська. 
 
3.1. Назва. Медичний туризм 
3.2. Шифр. ВС1. 
3.3. Тип. За вибором. 
3.4. Рік навчання. 2015/2016. 
3.5. Семестр. І. 
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3.6. Кількість кредитів ЄКТС. 3,0. 
3.7. ПІБ лектора, науковий ступінь, посада. Михайліченко Г.І., д-р 
екон. наук, проф.; Скавронська І.В., канд. екон. наук, ст. викл. 
3.8. Результати навчання. Формування системи знань щодо еволюції 
та розвитку ринку послуг медичного туризму, організації туристичної 
діяльності в сегменті медичного туризму у світі й Україні. 
3.9. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Організація 
туризму», «Географія туризму». 
3.10. Зміст. Сутність і природа поняття «медичний туризм». Медич-
ний туризм як один з напрямів оздоровчого туризму. Еволюція і роз-
виток медичного туризму. Переваги і недоліки розвитку медичного 
туризму. Ризики і виклики у медичному туризмі. Програма розвитку 
медичного туризму. Провідні центри медичного туризму. Медичний 
туризм у країнах Сходу і Заходу. Глобальний ринок медичних послуг. 
Всесвітня асоціація медичного туризму. Медичний туризм в Україні. 
Формування туру в сегменті медичного туризму. 
3.11. Рекомендовані джерела. 
1. Печерица Е.В. Медицинский туризм – новое направление турист-
ской деятельности / Е.В. Печерица // Санкт-Петербургский государ-
ственный университет сервиса и экономики. – 2013. – 13 c. 

2. New Study Reveals Wellness Tourism. SRI International (October 31, 
2013). 

3. McKinsey & Company., 2008. Effectively Characterizing Medical 
Travel: Current and Potential State. Available from: http://McKinsey 
Quarterly.com. 

4. Woodman, F., 2007. Patients Beyond Borders. 
5. Deloitte Development LLC. «Medical Tourism: Consumers in Search of 

Travel», 2007. 
3.12. Методи навчання. Лекції та практичні заняття з використанням 
інноваційних технологій: 
− лекції (тематичні, проблемні); 
− практичні заняття (презентації, доповіді, робота в малих групах). 
3.13. Методи оцінювання:  
– поточний контроль (тестування, вирішення ситуаційних задач); 
– підсумковий контроль – залік. 
3.14. Мова навчання. Українська. 
 
3.1. Назва. Міжнародний туризм. 
3.2. Шифр. ВС1. 
3.3. Тип. За вибором. 
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3.4. Рік навчання. 2015/2016. 
3.5. Семестр. І. 
3.6. Кількість кредитів ЄКТС. 3,0. 
3.7. ПІБ лектора, науковий ступінь, посада. Хахлюк А.М., д-р екон. 
наук, проф. 
3.8. Результати навчання. Засвоєння основних теоретичних поло-
жень, формування вмінь та компетенцій щодо організації міжнарод-
ного туризму; визначення основних туристичних атракцій світу. 
3.9. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Рекреаційні 
комплекси світу», «Туристичне краєзнавство», «Географія туризму», 
«Організація туризму». 
3.10. Зміст. Поняття міжнародного туризму. Вивчення кон’юнктури 
світового туризму. Основні туристичні потоки. Основні країни-
експортери та країни-імпортери туристичних потоків. Класифікація 
видів міжнародного туризму. Головні туристичні атракції по конти-
нентах і країнах світу. 
3.11. Рекомендовані джерела. 
1. Щербакова С.А. Международный туризм: Экономика и география / 
С.А. Щербакова. – М. : Финансы и статистика, 2007. – 144 с. 

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

3. Можаева Н.Г. Экономика и организация туризма : междунар. 
туризм / Н.Г. Можаева. – М., 2013. 

4. Воскресенский В.Ю. Международный туризм / В.Ю. Воскре-
сенський. – М. : Юнити-Дана, 2008. – 464 с. 

5. Панченко Ю.В. Менеджмент внутрішнього і міжнародного туризму : 
навч. посіб. / Ю.В. Панченко, О.Є. Лугінін, С.В. Фомішин. –  
Херсон : Олді-плюс, 2013.– 342 с. 

3.12. Методи навчання. Лекції (тематичні та проблемні), семінарські 
та практичні заняття (з використанням кейс-стаді, імітацій, роботи в 
малих групах, комунікативних методів). 
3.13. Методи оцінювання. 
– поточний контроль (опитування, тестування, перевірка інди-
відуальних завдань); 

– підсумковий контроль (залік). 
3.14. Мова навчання. Українська. 
 
3.1. Назва. Методологія і організація наукових досліджень. 
3.2. Шифр. ВС1. 
3.3. Тип. За вибором. 
3.4. Рік навчання. 2015/2016. 
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3.5. Семестр. І. 
3.6. Кількість кредитів ЄКТС. 3,0. 
3.7. ПІБ лектора, науковий ступінь, посада. Ткаченко Т.І., д-р екон. 
наук, зав. каф. 
3.8. Результати навчання. Засвоєння основних теоретичних поло-
жень, формування вмінь та набуття компетенцій щодо застосовування 
методів та форм наукового пізнання в практичній діяльності аналізу 
явищ і процесів, пов’язаних з управлінською, юридичною та еконо-
мічною діяльністю. 
3.9. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Філософія», 
«Економічна теорія», «Географія», «Статистика», «Економічний ана-
ліз туризму», «Економіка готелів і ресторанів». 
3.10. Зміст. Методологія наукового дослідження як філософська дис-
ципліна. Методологічні основи наукового дослідження у сфері ту-
ризму та курортного бізнесу. Основні етапи та форми процесу 
наукового дослідження. Рівні й методи наукового дослідження. 
Структура і динаміка наукового дослідження. Методичний інструмен-
тарій наукового дослідження кваліфікаційного напрямку здобувача 
вищої освіти як результат наукової роботи. 
3.11. Рекомендовані джерела. 
1. Мазаракі А.А. Економічні дослідження (методологія, інструмен-
тарій, 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 : ЦУЛ, 2014.– 142 с. 

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

3.12. Методи навчання. Лекції (тематичні та проблемні), семінарські 
та практичні заняття (з використанням кейс-стаді, імітацій, роботи в 
малих групах, комунікативних методів). 
3.13. Методи оцінювання. 
– поточний контроль (опитування, тестування, перевірка інди-
відуальних завдань); 

– підсумковий контроль (залік). 
3.14. Мова навчання. Українська. 
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3.1. Назва. Методика викладання у вищій школі. 
3.2. Шифр. ВС1. 
3.3. Тип. За вибором.  
3.4. Рік навчання. 2015/2016. 
3.5. Семестр. І. 
3.6. Кількість кредитів ЄКТС. 3. 
3.7. ПІБ лектора, науковий ступінь, посада. Дупляк Т.П., канд. 
екон. наук, доц. 
3.8. Результати навчання. Набуття компетенцій сучасних методик 
викладання дисциплін у вищій школі та застосовувати створення 
різноманітних методичних матеріалів, формування умінь щодо про-
ведення усіх форм навчальних занять. 
3.9. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Психологія», 
«Філософія». 
3.10. Зміст. Система вищої освіти в Україні, тенденції та перспективи 
розвитку. Планування і організація навчального процесу. Психоло-
гічні основи навчання та педагогічна майстерність викладача. 
Система методів навчання у вищій школі та їх використання у 
викладанні фахових дисциплін. Науково-методичне забезпечення нав-
чального процесу. Аудиторні форми навчання у вищих навчальних 
закладах: підготовка та методика проведення. Інтерактивні методи 
навчання і тактика їх застосування. Організація самостійної роботи 
студентів. Контроль і діагностика знань студентів. Організація 
практичної підготовки студентів. 
3.11. Рекомендовані джерела. 
1. Про вищу освіту : Закон України. 
2. Нагаєв В.М. Методика викладання у вищій школі / В.М. Нагаєв. – 
Київ : Центр навч. літ., 2007. – 232 с. 

