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ВСТУП 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

 
Таблиця відповідності шкали оцінювання ЄКТС 
національній системі оцінювання та КНТЕУ 

Оцінка за системою Оцінка за 
шкалою 
ЄКТС 

Визначення національною КНТЕУ 

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

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

C ДОБРЕ – загалом правильна робота 
з певною кількістю значних помилок 

добре 
75–81 

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

шкалою 
ЄКТС 

Визначення національною КНТЕУ 

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

E 
ДОСТАТНЬО – виконання задовольняє 
мінімальні критерії 

задовільно 
60–68 

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

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

незадовільно 
1–34 

 
 
1. Загальна інформація. 
 
1.1. Назва і адреса. 

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

 
1.2. Опис закладу(зокрема тип і статус). 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Мазаракі 
Анатолій 
Антонович  
 

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

Притульська 
Наталія 
Володимирівна 
 

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

Шаповал  
Світлана  
Леонідівна 
 

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

Мельниченко  
Світлана 
Володимирівна 
 

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

Сай 
Валерій 
Миколайович 
 

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

Шаповал 
Леонід 
Геннадійович 

Проректор з адміністративно-господарської 
роботи 

 
1.4. Академічний календар. 

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

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

Шифр 
та найменування 
галузі знань 

Спеціальність
Спеціалізація 

освітнього ступеня 
«бакалавр» 

Спеціалізація 
освітнього ступеня 

«магістр» 
03 

Гуманітарні науки
035 

Філологія 
Переклад – англійська 

мова 
– 

Економічна 
кібернетика 

Економічна 
кібернетика 
Міжнародна 
економіка 

05 
Соціальні та 
поведінкові 

науки 
 

051 
Економіка 

Міжнародна 
економіка 

 Економіка 
підприємства 
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Продовження таблиці 
Шифр 

та найменування 
галузі знань 

Спеціальність
Спеціалізація 

освітнього ступеня 
«бакалавр» 

Спеціалізація 
освітнього ступеня 

«магістр» 
 Економічна безпека 

підприємства 
Економіка 

підприємства 

 

Фінанси підприємства

Фінансовий 
менеджмент 

053 
Психологія 

Психологія Психологія 

Міжнародний бізнес 
Міжнародна торгівля 

 

056 
Міжнародні 
економічні 
відносини 

Міжнародний маркетинг

Міжнародний 
бізнес 

06 
Журналістика 

061 
Журналістика

Реклама і зв’язки 
з громадськістю 

Реклама 

Облік і оподаткування Облік 
і оподаткування 

Фінансовий контрольФінансовий контроль 
Аудиторська 
діяльність 

071 
Облік 

і оподаткування

Аудиторська діяльність Фінансова аналітика
Державні фінанси 
Банківська справа 

Державні фінанси 

Державна 
казначейська справа 

Банківська справа 

Фінансове 
посередництво 

Фінансове 
посередництво 

072 
Фінанси, 
банківська 
справа та 

страхування 

Страхування Страхування 
Менеджмент 

зовнішньоекономічної 
діяльності 

Менеджмент 
зовнішньо-
економічної 
діяльності 

Менеджмент 
організацій 

Менеджмент 
організацій 

Торговельний 
менеджмент 

Торговельний 
менеджмент 

Менеджмент персоналу Менеджмент 
персоналу 

Готельний і ресто-
ранний менеджмент 

Готельний 
і ресторанний 
менеджмент 

07 
Управління та 
адміністрування 

 
 

073 
Менеджмент 

 

Туристичний 
менеджмент 

Туристичний 
менеджмент 
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Продовження таблиці 
Шифр 

та найменування 
галузі знань 

Спеціальність
Спеціалізація 

освітнього ступеня 
«бакалавр» 

Спеціалізація 
освітнього ступеня 

«магістр» 
Менеджмент 
інвестиційної 
діяльності 

  

Менеджмент 
інноваційної 
діяльності 
Публічне 

управління та 
адміністрування 

074 
Публічне 

управління та 
адміністру-

вання 

Публічне управління 
та адміністрування 

Управління в сфері 
економічної 
конкуренції 

Маркетинг Маркетинг 075 
Маркетинг Рекламний бізнес Рекламний бізнес 

Оптова і роздрібна 
торгівля 

Організація 
оптової та 

роздрібної торгівлі

Товарознавство 
і комерційна логістика

Товарознавство 
і комерційна 
логістика 

Товарознавство 
та організація 

зовнішньої торгівлі 

Товарознавство 
та організація 
зовнішньої 
торгівлі 

Митна справа Митна справа 

 
 

076 
Підприєм-
ництво, 

торгівля та 
біржова 
діяльність 

Управління 
безпечністю та якістю 

товарів 

Управління 
безпечністю 

та якістю товарів 

Комерційне право Комерційне право 

Фінансове право Фінансове право 

Правове забезпечення 
безпеки 

підприємницької 
діяльності 

Правове 
забезпечення 

безпеки 
підприємницької 

діяльності 

081 
Право 

Цивільне право 
і процес 

Цивільне право 
і процес 

08 
Право 

082 
Міжнародне 

право 
Міжнародне право Міжнародне право 
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Закінчення таблиці 
Шифр 

та найменування 
галузі знань 

Спеціальність
Спеціалізація 

освітнього ступеня 
«бакалавр» 

Спеціалізація 
освітнього ступеня 

«магістр» 
121 

Інженерія 
програмного 
забезпечення 

Інженерія 
програмного 
забезпечення 

– 

12 
Інформаційні 
технології 

122 
Комп’ютерні 
науки та 

інформаційні 
технології 

Комп’ютерні науки 
та інформаційні 

технології 

Комп’ютерні 
науки та 

інформаційні 
технології 

Шифр 
та найменування 
галузі знань 

Спеціальність
Спеціалізація 

освітнього ступеня 
«бакалавр» 

Спеціалізація 
освітнього ступеня 

«магістр» 
18 

Виробництво 
та технології 

181 
Харчові 
технології 

Ресторанні технології Ресторанні 
технології 

Готельна 
і ресторанна 

справа 

241 
Готельно-
ресторанна 
справа 

Готельно-ресторанна 
справа Міжнародний 

готельний бізнес 
Міжнародний 
туристичний 

бізнес 

24 
Сфера 

обслуговування 

242 
Туризм 

Туризм 
Курортна  
справа 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

про працю України; 
5) надання ксерокопіювальних послуг студентам. 

 
2.2. Умови розміщення/забезпечення проживання. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
2.4. Вартість проживання. 

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

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

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

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

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

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

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

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

 
2.6. Медичні послуги. 

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

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

 
2.7. Страхування. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Згідно з програмами міжнародного співробітництва кращі 
студенти Київського національного торговельно-економічного універ-
ситету зі знанням іноземних мов та за рейтингом КНТЕУ мають змогу 
здобувати освіту за кордоном відповідно до індикації та умов, 
викладених у таблиці. 
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2.11. Обов’язкові чи вибіркові «вікна мобільності». 
«Вікно мобільності» (ВМ) – це період, передбачений для міжна-

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

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

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

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

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

Франція 

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

Краківський економічний університет Польща Познанський університет економіки і бізнесу  
Німеччина Університет м. Бремен 

 
Міжнародні програми і проекти 

 

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

Міжнародні договори програми 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
2.16. Навчання на робочому місці. 

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

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

 
2.17. Умови для занять спортом і відпочинку. 

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

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

 
2.18. Студентські організації. 

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

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

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

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

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

Профіль програми 
«Реклама і зв’язки з громадськістю» 

освітнього ступеня «бакалавр»  
Тип диплому 
та обсяг 
програми 

Одиничний ступінь (надається на базі одного 
навчального закладу), 240 кредитів ЄКТС  

Вищий 
навчальний 
заклад 

Київський національний торговельно-економічний 
університет 

Акредитацій 
на інституція 

Міністерство освіти і науки України 

Період 
акредитації 

Термін акредитації до 01.07.2021р. 
Сертифікат про акредитацію НД-ІІ № 1102169 від 
25.05.2011 р. 

