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ВСТУП 
 

Європейська кредитна трансферно-накопичувальна система 
(ЄКТС) – це система трансферу і накопичення кредитів, що викорис-
товується в Європейському просторі вищої освіти з метою надання, 
визнання, підтвердження кваліфікацій та освітніх компонентів і сприяє 
академічній мобільності здобувачів вищої освіти. 

Система ґрунтується на визначенні навчального навантаження 
здобувача вищої освіти, необхідного для досягнення визначених 
результатів навчання, та обліковується у кредитах ЄКТС. 

Кредит ЄКТС – одиниця вимірювання обсягу навчального 
навантаження здобувача вищої освіти, необхідного для досягнення 
визначених (очікуваних) результатів навчання.  

Обсяг одного кредиту ЄКТС становить 30 годин. 
Навантаження одного навчального року за денною формою 

навчання становить, як правило, 60 кредитів ЄКТС. 
Кредити присвоюються здобувачам вищої освіти після успішного 

вивчення дисципліни та позитивного оцінювання досягнутих результатів 
навчання. Трансферу та накопиченню кредитів сприяє використання 
ключових документів ЄКТС. 

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

Перелік оцінок з дисциплін відображає здобутки студента у спосіб, 
який є загальнозрозумілим і може легко сприйматися в різних навчальних 
закладах, для цього використовується таблиця відповідності оцінок за 
100-баловою шкалою та оцінок за національною шкалою і шкалою ЄКТС. 

 
Таблиця відповідності шкали оцінювання ЄКТС 
національній системі оцінювання та КНТЕУ 

Оцінка за 
шкалою 
ЄКТС 

Визначення 
Оцінка за системою 

національною КНТЕУ 

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

B ДУЖЕ ДОБРЕ – вище середнього рівня 
з кількома помилками добре 

82–89 

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

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

Визначення 
Оцінка за системою

національною КНТЕУ 

D 
ЗАДОВІЛЬНО – непогано, але зі значною 
кількістю недоліків 

задовільно 
69–74 

E 
ДОСТАТНЬО – виконання задовольняє 
мінімальні критерії 60–68 

FX 
НЕЗАДОВІЛЬНО – потрібно 
попрацювати перед тим, як перескласти 

незадовільно 

35–59 

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

1–34 

 
 
1. Загальна інформація. 
 
1.1. Назва і адреса. 

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

 
1.2. Опис закладу(зокрема тип і статус). 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Мазаракі 
Анатолій 
Антонович  
 

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

Притульська 
Наталія 
Володимирівна 
 

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

Шаповал  
Світлана  
Леонідівна 
 

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

Мельниченко  
Світлана 
Володимирівна 
 

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

Сай 
Валерій 
Миколайович 
 

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

Шаповал 
Леонід 
Геннадійович 

Проректор з адміністративно-господарської 
роботи 

 
1.4. Академічний календар. 

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

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

Шифр 
та найменування 
галузі знань 

Спеціальність
Спеціалізація 

освітнього ступеня 
«бакалавр» 

Спеціалізація 
освітнього ступеня 

«магістр» 
03 

Гуманітарні науки
035 

Філологія 
Переклад – англійська 

мова 
– 

05 
Соціальні та 
поведінкові 

науки 
 

051 
Економіка 

Економічна 
кібернетика 

Економічна 
кібернетика 

Міжнародна 
економіка 

 

Міжнародна 
економіка 
Економіка 

підприємства 
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Продовження таблиці 
Шифр 

та найменування 
галузі знань 

Спеціальність
Спеціалізація 

освітнього ступеня 
«бакалавр» 

Спеціалізація 
освітнього ступеня 

«магістр» 
   Економічна безпека 

підприємства 
Економіка 

підприємства 
Фінансовий 
менеджмент 

Фінанси підприємства
053 

Психологія 
Психологія Психологія 

056 
Міжнародні 
економічні 
відносини 

Міжнародний бізнес Міжнародний 
бізнес Міжнародна торгівля 

Міжнародний маркетинг

06 
Журналістика 

061 
Журналістика

Реклама і зв’язки 
з громадськістю 

Реклама 

07 
Управління та 
адміністрування 

071 
Облік 

і оподаткування

Облік і оподаткування Облік 
і оподаткування 

Фінансовий контроль Фінансовий контроль
Аудиторська 
діяльність 

Аудиторська діяльність Фінансова аналітика
072 

Фінанси, 
банківська 
справа та 

страхування 

Державні фінанси Державні фінанси 
Банківська справа 

Державна 
казначейська справа 

Банківська справа 

Фінансове 
посередництво 

Фінансове 
посередництво 

Страхування Страхування 
073 

Менеджмент 
Менеджмент 

зовнішньоекономічної 
діяльності 

Менеджмент 
зовнішньо-
економічної 
діяльності 

Менеджмент 
організацій 

Менеджмент 
організацій 

Торговельний 
менеджмент 

Торговельний 
менеджмент 

Менеджмент персоналу Менеджмент 
персоналу 

Готельний і ресто-
ранний менеджмент 

Готельний 
і ресторанний 
менеджмент 

Туристичний 
менеджмент 

Туристичний 
менеджмент 
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Продовження таблиці 
Шифр 

та найменування 
галузі знань 

Спеціальність
Спеціалізація 

освітнього ступеня 
«бакалавр» 

Спеціалізація 
освітнього ступеня 

«магістр» 
 
 

  Менеджмент 
інвестиційної 
діяльності 

Менеджмент 
інноваційної 
діяльності 

074 
Публічне 

управління та 
адміністру-

вання 

Публічне управління 
та адміністрування 

Публічне 
управління та 
адміністрування 

Управління в сфері 
економічної 
конкуренції 

075 
Маркетинг 

Маркетинг Маркетинг 
Рекламний бізнес Рекламний бізнес 

076 
Підприєм-
ництво, 

торгівля та 
біржова 
діяльність 

Оптова і роздрібна 
торгівля 

Організація 
оптової та 

роздрібної торгівлі

Товарознавство 
і комерційна логістика 

Товарознавство 
і комерційна 
логістика 

Товарознавство 
та організація 

зовнішньої торгівлі 

Товарознавство 
та організація 
зовнішньої 
торгівлі 

Митна справа Митна справа 
Управління 

безпечністю та якістю 
товарів 

Управління 
безпечністю 

та якістю товарів 
08 

Право 
081 

Право 
Комерційне право Комерційне право 

Фінансове право Фінансове право 

Правове забезпечення 
безпеки 

підприємницької 
діяльності 

Правове 
забезпечення 

безпеки 
підприємницької 

діяльності 
Цивільне право 

і процес 
Цивільне право 

і процес 
082 

Міжнародне 
право 

Міжнародне право Міжнародне право 



 9

Закінчення таблиці 
Шифр 

та найменування 
галузі знань 

Спеціальність
Спеціалізація 

освітнього ступеня 
«бакалавр» 

Спеціалізація 
освітнього ступеня 

«магістр» 
12 

Інформаційні 
технології 

121 
Інженерія 

програмного 
забезпечення 

Інженерія 
програмного 
забезпечення 

– 

122 
Комп’ютерні 
науки та 

інформаційні 
технології 

Комп’ютерні науки 
та інформаційні 

технології 

Комп’ютерні 
науки та 

інформаційні 
технології 

Шифр 
та найменування 
галузі знань 

Спеціальність
Спеціалізація 

освітнього ступеня 
«бакалавр» 

Спеціалізація 
освітнього ступеня 

«магістр» 
18 

Виробництво 
та технології 

181 
Харчові 
технології 

Ресторанні технології Ресторанні 
технології 

24 
Сфера 

обслуговування 

241 
Готельно-
ресторанна 
справа 

Готельно-ресторанна 
справа 

Готельна 
і ресторанна 

справа 
Міжнародний 

готельний бізнес 
242 

Туризм 
Туризм 

Міжнародний 
туристичний 

бізнес 
Курортна  
справа 

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

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

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

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

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

За умовами кредитної мобільності студенту перезараховуються 
всі кредити, що він здобув поза місцем основного навчання та які є 
компонентами освітньої програми. 
 
1.8. Політика розподілу кредитів ЄКТС (інституційна кредитна 
рамка). 

Розподіл кредитів ЄКТС ґрунтується на офіційній тривалості 
циклу програми навчання та визначається навчальним планом.  

КНТЕУ розподіляє кредити між навчальними дисциплінами 
самостійно. Кредити розподіляються на всі дисципліни, що вивчає 
студент, виробничу практику, виконання випускних кваліфікаційних 
проектів (робіт), атестацію. Кредити присвоюються тільки після 
закінчення вивчення дисципліни та за умови успішного складання 
одного з видів підсумкового контролю. 
 
1.9. Механізми академічного управління. 

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

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

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

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

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

У студентському столі відділу кадрів університету зберігаються 
особові справи, документи про освіту, трудові книжки студентів, які 
навчаються в КНТЕУ. Основними завданнями працівників студент-
ського столу є: 
1) своєчасне внесення поточних змін в особові справи; 
2) зберігання документів у належному стані; 
3) надання інформації за письмовими запитами будь-яких інстанцій; 
4) надання студентам інформації, роз’яснення щодо Кодексу законів 

про працю України; 
5) надання ксерокопіювальних послуг студентам. 

 
2.2. Умови розміщення/забезпечення проживання. 

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

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

Студенти з інших міст поселяються до гуртожитків за наявності 
вільних місць на підставі подання факультетів за наказом ректора. 
Між університетом і студентом укладається контракт на право про-
живання студента в гуртожитку, де встановлені права та обов’язки, 
а також відповідальність сторін за їх дотримання і виконання. 

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

• № 1 – вул. Д. Мілютенка, 8, м. Київ, 02156;  
тел. (044) 531-49-06, (044) 531-49-05; 

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

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

• № 4 – вул. М. Матеюка, 2-а, м. Київ, 02156;  
• № 6 – вул. Лобачевського, 23, м. Київ, 02090;  
тел. (044) 574-15-46, 574-16-83 
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2.3. Харчування. 
В університеті працюють три сучасні їдальні: у корпусах Б, Д 

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

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

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

 
2.4. Вартість проживання. 

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

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

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

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

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

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

Призначення і виплата стипендії студентам, які є іноземними 
громадянами та особами без громадянства, здійснюється відповідно 
до міжнародних договорів України та актів Кабінету Міністрів України. 

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

 
2.6. Медичні послуги. 

На території студентського містечка функціонує медичний пункт, 
де працюють дільничний терапевт, медична сестра та 2 фельдшери, 
які здійснюють прийом студентів, профілактичні щеплення, маніпу-
ляційні процедури, проводять санітарно-просвітницьку роботу.  

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

 
2.7. Страхування. 

Медична допомога надається іноземцям або особам без грома-
дянства відповідно до вимог, установлених законодавством України. 

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

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

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

У разі необхідності університет сприяє оформленню медичного 
полісу з надання медичної допомоги. 
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2.8. Умови для студентів з обмеженими можливостями та особли-
вими потребами. 

У КНТЕУ створено сприятливі умови для навчання, комфортного 
перебування та проживання студентів з особливими потребами.  

Забезпечено доступ студентів з особливими потребами, зокрема 
тих, які пересуваються на візках, до приміщень університету, гуртожитків: 
– навчальний корпус А обладнаний підйомною платформою та 
ліфтом для осіб з обмеженими фізичними можливостями; 

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

– у гуртожитках № 2, 4 спеціально обладнані кімнати для осіб з обме-
женими фізичними можливостями (туалет та ванна зі спеціальними 
поручнями); 

– сходові майданчики обладнані поручнями; 
– в університеті кнопки виклику ліфта, світлові вимикачі розміщені 
на рівні доступу сидячої людини. 