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

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

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

3.12. Методи навчання. Лекції (оглядові, тематичні та проблемні), 
семінарські та практичні заняття (з використанням ситуаційних 
завдань, презентацій, комунікативних методів). 
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3.13. Методи оцінювання. 
– поточний контроль (опитування, тестування, перевірка індиві-
дуальних завдань, захист міні-проектів); 
– підсумковий контроль (залік). 
3.14. Мова навчання. Українська. 
 
3.1. Назва. Курортний туроперейтинг. 
3.2. Шифр. МПП. 
3.3. Тип. Обов’язкова. 
3.4. Рік навчання. 2015/2016. 
3.5. Семестр. IІ. 
3.6. Кількість кредитів ЄКТС. 3,0. 
3.7. ПІБ лектора, науковий ступінь, посада. Михайліченко Г.І., д-р 
екон. наук, проф. 
3.8. Результати навчання. Формування у майбутніх фахівців теоретич-
них знань, практичних навичок щодо ефективного використання 
курортного потенціалу і курортних ресурсів. 
3.9. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни: «Курортологія», 
«Географія туризму», «Організація туризму». 
3.10. Зміст. Створення та організація роботи курортного туропера-
тора. Ліцензування та сертифікація окремих видів підприємницької 
діяльності в сфері гостинності, курортному та ресторанному бізнесі. 
Курортний продукт та його класифікація. Склад та якість комп-
лексних послуг в курортному обслуговуванні. Концепції готельного, 
курортного, ресторанного, туристичного обслуговування: зміст, мета, 
форми, принципи, механізми, тактика, технології. Курортні ресурси 
та зміст і насичення програм курортного обслуговування. Договірні 
відносини в курортному обслуговуванні, агентування та ринку 
курортних послуг; агентування курортних клінік та поширення їх 
методик. Методи закупівлі сировини, матеріалів, товарів, послуг в 
закладах гостинності, ресторанному бізнесі, курортному посеред-
ництві. Інноваційна діяльність підприємств курортного бізнесу. 
3.11. Рекомендовані джерела. 
1. Курортное дело: организация, оздоровление, экология и без-
опасность : учебник / А.С. Кусков и др. ; под ред. А.В. Иванова. – 
М. : Университ. кн., 2010.– 383 с.  

2. Ветитнев А.М. Маркетинг санаторно-курортных услуг : учеб. 
пособие / А.М. Ветитнев. – М. : Академия, 2008. – 368 с. 

3. Ветитнев, А.М. Курортное дело : учеб. пособие / А.М. Ветитнев, 
Л.Б. Журавлева. – 2-е изд., стереотип. – М. : КНОРУС, 2007. – 528 с. 
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4. Третьякова Т.Н. Основы курортного дела : учеб. пособие / Т.Н. Третья-
кова. – М. : Академия, 2008. – 288 с. 

5. Сокол Т.Г. Організація обслуговування в готелях і туристичних комп-
лексах : підручник / Т.Г. Сокол. – Київ : Альтерпрес, 2009. – 447 с. 

6. Ильина Е.Н. Туроперейтинг: организация деятельности / Е.Н. Ильина. – 
М. : Финансы и статистика, 2000. – 256 с. 

3.12. Методи навчання. Лекції, практичні заняття з використанням 
інформаційних технологій. 
3.13. Методи оцінювання.  
– поточний контроль – опитування, тестування, перевірка індиві-
дуальних завдань, захист міні-проектів; 
– підсумковий контроль – письмовий екзамен. 
3.14. Мова навчання. Українська. 
 
3.1. Назва. Оздоровче харчування. 
3.2. Шифр. ВМПП. 
3.3. Тип. Обов’язкова. 
3.4. Рік навчання. 2015/2016. 
3.5. Семестр. II. 
3.6. Кількість кредитів ЄКТС. 3,0. 
3.7. ПІБ лектора, науковий ступінь, посада. Карпенко П.О., д-р мед. 
наук, проф. 
3.8. Результати навчання. Набуття знань з основ нутриціології та її 
термінологічного апарату, сучасні парадигми харчування людей 
різних вікових і професійних груп, наукових підходів до організації 
харчування і розроблення харчових раціонів для відпочиваючих в 
санаторно-курортних закладах, сучасних вимог щодо послуг 
харчування на курортах. 
3.9. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни: «Харчова хімія», 
«Основи фізіології і гігієни харчування», «Гігієна і санітарія», «Ку-
рортологія», «Ресторанні технології», «Організація ресторанного гос-
подарства», «Технологія продукції ресторанного господарства». 
3.10. Зміст. Еволюція теорій харчування людини та нетрадиційні види 
харчування. Роль води в оздоровчому процесі та використання 
мінеральних вод. Загальні принципи розроблення індивідуальних ра-
ціонів харчування та реакції організму на їжу. Харчові механізми 
регулювання кислотно-лужної рівноваги в організмі людини та 
принципи аліментарної корекції дисбіотичних станів в організмі 
людини. Основні принципи оздоровчого харчування окремих груп 
населення (дітей в організованих колективах, осіб похилого віку). 
Харчування людей при підвищених психоемоційних навантаженнях 



 29

та гіподинамії. Харчування спортсменів і осіб з підвищеними фізич-
ними навантаженнями. Особливості харчування людей з хронічними 
захворюваннями органів травлення, серцево-судинної системи, нирок, 
порушенні обміну речовин та алергічних станах. Досвід організації 
харчування в ряді країн світу. 
3.11. Рекомендовані джерела. 
1. Основи фізіології харчування / Н.В. Дуденко, Л.Ф. Павлоцька, 
В.С. Артеменко та ін. – Харків : Торнадо, 2003. – 407 с. 

2. Зубар Н.М. Основи фізіології і гігієни харчування : підруч. для 
студ. вищ. навч. закл. / Н.М. Зубар. – Київ : Київ. нац. торг.-екон. 
ун-т, 2006. – 320 с.  

3. Орлова Н.Я. Фізіологія та біохімія харчування : підруч. для студ. 
вищ. навч. закл. / Н.Я. Орлова. – Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 
2001. – 249 с. 

4. Основи раціонального і лікувального харчування : навч. посіб. / 
П.О. Карпенко, С.М. Пересічна, І.М. Грищенко, Н.О. Мельничук ; 
за заг. ред. П.О. Карпенка. – Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 
2011. – 504 с. 

5. Технологія продуктів харчування функціонального призначення : 
монографія / М.І. Пересічний, М.Ф. Кравченко, Д.В. Федорова та ін. / за 
ред. М.І. Пересічного. – Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2008. – 
718 с. 

6. Ткаченко Е.И. Питание, микробиоценоз и интеллект человека / 
 Е.И. Ткаченко, Ю.П. Успенский. – СПб. : СпецЛит, 2006. – 590 с. 

3.12. Методи навчання. Лекції, практичні заняття з використанням 
інформаційних технологій. 
3.13. Методи оцінювання. 
– поточний контроль – опитування, 
– підсумковий контроль – залік. 
3.14. Мова навчання. Українська. 
 