Рівень 
програми 

Перший рівень 

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

необхідних для ефективного вирішення завдань, пов’язаних з 
використанням технологій зв’язків з громадськістю та здій-
сненням рекламної діяльності підприємствами. Спеціаліст з 
реклами і зв’язків з громадськістю досліджує ринкову позицію 
підприємства і у відповідності з цим визначає його політику у 
сфері реклами і зв’язків з громадськістю в умовах конкуренції, 
готує пропозиції щодо просування товарів та послуг за допо-
могою реклами і зв’язків з громадськістю, розробляє оригінал-
макети комунікаційних звернень та рекламну кампанію і 
кампанію щодо зв’язків з громадськістю підприємства 

B Характеристика програми 
Предметна 
область (галузь 
знань) 

06 «Журналістика»  

Основний 
фокус 
програми та 
спеціалізації  

Формування фахової компетентності щодо 
вміння здійснювати рекламну діяльність на 
підприємстві. 

 

Орієнтація 
програми 

Фундаментальна, прикладна, професійна 
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Продовження таблиці 
 

Профіль програми 
«Реклама і зв’язки з громадськістю» 

освітнього ступеня «бакалавр»  
 Особливості 

та відмінності 
програми 

Наявність варіативної складової професійно-
орієнтованих дисциплін для роботи у сфері 
реклами і зв’язків з громадськістю; 
практична підготовка на останньому році 
навчання на підприємствах, які здійснюють 
рекламу і зв’язки з громадськістю  

С Придатність до працевлаштування та подальшого 
навчання  

Придатність 
до працевлаш-
тування 

кваліфікована виконавська діяльність у видав-
ництвах, інформаційних та медійних агент-
ствах, прес-службах, політичних, комерцій-
них та громадських організаціях, медіаструк-
турах, науково-дослідних, експертних устано-
вах, навчальних закладах 

 

Подальше 
навчання 

отримання повної вищої освіти та здобуття 
кваліфікації магістра з реклами; професіонала 
у сфері реклами і зв’язків з громадськістю; 
наукового співробітника (журналістика, 
реклама і зв’язки з громадськістю) 

D Стиль викладання  
Підходи до 
викладання 
та навчання 
 

Аудиторна та самостійна робота на засадах 
проблемно-орієнтованого підходу з викорис-
танням сучасних освітніх технологій та мето-
дик (тренінги, відео-тренінги, презентації, 
дискусії, модерації, моделювання ситуацій, 
ділові ігри, «мозкові атаки», ситуаційні 
вправи (метод «кейс-стаді»), робота в малих 
групах, дистанційне навчання 

 

Методи 
оцінювання 

Письмові екзамени, заліки, підсумковий 
контроль, усні та письмові опитування, 
оцінювання есе та презентацій, захист 
курсових робіт, індивідуальних та 
колективних дослідницьких робіт 
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Продовження таблиці 
 

Профіль програми 
«Реклама і зв’язки з громадськістю» 

освітнього ступеня «бакалавр»  
E Програмні компетентності 

Загальні 
компетентності 

– інтерпретувати конструктивні навички для 
розв’язання тактичних проблем у сфері 
рекламної діяльності та діяльності зі зв’язків з 
громадськістю; 
– розглядати альтернативу, вирішення проб-
лем в кризових умовах, за недостатності 
інформації; 
– розробляти та реалізовувати комплексні, 
спеціальні та інноваційні рекламні кампанії 
та кампанії зі зв’язків з громадськістю 

 

Спеціальні 
компетентності 

– організовувати моніторинг рекламної діяль-
ності та кампаній зі зв’язків з громадськістю 
конкурентів підприємства; 
– проводити маркетингові дослідження; 
– формувати політику підприємства у сфері 
реклами і зв’язків з громадськістю; 
– створювати позитивну суспільну думку про 
підприємство; 
– обґрунтовувати вибір засобів масової інфор-
мації як рекламних носіїв та оцінювати ефек-
тивність їх використання; 
– розробляти кампанії зі ЗМІ, програми внут-
рішніх зв’язків з громадськістю, спонсор-
ського пакету, фандрайзингової програми; 
– формувати медіаплани розміщення реклами;
– розробляти план рекламної кампанії та кам-
панії зі зв’язків з громадськістю в Інтернеті та  
оцінювати їх результативність; 
– розробляти комунікаційні звернення; 
– розраховувати оптимальний бюджет рек-
ламної кампанії та кампанії зі зв’язків з 
громадськістю 
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Закінчення таблиці 
 

Профіль програми 
«Реклама і зв’язки з громадськістю» 

освітнього ступеня «бакалавр»  
F Програмні результати навчання 

 Випускник повинен знати:  
– історіографію реклами і зв’язків з громадськістю; 
– правові та етичні норми рекламної та ПР діяльності, чинні в 
Україні й у світі; 
– закони функціонування ринку та тенденції розвитку попиту;  
– підходи до формування політики підприємства в сфері рек-
лами і зв’язків з громадськістю;  
– коло професійних обов’язків спеціаліста з реклами і зі 
зв’язків з громадськістю; 
– способи генерації нових ідей при створенні рекламного 
звернення та прес-релізу, прес-папки.  
вміти:  
– аналізувати ринкову ситуацію, здійснювати контент-аналіз;  
– розумітися в аналітичних матеріалах учасників ринкових 
відносин; 
– проводити моніторинг зовнішнього та внутрішнього сере-
довища підприємства; 
– розробляти політику рекламної діяльності та діяльності зі 
зв’язків з громадськістю підприємства; 
– створювати систему рекламних комунікацій з просування 
товарів та послуг, формувати позитивний імідж підприємства; 
– здійснювати ділове спілкування іноземною мовою. 
– використовувати інформаційні системи та технології в рек-
ламній діяльності та діяльності зв’язків з громадськістю 
підприємства; 
– формувати комунікаційну політику підприємства; 
- використовувати норми чинного законодавства України та 
міжнародного права для організації професійної діяльності. 

 
4. Освітня програма. 
Керівник проектної групи (гарант освітньої програми) – Дубовик Т.В., 
д-р екон. наук, проф. 
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Київський національний торговельно-економічний університет 
Факультет торгівлі та маркетингу 

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА 
Спеціалізація «Реклама і зв’язки з громадськістю» 
Спеціальність 061 «Журналістика» 
Галузь знань 06 «Журналістика» 
Рівень вищої освіти   Перший 
Ступінь вищої освіти   Бакалавр  
Загальна кількість 
кредитів ЄКТС 

240 

Термін навчання  3 роки 10 місяців 
Вимоги до рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання 

за освітньо-професійною програмою 
1 

− повна загальна середня освіта; 
− умови прийому на навчання за Програмою регламентуються 

Правилами прийому до КНТЕУ. 
2 Перелік навчальних дисциплін  

  
Навчальні дисципліни  

 

Кількість 
кредитів 
ЄКТС 

(для кожної 
дисципліни) 

Місце в 
логічній 

послідовності 
вивчення 

(рік 
навчання) 

1. Масові комунікації 6 1 
2. Українська мова (за 

професійним спрямуванням) 6 1 

3. Іноземна мова (за 
професійним спрямуванням) 18 1, 2, 3 

4. Офісні комп’ютерні 
технології 

4,5 1 

5. Історія реклами та зв’язків з 
громадськістю  3 1 

6. Історія  України 
7. Історія української культури 3 1 

8. Етика бізнесу 
9. Екологія 3 1 

10. Фізичне виховання 12 1, 2 
11. Безпека життєдіяльності 3 1 
12. Соціологія масових 