Студенти з особливими потребами регулярно отримують 
матеріальну допомогу від ректорату, для забезпечення їх соціальної 
адаптації надається психологічна підтримка практичних психологів. 

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

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

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

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

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

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

– студентам з числа тих, що входили до складу військових формувань, 
які за рішенням відповідних державних органів були направлені 
для виконання миротворчих місій або відряджені до держав, де в 
цей період велися бойові дії. 
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2.9. Навчальне обладнання. 
Бібліотека КНТЕУ є науковим, інформаційно-навчальним, культурно-

освітнім структурним підрозділом з універсальними фондами документів. 
Основна мета діяльності бібліотеки – активне сприяння розробці та 
впровадженню перспективних навчальних технологій, створення умов 
для ефективної наукової роботи та організації освітнього процесу. 
Ректорат університету сприяє заходам щодо розширення інформаційних 
ресурсів у бібліотеці, створення доступності та зручності у користуванні 
книжковим фондом. Протягом 2015 р. книжковий фонд бібліотеки 
поповнено актуальними, сучасними виданнями з питань економіки, 
фінансів, менеджменту, бізнесу, правничих, суспільно-політичних, 
інформаційних систем і технологій, також періодичними виданнями, 
методичними та інформаційними матеріалами, виданнями КНТЕУ 
(підручниками, посібниками, методичними рекомендаціями та 
вказівками з навчальних дисциплін). Нині книжковий фонд містить 
понад 1млн 435 тис. друкованих видань з різних галузей знань – 
підручники, навчальні посібники, наукова та довідкова література. 
Щорічне поповнення фонду документів бібліотеки становить близько 
12000 примірників, придбання періодичних видань України та 
зарубіжних країн налічує 200 назв. 

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

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

Усі процеси роботи у бібліотеці автоматизовані: комплектування 
фонду документів, наукова обробка документів, видача документів 
користувачам, пошук наявності документів в електронних каталогах 
тощо (АБІС «УФД/Бібліотека»). Для запису та користування бібліотекою 
впроваджено цифровий підпис (PIN-CODE) в електронний формуляр 
користувача. 

Мультимедійна бібліотека надає інформаційні послуги з усіх 
напрямів навчальної та наукової роботи університету та сприяє 
використанню інтернет-ресурсів як освітнього потенціалу. Для 
користувачів доступний фонд мультимедійних документів навчально-
пізнавального значення на різних носіях (CD та DVD-дисках, 
відеокасетах тощо). Формується повнотекстова база даних електронних 
навчальних посібників і програм, методичних вказівок та праць 
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викладачів КНТЕУ. Також у мультимедійній бібліотеці відкрито 
вільний доступ до веб-сайтів вітчизняних та зарубіжних бібліотек, 
електронних інформаційних ресурсів України та зарубіжних країн, 
міжнародних проектів. Мультимедійна бібліотека обладнана сучасними 
комп’ютерами, під’єднаними до мережі Інтернет.  

Мультимедійна бібліотека надає можливість переглянути та 
скопіювати документи в електронному повнотекстовому вигляді  
(в разі потреби). Обладнана 20 комп’ютерами, пристроями для 
зчитування CD- та DVD-ROM, а також містить базу даних електронних 
навчальних посібників, навчальних програм та інших джерел інформації. 

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

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

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

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

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

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

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

Упровадження нових технологій дає змогу значно розширити 
інформаційне забезпечення користувачів бібліотеки, що впливає на 
якість освітнього процесу. Співпраця зі структурними підрозділами 
КНТЕУ (факультетами, кафедрами, науковими та службовими відділами) 
з метою поліпшення використання бібліотечних фондів та інформаційних 
ресурсів, багатоаспектний книжковий фонд, комп’ютерна мережа 
бібліотеки, довідково-інформаційний апарат, бібліотечні інновації, 
впровадження прогресивних технологій, досвідчені професійні кадри, 
вдосконалення організації і нормування праці, сучасний дизайн, 
новітнє технічне обладнання та максимальна автоматизація виробничих 
процесів бібліотеки сприяють успішній роботі та якісному обслуго-
вуванню користувачів. 

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

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

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

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

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

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

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

ВНЗ-партнер, країна Освітній 
ступінь  Спеціальність  Термін  

навчання
Форма  
навчання 

Мова 
програми Вимоги 

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

менеджменту 
Клермон-Ферран, 

Франція 

Licence 
(бакалавр)

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

– щонайменше 2–3 роки 
навчання в КНТЕУ  

Master
(магістр) 

• Операційний 
менеджмент 

• Менеджмент малих 
і середніх підприємств

2 роки – Знання французької 
мови – рівень В2, 

– диплом бакалавра 

Вища паризька школа 
комерції (ESCP Europe) 

Париж, Франція 

Master
(магістр) 

• Менеджмент 2 роки Очна Англійська,
французька 

– Знання мови – 
рівень В2 

– диплом бакалавра 
Університет Парі Ест 

Кретей 
(Universite Paris-Est 

Creteil) 
Інститут адміністрування 
підприємств Густава 

Ейфеля 
Париж, Франція 

Licence 
(бакалавр)

• Управління 
підприємствами; 

• Бухгалтерський облік, 
контроль, аудит 

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

– щонайменше 3 роки 
навчання в КНТЕУ 

Англійська – Знання англійської 
мови – рівень В2 

– щонайменше 3 роки 
– навчання в КНТЕУ 

• Міжнародний 
менеджмент 

Master 
(магістр) 

• Міжнародний магістр з 
бізнес-менеджменту 

– Знання англійської 
мови – рівень В2/С1 

– диплом бакалавра 
• Менеджмент організацій
• Маркетинг 
• Фінанси 
• Бухгалтерський облік, 
контроль, аудит

1–2 роки Французька – Знання французької 
мови – рівень В2/С1 

– диплом бакалавра 
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Закінчення таблиці 

ВНЗ-партнер, країна Освітній 
ступінь  Спеціальність  Термін  

навчання
Форма  
навчання 

Мова 
програми Вимоги 

Вища школа 
менеджменту 

«Audencia Nantes» 
Нант, Франція 

Master
(магістр) 

• Менеджмент  1,5 року Очна Французька,
англійська 

– Знання мови –рівень 
В2, 

– диплом бакалавра 

Університет Гренобль 
Альпи 

(Université Grenoble 
Alpes) 

Економічний факультет 
Гренобль, Франція 

Licence 
(бакалавр)

• Економіка і управління 1 рік Дистан-
ційна 

Французька,
англійська 

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

– щонайменше 3 роки 
навчання в КНТЕУ  

Master
(магістр) 

• Менеджмент 
• Фінанси  
• Маркетинг 

2 роки Очна Французька – Знання французької 
мови, 

– рівень В2–С1, 
– диплом бакалавра 

Університет 
Центрального 
Ланкаширу 

(University of Central 
Lancashire) 

Престон, Великобританія 

Школа мов, літератури та 
міжнародних досліджень

Тематичні 
тижні на 
вибір 

(липень – 
серпень)

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

англійської мови 

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

– диплом бакалавра 
Master

(магістр) 
• Міжнародний бізнес 
та менеджмент 

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

родної мобільності студентів. Обов’язкові ВМ обмежені термінами 
початку та закінчення семестру (за семестрової мобільності) або нав-
чального року при річній або кількарічній (магістеріум) мобільності. 
Вибіркові ВМ мають місце при транскордонному (дистанційному) 
навчанні, коли періоди такого навчання визначаються закордонним 
партнером залежно від різних факторів. 

 
2.12. Інформація про види дипломування (спільного, подвійного, 
багатостороннього). 

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

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

 

Франція 

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

Великобританія  Університет Центрального Ланкаширу
Італія  Університет ім. Гульєльмо Марконі

Польща Краківський економічний університет
Познанський університет економіки і бізнесу  

Німеччина Університет м. Бремен
 

Міжнародні програми і проекти 
 

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

Міжнародні договори програми 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
2.16. Навчання на робочому місці. 

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

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

 
2.17. Умови для занять спортом і відпочинку. 

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



 24

В університеті працює культурно-мистецький центр, в якому 
діють творчі аматорські колективи: народний студентський камерний 
академічний хор, студія сучасного танцю «Light», студія вокалу та 
сучасної музики, фольклорно-інструментальний ансамбль «At libitum», 
команда КВН «Збірна КНТЕУ». 

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

 
2.18. Студентські організації. 

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

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

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

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

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

освітнього ступеня «магістр»
Тип диплома та обсяг програми Одиничний ступінь, 90 кредитів ЄКТС
Вищий навчальний заклад  Київський національний торговельно-

економічний університет 
Акредитаційна інституція  Міністерство освіти і науки України 
Період акредитації 2016–2026 рік
Рівень програми Другий рівень
А Ціль освітньої програми

Забезпечити студентам здобуття знань, умінь та розуміння в сфері 
ресторанних та сервісних технологій, що дасть можливість їм викону-
вати свою роботу самостійно; організовувати надання послуг, пов’яза-
них з діяльністю закладів ресторанного господарства, науково-педаго-
гічної діяльності; самостійної наукової діяльності

В Характеристика програми
Предметна область 
(галузь знань)

18 «Виробництво та технології»

Основний фокус 
програми та спе-
ціалізації 

Спеціалізація:
Інноваційні технології виробництва та обслугову-
вання в ресторанному господарстві 

Орієнтація програми Є науково-орієнтованою; викладацька лінія 
є професійно-орієнтована; третя лінія практично-
орієнтована

Особливості 
та відмінності

Загалом є дві лінії: одна – наукова, друга – профе-
сійна, яка передбачає стажування, в т.ч. і за кордоном

С Придатність до працевлаштування та подальшого навчання
Придатність до 
працевлаштування 

Магістр із ресторанної справи; молодший науко-
вий співробітник, науковий співробітник, науковий 
співробітник-консультант

 Подальше навчання Аспірантура
D Стиль викладання

Підходи до викла-
дання та навчання 

Лекції, дослідницькі лабораторні роботи, практич-
ні заняття, консультації із викладачами, підго-
товка випускного кваліфікаційного проекту 

Методи оцінювання Письмові та усні екзамени, усні презентації, за-
хист випускного кваліфікаційного проекту 

E Програмні компетентності
Загальні компетен-
тності 

1. Інструментальні компетентності: здатність до 
формування світогляду щодо розвитку людського 
буття, суспільства і природи, духовної культури; 
здатність розглядати суспільні явища в розвитку і 
конкретних історичних умовах; здатність до само-
регуляції та здорового способу життя; уміння 
обґрунтовувати управлінські рішення та спромож-
ність забезпечувати їх правомочність 
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Продовження таблиці 
Е Програмні компетентності
 Загальні компетен-

тності 
2. Міжособистісні компетентності: здатність 
здійснювати комунікаційну діяльність; уміння 
працювати у колективі та  команді; позитивне 
ставлення до несхожості інших культур; здатність 
працювати в міжнародному середовищі; здатність 
до критики та самокритики. 
3. Системні компетентності: здатність діяти з по-
зицій соціальної відповідальності, займати актив-
ну громадянську позицію; здатність виконувати 
професійну діяльність відповідно до стандартів 
якості; здатність до формування культури мислен-
ня, її сприйняття; здатність до навчання; здатність 
формувати нові ідеї (креативність); здатність 
адаптуватися до нових ситуацій у професійній 
діяльності; вміння реалізовувати проекти 