3.1. Назва. Основи автоматизованого проектування. 
3.2. Шифр. НПЗ. 
3.3. Тип. Обов’язкова. 
3.4. Рік навчання. 2015/2016. 
3.5. Семестр. IІ. 
3.6. Кількість кредитів ЄКТС. 3,0. 
3.7. ПІБ лектора, науковий ступінь, посада. Расулов Р.А., канд. 
техн. наук, доц., Романенко Р.П., канд. техн. наук, доц. 
3.8. Результати навчання. Дати студентам знання та навички проек-
тування в сучасних умовах з використанням програмних засобів 
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ЕОМ. Ознайомлення з нормативною документацією, що використо-
вується в проектуванні. Набуття навичок роботи з системами 
автоматизованого проектування. 
3.9. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Інженерна 
графіка», «Громадське будівництво», «Устаткування закладів готель-
ного і ресторанного господарства», «Дизайн», «Готельна справа», 
«Проектування готелів та курортів». 
3.10. Зміст. Принципи автоматизованого проектування. Основи 
роботи в середовищі ArchiCAD. Основні елементи управління. Панелі 
ArchiCAD. Базові прийоми креслення у середовищі ArchiCAD Орга-
нізація проектування у середовищі ArchiCAD. Побудова креслень 
планів у середовищі ArchiCAD. Побудова креслень розрізів, фасадів. 
Побудова тривимірних моделей в ArchiCAD. Креативна візуалізація. 
Сумісна робота із AutoCAD. 
3.11. Рекомендовані джерела. 
1. Проектування закладів ресторанного господарства : навч. посіб. / 
А.А. Мазаракі, М.І. Пересічний, С.Л. Шаповал та ін. ; Київ. нац. 
торг.-екон. ун-т, 2008. – 307 c. – Бібліогр.: с. 305–306. – укp. 

2. Никуленкова Т.Т. Проектирование предприятий общественного 
питання / Т.Т. Никуленкова, Г.М. Ястина. – М. : КолосС, 2006. –  
247 с: ил. – (Учебники и учеб. пособия для студентов высш. учеб. 
заведений). 

3. Кулисев Л. ArchiCAD 6.5 / Л. Кулисев. – М. : Лори, 2001. 
4. Титов С. ArchiCAD: полезные рецепты: справ. с примерами. – М. : 
КУДИЦ-ОБРАЗ, 2003. – 475 с. : ил. (Оптичний диск). 

5. Ланцов А.Л. Компьютерное проектирование в архитектуре / 
А.Л. Ланцов. – М. : ДМК Пресс, 2008. – 800 с. 

6. Аитова Л.В. 100% самоучитель ArchiCAD 10. Архитектурно-
строительное проектирование / Л.В. Аитова, К.А. Алексеев. – М. : 
ТЕХНОЛОДЖИ – 3000, 2007. – 368 c. 

7. Основи автоматизованого проектування : опор. консп. лекцій / авт.: 
Р.А. Расулов, Л.М. Мазур, Н.М. Плешкань. – Київ : Київ. нац. торг.-
екон. ун-т, 2013. – 98 с. : іл. – Бібліогр.: с. 96–98. 

3.12. Методи навчання. Лекції, лабораторні заняття. 
3.13. Методи оцінювання: 
– поточний контроль – опитування, контрольні задачі; 
– підсумковий контроль – письмовий екзамен. 
3.14. Мова навчання. Українська. 
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3.1. Назва. Менеджмент сервісних організацій. 
3.2. Шифр. ВС. 
3.3. Тип. За вибором. 
3.4. Рік навчання. 2015/2016. 
3.5. Cеместр. ІІ. 
3.6. Кількість кредитів ЄКТС. 3,0. 
3.7. ПІБ лектора, науковий ступінь, посада. Ведмідь Н.І., д-р. екон. 
наук, декан. 
3.8. Результати навчання. Формування комплексу необхідних сучас-
них теоретичних знань та практичних навичок з організації сервісного 
управління на підприємстві готельного, ресторанного, курортного та 
туристичного бізнесу або на рівні його окремого підрозділу. 
3.9. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Менеджмент». 
3.10. Зміст. Теоретичні засади та структура сервісного управління 
організаціями. Філософський та функціональний підхід до управління 
сервісною організацією. Сервісне управління організаціями: цілі та 
завдання, суб’єкт та об’єкт управління. Практична значущість 
сервісної концепції в управлінні підприємствами. Маркетингове 
управління сервісною організацією. Управління персоналом сервісної 
організації. Клієнторієнтованість сервісного менеджменту та місце в 
ньому персоналу сервісної організації. Формування систем 
компенсацій праці різних категорій сервісного персоналу. Зміст і 
завдання управління сервісними операціями. Оцінювання і контроль 
якості послуг сервісної організації. Політика сервісної організації в 
царині забезпечення якості культури сервісу. Інноваційні технології 
та перспективи розвитку сервісного менеджменту. Підходи до 
оцінювання ефективності сервісного управління організаціями. 
3.11. Рекомендовані джерела. 
1. Ведмідь Н.І. Санаторно-курортний комплекс: сервісне управління : 
монографія / Н.І. Ведмідь. – 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. Кулибанова. – СПб., Питер, 2010. – 240 с. 

4. Сфера услуг: экономика, менеджмент, маркетинг. Практикум : 
учеб. пособ. / кол. авторов ; под ред. Т.Д. Бурменко. – М. : 
КНОРУС, 2010. – 424 с. 

5. Федцов В.Г. Культура сервиса : учеб.-практ. пособ. / В.Г. Федцов. – 
М. : ПРИОР, 2010. – 208 с. 
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3.12. Методи навчання. Лекції (тематичні та проблемні), практичні 
заняття з використанням ситуаційних, розрахунково-аналітичних 
завдань, кейсів. 
3.13. Методи оцінювання: 
– поточний контроль (опитування, тестування); 
– підсумковий контроль (залік). 
3.14. Мова навчання. Українська. 
 
3.1. Назва. Стратегічний маркетинг в туризмі. 
3.2. Шифр. МПП. 
3.3. Тип. Обов’язкова. 
3.4. Рік навчання. 2015/2016. 
3.5. Семестр. ІІ. 
3.6. Кількість кредитів ЄКТС. 3,0. 
3.7. ПІБ лектора, науковий ступінь, посада. Забалдіна Ю.Б., канд. 
екон. наук, доц. 
3.8. Результати навчання. Формування теоретичних знань та 
набуття компетентностей щодо розроблення маркетингової стратегії 
підприємства на ринку, про маркетингове середовище діяльності під-
приємств та прогнозування розвитку ринку з метою вибору доцільної 
стратегії маркетингу. 
3.9. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Менеджмент», 
«Економіка підприємства», «Маркетинг», «Маркетингові комунікації». 
3.10. Зміст. Теоретичні основи стратегічного маркетингу. Методоло-
гічні засади маркетингового стратегічного аналізу підприємств. Мар-
кетингове середовище підприємств. Теоретичні та прикладні основи 
розроблення маркетингової стратегії підприємства. Взаємозв’язок 
корпоративної та маркетингової стратегії підприємства. Маркетингові 
конкурентні стратегії підприємств. Сегментація ринку на засадах 
стратегічного маркетингу. Вибір цільового ринку на засадах стра-
тегічного маркетингу. Позиціювання продукту/послуги підприємства 
на засадах стратегічного маркетингу. Диференціація продукту/ 
послуги підприємства на засадах стратегічного маркетингу. Страте-
гічне маркетингове планування та контролінг у системі стратегічного 
маркетингу. Маркетингове управління портфелем бізнесу 
підприємства. 
3.11. Рекомендовані джерела. 
1. Портер Е. Майкл Конкурентная стратегия : методика анализа 
отраслей и конкурентов : пер. с англ. / Е. Майкл Портер. – СПб. : 
Альпина, 2011. – 454 с. 
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2. Балабанова Л.В. Стратегічний маркетинг : підручник / Л.В. Балаба-
нова, В.В. Холод, І.В. Балабанова. – Київ : ЦУЛ, 2012. – 612 с. 