комунікацій 3 1 
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Продовження таблиці
Перелік навчальних дисциплін  

  
Навчальні дисципліни  

 

Кількість 
кредитів 
ЄКТС 

(для кожної 
дисципліни) 

Місце в 
логічній 

послідовності 
вивчення 

(рік 
навчання) 

13. Основи журналістики 6 1 
14. Правознавство 3 1 
15. Зарубіжна література 
16. Українська література і 

фольклор 
6 1 

17. Економічна теорія 3 2 
18. Маркетинг 4,5 2 
19. Менеджмент 4,5 2 
20. Товарознавство 4,5 2 
21. Практична стилістика 
22. Професійна етика 3 2 

23. Правове забезпечення 
реклами та зв’язків з 
громадськістю 

24. Консюмерське право 

4,5 2 

25. Філософія 4,5 2 
26. Економіка підприємства 3 2 
27. Маркетингові комунікації  3 2 
28. Психологія реклами 3 2 
29. Маркетингові дослідження 

в рекламі та зв’язках з 
громадськістю  

30. Маркетинг послуг 

4,5 2 

31. Моделювання рекламної та 
PR-діяльності підприємства 4,5 2 

32. Основи реклами 4,5 3 
33. Прес-служби 3 3 
34. Теорія зв’язків з 

громадськістю 4,5 3 

35. Інформаційні технології в 
рекламі  4,5 3 

36. Політологія 3 3 
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Продовження таблиці
Перелік навчальних дисциплін  

  
Навчальні дисципліни  

 

Кількість 
кредитів 
ЄКТС 

(для кожної 
дисципліни) 

Місце в 
логічній 

послідовності 
вивчення 

(рік 
навчання) 

37. Інформаційні війні 3 3 
38. Кризові комунікації 
39. Організація зв’язків з 

громадськістю  
4,5 3 

40. Дизайн у рекламі  4,5 3 
41. Поведінка споживачів 3 3 
42. Реклама і зв’язки з 

громадськістю в Інтернеті 4,5 3 

43. Основи редагування 3 3 
44. Реклама в торгівлі 3 3 
45. Організація роботи 

рекламного та PR-агентства 4,5 3 

46. КР з дисципліни 
«Організація роботи 
рекламного та PR-
агентства» 

1 3 

47. Спічрайтинг  
48. Психологія торгівлі 3 3 

49. Іміджологія  
50. Ораторське мистецтво 4,5 3 

51. Копірайтинг 3 4 
52. Ділові переговори 3 4 
53. Рекламні технології  4,5 4 
54. Медіапланування  4,5 4 
55. КР з дисципліни 

«Медіапланування» 1 4 

56. Фірмовий стиль 3 4 
57. Макетування у рекламі 3 4 
58. Прямий маркетинг  
59. Видавнича справа та 

основи поліграфії 
4,5 4 

60. Рекламний креатив 4,5 4 
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Продовження таблиці
Перелік навчальних дисциплін  

  
Навчальні дисципліни  

 

Кількість 
кредитів 
ЄКТС 

(для кожної 
дисципліни) 

Місце в 
логічній 

послідовності 
вивчення 

(рік 
навчання) 

61. Мерчандайзинг   
62. Бренд-менеджмент 4,5 4 
63. Охорона праці 3 4 
64. Реклама в системі 

маркетингу 3 4 

65. Некомерційна реклама  
66. Ярмаркова та виставкова 

діяльність  
3 4 

Виробнича практика, у тому 
числі 6 4 

Форма проведення атестації 
здобувачів вищої освіти  

Кваліфікаційний екзамен  
та випускна кваліфікаційна 
робота 

Частка (у процентному 
співвідношенні) дисциплін 
нормативного змісту 
підготовки 

75  
 

 
Очікувані результати навчання  

Компетентності, якими повинен оволодіти бакалавр  
3 
 

Загальні  – інтерпретувати конструктивні навички 
для розв’язання тактичних проблем у сфері 
рекламної діяльності та діяльності зі 
зв’язків з громадськістю; 
– розглядати альтернативу, вирішення 
проблем в кризових умовах, за недос-
татності інформації; 
– розробляти та реалізовувати комплексні, 
спеціальні та інноваційні рекламні кам-
панії та кампанії зі зв’язків з громадськістю
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Закінчення таблиці 
Перелік навчальних дисциплін  

  
Навчальні дисципліни  

 

Кількість 
кредитів 
ЄКТС 

(для кожної 
дисципліни) 

Місце в логічній 
послідовності 
вивчення 

(рік навчання) 

Очікувані результати навчання  
Компетентності, якими повинен оволодіти бакалавр  

 Фахові (спеціальні) – організовувати моніторинг рекламної 
діяльності та кампаній зі зв’язків з 
громадськістю конкурентів підприємства;  
– проводити маркетингові дослідження; 
– формувати політику підприємства у сфері 
реклами і зв’язків з громадськістю; 
– створювати позитивну суспільну думку 
про підприємство; 
– обґрунтовувати вибір засобів масової 
інформації як рекламних носіїв та оціню-
вати ефективність їх використання; 
– розробляти кампанії зі ЗМІ, програми 
внутрішніх зв’язків з громадськістю, спон-
сорського пакету, фандрайзингової 
програми; 
– формувати медіаплани розміщення 
реклами; 
– розробляти план рекламної кампанії та 
кампанії зі зв’язків з громадськістю в 
Інтернеті та оцінювати їх результативність; 
– розробляти комунікаційні звернення; 
– розраховувати оптимальний бюджет 
рекламної кампанії та кампанії зі зв’язків з 
громадськістю 

 
 
5. Інформація про освітні компоненти (дисципліни). 

 
5.1. Назва. Масові комунікації. 
5.2. Тип. Обов’язкова. 
5.3. Рік навчання. 2016/2017. 
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5.4. Семестр. І. 
5.5. Лектор, науковий ступінь, посада. Гамова І.В., асист. 
5.6. Результати навчання. Формування у студентів системи знань 
про природу соціальних комунікацій, соціальної інформації, соціально-
комунікаційних технологій та історії їх становлення. 
5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Історія 
України».  
5.8. Зміст. Історичні аспекти розвитку соціальних комунікацій. Історичні 
етапи розвитку комунікацій у системі соціальних комунікацій. 
Виникнення каналів розповсюдження соціальної інформації в кому-
нікаціях. Теорія та закономірності розвитку комунікаційної системи 
суспільства. Теорія, історія та методологія наукових дисциплін 
соціально-комунікаційного циклу. Структура соціально-комунікаційного 
знання. Інформаційна технологізація суспільства. Інформаційно-
когнітивна динаміка суспільства в умовах основного різновиду 
соціального спілкування. Актуальні проблеми соціальної комунікації 
в сучасній Україні. 
5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби. 
1. Березин В.М. Массовая коммуникация: сущность, каналы действия / 
В.М. Березин. – М. : Рип-Холдинг, 2003. – 174 с. 

2. Партико З.В. Теорія масової інформації : навч. посіб. / З.В. Партико. –
Л. : Парс, 2007. – 122 с. 

3. Почепцов Г.Г. Теорія комунікації / Г.Г. Почепцов. – Київ : Ваклер, 
2003. – 652 с. 

5.10. Заплановані навчальні заходи та методи викладання. Лекції, 
семінарські заняття з використанням інформаційних технологій. 
5.11. Методи оцінювання: 
− поточний контроль (комп’ютерне тестування, опитування); 
− підсумковий контроль (екзамен). 
5.12. Мова навчання та викладання. Українська. 