 Спеціальні 
компетентності 

1. Організаційно-управлінська функція: розу-
міння теоретичних положень маркетингових 
стратегій управління стратегічною маркетинговою 
діяльністю закладів ресторанного господарства на 
базі вивчення законодавчих документів, норматив-
ної, спеціальної, довідкової літератури та ресурсів 
всесвітньої інформаційної мережі; розуміння стану 
і проблем охорони праці у в галузі ресторанного 
господарства; розуміння сучасних теоретичних 
основ реінжинірингу бізнес-процесів, методик 
його здійснення; уміння виділяти специфіку дого-
вірного права, визначати його вплив на діяльність 
закладів ресторанного господарства. 
2. Технологічна функція: уміння науково обґрун-
товувати використання інноваційних ресторанних 
технологій та сервісу. 
3. Прогностична функція: здатність розробляти 
сучасні об’ємно-планувальні та дизайнерські рі-
шення закладів ресторанного господарства. 
4. Науково-дослідницька функція: розуміння 
методології і методики та організації проведення 
наукових досліджень, науково-дослідної роботи 
для подальшого застосування її результатів в 
практичній діяльності. Здатність до розроблення 
науково-методичного забезпечення навчального 
процесу у закладах освіти. Здатність до викладан-
ня та контролювання та оцінювання результатів 
викладання 
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Продовження таблиці 
F Програмні результати навчання

− здатність визначати стратегічні цілі управління діяльністю закладів 
ресторанного господарства; уміння проводити стратегічну діагностику 
в процесі прийняття відповідних рішень; здатність будувати конку-
рентну карту ринку, виділяти ключові фактори успіху та розвивати 
конкурентні переваги закладу ресторанного господарства; уміння 
визначати конкурентоспроможність закладу ресторанного господар-
ства, його товарів/послуг, ємність ринку та проводити стратегічне 
планування діяльності на ринку;  

− знання сутності стратегічного маркетингу; особливостей, методів, 
принципів; знання особливостей різних теоретичних підходів до роз-
роблення загальної стратегічної доктрини відповідно до специфіки 
цільових ринків ресторанного сектору економіки, а також складу 
необхідних для її реалізації функціональних стратегій маркетинг-
менеджменту; уміння орієнтуватися на ринку серед конкурентів; 
здійснювати аналіз ринкових параметрів, структури потреб і ємності 
цільових ринків, сегментування цільових аудиторій споживачів, пози-
ціювання товарних брендів щодо конкурентів;  

− знання змісту та психологічних особливостей управління, особливос-
тей різних стилів керівництва та їх ефективність; знання закономір-
ностей ефективної комунікації в організації; умов забезпечення пози-
тивної мотивації працівників; здатність використовувати різні методи 
конструктивного розв’язання конфліктів в управлінні закладами рес-
торанного господарства; здатність здійснювати психологічний вплив 
та виокремлювати мотиваційні компоненти для забезпечення ефек-
тивності управлінської діяльності;  

− здатність забезпечувати захист державних економічних інтересів на 
основі діючих правових норм під час діяльності в галузі ресторанного 
господарства; здатність класифікувати об’єкти та суб’єкти інтелектуа-
льної власності; знання порядку охорони прав на об’єкти інтелектуа-
льної власності, системи захисту прав інтелектуальної власності;  

− знання основних положень Закону України «Про охорону праці», сис-
теми управління охороною праці (СУОП) на галузевому та виробни-
чому рівні; здатність використовувати  науково обґрунтовані методи 
і засоби забезпечення безпеки, збереження здоров’я і працездатності 
людини в процесі праці; знання факторів, що можуть спричинити 
професійні захворювання; здатність запроваджувати заходи та засоби 
поліпшення умов праці;  

− знання концептуальних засад застосування технології реінжинірин-
гу бізнес-процесів під час діяльності підприємства; знання методів 
реінжинірингу бізнес-процесів на основі інформаційних технологій; 
здатність залежно від категорій змін бізнес-процесів підприємства 
обирати найбільш відповідні способи впливу на них нових інформа-
ційних технологій; 
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Закінчення таблиці 
F Програмні результати навчання

− здатність визначити порядок укладання договорів за участю суб’єктів 
господарювання; порядок виконання господарських договорів; здат-
ність застосовувати основи правового регулювання договірних відно-
син у контексті регулювання підприємницької діяльності в Україні; 
здатність визначати поняття та зміст господарських договорів; прово-
дити аналіз договорів окремих видів;  

− уміння застосовувати методологічні основи комплексної оцінки ефек-
тивності інновацій; знання основних напрямів і методичних підходів 
до розроблення інноваційних ресторанних технологій; уміння удоско-
налювати існуючі та розробляти інноваційні ресторанні технології; 
знання основних напрямів і методичних підходів до конструювання 
інноваційної ресторанної продукції; знання наукових засад до ство-
рення виробничої програми в закладах ресторанного господарства; 

− уміння розробляти техніко-економічне обґрунтування проекту і зав-
дання на проектування закладів ресторанного господарства; здатність 
розробляти нормативну документацію щодо проектування закладів 
ресторанного господарства; здатність визначити якість проектних 
рішень підприємств ресторанного господарства; 

− здатність до розроблення власних визначень, рішень, стратегій, роз-
ширення своїх компетенцій та їх диверсифікація на складові галузі 
ресторанного господарства; здатність формувати філософію, методо-
логію, логіку, принципи об’єктивності  наукового пошуку в ресторан-
ній справі; здатність самостійно формулювати гіпотезу, мету, завдан-
ня дослідження в рамках загального наукового процесу; 

− здатність до використання передових прийомів, різноманітних дидак-
тичних методів та інтенсивних технологій викладання, враховуючи 
особливості контингенту та специфіку дисциплін; здатність брати без-
посередню участь в організації різних форм навчання у вищому нав-
чальному закладі та на виробництві, добирати викладачів та інструк-
торів; здатність забезпечувати виховання та навчання як єдиний ціліс-
ний педагогічний процес, здійснювати формування професійної куль-
тури сучасних професіоналів із ресторанних технологій та сервісу

 
4. Освітня програма. 
Керівник проектної групи (гарант освітньої програми) – Кравченко М.Ф., 
д-р техн. наук, професор 
 
Галузь знань «Виробництво та технології» 
Спеціалізація «Ресторанні технології» 
Рівень вищої освіти Другий
Ступінь вищої освіти Магістр 
Загальна кількість кредитів 
ЄКТС 

90 

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

за освітньо-професійною програмою 
- базова вища освіта; 
- умови прийому на навчання за Програмою регламентується Прави-
лами прийому до КНТЕУ 

2 Перелік навчальних дисциплін

Навчальні дисципліни Кількість 
кредитів ЄКТС 

Місце в ло-
гічній пос-
лідовності 
вивчення 

1. Інноваційні технології продукції рес-
торанного господарства 

6 1

2. Ресторанний креатив 6 1
3.1. Системи автоматизованого проекту-
вання 
3.2. Проектування закладів ресторанного 
господарства

6 1

4. Інтелектуальна власність 3 1
5. Оздоровче харчування 4,5 1
6.1. Фірмовий стиль 
6.2. Ділові переговори 

4,5 1

7. Управління якістю ресторанних послуг 3 1
8. Технологія спеціальних харчових про-
дуктів 

4,5 1

9.Стратегічний маркетинг у ресторанно-
му бізнесі 

4,5 1

10.1. Управління корпораціями у ресто-
ранному бізнесі 
10.2. Менеджмент сервісних організацій 

6 1

11.1. Методологія і організація наукових 
досліджень 
11.2. Методика викладання у вищій школі 
11.3. Європейська інтеграція

3 1

12. Управління проектами в ресторанно-
му бізнесі 

3 2

13. Договірне право 3 2
14.1. Психологія іміджу 
14.2. Психологія праці та інженерна 
психологія 

3 2

Виробнича практика 9 1
 Переддипломна практика 3 2

Форма проведення атестації здобувачів 
вищої освіти 

18,0
Випускний 

кваліфікаційний 
проект

 

Частка (у процентному співвідношенні) 
дисциплін нормативного змісту 
підготовки) 

45 (50%) 
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Продовження таблиці 
3 Очікувані результати навчання 

Компетентності, якими повинен оволодіти бакалавр 
Загальні 1. Інструментальні

Здатність до формування світогляду щодо роз-
витку людського буття, суспільства і природи, 
духовної культури. 
Уміння обґрунтовувати управлінські рішення та 
спроможність забезпечувати їх правомочність. 
2. Міжособистісні 
Здатність здійснювати комунікаційну діяльність. 
Уміння працювати у колективі та команді. 
Здатність працювати в міжнародному середовищі.
3. Системні 
Здатність працювати самостійно і автономно. 
Здатність діяти з позицій соціальної відповідаль-
ності, займати активну громадянську позицію; 
здатність займати активну життєву позицію та 
розвивати лідерські якості. Здатність виконувати 
професійну діяльність у відповідності до стандар-
тів якості 

Фахові 
(спеціальні) 

1. Організаційно-управлінські
Уміння застосовувати сучасні теоретичні основи 
стратегічного менеджменту у прийнятті рішень 
щодо управління діяльністю та розвитком органі-
зацій на ринку. 
Розуміння теоретичних положень маркетингових 
стратегій управління стратегічною маркетинго-
вою діяльністю закладів ресторанного господар-
ства на базі вивчення законодавчих документів, 
нормативної, спеціальної, довідкової літератури 
та ресурсів всесвітньої інформаційної мережі. 
Розуміння психологічних закономірностей управ-
лінської діяльності та визначення психологічних 
методів конструктивного розв’язання конфліктів. 
Здатність визначати об’єкти та суб’єкти інтелек-
туальної власності. 
Розуміння стану і проблем охорони праці в галузі 
ресторанного господарства. 
2. Технологічні 
Уміння науково обґрунтовувати використання 
інноваційних ресторанних технологій та сервісу. 

  3. Прогностичні 
Здатність розробляти сучасні об’ємно-плануваль-
ні та дизайнерські рішення закладів ресторанного 
господарства 
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Закінчення таблиці 
3 Компетентності, якими повинен оволодіти бакалавр 

 Фахові 
(спеціальні) 

4. Науково-дослідницькі 
Розуміння методології і методики проведення 
наукових досліджень, здатність до вибору напря-
му та теми наукового дослідження, організації 
науково-дослідної роботи для подальшого засто-
сування її результатів в практичній діяльності. 
Розуміння освітнього процесу. Здатність до роз-
роблення науково-методичного забезпечення 
навчального процесу у закладах освіти. Здатність 
до викладання та контролювання та оцінювання 
результатів викладання 

 
 
5. Інформація про освітні компоненти (дисципліни). 
 