3. Пащук О. Маркетинг послуг. Стратегічний підхід / О. Пащук. – 
Київ : Вид-во: Професіонал. – 2012. – 560 с. 

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

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

3.12. Методи навчання. Лекції (тематичні та проблемні), семінарські 
та практичні заняття (з використанням інформаційних технологій, 
кейс-стаді, комунікативних методів). 
3.13. Методи оцінювання: 
– поточний контроль (опитування, тестування, індивідуальні 
самостійні роботи, практичні задачі); 

– підсумковий контроль (екзамен письмовий). 
3.14. Мова навчання. Українська. 
 
3.1. Назва. Спеціалізований туризм. 
3.2. Шифр. ВС1. 
3.3. Тип. За вибором. 
3.4. Рік навчання. 2015/2016. 
3.5. Семестр. II. 
3.6. Кількість кредитів ЄКТС. 3,0. 
3.7. ПІБ лектора, науковий ступінь, посада. Михайліченко Г.І., д-р 
екон. наук, проф., Хлоп’як С.В., асист. 
3.8. Результати навчання. Формування знань і компетентностей 
щодо організації та розвитку спеціалізованих видів туризму, розроб-
лення програм спеціалізованих турів. 
3.9. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Географія 
туризму», «Організація туризму». 
3.10. Зміст. Поняття та види спеціалізованого туризму. Історія виник-
нення та розвитку спеціалізованих видів туризму. Ресурсна база спе-
ціалізованих видів туризму. Світові туристичні потоки за цільовими 
сегментами міжнародного туристичного ринку. Розроблення та реалі-
зація програм перебування туристів за різними видами спеціалізова-
ного туризму. Сутність та особливості створення пропозиції у діло-
вому, релігійному, круїзному, спортивному, екстремальному, екологіч-
ному, сільському зеленому, лікувально-оздоровчому, а також інших 
видах спеціалізованого туризму. Форми і методи обслуговування 
туристів при плануванні спеціалізованих видів туристичних 
подорожей. 
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3.11. Рекомендовані джерела. 
1. Александрова А.Ю. Международный туризм : учеб. пособие для 

вузов / А.Ю. Александрова. – М. : КноРус, 2010. – 464 c. 
2. Бабкин А.В. Специальные виды туризма / А.В. Бабкин. – Ростов н/Д : 

Феникс, 2008. – 256 с. 
3. Боголюбов В.С. Организация специальных видов туризма / 

В.С. Боголюбов. – СПб. : СПбГИЭУ, 2010. – 116 с. 
4. Окладникова Е.А. Международный туризм. География туристи-

ческих ресурсов мира / Е.А. Окладникова. – М. : Корона-Принт, 
2011. – 382 с. 

5. Грабовський Ю.А. Спортивний туризм : навч. посіб. / Ю.А. Гра-
бовський, О.В. Скалій, Т.В. Скалій. – Тернопіль : Навч. кн. – Богдан, 
2009. – 304 с. 

6. Колбовский Е.Ю. Экологический туризм и экология туризма / 
Е.Ю. Колбовский. – М. : Академия, 2011. – 256 с. 

3.12. Методи навчання. Лекції, семінарські, практичні заняття з 
використанням інформаційних технологій. 
3.13. Методи оцінювання: 
– поточний контроль (опитування, колоквіуми, тестування); 
– підсумковий контроль – залік. 
3.14. Мова навчання. Українська. 
 
3.1. Назва. Велнес-туризм. 
3.2. Шифр. ВС1. 
3.3. Тип. За вибором. 
3.4. Рік навчання. 2015/2016. 
3.5. Семестр. II. 
3.6. Кількість кредитів ЄКТС. 3,0. 
3.7. ПІБ лектора, науковий ступінь, посада. Скавронська І.В., канд. 
екон. наук, ст. викл. 
3.8. Результати навчання. Формування теоретичних знань та на-
буття компетентностей щодо виявлення основних тенденцій, проблем 
і перспектив розвитку велнес-туризму на сучасному етапі в Україні та 
світі. 
3.9. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Географія 
туризму», «Рекреаційна географія». 
3.10. Зміст. Поняття велнес-туризму та провідні напрями його 
розвитку. Велнес-туризм як складова оздоровчого туризму. Історія 
розвитку «Wellness» у світі й Україні. Основні індикатори відпочинку 
за концепцію «Wellness». Особливості функціонування велнес-
індустрії. Сутність велнес-послуги як складової туристичного 
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продукту. Глобальний велнес-ринок: синергія і можливості розвитку. 
Асортимент велнес-послуг у країнах Північної Америки, Європи та 
Азії. Велнес-туризм у провідних країнах світу, постсоціалістичних 
країнах і країнах, що розвиваються. Світові тенденції розвитку 
велнес-центрів при готельних підприємствах. 
3.11. Рекомендовані джерела. 
1. Колбанов В.В. Валеология: основные понятия, термины и определения / 
В.В. Колбанов. – 3-е изд. – СПб. : Деан, 2001. – 256 с. – ISBN 5-89630-
016-4(Флинта); 5-02-011656-1 : 15.72. 

2. Краєвська А.С. Використання рекреаційних ресурсів валеологіч-
ними підприємствами : автореферат дис. ...канд. екон. наук / 
А.С. Краєвська ; 08.00.04 – економіка та управління підприєм-
ствами. – Львів : НУ Львів. політех., 2011. – 24 с. 

3. Креббин-Бейли Д. Spa-терапия в индустрии красоты. Методика 
процедур, эксплуатация оборудования, программы обучения spa-
менеджменту / Д. Креббин-Бейли, Д. Харкап, Д. Харрингтон ; пер. с 
англ. В.Е. Бельченко. – М. : РИПОЛклассик, 2010. – 304 с. 

4. Кучмий С.П. Розвиток SPA та WELLNESS в Україні / С.П. Кучмий // 
WELLNESS. – 2012. – № 14. – С. 22–24. 

5. Николаенко Д.В. Рекреационная география : учеб. пособ. / Д.В. Ни-
колаенко. – М. : ВЛАДОС, 2001. – 288 с. 

6. Шаповалова О. Сучасні тенденції розвитку «spa» i «wellness» 
туризму / О. Шаповалова, Ю.А. Сапа / О. Шаповалова // Вісн. Харк. 
нац. ун-ту ім. В.Н. Каразіна. – 2013. – № 1042: Міжнародні від-
носини. Економіка. Країнознавство. Туризм. Вип. 1. – С. 154–158. 

7. McCarthy. Become a spa owner. – Washinghton, USA, FabJobInc. 
2010. – 207 p. 

3.12. Методи навчання. Лекції та практичні, заняття з викорис-
танням інформаційних технологій. 
3.13. Методи оцінювання: 
– поточний контроль (опитування, тестування); 
– підсумковий контроль – залік. 
3.14. Мова навчання. Українська. 
 