 
5.1. Назва. Українська мова (за професійним спрямуванням). 
5.2. Тип. Обов’язкова. 
5.3. Рік навчання. 2016/2017. 
5.4. Семестр. І–ІІ. 
5.5. Лектор, науковий ступінь, посада. Федорова Л.М., викл. 
5.6. Результати навчання. Підвищення загальномовної підготовки, 
мовної грамотності, комунікативної компетентності студентів, прак-
тичне оволодіння основами офіційно-ділового, наукового стилів, що 
забезпечить професійне спілкування на належному мовному рівні. 
5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Українська мова». 
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5.8. Зміст. Державна мова – мова професійного спілкування. Основи 
культури української мови. Стилі сучасної української літературної 
мови у професійному спілкуванні. Спілкування як інструмент профе-
сійної діяльності. Риторика і мистецтво презентації. Культура усного 
фахового спілкування. Форми колективного обговорення професійних 
проблем. Ділові папери як засіб писемної професійної комунікації. 
Документація з кадрово-контрактних питань. Довідково-інформаційні 
та організаційно-розпорядчі документи. Етикет службового листу-
вання. Українська термінологія у професійному спілкуванні. Науко-
вий стиль і його засоби у професійному спілкуванні. Проблеми пере-
кладу і редагування текстів. 
5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби. 
1. Мацюк З. Українська мова професійного спрямування : навч. посіб. /  
З. Мацюк, Н. Станкевич. – Київ : Каравела, 2008. – 352 с. 

2. Шевчук С.В. Українське ділове мовлення : навч. посіб. / С.В. Шевчук.  – 
Київ : Арій, 2009. – 301 с. 

3. Шевчук С.В. Практикум з українського ділового мовлення : навч. 
посіб. / С.В. Шевчук, О.О. Кабиш. – Київ : Арій, 2009. – 96 с. 

5.10. Заплановані навчальні заходи та методи викладання. Лекції, 
бесіда, навчальна дискусія, проблемний виклад, дослідницький метод. 
5.11. Методи оцінювання: 
– поточний контроль (опитування, тестування, контрольні роботи); 
– підсумковий контроль (залік). 
5.12. Мова навчання та викладання. Українська. 
 
5.1. Назва. Іноземна мова (за професійним спрямуванням). 
5.2. Тип. Обов’язкова. 
5.3. Рік навчання. 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019. 
5.4. Семестр. І–V. 
5.5. Лектор, науковий ступінь, посада.  

Англ. Нім., франц. 
Сошко О.Г., канд. філол. наук, 
доц. 
Іваненко Г.П., викл. 

Коваленко Л.В., старш. викл. 
Образ О.Г., канд. філол. наук, 
доц.  

5.6. Результати навчання. Формування необхідного рівня знань та 
набуття практичних навичок спілкування іноземною мовою за про-
фесійним спрямуванням, читання та перекладу оригінальної іншо-
мовної літератури з фаху, написання анотації/реферату. Програма 
курсу розрахована на досягнення РВМ В2. 
5.7.Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. Вхідний рівень 
володіння іноземною мовою В1+. 



36 

5.8. Зміст. I етап – формування базової іноземномовної компетент-
ності в сфері економіки і бізнесу.Теми загальноекономічного харак-
теру: Бізнес та комерційні організації. Організація та персонал. 
Продукт, ринок та ринкові відносини. Фінанси. Облік і аудит. Банки і 
банківська діяльність. Міжнародний бізнес. Засоби ділового спілку-
вання. II етап – розвиток іноземномовної компетентності та прак-
тичних навичок володіннямовою фаху. Будується на іншомовному 
фаховому матеріалі, але на більш широкій лексичній основі та з 
урахуванням вузькопрофесійного спрямування. Теми: основні еконо-
мічні поняття; маркетинг; функції маркетингу; менеджмент; форми 
торгівлі; реклама; типи реклами; реклама в Україні; типи зв’язків з 
громадськістю; рекламні агенції та їх персонал; етика ведення 
реклами та зв’язків з громадськістю. 
5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби. 
Англ. 
1. Латигіна А.Г. Basic English of  Economics / А.Г. Латигіна. – Київ : 

Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2016. – 456 с. 
2. Харченко Г.Є. Англійська мова для реклами та зв’язків з гро-

мадськістю = English on Advertising and Public Relations : навч. посіб. 
для студ. вищ. навч. закл./ Г.Є. Харченко, А.П. Розум. – Київ : Київ. 
нац. торг.-екон. ун-т, 2014. – 276 с.  

3. Харченко Г.Є. Збірник текстів та завдань для самостійної роботи 
студентів. Напрям підготовки «Реклама і зв’язки з громадськістю» / 
Г.Є. Харченко. – Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2008. – 32 с. 

4. Харченко Г.Є. Збірник текстів та завдань для самостійної роботи 
студентів. Напрям підготовки «Реклама і зв’язки з громадськістю» / 
Г.Є. Харченко. – Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2009. – 32 с. 

Франц. 
5. Буцикіна Н.Є. Французька мова комерційної діяльності / 

Н.Є. Буцикіна. – Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2009. – 339 с. 
6. Буцикіна Н.Є. Французька мова (за професійним спрямуванням) : 

зб. завдань для підготовки до держіспиту / Н.Є. Буцикіна, 
О.Г. Образ. – Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2008. – 203 с. 

Нім. 
7. Коваленко Л.В. Німецька мова (за професійним спрямуванням) : 

зб. граматичних вправ і тестів / Л.В. Коваленко, Т.І. Музика. – 
Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2010. – 75 с. 

5.10. Заплановані навчальні заходи та методи викладання. 
Практичні заняття, самостійна робота. Інтерактивні методи та 
технології викладання.  
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5.11. Методи оцінювання: 
–  поточний контроль – опитування, тестування, контрольні роботи; 
– підсумковий контроль – залік у кінці кожного семестру; 
– по завершенню вивчення (екзамен). 
5.12. Мова навчання та викладання. Англійська, німецька, 
французька. 
 
5.1. Назва. Офісні комп’ютерні технології. 
5.2. Тип. Обов’язкова. 
5.3. Рік навчання. 2016/2017. 
5.4. Семестр. І. 
5.5. Лектор, науковий ступінь, посада. Чернякін В.П., канд. техн. 
наук, доц.  
5.6. Результати навчання. Здобуття знань з основ створення та 
функціонування інформаційних систем і технологій, їх використання 
для управління економікою, вивчення теорії економічної інформації, 
структури та етапів побудови інформаційних систем в економіці, 
ознайомлення з сучасними інформаційними технологіями та їх 
використанням в інформаційних системах. 
5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Інформатика» 
рівня шкільної програми. 
5.8. Зміст. Роль інформаційних технологій і систем в економіці. 
Управлінська інформація та засоби її формалізованого опису. Інфор-
маційні технології та технологічні процеси оброблення економічної 
інформації. Організація інформаційних баз та сховищ даних інформа-
ційних систем економіки. Поняття автоматизованого робочого місця 
(АРМ). Концептуально-технологічні та організаційно-методичні основи 
створення інформаційних технологій і систем економіки. Еволюція 
інформаційних технологій і систем економіки. Комерційні програмні 
системи автоматизації управління підприємством, організацією. 
Інформаційні системи фінансового аналізу. Інформаційні системи для 
автоматизації бухгалтерських робіт. Інформаційні системи електронної 
комерції. 
5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби. 
1. Береза А.М. Основи створення інформаційних систем : навч. посіб. / 

А.М. Береза. – 2-ге вид., переробл. і доповн. – Київ : КНЕУ, 2001. – 
240 с. 

2. Галузинський Г.П. Перспективні технологічні засоби оброблення 
інформації : посіб. для самост. вивч. дисциплін / Г.П. Галузин-
ський, І.В. Гордієнко. – Київ : КНЕУ, 2002. – 280 с. 
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3. Гужва В.М. Інформаційні системи і технології на підприємствах : 
навч. посіб. / В.М. Гужва. – Київ : КНЕУ, 2001. – 120 с. 