5.1. Назва. Інноваційні технології продукції ресторанного господарства.  
5.2. Тип. Обов’язкова. 
5.3 Рік навчання. 2016/2017. 
5.4. Семестр. І. 
5.5. Лектор, науковий ступінь, посада. Кравченко М.Ф., д-р техн. 
наук, зав. кафедри; Васильєва О.О., канд. техн. наук, доц. 
5.6. Результати навчання. Ознайомлення з інноваційною діяльністю 
у ресторанному господарстві. Формування у студентів системи знань 
щодо застосування інноваційних ресторанних технологій, сучасних 
інгредієнтів, напівфабрикатів, устаткування, методів контролю й оці-
нювання рівня якості нових розробок.  
5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Технологія про-
дукції ресторанного господарства», «Устаткування закладів ресто-
ранного господарства», «Організація ресторанного господарства». 
5.8. Зміст. Інноваційній розвиток ресторанного господарства. Харак-
теристика сфери інноваційної діяльності. Технологія Thermomix. 
Технологія PacoJet. Технологія Cook&Chill. Технологія Cook&freez. 
Технологія Souse-vide. Технологія CapCold. Технологія Cookvac. Техно-
логія Crycook. Технологія Vacum&MAP. Молекулярні технології. Тех-
нології реструктурованої харчової продукції. Технології гранульованої 
харчової продукції. Технології капсульованої харчової продукції.  
5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби. 
1. The Science of Cooking. Наука кулинарии. Хестен Блюменталь / 
Х. Блюменталь. – Bloomsbury USA, 2012. – 149 с. 
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2. Костас Крис Томас. Учебник ресторатора. Проектирование, обору-
дование, дизайн / К. Катсигрис, Крис Томас. – М. : Ресторан. 
ведом., 2014. – 557 с. 

3. Андриа Ферран. Готуємо с Андриа Ферраном. Особливості «високої» 
кухні / Ф. Андриа. пер. с англ. – М. : Дон Манн, Фербер, 2014. – 384 с. 

4. Кравченко М.Ф. Теоретичні основи харчових технологій : навч. 
посіб. для студ. вищ. навч. закл. / М.Ф. Кравченко. – Київ : Київ. 
нац. торг-екон. ун-т, 2011. – 516 с. 

5. Креспи Фабрицио, Глен Баллис, Питер Штекер. Стейки Souse-vide и 
другие блюда из мяса / Ф. Креспи, Г. Баллис, П. Шпекер. – М. : 
Чернов Ко, 2013. – 196 с. 

6. Мюллер Кристофер, Серво Себастьен. Лучшие рецепты Поля Бо-
кюза / Мюллер Кристоф, Серво Себастьен: пер с анг. – М. : Чернов 
Ко, 2014. – 250 с. 

5.10. Заплановані навчальні заходи та методи викладання. Лекції 
(оглядові, тематичні, проблемні); лабораторні заняття з використан-
ням інформаційних технологій. 
5.11. Методи оцінювання: 
– поточний контроль – тестування, усне та письмове опитування, під-
готовка доповідей та презентацій, конспектів, презентацій; 

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

 
5.1. Назва. Ресторанний креатив. 
5.2. Тип. Обов’язкова. 
5.3. Рік навчання. 2016/2017. 
5.4. Семестр. I. 
5.5. Лектор, науковий ступінь, посада. Юдіна Т.І., канд. техн. наук, 
доц.; Демічковська М.П., канд. техн. наук, ст. викл. 
5.6. Результати навчання. Дисципліна сприяє задоволенню освітніх 
інтересів особистості й розвитку таких компетентностей: формування 
у майбутніх фахівців теоретичних знань, практичних навичок щодо 
сучасних тенденцій розвитку ресторанних технологій в Україні та світі. 
5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Технологія про-
дукції ресторанного господарства», «Організація ресторанного госпо-
дарства», «Етнічна кулінарія». 
5.8. Зміст. Концепція закладу ресторанного господарства (ЗРГ), її суть та 
складові елементи. Класифікація концепцій і форматів закладів ресторан-
ного господарства. Визначальні фактори формування нової концепції ЗРГ. 
Основні етапи розроблення нової/зміни діючої бізнес-концепції закладу 
ресторанного господарства. Поняття «атмосфера» закладу ресторанного 
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господарства та її складові елементи. Елементи «атмосфери» у стимулю-
ванні спрямованого чуттєвого сприйняття концепції закладу. Обслуго-
вуючий персонал як складова концептуальної атмосфери закладу. 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 оцінки закладів ресторанного 
господарства. Ф’южн – авторська кухня. Історія шоколаду. Характерис-
тика сировини. Технологічні властивості какао-порошку та шоколаду. 
Особливості використання різних видів шоколаду. Конширування і 
темперування шоколаду. Комбінаторика та основні принципи гармо-
нійного поєднання пряно-ароматичної сировини (спецій, прянощів, 
приправ та суміші спецій) у технологіях страв та напоїв, борошняних 
кондитерських та хлібобулочних виробів. Харчові афродизіаки: кла-
сифікація та основні функції. Особливості використання афродизіаків 
у техногії кулінарної продукції. Квіткова гастрономія. Їстівні квіти в 
технології страв і напоїв. Особливості поєднання квітів за кольором, 
смаком і запахом з іншими інгредієнтами. Food design – новий напрям 
у технології приготування й оформлення страв і напоїв. Правила між-
народних і вітчизняних змагань з кулінарного мистецтва. Основна мета 
проведення змагань із кулінарного мистецтва. Всесвітня асоціація 
кулінарних союзів (World Association of Chefs Societies, WACS). 
5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби. 
1. Сало Я.М. Технологія ресторанної справи : навч.-практ. посіб. / 
Я.М. Сало. – Львів : Афіша, 2013. – 560 с. 

2. Денисова Н.И. Ресторанный интерьер: идеи и дизайн / Н.И. Денисова. – 
М. : Ресторанные ведомости, 2006. – 192 с. 

3. Le GuideMichelin: hotels and restaurants. – Red ABBYY Press, 2014. – 
544 с. 

4. Ленских М. Букет на обед / М. Ленских. – М. : Ниола-Пресс, 2006. – 
64 с. 

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

5.10. Заплановані навчальні заходи та методи викладання. Лекції, 
практичні заняття з використанням інформаційних технологій. 
5.11. Методи оцінювання:  
– поточний контроль – опитування, тестування, перевірка індивідуаль-
них завдань, захист міні-проектів; 

– підсумковий контроль – екзамен письмовий. 
5.12. Мова навчання та викладання. Українська. 
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5.1. Назва. Системи автоматизованого проектування. 
5.2. Тип. За вибором. 
5.3. Рік навчання. 2016/2017. 
5.4. Семестр. I. 
5.5. Лектор, науковий ступінь, посада. Расулов Р.А., канд. техн. 
наук, зав. кафедри; Романенко Р.П., канд. техн. наук, доц. 
5.6. Результати навчання. Дати студентам знання та навички проек-
тування в сучасних умовах з використанням програмних засобів 
ЕОМ. Ознайомлення з нормативною документацією, що використо-
вується в проектуванні. Отримання навичок роботи з системами 
автоматизованого проектування. 
5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Інженерна гра-
фіка», «Громадське будівництво», «Устаткування закладів ресторанного 
господарства», «Організація готельного господарства». «Санітарія і 
гігієна», «Охорона праці». 
5.8. Зміст. Принципи автоматизованого проектування. Основи роботи 
в середовищі ArchiCAD. Основні елементи управління. Панелі Archi 
CAD. Базові прийоми креслення у середовищі ArchiCAD Організація 
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. 
5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби. 
1. Мазаракі А.А. Проектування закладів ресторанного господарства : 
навч. посіб. / за ред. А.А. Мазаракі ; 2-ге вид., переробл. та допов. – 
Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2010. – 340 с. 

2. Никуленкова Т.Т. Проектирование предприятий общественного пи-
тання : учебник для студ. высш. учеб. завед. / Т.Т. Никуленкова, 
Г.М. Ястина. – М. : Колос С. – 2006. – 247 с. 

3. Кулисев Л. ArchiCAD 6.5 Руководство ArchiCAD для применения в 
университетах и колледжах / Л. Кулисев. – М. : Лори, 2001. – 336 с. 

4. Титов С. ArchiCAD: полезные рецепты : справ. с примерами / 
С. Титов. – М. : Кудиц-Образ, 2003. 

5. Ланцов А.Л. Компьютерное проектирование в архитектуре. Archicad 11 : 
учеб. пособие. / А.Л. Ланцов. – М. : ДМК Пресс, 2009. – 800 с. 

6. Аитова Л.В. 100% самоучитель ArchiCAD 10. Архитектурно-строи-
тельное проектирование : учеб. пособ. / Л.В. Аитова, К.А. Алексеев. – 
М. : ТЕХНОЛОДЖИ–3000. 2007. – 368 с. 

5.10. Заплановані навчальні заходи та методи викладання. Лекції, 
практичні заняття з використанням інформаційних технологій. 
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5.11. Методи оцінювання: 
– поточний контроль – опитування, тестування, перевірка індивідуаль-
них завдань, захист міні-проектів;  

– підсумковий контроль – екзамен письмовий. 
5.12. Мова навчання та викладання. Українська. 
 
5.1. Назва. Проектування закладів ресторанного господарства. 
5.2. Тип. За вибором. 
5.3. Рік навчання. 2016/2017. 
5.4. Семестр. I. 
5.5. Лектор, науковий ступінь, посада. Григоренко О.М., канд. техн. 
наук, доц. 
5.6. Результати навчання. Задоволення освітніх інтересів особистості 
й розвиток таких компетенцій: опанування теоретичних основ існуючих 
методик технологічного проектування, формування умінь щодо прак-
тичних методів проектування закладів ресторанного господарства, 
опанування підходів використання новітніх досягнень у розробленні 
проектної документації при будівництві, реконструкції і створенні 
нових підприємств, а також розвиток навичок роботи зі спеціальною 
та довідниковою літературою, опанування основ теорії проектування 
закладів ресторанного господарства; навичок розроблення техніко-
економічного обґрунтування проекту і нормативної документації; мо-
делювання схем технологічних процесів, набуття умінь щодо розроб-
ляння об’ємно-планувальних рішень закладів ресторанного господарства. 
5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Технологія 
продукції ресторанного господарства», «Організація ресторанного 
господарства», «Устаткування закладів ресторанного господарства», 
«Громадське будівництво». 
5.8. Зміст. Організаційні принципи проектування закладів ресторан-
ного господарства. Технологічне проектування функціональних груп 
приміщень закладів ресторанного господарства. Принципи і методики 
підбору і розміщення технологічного устаткування у виробничих при-
міщеннях закладів ресторанного господарства. Об’ємно-планувальні 
рішення закладів ресторанного господарства. Основні напрями рекон-
струкції закладів ресторанного господарства. 
5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби. 
1. ДБН В.2.2. – 25:2009 Будинки і споруди. Підприємства харчування 

(заклади ресторанного господарства). – Київ : Мінрегіонбуд 
України, 2009. 

2. ДБН В.2.2. – 16-2005 Будинки і споруди. Культурно-видовищні та 
дозвіллєві заклади. – Київ : Мінрегіонбуд України, 2005. 
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3. ДСТУ 4281:2004. Заклади ресторанного господарства. Класифікація. 
4. Мазаракі А.А. Проектування закладів ресторанного господарства : 
навч. посіб. / за ред. А.А. Мазаракі – Київ : Київ. нац. торг.-екон. 
ун-т, 2010. – 339 с. 

5. Шаповал С.Л. Громадське будівництво: курс лекцій / С.Л. Шаповал. – 
Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2009. – 208 с. 

5.10. Заплановані навчальні заходи та методи викладання. Поєд-
нання традиційних і нетрадиційних методів викладання з викорис-
танням інноваційних технологій: 
– лекції (оглядові, тематичні, проблемні); 
– практичні заняття (тренінги, презентації, дискусії, робота в малих 
групах, виконання індивідуальних завдань). 