3.1. Назва. СПА-туризм. 
3.2. Шифр. ВС1. 
3.3. Тип. За вибором. 
3.4. Рік навчання. 2015/2016. 
3.5. Семестр. ІІ. 
3.6. Кількість кредитів ЄКТС. 3,0. 
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3.7. ПІБ лектора, науковий ступінь, посада. Скавронська І.В., канд. 
екон. наук, ст. викл. 
3.8. Результати навчання. Формування компетентностей щодо аналізу 
тенденцій розвитку СПА-туризму в Україні та світі, організації послуг у 
сегменті СПА-туризму. 
3.9. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Рекреологія», 
«Курортологія», «Організація туризму». 
3.10. Зміст. Основні поняття та концепції СПА-туризму. Теоретичні 
підходи щодо технології й організації подорожей на СПА-курортах. 
Види СПА-туризму: медичний СПА, класичне СПА, етнічне СПА. 
Забезпечення комплексного розвитку курортних дестинацій. Раціо-
нальне використання природних ресурсів. Формування інфраструк-
тури СПА-індустрії. Типологія СПА-центрів. Сутність і поняття 
СПА-готелів. Забезпечення високої якості обслуговування споживачів 
послуг СПА-туризму. Забезпечення СПА-туризму висококваліфіко-
ваними кадрами. СПА-курорт як інноваційний тип рекреаційних 
закладів. Характеристика визначних СПА-курортiв на міжнародному 
ринку. Формування та розвиток послуг СПА-туризму в Україні. 
Державна підтримка розвитку СПА-туризму. Формування доскона-
лого економічного та інвестиційного механізму розвитку. 
3.11. Рекомендовані джерела. 
1. Креббин-Бейли Д. Spa-терапия в индустрии красоты. Методика 
процедур, эксплуатация оборудования, программы обучения spa-
менеджменту / Д. Креббин-Бейли, Д. Харкап, Д. Харрингтон ; пер. с 
англ. В.Е. Бельченко. – М. : РИПОЛклассик, 2010. – 304 с. 

2. Решетников Д.Г. Современные тенденции развития мировой спа-
индустрии / Д.Г. Решетников, А.Г. Траскевич : Материалы X Меж-
дународной научной конференции «Беларусь в современном мире». – 
Минск, 28 октября 2011 г. – С. 210–211. 

3. Jeremy McCarthy. Become a spa owner. – Washinghton, USA, FabJobInc. 
2010. – 207 p. 

4. Anderson, P.C. (2011) Spas and the Lodging Industry. In O’Fallon, M.J. 
and Rutherford, D.G. (Eds.) Hotel Management and Operations – 5th 
Edition. John Wiley and Sons. 

5. Monteson, A.P. & Singer, J. (2004). Marketing a Resort-based Spa. 
Journal of Vacation Marketing, 10(3): 282–287. 

6. Stanford Research Institute (2008). The global spa economy 2007. 
Presented in New York City, May. 

3.12. Методи навчання. Лекції, практичні заняття з використанням 
інформаційних технологій. 
 



 37

3.13. Методи оцінювання. 
– поточний контроль (опитування, тестування); 
– підсумковий контроль – залік. 
3.14. Мова навчання. Українська. 
 
3.1. Назва. Організаційна психологія. 
3.2. Шифр. ВС1. 
3.3. Тип. За вибором. 
3.4. Рік навчання. 2015/2016. 
3.5. Семестр. ІІ. 
3.6. Кількість кредитів ЄКТС. 3,0. 
3.7. ПІБ лектора, науковий ступінь, посада. Маслюк А.М., канд. 
психол. наук, доц. 
3.8. Результати навчання. Здобуття знань про психологічні особ-
ливості людини, психічні пізнавальні процеси, властивості, стани та 
утворення в процесі управлінської діяльності в організації. 
3.9. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Психологія». 
3.10. Зміст. Теоретичні основи організаційної психології. Методи 
дослідження в організаційній психології. Процес планування в орга-
нізації. Організаційне проектування. Основи теорії організації. Депар-
таменталізація. Механізми координації. Типи організаційних структур 
управління. Управління організаційними змінами. Модель процесу 
організаційних змін К. Левіна. Етапи процесу організаційних змін. 
Причини опору організаційним змінам. Методи подолання опору 
змінами. 
3.11. Рекомендовані джерела. 
1. Ансофф И. Стратегическое управление / И. Ансофф. – М. : 
Экономика, 1989.–519 с. 

2. Бандурка А.М. Психология управления / А.М. Бандурка, С.П. Боча-
ровва, Е.В. Землянская. – Харьков : Фортуна-пресс, 1998. – 429 с. 

3. Баширов Р.Х. Менеджмент / Р.Х. Баширов. – М., 1995. – 270 с. 
3.12. Методи навчання. Лекції (оглядові, тематичні, проблемні, лек-
ції-конференції, лекції-дискусії); практичні заняття (тренінги, презен-
тації, дискусії, робота в малих групах, моделювання ситуацій, кейс-
стаді). 
3.13. Методи оцінювання: 
– поточний контроль (тестування усне/ письмове опитування; перевірка 
підготовленого есе/реферату/дайджесту/ огляду/звіту/ конспекту / пре-
зентації/ курсової /розрахунково-графічної роботи / проекту/ вправи/ 
задачі/ситуаційні завдання тощо); 
– підсумковий контроль – залік. 
3.14. Мова навчання. Українська. 
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3.1. Назва. Страхування. 
3.2. Шифр. ВС1. 
3.3. Тип. За вибором. 
3.4. Рік навчання. 2015/2016. 
3.5. Семестр. І. 
3.6. Кількість кредитів ЄКТС. 3. 
3.7. ПІБ лектора, науковий ступінь, посада. Ротова Т.А., канд. екон. 
наук, доц. 
3.8. Результати навчання. Здобуття знань та компетентностей з 
основних положень теорії та практики здійснення різних видів стра-
хування в Україні, особливості страхування об’єктів у сфері послуг, 
розвиток економічного мислення та страхової культури. 
3.9. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Економіка готелів 
і ресторанів», «Економічний аналіз», «Менеджмент», «Маркетинг», 
«Статистика». 
3.10. Зміст. Сутність, принципи, класифікація страхування. Страхові 
ризики. Страховий ринок. Особисте страхування. Страхування майна. 
Страхування відповідальності. Перестрахування. 
3.11. Рекомендовані джерела. 
1. Охріменко О.О. Страховий захист: менеджмент, маркетинг, еконо-
міка безпеки (туристське підприємництво) : навч. посіб. / О.О. Ох-
ріменко. – Київ : BeeZone, 2005. – 416 с. 

2. Ротова Т.А. Страхування : навч. посіб. / Т.А. Ротова. – Київ : Київ. 
нац. торг.-екон. ун-т, 2006. – 400 с. 

3. Страхування : підручник / кер. авт. кол. і наук. ред. С.С. Осадець. – 
Київ : КНЕУ, 2002. – 599 с. 

4. Юлдашев Р.Т. Страховой бизнес : словарь-справочник / Р.Т. Юл-
дашев. – М. : Анкил, 2005. – 832 с. 

3.12. Методи навчання. Лекції (оглядові, тематичні та проблемні), 
семінарські та практичні заняття (з використанням інформаційних 
технологій, аналітичних завдань, кейс-стаді, комунікативних методів). 
3.13. Методи оцінювання: 
– поточний контроль (опитування, співбесіди, тестування); 
– підсумковий контроль (залік). 
3.14. Мова навчання. Українська. 
 