4. Інформаційні системи і технології в економіці : посіб. для студ. 
вищ. навч. закладів / за ред. В.С.Пономаренка. – Київ : Академія, 
2002. –115 с. 

5. Основи інформаційних систем : навч. посіб. / В.Ф. Ситник, 
Т.А. Писаревська, Н.В. Єрьоміна, О.С. Краєва ; за ред. В.Ф. Ситника. –
2-ге вид., переробл. і доповн. – Київ : КНЕУ, 2001. 

5.10. Заплановані навчальні заходи та методи викладання. 
Поєднання традиційних та нетрадиційних методів викладання із 
використанням інноваційних технологій: лекції, лабораторні заняття в 
малих групах. 
5.11. Методи оцінювання:  
− поточний контроль (опитування, тестування); 
− підсумковий контроль (екзамен).  
5.12. Мова навчання та викладання. Українська. 
 
5.1. Назва. Історія реклами та зв’язків з громадськістю. 
5.2. Тип. Обов’язкова. 
5.3. Рік навчання. 2016/2017. 
5.4. Семестр. ІІ. 
5.5. Лектор, науковий ступінь, посада. Ромат Є.В., д-р наук держ. упр., 
зав.каф., Чикусова М.Ю., канд. екон. наук, старш. викл., Суслова Т.О., 
асист. 
5.6. Результати навчання. Формування системи теоретичних знань з 
історії реклами та зв’язків з громадськістю. Аналіз логіки історичного 
розвитку реклами та системи зв’язків з громадськістю та вивчення 
основних чинників цього розвитку. 
5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Масові комунікації». 
5.8. Зміст. Періодизація історії реклами та зв’язків з громадськістю. 
Світова реклама та зв’язки з громадськістю у Стародавньому світі, 
Середньовіччі, Новому часі. Історія вітчизняної реклами та зв’язків з 
громадськістю до 1917 р., за радянських часів. Реклама та зв’язки з 
громадськістю незалежної України. Основні тенденції розвитку світо-
вої та української реклами та зв’язків з громадськістю. 
5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби. 
1. Аржанов Н.П. История отечественной рекламы : Галерея 
рекламной классики / Н.П. Аржанов, Т.А. Пирогова ; под ред. 
Е.В. Ромата. – Харків : Студцентр, 2004. – 304 с. 
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2. Николаева М.А. История рекламы и средств массовой информации: 
курс лекций [Текст] + CD: учебно-методический комплекс / М.А. 
Николаева; ФГБОУ ВПО «Урал. гос. пед. ун-т». – Екатеринбург, 
2012. – 174 с. 

3. Ромат Є.В. Основи реклами : навч. посіб. / Є.В. Ромат. – Київ : 
Студцентр, 2006. – 288 с. 

4. Ромат Е. Реклама : теория и практика : стандарт третього поколения / 
Е. Ромат, Д. Сендеров. – 8-е изд. – СПб. : Питер, 2013. – 512 с. – 
(Учебник для вузов). 

5. Ученова В.В. История рекламы : учеб. для вузов / В.В. Ученова, 
Н.В. Старых. – 2-е изд. – СПб. : Питер, 2002. – 303 с. 

5.10 Заплановані навчальні заходи та методи викладання. Лекції, 
практичні заняття з використанням інформаційних технологій, пошу-
кові експедиції. 
5.11. Методи оцінювання: 
− поточний контроль (тести, опитування); 
− підсумковий контроль (екзамен). 
5.12. Мова навчання та викладання. Українська. 

 
5.1. Назва. Історія України. 
5.2. Тип. За вибором. 
5.3. Рік навчання. 2016/2017. 
5.4. Семестр. І. 
5.5. Лектор, науковий ступінь, посада. Губицький Л.В., канд. іст. 
наук, доц. 
5.6. Результати навчання. Формування (з позиції історичного досві-
ду) розуміння сутності історичних перетворень, що відбуваються в 
сучасній Україні, а також почуття патріотизму, історично науково 
обґрунтованої свідомості. 
5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Історія України» 
рівня повної загальної середньої освіти. 
5.8. Зміст. Періодизація історії України. Історична схема М. Грушев-
ського. Давня історія України. Внутрішні та зовнішні чинники роз-
витку давньоруської держави. Інкорпорація України-Руси Литвою. 
Захоплення українських земель Польщею. Козацтво в історії України. 
Національно-визвольна боротьба українського народу. Формування 
Української держави. Велика руїна. Гетьманщина. Україна під владою 
Російської та Австро-Угорської імперій. Боротьба за відродження 
державності України у 1917–1920 рр. Україна в умовах становлення 
комуністичного режиму. Україна у Другій світовій війні та першому 
повоєнному десятилітті. Обмеження тоталітаризму. Реформи М. Хрущова. 
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Діяльність П. Шелеста та В. Щербицького. Реформи М. Горбачова. 
Об’єктивні та суб’єктивні причини розпаду СРСР. Декларація про 
державний суверенітет України. Акт проголошення незалежності. 
Конституційний процес. 
5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби. 
1. Грушевський М.С. Історія України-Руси : у 11 т., 12 кн. / 
М.С. Грушевський. – Київ : Наук. думка, 1991. 

2. Литвин В.М. Історія України : навч. посіб. / В.М. Литвин, 
В.М. Мордвінцев, А.Г. Слюсарченко. – Київ : Знання, 2006. 

5.10. Заплановані навчальні заходи та методи викладання. Лекції, 
семінарські заняття з використанням інформаційних технологій. 
5.11. Методи оцінювання: 
− поточний контроль (комп’ютерне тестування, опитування, контрольна 
робота); 

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

 
5.1 Назва. Історія української культури. 
5.2. Тип. За вибором. 
5.3. Рік навчання. 2016/2017. 
5.4. Семестр. ІІ. 
5.5. Лектор, науковий ступінь, посада. Разіцький В.Й., канд. іст. 
наук, доц. 
5.6. Результати навчання. Формування системи знань про закономір-
ності національного історико-культурного процесу, основні досягнення 
вітчизняної культури, засвоєння загальнолюдських та національних 
культурних цінностей, збагачення духовного світу, формування мораль-
них і естетичних потреб та здатності зберігати й охороняти культурні 
здобутки України. 
5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Історія України». 
5.8. Зміст. Історія української культури як навчальна дисципліна. 
Витоки української культури. Культура Київської Русі. Культурні 
процеси за литовсько-польської і польсько-козацької доби. Українська 
культура доби козацько-гетьманської держави. Українське бароко. 
Культура в період пробудження української національної свідомості. 
Українська культура й духовне життя на початку XX ст. Провідні 
тенденції розвитку сучасної української культури. Модерн і постмодерн. 
5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби. 
1. Кравич Д. Українське мистецтво / Д. Кравич, В. Овсійчук, С. Чере-
панова. – Львів : Світ, 2004. – Т. 2. – 267 с. 
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2. Клапчук С.М. Історія української та зарубіжної культури : навч. 
посіб. / С.М. Клапчук, В.Ф. Остафійчук, Ю.А. Горбань. – 5-те вид., 
переробл. і доповн. – Київ : Знання-Прес, 2004. – 358 с. 

3. Наливайко Д. Українське бароко / Д. Наливайко, Д. Горбачов. – 
Харків : Акта, 2004. – Т. 1. – 636 с. 

5.10. Заплановані навчальні заходи та методи викладання. Лекції, 
семінарські заняття. 
5.11. Методи оцінювання: 
− поточний контроль (усне опитування, тестування); 
− підсумковий контроль (екзамен). 
5.12. Мова навчання та викладання. Українська. 