5.11. Методи оцінювання: 
– поточний контроль – опитування, контрольні задачі; 
– підсумковий контроль – екзамен письмовий. 
5.12. Мова навчання та викладання. Українська. 
 
5.1. Назва. Інтелектуальна власність. 
5.2. Тип. Обов’язкова. 
5.3. Рік навчання.2016/2017. 
5.4. Семестр. І 
5.5. Лектор, науковий ступінь, посада. Дараганова Н.В., канд. юрид. 
наук, доц. 
5.6. Результати навчання. Формування системи знань про: поняття 
інтелектуальної власності; об’єкти та суб’єкти інтелектуальної влас-
ності; правову охорону авторського права; правову охорону суміжних 
прав; правову охорону винаходів, корисних моделей, промислових 
зразків; правову охорону нетрадиційних результатів інтелектуальної 
власності; правову охорону засобів індивідуалізації суб’єктів господар-
ського обороту, товарів, робіт і послуг; захист від недобросовісної кон-
куренції; відповідальність за порушення прав інтелектуальної власнос-
ті. Формування навичок практичного застосування знань, отриманих 
під час вивчення дисципліни «Інтелектуальна власність». 
5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Теорія держави 
і права», «Цивільне право». 
5.8. Зміст. Поняття інтелектуальної власності, об’єкти та суб’єкти 
інтелектуальної власності. Поняття, принципи та джерела авторського 
права; об’єкти та суб’єкти авторського права; особисті немайнові та 
майнові права на твори літератури, мистецтва і науки; колективне 
управління авторськими правами; відповідальність за порушення авторсь-
ких прав. Правова охорона суміжних прав. Поняття та умови правової 
охорони винаходів, корисних моделей, промислових зразків. Правова 
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охорона нетрадиційних результатів інтелектуальної власності. Правова 
охорона засобів індивідуалізації суб’єктів господарського обороту, 
товарів, робіт і послуг. Поняття та правовий захист комерційних (фір-
мових) найменувань; торговельної марки та географічних значень. 
Захист від недобросовісної конкуренції. Відповідальність за порушен-
ня прав інтелектуальної власності. 
5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби. 
1. Бошицький Ю.Л. Право інтелектуальної власності : навч. посіб. / 
Ю.Л. Бошицький. – Київ : Логос, 2007. – 416 с. 

2. Право інтелектуальної власності / за ред. О.А. Підопригори, 
О.Д. Святоцького. – Київ : Ін Юре, 2004. – 235 с. 

3. Право інтелектуальної власності : академ. курс : підруч. для студ. 
вищ. навч. закл. / за ред. О.П. Орлюк, О.Д. Святоцького. – Київ : Ін 
Юре, 2007. – 174 с. 

4. Бошицький Ю.Л. Правове регулювання службового винахідництва: 
проблеми теорії та практики / Ю.Л. Бошицький, М.М. Яшарова. – 
Київ : Вид-во Європ. ун-ту, 2012. – 365 с. 

5. Інтелектуальна власність : навч. посіб. / Г.М. Остапович, О.М. Сторо-
женко, Г.В. Уманців та ін. – Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2012. – 
178 с. 

5.10. Заплановані навчальні заходи та методи викладання. Поєд-
нання традиційних методів викладання із використанням інноваційних 
технологій: лекції (оглядові / тематичні); семінарські / практичні заняття. 
5.11. Методи оцінювання: 
– поточний контроль (тестування, усне / письмове опитування, вирішення 
юридичних задач тощо); 

– підсумковий контроль (екзамен письмовий). 
5.12. Мова навчання та викладання. Українська. 
 
5.1. Назва. Оздоровче харчування. 
5.2. Тип. Обов’язкова. 
5.3. Рік навчання. 2016/2017. 
5.4. Семестр. I. 
5.5. Лектор, науковий ступінь, посада. Карпенко П.О., д-р мед. 
наук, проф.; Федорова Д.В., канд. техн. наук, доц. 
5.6. Результати навчання. Ознайомлення студентів з основами нут-
риціології та її термінологічним апаратом, сучасною парадигмою хар-
чування людей різних вікових і професійних груп, науковими підхо-
дами до організації харчування і розроблення харчових раціонів для 
відпочиваючих в умовах санаторно-курортних закладів, сучасними вимо-
гами щодо послуг харчування в умовах курорту, зокрема, санаторію, 
курортного готелю та інших оздоровчих комплексів. 
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5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Харчова хімія», 
«Основи фізіології і гігієни харчування», «Гігієна і санітарія». 
5.8. Зміст. Еволюція теорій харчування людини та нетрадиційні види 
харчування. Загальні принципи розроблення індивідуальних раціонів 
харчування та реакції організму на їжу. Основні принципи оздоров-
чого харчування окремих груп населення (дітей в організованих 
колективах, осіб похилого віку). Харчування людей при підвищених 
психоемоційних навантаженнях та гіподинамії. Харчування спортсме-
нів і осіб з підвищеними фізичними 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. 
5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби.  
1. Тутельян В.А. Научные основы здорового питания / В.А. Тутельян, 
А.Н. Разумов., А.И. Вялков и др. ; под ред В.А. Тутульяна. – М. : 
Панорама, 2010. – 816 с. 

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

3. Смоляр В.І. Фізіологія та гігієна харчування : підручник для студ. 
техн. спец. з напряму «Харчова технологія та інженерія» / 
В.І. Смоляр. – Київ : Здоров’я, 2000. – 335 с. 

4. Мазаракі А.А. Технологія харчових продуктів функціонального приз-
начення : монографія / А.А. Мазаракі та ін. – 2-ге вид., переробл. та 
допов. – Київ : Київ. нац. торг-екон. ун-т, 2012. – 1116 с. 

5. Карпенко П.А. Фундаментальные и прикладные аспекты современ-
ных эколого-биологических исследований : монография / П.А. Кар-
пенко, М.Ф. Кравченко, Д.В. Федорова та ін. – Одесса : С.В. Куприенко, 
2015. – 226 с. 

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

5.10. Заплановані навчальні заходи та методи викладання. Лекції, 
практичні заняття з використанням інформаційних технологій. 
5.11. Методи оцінювання: 
– поточний контроль – опитування; перевірка підготовленої презента-
ції, індивідуального творчого завдання; 

– підсумковий контроль – екзамен письмовий. 
5.12. Мова навчання та викладання. Українська. 
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5.1. Назва. Фірмовий стиль. 
5.2.  Тип. За вибором. 
5.3. Рік навчання. 2016/2017. 
5.4. Семестр. І. 
5.5. Лектор, науковий ступінь, посада. Алданькова Г.В., старш. 
викл.; Файвішенко Д.С., канд. екон. наук, асист. 
5.6. Результати навчання. Формування у студентів теоретичних 
знань та практичних навичок щодо аналізу існуючих та специфіки 
розроблення графічних елементів фірмової символіки сучасного під-
приємства, досліджень впливу елементів ФС на споживача та адапта-
ції їх під розміщення на різноманітних носіях. 
5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Історія реклами 
та зв’язків із громадськістю», «Історія української культури», «Інформа-
ційні технології в рекламі», «Дизайн у рекламі». 
5.8. Зміст. Сутність фірмового стилю, його роль і місце у здійсненні 
корпоративної місії компанії. Основні елементи фірмового стилю. Істо-
ричний огляд розвитку фірмового стилю. Критерії оцінювання прог-
рами фірмового стилю. Сутність та значення бренд-буку компанії. Фор-
мотворення графічних знаково-символьних об’єктів фірмового стилю. 
Шрифт як елемент фірмового стилю. Кольорове оформлення фірмової 
графіки. Управління розробкою фірмового стилю. 
5.9. Рекомендовані джерела ті інші навчальні ресурси/засоби. 
1. Алданькова Г.В. Комп’ютерна графіка в рекламі : навч. посіб. / 
Г.В. Алданькова. – Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2016. – 256 с. 

2. Алданькова Г.В. Комп’ютерні технології в рекламі та зв’язках з 
громадськістю: практикум / Г.В. Алданькова. – Київ : Київ. нац. 
торг.-екон. ун-т, 2015. – 82 с. 

3. Михайленко В.Є. Основи композиції (геометричні аспекти худож-
нього формотворення) : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / 
В.Є. Михайленко, М.І. Яковлєв. – Київ : Каравела, 2015. – 304 с. 

4. Рунге В.Ф. Основы теории и методологии дизайна / В.Ф. Рунге, 
В.В. Сеньковский. – СПб. : БХВ-Петербург, 2003. – 252 с. 

5. Ромат Е. Реклама : теория и практика : стандарт третьего поколения / 
Е. Ромат, Д. Сендеров. – 8-е изд. – СПб. : Питер, 2013. – 512 с. 

5.10. Заплановані навчальні заходи та методи викладання. Викла-
дання із використанням інноваційних технологій: 
– лекції (оглядова / тематична); 
– практичні заняття (презентація, аналіз існуючих стилів провідних 
підприємств та формування фірмової символіки в сучасних графіч-
них редакторах). 
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5.11. Методи оцінювання: 
− поточний контроль (тестування, письмове опитування, перевірка пре-
зентації, індивідуального творчого завдання, захист проектів, творча 
олімпіада); 

– підсумковий контроль – залік. 
5.12. Мова навчання та викладання. Українська. 
 
5.1. Назва. Ділові переговори. 
5.2. Тип. За вибором. 
5.3. Рік навчання. 2016/2017. 
5.4. Семестр. І. 
5.5. Лектор, науковий ступінь, посада. Бучацька І.О., канд. екон. 
наук, доц. 
5.6. Результати навчання. Формування теоретичних основ органі-
зації та проведення ділових переговорів, оволодіння прийомами та 
умовами їх використання для отримання переваг у реалізації стратегій 
та вирішення спірних проблем у переговірному процесі; правилами 
професійної поведінки спеціаліста під час ділових переговорів та 
нормами правового регулювання переговорів на міжнародному рівні 
як в Україні, так і за її межами; знання специфіки переговірного 
процесу у торговельній сфері та сфері послуг.  
5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Психологія», «Мар-
кетинг», «Маркетингові комунікації», «Маркетингові дослідження». 
5.8. Зміст. Сутність та значення процесу організації та проведення 
ділових переговорів в умовах розвитку споживчого ринку України. 
Порядок організації ділових переговорів. Процес проведення ділових 
переговорів. Вербальні комунікації під час переговорів. Невербальні 
комунікації під час переговорів. Технологічні досягнення в методах 
роботи з партнерами. Особливості здійснення переговорів з парт-
нерами із зарубіжних країн. 
5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби. 
1. Бучацька І.О. Ділові переговори : навч. посіб. для студ. вищ. навч. 
закл. / І.О. Бучацька, Т.В. Дубовик. – Київ : Київ. нац. торг.-екон. 
ун-т, 2012. – 252 с. 

2. Вагин И. Переговоры: выиграй каждый раунд! / И. Вагин. – СПб. : 
Питер, 2002. – 256 с. 

3. Радченко С.Г. Етика бізнесу : навч. посіб. / С.Г. Радченко. – 2-е вид., 
переробл. і допов. – Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2014. – 396 с. 