3.1. Назва. Управління проектами в туризмі. 
3.2. Шифр. ННПП. 
3.3. Тип. Обов’язкова. 
3.4. Рік навчання. 2016/2017. 
3.5. Семестр. ІІІ. 
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3.6. Кількість кредитів ЄКТС. 3,0. 
3.7. ПІБ лектора, науковий ступінь, посада. Калачова І.В., д-р екон. 
наук, проф., Каролоп О.О., асист. 
3.8. Результати навчання. Формування системного мислення та 
комплексу спеціальних знань, умінь та компетенції щодо управління 
проектами в сфері туризму, в сегменті курортного бізнесу. 
3.9. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Економіка готелів і 
ресторанів», «Маркетинг», «Стратегічний маркетинг», «Менеджмент». 
3.10. Зміст. Система управління проектами як напрям розвитку еконо-
мічних систем. Сутність та класифікація проектів у менеджменті. 
Діяльність з розроблення та реалізації проектів. Форми управління 
проектами в туризмі. Методи управління проектами. Ризики в управ-
лінні проектами. Оцінювання ефективності управління проектами в 
курортному бізнесі. 
3.11. Рекомендовані джерела. 
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.– К. : Центр навч. літ., 201– 432 с. 

4. Збаражская Л. Управління проектами / Л. Збаражская, В. Рижиков, 
І. Ерфорт. – К. : 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. 

3.12. Методи навчання. Лекції (оглядові, тематичні та проблемні), 
семінарські та практичні заняття (з використанням ситуаційних, 
аналітичних завдань, моделювання ситуацій). 
3.13. Методи оцінювання: 
– поточний контроль (опитування, тестування, захист індивідуальних 
проектів); 

– підсумковий контроль (екзамен письмовий). 
3.14. Мова навчання. Українська. 
 
3.1. Назва. Управління бізнес-процесами. 
3.2. Шифр. ННПП. 
3.3. Тип. Обов’язкова. 
3.4. Рік навчання. 2016/2017. 
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3.5. Семестр. ІІІ. 
3.6. Кількість кредитів ЄКТС. 3,0. 
3.7. ПІБ лектора, науковий ступінь, посада. Шеєнкова К.А., канд. 
екон. наук, ст. викл. 
3.8. Результати навчання. Здобуття студентами сучасних теоретич-
них знань щодо реінжинірингу бізнес-процесів, методики його здійс-
нення, ролі інформаційних технологій у процесі реінжинірингу, 
набуття практичних вмінь і навичок щодо застосування різних 
підходів до реінжинірингу бізнес-процесів. 
3.9. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Менеджмент», 
«Економіка готелів і ресторанів. 
3.10. Зміст. Загальна характеристика основних понять реінжинірингу 
бізнес-процесів. Характеристика основних та допоміжних бізнес-
процесів підприємств. Структура бізнес-процесів підприємства. Етапи 
реінжинірингу бізнес-процесів організацій: визначення проблеми, 
виділення базових бізнес-процесів; дослідження існуючої організації 
бізнес-процесів – зворотний інжиніринг; проектування нових бізнес-
процесів – прямий інжиніринг; реалізація та впровадження. Роль 
інформаційних технологій у реінжинірингу бізнес-процесів. Методи 
реінжинірингу бізнес-процесів із застосуванням інформаційних 
технологій.  
3.11. Рекомендовані джерела. 
1. Виноградова О.В. Реінжиніринг бізнес-процесів у сучасному 
менеджменті : 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, А.Д. Киселев. – М. : 
Эксмо, 2005. – 592 с. 

3. Робсон М. Реинжиниринг бизнес-процессов : практ. рук. / 
М. Робсон, Ф. Уллах ; пер. с англ. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2003. – 
221 с. 

3.12. Методи навчання. Лекції (оглядові, тематичні та проблемні), 
семінарські та практичні заняття (з використанням ситуаційних, 
завдань). 
3.13. Методи оцінювання: 
– поточний контроль (опитування, тестування, захист індивідуальних 
робіт); 
– підсумковий контроль (залік). 
3.14. Мова навчання. Українська. 
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3.1. Назва. Управління якістю в туризмі.  
3.2. Шифр. ВС1. 
3.3. Тип. За вибором.  
3.4. Рік навчання. 2016/2017. 
3.5. Семестр. IIІ. 
3.6. Кількість кредитів ЄКТС. 3,0. 
3.7. ПІБ лектора, науковий ступінь, посада. Скавронська І.В., канд. 
екон. наук, ст. викл. 
3.8. Результати навчання. Засвоєння теоретичних основ стандарти-
зації продукції, робіт, послуг у підприємствах, здобуття знань, прак-
тичних навичок та компетентностей щодо сертифікації послуг та 
продукту в туризмі, формування систем якості підприємств у сегменті 
курортного туризму. 
3.9. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Організація 
готельного господарства», «Організація туризму», «Менеджмент». 
3.10. Зміст. Наукові основи управління якістю послуг. Вітчизняний та 
закордонний досвід розвитку управління якістю. Механізм і процес 
управління якістю на підприємствах. Система управління якістю 
послуг. Організація контролю якості послуг. Ефективність управління 
якістю послуг на підприємствах. Основи теорії стандартизації і серти-
фікації послуг в туризмі та курортного продукту. Правове забезпе-
чення управління якістю послуг в сегменті курортного туризму. 
Національні і міжнародні стандарти. Критерії оцінювання якості в 
туризмі й курортному господарстві. Система сертифікації послуг. 
Ліцензування господарської діяльності. 
3.11. Рекомендовані джерела. 
1. Ткаченко Т.І. Управління якістю послуг готелів: методологія та 
практика : монографія / Т.І. Ткаченко, С.В. Мельниченко, 
М.В. Босовська. – Київ : КНТЕУ, 2012. 

2. Шаповал М.І. Менеджмент якості : підручник / М.І. Шаповал. – 
Київ : Європ. ун-т фінансів, інформ. систем, менеджменту і бізнесу, 
2007. 

3. Ланциські Є. Основи комплексного управління якістю (ТQM) : пер. 
з пол. / Є. Ланциські, Х. Мрук, Х. Янушек, Я. Личак / за ред. 
Н.В. Мережко. –К. : КНТЕУ, 2006. – 288 с. 

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

3.12. Методи навчання. Лекції (оглядові, тематичні та проблемні), 
семінарські та практичні заняття (з використанням інформаційних 
технологій, аналітично-розрахункових завдань, презентацій, кейс-
стаді, комунікативних методів). 
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3.13. Методи оцінювання: 
– поточний контроль (опитування, тестування, індивідуальні самос-
тійні роботи, аналітичні задачі); 

– підсумковий контроль (екзамен письмовий). 
3.14. Мова навчання. Українська. 
 

3.1. Назва. Захист прав споживачів. 
3.2. Шифр. ВС1. 
3.3. Тип. За вибором.  
3.4. Рік навчання. 2016/2017. 
3.5. Семестр. ІІІ. 
3.6. Кількість кредитів ЄКТС. 3,0. 
3.7. ПІБ лектора, науковий ступінь, посада. Притульська Н.В., д-р 
техн. наук, перший проректор; Мотузка Ю.М., канд. техн. наук, доц. 
3.8. Результати навчання. Формування системи знань щодо меха-
нізмів захисту прав споживачів на державному рівні та громадськими 
організаціями. 
3.9. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Маркетинг», 
«Менеджмент», «Правознавство». 
3.10. Зміст. Вивчення етапів формування системи захисту прав спо-
живачів у світі та в Україні. Аналіз діяльності державних та недер-
жавних організацій у справах захисту прав споживачів. Вивчення 
основних засад організації захисту прав споживачів на вибір, безпеку 
та якість товарів та послуг, здорове навколишнє середовище, 
компенсацію збитків від придбання неякісних, небезпечних товарів, 
послуг, судового та позасудового захисту споживачів. Визначення 
сучасних проблем та перспектив розвитку консумеризму в Україні в 
умовах глобалізації. 
3.11. Рекомендовані джерела. 
1. Про захист прав споживачів : Закон України № 3682-ХІІ від 

15.12.1993 (зі змін. і доповн. від 01.12. 2005 № 3161-IV). – Режим 
доступу : www.rada.gov.ua 

2. Про схвалення Концепції державної політики у сфері захисту прав 
споживачів : Розпорядження Кабінету Міністрів України від 
5 червня 2013 р. № 777-р. – Режим доступу : www.rada.gov.ua 

3. Основи споживчих знань : навч. посіб. для вищ. навч. закл. / С.А. Вегера, 
А.С. Єрохіна, Н.В. Притульська, Р.Ю. Ханик-Посполітак ; за заг. ред. 
А.С. Єрохіної, К.О. Максимеко, О.В. Овчарук. – К. : Видавництво, 
2008. – 170 с. 