 
5.1. Назва. Етика бізнесу. 
5.2. Тип. За вибором. 
5.3. Рік навчання. 2016/2017. 
5.4. Семестр. І. 
5.5. Лектор, науковий ступінь, посада. Радченко С.Г., доц. 
5.6. Результати навчання. Оволодіння знаннями етичних норм 
професійної діяльності та навичками їх використання. 
5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Історія україн-
ської культури», «Філософія». 
5.8. Зміст. Корпоративна етика як навчальна дисципліна. Етичні 
засади сучасного підприємництва. Професійна етика. Стиль і манери 
ділової людини. Організація й проведення ділових заходів: стандарти 
етикету. Етика у міжнародних ділових стосунках. 
5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби. 
1. Радченко С.Г. Етика бізнесу : навч. посіб. / С.Г. Радченко. – Київ : 

Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2014. – 396 с. 
2. Трофимов В.К. Деловая этика / авт.-сост. В.К. Трофимов. – Ижевск : 

ФГБОХ ВПО Ижевская ГСХА, 2012. – 352 с. 
3. Палеха Ю.І. Етика ділових відносин : навч. посіб. / Ю.І. Палеха.– 

Київ : Кондор, 2008. – 356 с. 
4. Радченко С.Г. Етика бізнесу. Практикум : навч. посіб. / 

С.Г. Радченко – Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т , 2006. – 192 с. 
5. Культура корпорации // Торговое дело. – 2008. – № 5. – 52–61 с. 
6. Статінова Н.П. Етика бізнесу : навч. посіб. / Н.П. Статінова, 

С.Г. Радченко – Київ :  Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2004. – 292 с. 
5.10. Заплановані навчальні заходи та методи викладання. Лекції, 
семінарські, практичні заняття з використанням кейсів, інформа-
ційних технологій. 
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5.11. Методи оцінювання: 
– поточний контроль (опитування, тестування, захист індивідуальних 
проектів); 

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

 
5.1. Назва. Екологія 
5.2. Тип. За вибором. 
5.3. Рік навчання. 2016/2017. 
5.4. Семестр. І. 
5.5. Лектор, науковий ступінь, посада. Бохан А.В., канд. екон. наук, 
доц. 
5.6. Результати навчання. Формування системного розуміння еколо-
гічних процесів і явищ, які набувають особливих форм прояву та 
значення в розвитку суспільства; володіння культурою екологічного 
мислення, екологічного світогляду та знання екологічних законів; 
розуміння визначальних принципів і концептуальних підходів щодо 
економічної оцінки природних ресурсів і потенціалу їх використання; 
формування умінь і навичок аналітичної інтерпретації сучасних еко-
логічних тенденцій та їх прогресивних проявів у професійній діяль-
ності; уміння аналізувати показники стану навколишнього середо-
вища та економічної ефективності природоохоронних заходів; за-
своєння методичних підходів до оцінки природно-ресурсного потен-
ціалу та його екологічно прогресивних форм використання в прак-
тичній діяльності; застосування методів емпіричного та статистич-
ного аналізу щодо визначення стану міжнародного екологічного 
середовища; розуміння основних тенденцій розвитку екологічної 
реклами та механізмів використання сучасних маркетингових 
комунікацій. 
5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Біологія», 
«Географія», «Природознавство», «Основи екології».  
5.8. Зміст. Предмет, зміст і завдання дисципліни. Екосистеми та їх 
значення в функціонуванні біосфери. Науково-технічний прогрес і 
природокористування. Система екологічного управління. Екологічне 
законодавство та правове регулювання еколого-економічних від-
носин. Фінансування та економічне стимулювання екологічної діяль-
ності. Екологічна ефективність екологічних і природоохоронних 
заходів. Техногенне навантаження та галузеві аспекти екології. Меха-
нізм екологізації економіки. Екологічна стандартизація, сертифікація 
та маркування. Екологізація підприємництва. Регіональні екологічні 
проблеми. Екологічна безпека. Міжнародна екологічна діяльність. 
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5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси / засоби. 
1. Бохан А.В. Екологія. Опорний конспект / А.В. Бохан. – Київ : 
КНТЕУ, 2012. – 148 с. 

2. Бохан А.В. Основи екології : Збірник практичних задач / А.В. Бохан. – 
Київ : КНТЕУ, 2010. – 47 с. 

3. Івашура А.А. Еколого-економічна та історична оцінка взаємовід-
носин людини і довкілля / А.А. Івашура, Л.Е. Добрунова. – Харків : 
ХНЕУ, 2011. – 151 с. 

4. Основи екології : підручник / Я.Б. Олійник, П.Г. Шищенко, 
О.П. Гавриленко. – Київ : Знання, 2012. – 558 с. 

5. Екологія: підручник для студентів вищих навчальних закладів / кол. 
авторів; за заг. ред. О.Є. Пахомова. – Харків : Фоліо, 2014. – 666 с. 

6. Мальований М. С. Екологія та збалансоване природокористування : 
навч. посбіник / М.С. Мальований, Г.З. Леськів. – Херсон : Олді-
плюс, 2014. – 316 с. 

5.10 Заплановані  навчальні заходи та методи навчання. Лекції, 
практичні заняття. 
5.11. Методи оцінювання: 
– поточний контроль (опитування, тестування, дайджест, моніторинг 
ринків); 

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

 
5.1. Назва. Фізичне виховання. 
5.2. Тип. Обов’язкова. 
5.3. Рік навчання. 2016/2017, 2017/2018, 2019/2020. 
5.4. Семестр. І–V. 
5.5. Лектор, науковий ступінь, посада. Биковська Л.Б., канд. пед. 
наук, доц. 
5.6. Результати навчання. Формування необхідного обсягу знань, 
умінь та навичок використання засобів фізичної культури і спорту для 
підтримання та зміцнення здоров’я на сьогодні й у майбутній трудо-
вій діяльності. 
5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. Базові знання з 
фізичної культури рівня повної загальної середньої освіти. 
5.8. Зміст. Історія організації фізичної культури. Наукове обґрунту-
вання фізичного виховання та спортивного тренування. Основи про-
фесійно-прикладної фізичної підготовки. Основи здорового способу 
життя студентів. Організація лікарського контролю та самоконтролю 
в процесі фізичного виховання. Гігієнічні основи фізичної культури 
та спорту. Гімнастика. Атлетична гімнастика. Баскетбол. Волейбол. 
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Легка атлетика. Плавання. Рукопашний бій. Спеціальне медичне 
відділення. Настільний теніс. Бадмінтон. Дзюдо. Футбол. Аеробіка. 
Пауерліфтинг. 
5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси / засоби. 
Фізичне виховання у КНТЕУ : зб. метод. матер. – Київ : Київ. нац. 
торг.-екон. ун-т, 2000. 
5.10. Заплановані навчальні заходи та методи викладання. Поєд-
нання традиційних і нетрадиційних методів викладання із вико-
ристанням інноваційних технологій:  
– лекції (оглядова / тематична / лекція-консультація);  
– семінарські / практичні заняття (тренінг / тренажерні завдання / 
робота у групах). 

5.11. Методи оцінювання: 
− поточний контроль (тестування, вправи); 
− підсумковий контроль (залік). 
5.12. Мова навчання та викладання. Українська. 

 
5.1. Назва. Безпека життєдіяльності. 
5.2.Тип. Обов’язкова. 
5.3. Рік навчання. 2016/2017. 
5.4. Семестр. ІІ. 
5.5. Лектор, науковий ступінь, посада. Болілий О.С., ст. викл. 
5.6. Результати навчання. Формування умінь для ідентифікації 
небезпеки, визначення рівня індивідуального та колективного ризику, 
запобігання небезпечним ситуаціям, їх попередження, зменшення ура-
ження для людини, зменшення інших негативних наслідків надзви-
чайних ситуацій, надання першої допомоги, формування здорового 
способу життя. 
5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Основи екології». 
5.8. Зміст. Теоретичні основи безпеки життєдіяльності. Людина  
у структурі системи «людина – навколишнє середовище». Середовище 
у структурі системи «людина – навколишнє середовище». Забезпечення 
захисту. Правове забезпечення безпеки життєдіяльності. Глобальна 
безпека. 
5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси / засоби. 
1. Васійчук В.О. Основи цивільного захисту : навч. посіб. / 

В.О. Васійчук, В.Є. Гончарук, С.І. Качан, С.М. Мохняк. – Львів : НУ 
Львівська політехніка, 2010. – 384 с. 