4. Тіллі Р. Переговори з продажу; пер. з англ. О.А. Кожевнікової. – 
Київ : Знання, 2010. – 160 с. 
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5.10. Заплановані навчальні заходи та методи викладання: 
− лекції (оглядова, тематична, проблемна); 
− семінарські та практичні заняття (презентація, дискусія, модерація, 
моделювання ситуацій, методи кейс-стаді, «мозкова атака», робота в 
малих групах). 

5.11. Методи оцінювання: 
− поточний контроль – тестування; письмове та усне опитування; пере-
вірка презентації, індивідуального творчого завдання, ситуаційні 
завдання; 

– підсумковий контроль – залік. 
5.12. Мова навчання та викладання. Українська. 
 
5.1. Назва. Управління якістю ресторанних послуг. 
5.2. Тип. Обов’язкова. 
5.3. Рік навчання. 2016/2017. 
5.4. Семестр. ІІ. 
5.5. Лектор, науковий ступінь, посада. Тарасенко Є.В., канд. техн. 
наук, доц. 
5.6. Результати навчання. Задоволення освітніх інтересів особис-
тості й розвиток таких компетентностей: формування систем знань 
щодо організаційних, нормативно-правових питань управління якістю, 
принципів функціонування систем управління якістю, умінь і навичок 
організації оперативного управління якістю продукції ресторанного 
господарства, створення систем управління якістю. 
5.7. Обов’язкові попередні начальні дисципліни. «Харчова хімія», 
«Фізика», «Стандартизація, сертифікація і метрологія», «Харчові тех-
нології», «Технологія продукції у ресторанному господарстві», «Орга-
нізація ресторанного господарства». 
5.8. Зміст. Значення, сутність та пріоритетні напрями управління якіс-
тю продукції і послуг ресторанного господарства. Сучасна філософія 
управління якістю. Еволюція основоположних концепцій управління 
якістю: вітчизняний та міжнародний досвід. Системний підхід до управ-
ління якістю на всіх етапах технологічного процесу закладу ресторан-
ного господарства. Системи управління якістю на основі міжнародних 
стандартів ISO серії 9004. Система комплексного управління якістю 
(TQM). Система управління безпекою харчових продуктів на основі 
аналізу небезпечних факторів та критичних точок контролю (НАССР). 
Основні вимоги законодавства ЕС до безпеки та якості харчової про-
дукції. Управління якістю послуг ресторанного господарства – держав-
не регулювання якості продукції та послуг ресторанного господарства, 
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управління якістю на рівні підприємства. Науково-методичні основи оці-
нювання якості. Практична кваліметрія у ресторанному господарстві. 
Оцінювання якості продукції та послуг ресторанного господарства. 
Організація оперативного управління якістю послуг у ресторанному 
господарстві. 
5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби. 
1. Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових 
продуктів : Закон України від 22.07.2014 № 1602-VI. 

2. ДСТУ ISO 9004:2012. Управління задля досягнення сталого успіху 
організації. Підхід на основі управління якістю. 

3. Системи управління безпечністю харчових продуктів. Вимоги : 
Нац. стандарт України ДСТУ 4161 : 2003. 

4. Кириченко Л.С. Основи стандартизації, метрології та управління 
якістю : навч. посіб. / Л.С. Кириченко, Н.В. Мережко. – Київ : Київ. 
нац. торг.-екон. ун-т, 2011. – 220 с. 

5. Мережко Н.В. Управління якістю : навч. посіб. / Н.В. Мережко, 
В.В. Осієвська, Н.С. Ясинська. – Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 
2010. 

6. Шаповал М.І. Менеджмент якості : підручник / М.І. Шаповал. – 
Київ : Знання, КОО, 2007. – 185 с. 

5.10. Заплановані навчальні заходи та методи викладання. Поєд-
нання традиційних методів навчання з використанням інноваційних 
технологій: лекції (оглядові, тематичні, проблемні), практичні заняття 
(тренінги, презентації, дискусії, робота в малих групах, моделювання 
ситуацій, кейс-стаді). 
5.11. Методи оцінювання: 
– поточний контроль – тестування, усне та письмове опитування; 
– підсумковий контроль – екзамен письмовий. 
5.12. Мова навчання та викладання. Українська. 
 
5.1. Назва. Технологія спеціальних харчових продуктів.  
5.2Тип. Обов’язкова. 
5.3. Рік навчання. 2016/2017. 
5.4. Семестр. IІ. 
5.5. Лектор, науковий ступінь, посада. Левандовський Л.В., д-р техн. 
наук, проф.; Федорова Д.В., канд. техн. наук, доц.; Юдіна Т.І., канд. 
техн. наук, доц. 
5.6. Результати навчання. Задоволення освітніх інтересів особистості 
й розвиток таких компетенцій: засвоєння знань сучасного стану і 
перспектив розвитку технологій спеціальних харчових продуктів; ово-
лодіння методами та методологією проведення наукових досліджень, 
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науково-практичних і методологічних підходів з питань конструюван-
ня спеціальних харчових продуктів; вміти науково обґрунтувати 
використання дієтичних добавок; опанувати теоретичні та практичні 
навички та вміти їх реалізовувати при конструюванні харчових 
продуктів для спеціального дієтичного споживання. 
5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Харчова хімія», 
«Харчові технології», «Технологія продукції ресторанного господар-
ства», «Організація ресторанного господарства», «Товарознавство». 
5.8. Зміст. Сучасний стан, нормативна база, проблеми і перспективи 
створення спеціальних харчових продуктів – продуктів для спеціаль-
ного дієтичного споживання, функціональних харчових продуктів і 
дієтичних добавок. Біологічно активні компоненти і технологія їх 
використання у виробництві спеціальних харчових продуктів. Методо-
логічні принципи проектування спеціальних харчових продуктів із 
заданим комплексом показників якості. Технології харчових продук-
тів для осіб із ферментопатіями, із порушеним вуглеводно-ліпідним 
обміном, мікроелементозами, вітамінодефіцитним станом. Технології 
харчових продуктів для спортсменів та продуктів із антиоксидант-
ними властивостями. 
5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби.  
1. Украинские специальные продукты питания : сборник / под ред. 
П.А. Карпенко. – К. : АДЕФ-Украина, 2003. – 76 с. 

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

3. Мазаракі А.А. Технологія харчових продуктів функціонального 
призначення : монографія / А.А. Мазаракі, М.Ф. Кравченко та ін. ; 
за ред. М.І. Пересічного. – Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2012. – 
1116 с. 

4. Мазаракі А.А. Збірник рецептур кулінарної продукції і напоїв 
функціонального призначення / А.А. Мазаракі, М.Ф. Кравченко та 
ін. ; за заг. ред. М.І. Пересічного. – Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 
2013. – 772 с. 

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

6. Пересічний М.І. Збірник рецептур страв і кулінарних виробів (тех-
нологічних карт) з використанням біологічно активних добавок. / 
М.І. Пересічний та ін. – Київ : КНИГА, 2004. – 428 с. 

5.10. Заплановані навчальні заходи та методи викладання. Лекції, 
практичні заняття. 
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5.11. Методи оцінювання: 
– поточний контроль – тестування, бліц-опитування, опитування; 
– підсумковий контроль – екзамен письмовий. 
5.12. Мова навчання та викладання. Українська. 
 
5.1. Назва. Управління корпораціями у ресторанному бізнесі. 
5.2. Тип. За вибором. 
5.3. Рік навчання. 2016/2017. 
5.4. Семестр. ІІ. 
5.5. Лектор, науковий ступінь, посада. Охріменко А.Г., канд. екон. 
наук, доц. 
5.6. Результати навчання. Засвоєння основних теоретичних поло-
жень курсу, формування вмінь та компетенцій щодо застосовування 
закономірностей, методів та форм наукового пізнання на практиці, під 
час аналізу явищ і процесів, пов’язаних з управлінською, юридичною 
та економічною діяльністю. 
5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Основи мене-
джменту», «Менеджмент підприємств».  
5.8. Зміст. Теоретичні основи менеджменту корпорацій. Базові поло-
ження менеджменту готельних та ресторанних корпорацій. Міжна-
родні та національні моделі управління корпораціями. Інституційне 
середовище готельних та ресторанних корпорацій. Організаційно-еконо-
мічний механізм управління готельними та ресторанними корпораціями. 
Стратегічне планування діяльності корпорацій. Стратегічний аналіз 
підприємницького середовища корпорацій. Стратегічний аналіз по-
тенціалу готельних та ресторанних корпорацій. Формування стратегій 
розвитку готельних та ресторанних корпорацій. Система збалансо-
ваних показників діяльності готельних та ресторанних корпорацій. 
Корпоративна соціальна відповідальність готельних та ресторанних 
корпорацій. 
5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби. 
1. Андрушків Б.М. Корпоративне управління : навч. посіб. / 
Б.М. Андрушків, С.П. Черничинець. – Київ : Кондор, 2011. – 528 с. 

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

3. Мальська М.П. Корпоративне управління : підручник / 
М.П. Мальська. – Київ, 2012. – 348 с. 

4. Порохня В.М. Стратегічне управління / В.М. Порохня, Т.О. Беззе-
мельна, Т.А. Кравченко. – Київ : Центр навч. літ., 2012. – 240 с. 

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

6. Селезнёв В.А. Корпоративный менеджмент : учеб. пособие / 
В.А. Селезнёв, С.А. Орехов, Н.В. Тихомирова. – М. : Дашков и К°, 
2012. – 440 с. 

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

− підсумковий контроль – залік. 
5.12. Мова навчання та викладання. Українська. 
 
 
5.1. Назва. Стратегічний маркетинг в ресторанному бізнесі. 
5.2. Тип. За вибором. 
5.3. Рік навчання. 2016/2017. 
5.4. Семестр. ІІ. 
5.5. ПІБ лекторів, науковий ступінь, посада. Бойко М.Г., д-р екон. 
наук, зав. кафедри; Романчук Л.Д., асист. 
5.6. Результати навчання. Засвоєння студентами знань щодо теоре-
тичних основ стратегічного маркетингу; основних концепцій маркетин-
гового стратегічного аналізу готелів і ресторанів; складових маркетин-
гового середовища підприємств готельного і ресторанного бізнесу в 
ієрархічній площині; основних методів проведення маркетингових дос-
ліджень обґрунтування стратегічних рішень; теоретичних та приклад-
них основ розроблення маркетингової стратегії підприємств готельного 
і ресторанного бізнесу; основних ознак сегментації ринку і стратегій 
цільових сегментів ринку готельних і ресторанних послуг; організації 
маркетингового стратегічного планування; взаємозв’язку корпоратив-
них та маркетингових стратегій, видів маркетингових конкурентних 
стратегій. 
5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Менеджмент, 
«Економіка ресторанів», «Маркетинг». 
5.8. Зміст. Сутність, цілі та завдання стратегічного маркетингу в готе-
лях і ресторанах. Інформаційно-аналітичні основи стратегічного марке-
тингу в готелях і ресторанах. Маркетинговий стратегічний аналіз 
середовища готелів і ресторанів. Маркетинговий стратегічний аналіз 
готелів і ресторанів. Маркетинговий стратегічний аналіз споживачів 
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готельних і ресторанних послуг. Маркетингові стратегії готелів і 
ресторанів. SMART-технології стратегічного маркетингу в готелях і 
ресторанах. Формування споживчої цінності готельних і ресторанних 
послуг. Маркетингові стратегії сегментації ринку, вибору цільового 
ринку, позиціонування готелів і ресторанів. Маркетингові стратегії 
взаємовідносин на ринку готельних і ресторанних послуг. Імплемен-
тація та контролінг маркетингових стратегій готелів і ресторанів. 
5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби. 
1. Крикавський Є.В. Стратегічний маркетинг : навч. посіб. / Є.В. Кри-
кавський, Л.І. Третьякова, Н.С. Косар. – Львів : Львів. політехніка, 
2012. – 256 с. 