4. Притульська Н.В. Організація захисту прав споживачів : опор. 
консп. лекц. для студ. усіх спец. денної та заочної форм навчання / 
Н.В. Притульська, Ю.М. Мотузка. – Київ : КНТЕУ. – 2014. – 93 с. 
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3.12. Методи навчання. Лекції (тематичні, проблемні); практичні 
заняття (презентація, робота в малих групах). 
3.13. Методи оцінювання:  
– поточний контроль (тестування, вирішення ситуаційних задач); 
– підсумковий контроль – екзамен письмовий. 
3.14. Мова навчання. Українська. 
 
 

ПРАКТИКА 
Виробнича та переддипломна практика 

Семестр – 2, 3,  
Тривалість: виробнича – 6 тижнів, переддипломна – 2 тижні. 
 
4. Загальна інформація для студентів. 

4.1. Вартість проживання в гуртожитку становить 216,00–
292,00 грн. за місяць (залежно від кількості осіб, які проживають у 
кімнаті). 
 

4.2. Житло. 
На території студентського містечка є три 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. 

У гуртожитках є кімнати на 2, 3, 4, 5, 6 місць із санвузлами, 
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 встановлено права та обов’язки, а 
також відповідальність сторін за їх дотримання і виконання. 

Студенти-іноземці проживають у гуртожитках № 2 і 4. 
Адреси гуртожитків:  

• № 2 – вул. Д. Мілютенка, 6, м. Київ, 02156;  
тел. (044) 531-48-91, (044) 519-37-41, (044) 513-11-82; 

• № 3 – вул. М. Матеюка, 2, м. Київ, 02156;  
тел. (044) 531-49-28, (044) 513-13-32; 

• № 4 – вул. М. Матеюка, 2-а, м. Київ, 02156;  
тел. (044) 531-47-62, (044) 531-47-99. 

 

4.3. Харчування. 
В університеті працюють дві їдальні (у головному корпусі та 

корпусі Д), кафе у кожному з навчальних корпусів. У корпусі А також 
працює кафе з авторською кухнею. 
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Вартість харчування у студентській їдальні:  
сніданок – 15,00–20,00 грн., обід – 25,00–35,00 грн., вечеря – 

20,00–25,00 грн.  
 
4.4. Медичне забезпечення. 
На території студентського містечка працює медичний пункт, в 

якому приймають дільничний терапевт, медична сестра та фельдшер, 
які здійснюють профілактичні щеплення, маніпуляційні процедури, 
проводять санітарно-просвітницьку роботу.  

Медичне обслуговування іноземних громадян, які тимчасово 
перебувають на території України, здійснюється у державних та кому-
нальних закладах охорони здоров’я за власні кошти іноземця, у тому 
числі за договорами медичного страхування зі страховиками України. 

 
4.5. Можливості для студентів з особливими потребами. 
В університеті створено сприятливі умови для навчання, комфорт-

ного перебування та проживання студентів з особливими потребами.  
Забезпечено доступ студентів з особливими потребами, зокрема 

тих, які пересуваються на візках, до приміщень вищого навчального 
закладу, гуртожитків: 
− навчальний корпус А обладнаний підйомною платформою та ліфтом 
для осіб з обмеженими фізичними можливостями; 

− у навчальному корпусі Д, актовій залі (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 мате-
ріальну допомогу від ректорату, для забезпечення їх соціальної 
адаптації надається психологічна підтримка практичних психологів. 

Для окремих категорій студентів на підставі нормативно-правових 
актів щодо 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; 
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− студентам з малозабезпечених сімей (у разі отримання відповідної 
державної допомоги згідно із законодавством); 

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

 
4.6. Страхування. 
Медична допомога надається іноземцям або особам без грома-

дянства відповідно до вимог, установлених законодавством України. 
Надання медичної допомоги іноземним громадянам здійснюється 

відповідно до Порядку надання медичної допомоги іноземцям та особам 
без громадянства, які тимчасово перебувають на території України, 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22 червня 
2011 р. № 667 та ст. 44 Закону України «Про страхування».  

Іноземці та особи без громадянства можуть звернутися по 
медичну допомогу, в тому числі екстрену, до будь-якого державного 
або комунального закладу охорони здоров’я. 

Оплата вартості медичної допомоги, в тому числі екстреної, 
здійснюється іноземцем або особою без громадянства у разі відсутності 
в них договорів страхування та страховиком-резидентом за наявності 
в іноземця відповідного договору страхування.  

У разі необхідності університет сприяє оформленню медичного 
полісу з надання медичної допомоги. 

 
4.7. Фінансове забезпечення студентів. 
Студентам денної форми навчання, які навчаються коштом держав-

ного 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. 

Також за успіхи у навчанні, участь у науковій, громадській та 
спортивній діяльності студенти можуть заохочуватися цінними пода-
рунками 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. 

 
4.8. Відділ кадрів (студентський стіл). 
У студентському столі відділу кадрів зберігаються особові справи, 

документи про освіту, трудові книжки студентів, які навчаються в 
університеті. Основними завданнями працівників студентського 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. 
 

4.9. Умови для навчання. 
Ректорат університету сприяє розширенню інформаційних ресурсів 

у бібліотеці, створенню доступності та зручності у користуванні 
книжковим фондом. Протягом 2014 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 1,4 млн 
друкованих видань з різних галузей знань – підручники, навчальні 
посібники, наукова та довідкова література. Щорічне поповнення фонду 
документів бібліотеки складає близько 15 000 примірників. Придбання 
періодичних видань України та зарубіжних країн становить 274 назви. 

Бібліотека має сучасну матеріально-технічну базу. Встановлено 
97 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 або-
нементів, мультимедійна бібліотека, зал іноземної літератури, зал 
карткових та електронних каталогів, зал нових надходжень літератури, 
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МБА, спеціальні сектори – сектор методичних видань КНТЕУ, сектор 
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 (АІБС «УФД/Бібліотека»). Для запису та користування бібліотекою 
впроваджено цифровий підпис (PIN-CODE) в електронний формуляр 
користувача. 

До послуг користувачів – доступ (за допомогою мережі Інтернет) 
до фондів вітчизняних і зарубіжних бібліотек та електронних баз даних: 
• Повнотекстова і реферативна база науково-технічних, економічних 
та довідкових даних компанії EBSCO PUBLISHING. 

• Повнотекстова база даних з питань економіки та права (Polpred.com) – 
зовнішньоекономічні показники країн світу. 

• Електронна бібліотека Видавничий Дім «Гребєнніков» – повнотекстові 
статті з питань маркетингу, менеджменту, фінансів та персоналу. 

• Російська наукова електронна бібліотека (e-library.ru), де представлено 
повнотекстові російські фахові економічні журнали. 

• Законодавча електронна база «Нормативні акти України». 
• Відкриті архіви України (oai.org.ua) – депозитарій наукових статей, 
монографій з різних питань. 