2. Желібо Є.П. Безпека життєдіяльності: підручник/ Є.П. Желібо, 
В.В. Зацарний. – Київ : Каравела, 2012. – 240 с. 
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3. Запорожець О.І. Безпека життєдіяльності : підручник / О.І. Запо-
рожець, Б.Д. Халмурадов, В.І. Применко. – Київ : Центр навч. літ., 
2013. – 260 с. 

4. Піскунова Л.Є. Безпека життєдіяльності : підручник / Л.Є. Піску-
нова, В.А. Прилипко, Т.О. Зубок. – Київ : Академія, 2012. – 320 с. 

5. Болілий О.С. Безпека життєдіяльності : опор. конспект лекцій / 
О.С. Болілий. – Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2015. – 75 с. 

5.10. Заплановані навчальні заходи та методи викладання. Лекції, 
практичні заняття. 
5.11. Методи оцінювання: 
– поточний контроль (тести, опитування); 
– підсумковий контроль (залік). 
5.12. Мова навчання та викладання. Українська. 

 
5.1. Назва. Соціологія масових комунікацій. 
5.2. Тип. Обов’язкова. 
5.3. Рік навчання. 2016/2017. 
5.4. Семестр. ІІ. 
5.5. Лектор, науковий ступінь, посада. Ванюшина О.Ф., канд. філос. 
наук, доц. 
5.6. Результати навчання. Дисципліна сприяє задоволенню освітніх 
інтересів особистості й розвитку таких компетенцій: формування 
розуміння сутності соціального життя та соціальної структури сус-
пільства, а також навичок аналізу соціальних явиш та процесів. 
5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Історія україн-
ської культури». 
5.8. Зміст. Вступ до соціології масових комунікацій. Соціальна природа 
феномена масової комунікації. Масова комунікація як соціальний інсти-
тут. Засоби масової інформації. Нормативні принципи та теорії функціо-
нування ЗМІ. Формування соціології масових комунікацій: основні ідеї та 
етапи. Новітній етап розвитку соціології масових комунікацій. 
5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси / засоби. 
1. Бориснев С.В. Социология коммуникации : учебн. пособ. / 
С.В. Бориснев. – М. : Издательство Юнити-Дана, 2003. – 240 с. 

2. Науменко Т.В. Социология массовой коммуникации : учеб. пособ. / 
Т.В. Науменко. – СПб. : Питер, 2005. – 288 с. 

3. Федотова Л.Н. Социология  массовой коммуникации: учебник для 
вузов/ Л.Н.  Федотова. – СПб. : Питер, 2005. – 400 с. 

4. Филатова О.Г. Социология массовой коммуникации : учебн. пособ. / 
О.Г. Филатова. – М. : Гардарики, 2006. – 303 с. 
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5. Черных А.И. Социология массовых коммуникаций : учебн. пособ. / 
А.И. Черных. – М. : Издательский дом ГУ ВШЭ, 2008. – 451 с. 

5.10. Заплановані навчальні заходи та методи викладання. Лекції, 
семінарські, практичні заняття. 
5.11. Методи оцінювання: 
− поточний контроль (опитування, тестування); 
− підсумковий контроль (екзамен). 
5.12. Мова навчання та викладання. Українська. 
 
5.1. Назва. Основи журналістики. 
5.2. Тип. Обов’язкова. 
5.3. Рік навчання. 2016/2017. 
5.4. Семестр. ІІ. 
5.5. Лектор, науковий ступінь, посада. Гвоздєв В.М., канд. філол. 
наук, доц., Федоришина І.Л., канд. психол. наук, доц. 
5.6. Результати навчання. Формування у студентів комплексу знань і 
практичних навичок з основ журналістики, теорії та методики журна-
лістської творчості, необхідних для фахової підготовки інформаційних, 
аналітичних та художньо-публцистичних матеріалів для різних видів 
ЗМІ. 
5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Масові комунікації». 
5.8. Зміст. Журналістика як вид творчої діяльності. Принципи та 
функції журналістики. Система ЗМІ. Правові та етичні засади 
журналістської діяльності. Задум, тема, концепція, ідея журналіст-
ського твору. Аргументація в журналістиці. Система жанрів журна-
лістики. Методи журналістської творчості. Особливості організації 
роботи редакцій ЗМК. Кар’єра журналіста та психологія журна-
лістської роботи. 
5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби. 
1. Ахмадулин Е.В. Основы теории журналистики : учеб. пособие / 

Е.В. Ахмадулин. – Ростов н/Д : Феникс, 2009. – 350 с. 
2. Балаклицький М.А. Есе як художньо-публіцистичний жанр: мето-

дичні матеріали для студентів зі спеціальності «Журналістика» / 
М.А. Балаклицький. – Харків : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2007. – 
74 с. 

3. Здоровега В.Й. Теорія і методика журналістської творчості : 
підручник / В.Й. Здоровега. – Львів : ПАІС, 2008. – 276 с. 

4. Михайлин І.Л. Основи журналістики : підручник / І.Л. Михайлин. –  
5-те вид., переробл. та доп. – Київ : ЦУЛ, 2011. – 496 с.  

5. Москаленко А.З. Теорія журналістики : навч. посіб. / 
А.З. Москаленко. – Київ : ЕксОб, 2003. – 334 с. 
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5.10. Заплановані навчальні заходи та методи викладання. Лекції; 
практичні заняття (доповіді, презентації, опитування, ситуаційні 
завдання, тести). 
5.11. Методи оцінювання: 
− поточний контроль (тести, опитування); 
− підсумковий контроль (екзамен). 
5.12. Мова навчання та викладання. Українська. 

 
5.1. Назва. Правознавство. 
5.2. Тип. Обов’язкова. 
5.3. Рік навчання. 2016/2017. 
5.4. Семестр II. 
5.5. Лектор, науковий ступінь, посада. Мушенок В.В., канд. юр. 
наук, доц., Сухацький Р.П., канд. іст. наук, доц., Банк Р.О., канд. юр. 
наук, ст. викл., Дроздюк Т.М., ст. викл. 
5.6. Результати навчання. Формулювання правової культури, що 
включає усвідомлення права як найвищого регулятора відносин між 
громадянами і державою. 
5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Право» повної 
загальної середньої освіти. 
5.8. Зміст. Основи теорії держави. Загальне поняття права. Норми 
права. Джерела права. Система права. Реалізації права. Поняття за-
конності і право порядку. Правопорушення та юридична відповідаль-
ність. Поняття цивільного права. Суб’єкти цивільного права. 
Цивільно-правові угоди (правочини). Представництво в цивільному 
праві. Зобов’язальне право. Шлюбно-сімейне законодавство. Поняття 
та виникнення трудових правовідносин. Припинення трудових право-
відносин. Правове регулювання робочого часу і часу відпочинку. 
Трудова дисципліна, дисциплінарна та матеріальна відповідальність. 
Правове регулювання трудових спорів. Адміністративний примус та 
адміністративна відповідальність. Загальне поняття кримінального 
права та кримінальної відповідальності. 
5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби. 
1. Марчук В.М. Основні поняття та категорії права / В.М. Марчук,  
Л.В. Ніколаєва. - Київ : Істина, 2002. – 210 с. 