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

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

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

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

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

– підсумковий контроль – залік. 
5.12. Мова навчання та викладання. Українська. 
 
5.1. Назва. Методологія і організація наукових досліджень. 
5.2. Тип. За вибором. 
5.3. Рік навчання. 2016/2017. 
5.4. Семестр. IІ. 
5.5. Лектор, науковий ступінь, посада. Левандовський Л.В., д-р техн. 
наук, проф. 
5.6. Результати навчання. Задоволення освітніх інтересів особистос-
ті й розвиток таких компетенцій: засвоєння основних теоретичних 
положень курсу, формування вмінь застосовувати закономірності, 
методи та форми наукового пізнання на практиці під час аналізу явищ 
і процесів, пов’язаних з дослідницькою діяльністю. 
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5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Філософія», 
«Математика». 
5.8. Зміст. Історія становлення та розвитку науки. Наука як система 
знань. Організація науково-дослідної діяльності в Україні. Основи 
методології науково-дослідної діяльності. Основні методи наукових 
досліджень та їх характеристика. Вибір, етапи та економічна ефек-
тивність наукового дослідження. Методика підготовки та оформлення 
курсових, дипломних і магістерських робіт. Інформаційне забезпечення 
наукової роботи. Оформлення наукової роботи і передача інформації. 
Організація роботи наукового колективу. Науково-метричні міжнарод-
ні бази даних. Комерціалізація об’єктів інтелектуальної власності. 
5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби. 
1. Свідло К.В. Методологія і організація наукових досліджень : навч. 
посіб. для самост. вивч. дисц. для студ. спец. 8.091711 «Технологія 
харчування» / К.В. Свідло. – Х. : ХТЕІ, 2009. – 100 с. 

2. Єріна А.М. Методологія наукових досліджень : навч. посіб. / 
А.М. Єріна, В.Б. Захожай, Д.Л. Єрін. – К., 2004. – 120 с. 

3. Грищенко І.М. Основи наукових досліджень : навч. посіб. / 
І.М. Грищенко, О.М. Григоренко, В.А. Борисенко. – Київ : Київ. 
нац. торг.-екон. ун-т, 2001. – 186 с. 

4. Крушельницька О.В. Методологія і організація наукових досліджень : 
навч. посіб. / О.В. Крушельницька. – Київ : Кондор, 2009. – 206 с. 

5. Ростовський В.С. Основи наукових досліджень і технічної твор-
чості: підручник для студ. вищ. навч. закл. / В.С. Ростовський, 
Н.В. Дібрівська. – Київ : Центр навч. літ., 2009. – 96 с. 

5.10. Заплановані навчальні заходи та методи викладання. Лекції, 
семінарські заняття з використанням інформаційних технологій. 
5.11. Методи оцінювання:  
– поточний контроль – опитування, підготовка і захист презентацій на 
задану тему; 

– підсумковий контроль – залік. 
5.12. Мова навчання та викладання. Українська. 
 
5.1. Назва. Методика викладання у вищій школі.  
5.2. Тип. За вибором. 
5.3. Рік навчання. 2016/2017. 
5.4. Семестр. I. 
5.5. Лектор, науковий ступінь, посада. Левандовський Л.В., д-р 
техн. наук, проф. 
5.6. Результати навчання. Задоволення освітніх інтересів особистості 
й розвиток таких компетенцій: ознайомлення із сучасними методиками 
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викладання дисциплін у вищій школі, створення різноманітних мето-
дичних матеріалів, формування вмінь щодо проведення всіх форм 
навчальних занять. 
5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Психологія», 
«Філософія». 
5.8. Зміст. Система вищої освіти в Україні, тенденції та перспективи 
розвитку. Новий закон про вищу освіту 2014 р. Планування й органі-
зація навчального процесу. Психологічні основи навчання та педаго-
гічна майстерність викладача. Система методів навчання у вищій 
школі та їх використання у викладанні фахових дисциплін. Науково-
методичне забезпечення навчального процесу. Аудиторні форми нав-
чання у вищих навчальних закладах: підготовка та методика проведен-
ня. Інтерактивні методи навчання і тактика їх застосування. Організа-
ція самостійної роботи студентів. Контроль і діагностика знань 
студентів. Організація практичної підготовки студентів. 
5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби. 
1. Про вищу освіту : Закон України від 01.07.2014 № 1556-VII. 
2. Основні засади розвитку вищої освіти України в контексті Болонсь-
кого процесу (документи і матеріали 2003–2004 рр.) / за ред. 
В.Г. Кременя; Авт. кол.: М.Ф. Степко, Я.Я. Болюбаш, В.Д. Шин-
карук та ін. – Київ; Тернопіль : ТДПУ, 2004. – 147 с. 

3. Вітвицька С.С. Основи педагогіки вищої школи : метод. посіб. для 
студ. магістратури / С.С. Вітвицька. – Київ : Центр навч. літ., 2003. – 
120 с. 

4. Мистецтво бути викладачем : практ. посіб. – Київ : Навч.-метод. 
центр «Консорціум із удосконалення менеджмент-освіти в Україні», 
2003. – 118 с. 

5. Освітні технології : навч.-метод. посіб. / за ред. С.У. Пехоти. – 
Київ : А.С.К., 2001. –115 с. 

5.10. Заплановані навчальні заходи та методи викладання. Лекції, 
семінарські заняття з використанням проблемних ситуацій. 
5.11. Методи оцінювання: 
– поточний контроль – опитування, тестування, перевірка індиві-
дуальних завдань з підготовки презентацій на задану тему. 

– підсумковий контроль – залік. 
5.12. Мова навчання та викладання. Українська. 
 
5.1. Назва. Європейська інтеграція. 
5.2. Тип. За вибором. 
5.3. Рік навчання. 2016/2017. 
5.4. Семестр. IІ. 
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5.5. Лектор, науковий ступінь, посада. Іксарова Н.О., канд. екон. 
наук, доц. 
5.6. Результати навчання: 
– формування у студентів умінь і навичок щодо ефективного вико-
ристання здобутих знань для самостійного аналізу процесів та явищ 
регіональної економічної інтеграції; 

– уміння аналізувати напрями та механізми регулювання конкуренції 
на спільному ринку ЄС з метою виявлення труднощів, з якими 
доведеться стикатися вітчизняним підприємствам – суб’єктам ЗЕД, 
що виходять на європейський ринок; 

– засвоєння системних знань щодо основних принципів та напрямів 
формування внутрішнього єдиного ринку ЄС, його зовнішньотор-
говельної політики, механізмів прийняття рішень, інституційного та 
правового забезпечення реалізації єдиних політик у сфері інновацій, 
енергетики, транспорту тощо з метою їх імплементації у регіональні 
та національну стратегії європейської інтеграції; 

– формування комплексного підходу до розуміння механізмів вклю-
чення України у процес міжнародного співробітництва з країнами 
ЄС у різних сферах економіки. 

5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Міжнародна 
економічна діяльність України», «Міжнародна економіка», «Міжна-
родні організації». 
5.8. Зміст. Процес європейської інтеграції, його чинники та етапи роз-
витку. Цілі, принципи та особливості функціонування ЄС. Історія ство-
рення ЄС. Нова інституційна модель Євросоюзу. Інституції Євросоюзу. 
Допоміжні органи ЄС. Повноваження та головування в Раді ЄС, 
процедури ухвалення рішень, механізми співпраці. Зовнішньоторговель-
на політика Європейського Союзу та механізми її формування. Регулю-
вання конкуренції на спільному ринку країн ЄС. Принципи розробки 
та реалізації регіональної політики ЄС. Напрями інноваційного роз-
витку ЄС та методи його оцінки. Секторальні пріоритети економічної 
політики. Розширення Євросоюзу. Маастрихтські та копенгагенські 
критерії для вступу. Досвід країн ЦСЄ щодо інтеграції в ЄС. Шляхи та 
напрями зближення України з ЄС. 
5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби. 
1. Шнирков О.І. Європейський Союз у глобальному інноваційному 
просторі : монографія / О.І. Шнирков. – Київ : Київ. нац. торг.-екон. 
ун-т, 2012. – 143 с. 

2. Бояр А.О. Торговельно-економічні відносини між Україною та ЄС: 
регулювання зовнішньої торгівлі та конкуренції в умовах єдиного 
ринку ЄС : підручник / А.О. Бояр. – Київ : Міленіум, 2008. – 384 с. 
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3. Буряк П.Ю. Європейська інтеграція і глобальні проблеми сучас-
ності : навч. посіб. / П.Ю. Буряк, О.Г. Гупало. – Київ : Хай-Тек 
Прес, 2007. – 336 с. 

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

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

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

5.10. Заплановані навчальні заходи та методи викладання. Тема-
тичні та проблемні лекції, практичні заняття у формі дискусії, презен-
тації проектів у малих групах тощо. 
5.11. Методи оцінювання: 
– поточний контроль – опитування, тестування; 
– підсумковий контроль – залік. 
5.12. Мова навчання та викладання. Українська. 
 
 
5.1. Назва. Управління проектами в ресторанному бізнесі.  
5.2. Тип. Обов’язкова. 
5.3. Рік навчання. 2017/2018. 
5.4. Семестр. ІІІ. 
5.5. Лектор, науковий ступінь, посада. Охріменко А.Г., канд. екон. 
наук, доц.; Бабенко О.В., асист. 
5.6. Результати навчання. Формування системного мислення та 
комплексу спеціальних знань, умінь та компетенції щодо управління 
проектами на підприємствах готельно-ресторанного бізнесу. 
5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Економіка під-
приємства», «Фінанси підприємства», «Менеджмент підприємств. 
5.8. Зміст. Управління проектами в готельному та ресторанному 
бізнесі: основні поняття, цілі та види. Обґрунтування проекту в готель-
ному і ресторанному бізнесі. Планування проекту в готельному і ресто-
ранному бізнесі. Формування команди проекту. Управління ресурс-
ним забезпеченням проекту в готельному і ресторанному бізнесі. 
Управління вартістю проекту в готельному і ресторанному бізнесі. 
Управління ризиками проекту в готельному і ресторанному бізнесі. 
Управління якістю проекту в готельному і ресторанному бізнесі. 
Контролінг реалізації проекту в готельному і ресторанному бізнесі. 
5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби. 
1. Батенко Л.П. Управління проектами : навч. посіб. / Л.П. Батенко, 
О.А. Загородніх, В.В. Ліщинська. – Київ : КНЕУ, 2009. – 231 с. 
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2. Богданов В. Управление проектами. Корпоративная система – шаг 
за шагом : навч. посіб. / В. Богданов. – М. : Изд-во «Манн, Иванов и 
Фербер», 2012. – 248 с. 

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

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

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

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

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

– підсумковий контроль – екзамен письмовий. 
5.12. Мова навчання та викладання. Українська. 
 