• Країни світу (Українське національне інформагентство «Укрінформ»). 
• «Товарний монітор» – аналітичний тижневик огляду товарних 
ринків України та світу (видавництво «Держзовнішінформ). 

• Енциклопедії та словники з різних галузей знань, географічні карти. 
• Матеріали для вивчення іноземних мов (англійської, німецької, 
грецької, французької, іспанської, італійської, японської). 

Електронна колекція мультимедійної бібліотеки налічує понад 
1700 назв видань на електронних носіях: 
• Видання КНТЕУ: «Вісник КНТЕУ», «Товари та ринки». 
• Фонд аудіо-, відео-, фотоматеріалів КНТЕУ. 
• Комплекти навчально-методичного забезпечення КНТЕУ, розроблені 
викладачами університету для студентів усіх факультетів. 

• Підручники за тематикою: маркетинг, менеджмент, реклама, управ-
ління персоналом, товарознавство, фінанси, інформатика тощо. 

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

Для студентів перших курсів організовуються заняття з основ 
бібліотечно-бібліографічних знань у вигляді лекцій, практичної роботи 
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та екскурсій до бібліотеки. Велику увагу приділено набуттю вмінь 
здійснювати пошук документів в електронному каталозі бібліотеки. 

Упровадження нових технологій дає змогу значно розширити 
інформаційне забезпечення користувачів бібліотеки, що впливає на 
якість освітнього процесу. 

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 художньої літератури: усі читачі – 21 день. 
Режим роботи бібліотеки: понеділок – п’ятниця – 09:00 – 18:00. 
Матеріально-технічна база. Для потреб навчального процесу 

всі кафедри забезпечено необхідною комп’ютерною технікою, парк 
якої нараховує 1500 персональних комп’ютерів, функціонують: 
42 комп’ютерні класи, 10 інтерактивних комплексів, 20 мультимедійних 
проекторів, 34 персональні мультимедійні комплекти та 6 пересувних 
мультимедійних засобів (ПК з проектором на пересувному візку). 
У 2014 р. парк комп’ютерної техніки оновлено 25 моноблоками та 
системою відеоконференції LiveSize. 
 

4.10. Міжнародні програми. 
Університет, що приєднався до Великої хартії університетів, 

успішно співпрацює більш ніж 100-ма вищими навчальними закладами, 
міжнародними освітніми і науковими центрами та установами багатьох 
країн світу, у тому числі Азербайджану, Австрії, Білорусі, Великобританії, 
Греції, Грузії, Іспанії, Китаю, Латвії, Литви, Молдови, Польщі, Німеччини, 
Португалії, Росії, Румунії, США, Угорщини, Франції, Японії та інших 
країн. 

Університет 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), яка включає навчання за бакалаврськими програмами 
протягом семестру; 

− програма обміну студентами з Познанським економічним універси-
тетом (Польща), яка 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 магістерськими 
програмами протягом семестру; 
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− програма обміну студентами з Будапештським економічним 
інститутом (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 П’єра Мендеса-Франса, Гренобль, 
Університетом Париж-Ест Кретей Валь де Марн (UPEK), Універ-
ситетом Центрального Ланкаширу, Великобританія, Університетом 
ім. Гульєльмо Марконі (Італійська Республіка) та іншими з метою 
навчання за франко- та англомовними програмами;  

− КНТЕУ є членом Університетського агентства франкофонії (AUF), 
яке щорічно надає університету гранти для стажування франкомовних 
викладачів та дослідників, а також студентів, які беруть участь у 
щорічних програмах міжнародної літньої школи. 

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

 
4.11. Практична інформація щодо мобільності студентів. 
Згідно з програмами міжнародного співробітництва кращі студенти 

Київського національного торговельно-економічного університету 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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4.12. Мовні курси. 
На курсах іноземних мов здійснюється підготовка студентів 

КНТЕУ за програмою, яка створює умови для досягнення рівнів 
володіння мовою від А1 до С2 (відповідно до рекомендацій Комітету 
з питань освіти при Раді Європи щодо навчання іноземним мовам). 

Навчання на курсах відбувається за модульною системою. 
Тематика модулів розробляється з урахуванням потреб студентів, 
відповідно до яких викладачі спеціально підбирають теми для 
спілкування, навчальні матеріали, обирають тип завдань та види 
діяльності. 

Модулі курсів зосереджені на характерних щодо конкретної 
спеціалізації вміннях, ситуаціях та функціях для задоволення 
особливих потреб студентів, як наприклад: 
1. Вивчення іноземної мови для студентів першого року навчання, які 
не мають рівня знань, необхідного для подальшого навчання в КНТЕУ. 

2. Вивчення базової граматики іноземної мови. 
3. Підготовка до складання державного іспиту з іноземної мови. 
4. Підготовка до складання вступного випробування в магістеріум. 

Заняття на курсах іноземних мов проводять висококваліфіковані 
викладачі кафедри сучасних європейських мов. 

Навчання на курсах іноземних мов при кафедрі сучасних 
європейських мов – платне.  

Контингент слухачів формується відповідно до наповнення груп 
протягом навчального року. 

Тривалість навчального курсу – 2 або 3 місяці; 10 днів (експрес-
підготовка до державного іспиту). 

За додатковою інформацією та для запису на курси іноземних 
мов звертатися до кімнати А-214, тел. (044)531-48-79. 

 
4.13. Умови для занять спортом. 
В університеті створено належні умови для заняття фізичною 

культурою і спортом. Спортивно-масова та оздоровча робота проводиться 
на спортивній базі університету, до якої входять літній спортивний 
комплекс (футбольне поле, бігові доріжки, міні-футбольний, волей-
больний та баскетбольний майданчики), ігрові манежі, зали: фітнесу, 
для груп фізичної реабілітації. 

Заняття з фізичного виховання студентів університету здійсню-
ються на секційних засадах за різними напрямами: футбол, баскетбол, 
волейбол, настільний теніс, бадмінтон, спортивна аеробіка, фітнес, 
атлетична гімнастика, дзюдо, самбо, плавання, боді-фітнес, загальна 
фізична підготовка, фізична реабілітація. 
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У збірних командах університету беруть участь майже 350 студентів, 
у тому числі 4 майстри спорту міжнародного класу, 39 майстрів спорту. 
Щороку проводиться Спартакіада університету з 13 видів спорту. Студенти, 
беруть участь у міських, всеукраїнських та міжнародних змаганнях. 

У КНТЕУ функціонують: сучасний стадіон із штучним покриттям, 
дві ігрові зали, тренажерний зал, зал боротьби. Працюють спортивні 
секції з футболу (чоловічого та жіночого), волейболу, баскетболу, 
бадмінтону, настільного тенісу, атлетичної гімнастики, аеробіки, 
фітнесу, боді-фітнесу, дзюдо-самбо. 

 
4.14. Позауніверситетська діяльність та дозвілля. 
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 брейн-
рингу, фестиваль команд Ліги КВН КНТЕУ за Кубок Ректора тощо. 

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, студія інструментальної музики, команда КВН 
«Збірна КНТЕУ». 

 
4.15. Студентські організації. 
Громадське життя КНТЕУ насичене, багатогранне та різноманітне. 

В університеті на громадських засадах діють: 
− рада студентського самоврядування університету, 5 рад студентського 
самоврядування на факультетах і 3 ради студентського самовряду-
вання в гуртожитках; 

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

− студентські клуби – «Еко Клуб», «Правничий», «Підприємець», 
«Менеджер», «Кібернетик», «Рекламіст», «Лука Пачоллі», «Еверест», 
спортивний клуб «Меркурій», 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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