 
5.1. Назва. Договірне право. 
5.2. Тип. Обов’язкова. 
5.3. Рік навчання. 2017/2018. 
5.4. Семестр. ІІІ. 
5.5. Лектор, науковий ступінь, посада. Пальчук П.М., канд. юрид. 
наук, доц. 
5.6. Результати навчання. Формування у студентів знань щодо 
основних понять та категорій договірного права, джерел договірного 
права, правовий статус суб’єктів договірних відносин, елементи 
договірних зобов’язань, класифікацію договорів, способи забезпечення 
виконання договірних зобов’язань та особливості цивільно-правової 
відповідальності за невиконання або неналежне виконання договірних 
зобов’язань, визначати особливості договорів, які направлені на пере-
дачу майна у власність, у тимчасове користування, щодо виконання 
робіт та надання послуг. Набуття практичних навичок щодо: визна-
чення співвідношення категорій договір, правочин та зобов’язання, 
правовий статус кредитора та боржника в певному договорі, вимоги 
щодо форми договору, особливості участі суб’єктів господарювання в 
договірних правовідносинах, види договорів за законодавством України. 
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5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Правознавст-
во», «Господарське право», «Право інтелектуальної власності». 
5.8. Зміст. Предмет, метод та система договірного права. Основні 
принципи договірного права. Джерела договірного права. Суб’єкти 
договірного права. Зобов’язання та договір в господарському договір-
ному праві. Види господарських договорів за законодавством України. 
Договори передачі майна у власність, у тимчасове користування, щодо 
виконання робіт та надання послуг. Правова характеристика способів 
захисту прав учасників договірних зобов’язань, їх класифікація. 
5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби. 
1. Брагинский М.И. Договорное право. Кн.1 : Общие положения : 
навч. посіб. / М.И. Брагинский, В.В. Витрянский. – 2-е изд., испр. – 
М. : Статут, 1999. – 848 с. 

2. Вилкова Н.Г. Договорное право в международном обороте / 
Н.Г. Вилкова. – М. : Статут, 2002. – 511 с. 

3. Боднар Т.В. Договірне право України. Загальна частина : навч. 
посіб. / Т.В. Боднар, О.В. Дзера, Н. С. Кузнєцова та ін. ; за ред. 
О.В. Дзери. – Київ : Юрінком Інтер, 2008. – 896 с. 

4. Зобов’язальне право України : підручник / за ред. Є.О. Харитонова, 
Н.Ю. Голубєвої. – Київ : Істина, 2011. – 843 с. 

5. Харитонов Є.О. Цивільне право України : підручник / Є.О. Харитонов, 
О.І. Харитонова, О.В. Старцев. – 3-тє вид., переробл. і доповн. – 
Київ : Істина, 2011. – 806 с.  

6. Хозяйственное право : учебник [для студ. юрид. и эконом. вузов] / 
В.К. Мамутов, Г.Л. Знаменский, К.С. Хахулин, П.Г.Скрипник. – К. : 
Юринком Интер, 2002. – 906 с. 

5.10. Заплановані навчальні заходи та методи викладання. Поєд-
нання традиційних методів викладання із використанням інноваційних 
технологій: лекції (оглядова / тематична / проблемна), семінарські / 
практичні). 
5.11. Методи оцінювання: 
– поточний контроль (тестування; усне / письмове опитування);  
– підсумковий контроль – екзамен письмовий. 
5.12. Мова навчання та викладання. Українська. 
 
5.1. Назва. Психологія іміжду. 
5.2. Тип. За вибором. 
5.3. Рік навчання. 2017/2018. 
5.4. Семестр. IІІ. 
5.5. Лектор, науковий ступінь, посада. Лагутіна Т.М., канд. пед. 
наук, доц. 
5.6. Результати навчання. Вивчаючи дисципліну «Психологія 
іміджу», студенти повинні засвоїти: предмет дисципліни, її структуру, 
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категоріальний апарат, сутність різних напрямів досліджень явищ 
іміджу. Ознайомитись із специфікою та особливостями процесу 
формування іміджу та можливостями застосування отриманих знань у 
професійній діяльності.  
5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Загальна психо-
логія», «Етика бізнесу», «Менеджмент». 
5.8. Зміст. Соціально-психологічна природа іміджу. Стратегії та тех-
ніки формування іміджу сучасного фахівця. Формування індивідуаль-
ного іміджу. Візуальний імідж ділової людини. Формування іміджу за 
допомогою спілкування та взаємодії. Стратегії самопрезентацій сучас-
ного фахівця. Я-концепція як сукупність установок на імідж. Само-
менеджмент – стратегія формування ділового іміджу. Технології про-
сування особистісного іміджу. Корпоративний імідж та корпоративна 
культура організації. 
5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби. 
1. Панасюк А.Ю. Формирование имиджа: стратегия, психотехноло-
гии, психотехники / А.Ю. Панасюк. – 3-е изд., стер. – М. : Омега-Л, 
2009. – 266 с. 

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

3. Почепцов Г.Г. Имиджелогия. Инструментарий по управлению бу-
дущим / Г.Г. Почепцов. – 6-е из., стереотип. – М. : СмартБук, 2009. – 
575 с. 

4. Ушакова Н.В. Имиджелогия : учеб. пособие / Н.В. Ушакова, 
А.Ф. Стрижова. – 2-е изд., исправл. – М. : Дашков и К, 2011. – 280 с. 

5. Шепель В.М. Имиджелогия: Как нравиться людям. – М. : Народное 
образование, 2002. – 339 с. 

6. Имидж. Энциклопедический словарь: авт., сост. А.Ю. Панасюк. – 
М. : РИПОЛ классик, 2007. – 768 с. 

5.10. Заплановані навчальні заходи та методи викладання. Поєд-
нання традиційних і нетрадиційних методів викладання з викорис-
танням інноваційних технологій: 
– лекції (оглядові, тематичні, проблемні, лекції-конференції, лекції-
дискусії); 

– практичні заняття (тренінги, презентації, дискусії, робота в малих 
групах, моделювання ситуацій). 

5.11. Методи оцінювання:  
– поточний контроль (тестування усне / письмове опитування; пере-
вірка підготовленого есе); 

– підсумковий контроль – залік. 
5.12. Мова навчання та викладання. Українська. 
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5.1. Назва. Психологія праці та інженерна психологія. 
5.2. Тип. За вибором. 
5.3. Рік навчання. 2017/2018. 
5.4. Семестр. IІІ. 
5.5. Лектор, науковий ступінь, посада. Миронець С.М., канд. 
психол. наук, доц. 
5.6. Результати навчання. Формування знань про психологічну ха-
рактеристику праці як одного з основних видів діяльності людини і 
сучасний стан психологічних досліджень у сфері психології праці, 
формування вмінь розумітися в мотивах, що спонукають до трудової 
діяльності. Оволодіння студентами базовими знаннями та практичними 
навичками і вміннями психологічного супроводу і надання психологіч-
ної підтримки людині-оператору в системах «людина-машина», психоло-
гічного забезпечення комфортних умов праці з урахуванням конструю-
вання робочих місць, робочого простору, психологічної експертизи та 
проектування технічних і програмних елементів системи «людина-
машина». 
5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Загальна психо-
логія», «Соціальна психологія», «Інформатика та комп’ютерна тех-
ніка», «Вища математика». 
5.8. Зміст. Предмет, завдання та актуальність розвитку психології праці 
та інженерної психології. Психологічні основи діяльності людини та 
структура особистості працівника. Психологічні особливості трудових 
дій, умінь та навичок. Психологічні основи професійного відбору і 
добору кадрів. Психологічне вивчення людини як суб’єкта професійної 
діяльності. Працездатність людини та її психічні стани у процесі 
праці. Формування готовності особистості до праці. Головні поняття 
психології праці і функціональні стани під час професійної діяльності.  
5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси / засоби 
1. Гульчак Ю.П. Основи інженерної психології : навч. посіб. / 
Ю.П. Гульчак, Л.І. Северин. – Вінниця : ВНТУ, 2014. – 84 с. 

2. Корольчук М.С. Психофізіологія діяльності : підручник для студ. вищ. 
навч. закл. / М.С. Корольчук. – Київ : Ельга-Центр, 2012. – 400 с. 

3. Корольчук М.С. Соціально-психологічне забезпечення діяльності в 
звичайних та екстремальних умовах : навч. посіб. для студ. вищ. 
навч. закл. / М.С. Корольчук, В.М. Крайнюк. – Київ : Ніка-Ценр, 
2012. – 580 с. 

4. Лукашевич Н.П. Психология труда : учеб. пособие / Н.П. Лукашевич, 
И.В. Сингаевская, Е.И. Бондарчук. – 2-е изд., доп. и перераб. – К. : 
МАУП, 2004. – 112 с. 

5. Трофімов Ю.Л. Інженерна психологія : підручник / Ю.Л. Трофімов. – 
Київ : Либідь, 2002. – 264 с. 
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5.10. Заплановані навчальні заходи та методи викладання. Поєд-
нання традиційних методів викладання з використанням інноваційних 
технологій: 
– лекції (оглядові, тематичні, проблемні, лекції-конференції, лекції-
дискусії); 

– практичні заняття (тренінги, презентації, дискусії, робота в малих 
групах, моделювання ситуацій, кейс-стаді). 

5.11. Методи оцінювання. 
– поточний контроль – тестування, усне / письмове опитування; пере-
вірка підготовленої презентації / вправи / ситуаційні завдання тощо; 

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



 56

ЗМІСТ 
ВСТУП ....................................................................................................... 2 
1. Загальна інформація ........................................................................... 3 

1.1. Назва та адреса ............................................................................... 3 
1.2. Опис закладу ................................................................................... 3 
1.3. Академічні органи .......................................................................... 6 
1.4. Академічний календар. .................................................................. 6 
1.5. Перелік запропонованих освітніх програм. ................................. 6 
1.6. Вимоги щодо прийому, у тому числі мовна політика 

та процедури реєстрації. ................................................................ 9 
1.7. Механізми для визнання кредитної мобільності та 

попереднього навчання (неформального та інформального). .... 9 
1.8. Політика розподілу кредитів ЄКТС  

(інституційна кредитна рамка) .................................................... 10 
1.9. Механізми академічного управління .......................................... 10 

2. Ресурси та послуги ............................................................................ 11 
2.1. Студентський стіл відділу кадрів ................................................ 11 
2.2. Умови розміщення/забезпечення проживання. ......................... 11 
2.3. Харчування .................................................................................... 12 
2.4. Вартість проживання. ................................................................... 12 
2.5. Фінансова підтримка для студентів ............................................ 12 
2.6. Медичні послуги. .......................................................................... 13 
2.7. Страхування. ................................................................................. 13 
2.8. Умови для студентів з обмеженими можливостями  

та особливими потребами. ........................................................... 14 
2.9. Навчальне обладнання ................................................................. 15 
2.10. Організація мобільності за освітніми програмами .................. 17 
2.11. Обов’язкові чи вибіркові «вікна мобільності» ......................... 20 
2.12. Інформація про види дипломування (спільного,  

подвійного, багатостороннього) ................................................ 20 
2.13. Члени консорціуму/партнерства та їх ролі ............................... 20 
2.14. Мовні курси ................................................................................. 22 
2.15. Можливості для проходження практики .................................. 23 
2.16. Навчання на робочому місці ...................................................... 23 
2.17. Умови для занять спортом і відпочинку ................................... 23 
2.18. Студентські організації .............................................................. 24 

3. Профіль програми ............................................................................. 25 
4. Освітня програма (із зазначенням керівника проектної  
групи – гаранта освітньої програми) ............................................... 28 

5. Інформація про освітні компоненти (дисципліни) ...................... 31 
ЦПНМВ КНТЕУ. Зам. 715–13–16 

 