2. Кунченко-Харченко В.І. Правознавство : навч. посіб. для студ. вищ. 
навч. закладів / В.І. Кунченко-Харченко, В.Г. Печерський, 
Ю.Ю. Трубін. - Київ : Кондор, 2011. - 474 с. 

3. Основи правознавства України : навч. посіб. / за ред. Ю.І. Крегула. – 
Київ : КНТЕУ, 2014. – 320 с. 
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4. Залипецький М.Т. Правознавство / М.Т. Залипецький, В.Т. Машика. – 
Ужгород : Т. : Ліра, 2013. – 310 с. 

5. Правознавство: підручник / О.В. Дзера (відпов. ред.), - 10-е вид., 
перероб. і доп. – Київ : Юрінком Інтер, 2008. – 260 с. 

5.10. Заплановані навчальні заходи та методи викладання. 
Поєднання традиційних та нетрадиційних методів викладання із 
використанням інноваційних технологій. Лекції (оглядова/ тематична 
/ проблемна/ лекція- консультація/ лекція - конференція), семінарські 
практичні, (тренінг/ презентація/ дискусія/ комунікативний метод/ 
імітація) заняття, самостійна робота, консультації. 
5.11. Методи оцінювання. 
− поточний контроль (опитування, письмові роботи, ситуаційні 

завдання); 
− підсумковий контроль (екзамен). 
5.12. Мова навчання та викладання. Українська. 
 
5.1. Назва. Зарубіжна література. 
5.2. Тип. За вибором. 
5.3. Рік навчання. 2016/2017. 
5.4. Семестр. ІІ. 
5.5. Лектор, науковий ступінь, посада. Циганок О. М., докт. філол. 
наук., проф.  
5.6. Результати навчання. Засвоєння основних історичних особи-
востей розвитку світового літературного процесу знання національних 
особливостей літератур різних народів, уміння розрізняти й аналізувати 
спільні та відмінні риси в традиціях, духовних цінностях та літера-
турних уподобаннях різних літературно-мистецьких епох. 
5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Зарубіжна 
література» рівня середньої школи. 
5.8. Зміст. Антична література. Література епохи Середньовіччя і 
Відродження. Західноєвропейська література ХVII–XVII ст. Літературні 
напрями і течії. Література ХІХ–ХХ ст. Романтизм, реалізм, модернізм, 
авантюризм (представники). 
5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби. 
1. Андреев Л.Г. Зарубежная литература XX века : учеб. пособ. / 

Л.Г. Андреев, А.В. Карельский, Н.С. Павлова и др. ; под ред. 
Л.Г. Андреева. – 2-е изд. испр. и доп. – М. : Высш. шк., 2004. – 559 с. 

2. Давиденко Г.Й. Історія зарубіжної літератури ХVIIІ ст. / Г.Й. Дави-
денко, М.О. Величко. – Київ : Центр навч. літ., 2007. – 210 с. 

3. Давиденко Г.Й. Історія зарубіжної літератури ХІХ – початку ХХ ст. / 
Г.Й. Давиденко, М.О. Величко. – Київ : Центр навч. літ., 2007. – 250 с. 
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4. Давиденко Г.Й. Історія зарубіжної літератури ХХ ст. / Г.Й. Давиденко, 
Г.М. Стрильчук. – Київ : Центр навч. літ., 2007. – 190 с. 

5. Толмачёв В.М. Зарубежная литература конца XIX – начала XX века : 
учебник / В.М. Толмачёв: – Киев: Академия, 2003. – 496 с. 

5.10. Заплановані навчальні заходи та методи викладання. Лекції, 
бесіда, навчальна дискусія, проблемний виклад, дослідницький метод. 
5.11. Методи оцінювання: 
− поточний контроль (опитування, тестування, контрольні роботи); 
− підсумковий контроль (екзамен). 
5.12. Мова навчання та викладання. Українська. 

 
5.1. Назва. Українська література і фольклор. 
5.2. Тип. За вибором. 
5.3. Рік навчання. 2016/2017. 
5.4. Семестр. ІІ. 
5.5. Лектор, науковий ступінь, посада. Шашенко С. Ю., канд. пед. 
наук, доц. 
5.6. Результати навчання. Засвоєння основних особливостей україн-
ської літератури на всіх етапах розвитку, знання основних літературних 
течій і напрямів української літератури, володіння прийомами літе-
ратурно-критичного аналізу художнього твору, удосконалення кри-
тичного мислення, уміння доцільно використовувати науково-критичну 
літературу. 
5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Українська 
література» рівня середньої школи. 
5.8. Зміст. Усна народна творчість. Давня українська література  
IX–XVIII ст. (літописи, спадщина Григорія Сковороди). Українська 
нова література. Творчість І.П. Котляревського, Г. Квітки – Осно-
в’яненка, Є. Гребінки, Т. Шевченка, М. Вовчка, І. Нечуя-Левицького, 
П. Куліша, П. Мирного. Український театр «корифеїв». Українська 
сучасна (новітня) література (XX – поч. XXI ст.) М. Коцюбинський, 
В. Стефаник, І. Франко, Моя Українка. Письменники «Розстріляного 
відродження» О. Довженко, Ліна Костенко та ін. Основні тенденції 
сучасного літературного процесу. 
5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби. 
1. Історія української літератури ХІХ століття (70-90-ті роки) : у 2-х 

кн. : підруч. для вузів / за ред. О.Д. Гнідан. – Київ : Вища шк., 
2003. – 190 с. 

2. Історія української літератури кінця ХІХ – початку ХХ ст. / за ред. 
П.П. Хропка. – Київ : Вища шк., 1991. – 201 с. 
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3. Історія української літератури ХІХ століття : навч. посіб. : у 3 т. / 
за ред. М.І. Яценка. – Київ : Либідь, 1995. – 210 с. 

4. Руснак І.Є. Український фольклор : навч. посібн. / І.Є. Руснак. – 
Київ : Академія, 2010. – 304 с. 

5. Солод Ю. Українська класична література / Ю. Солод. – Київ : 
Вид-во «Світло знань», 2006. – 275 с. 

5.10. Заплановані навчальні заходи та методи викладання. Лекції, 
бесіда, навчальна дискусія, проблемний виклад, дослідницький метод. 
5.11. Методи оцінювання: 
− поточний контроль (опитування, тестування, контрольні роботи); 
− підсумковий контроль (екзамен). 
5.12. Мова навчання та викладання. Українська. 

 
5.1. Назва. Економічна теорія. 
5.2. Тип. Обов’язкова.  
5.3. Рік навчання. 2017/2018. 
5.4. Семестр. ІІІ. 
5.5. Лектор, науковий ступінь, посада. Хрустальова В.В., канд. 
екон. наук, доц. 
5.6. Результати навчання. Формування економічної культури мислен-
ня та пізнання економічних відносин суспільства. 
5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Економіка» 
рівня середньої школи. 
5.8. Зміст. Предмет і метод економічної теорії. Економічні категорії і 
закони. Механізм використання економічних законів. Виробництво 
матеріальних благ і послуг. Внутрішня структура виробництва.  
Економічні потреби та інтереси. Соціально-економічний устрій 
суспільства. Економічна система і закони її розвитку. Товарна форма 
організації суспільного виробництва. Тенденції розвитку товарного 
виробництва. Товар і гроші. Капітал як економічна категорія. Оборот 
капіталу. Показники обороту капіталу. Капітал сфери обігу. Ринок, 
його сутність і функції. Моделі ринку. Конкуренція і ціноутворення. 
Підприємництво в ринковій економіці. Витрати виробництва і прибуток. 
Доходи, їхні джерела і розподіл. Суспільне відтворення. Заробітна 
плата: суть, функції та різні види систем. Аграрні відносини та їх 
особливості. Суспільний продукт, його основні форми. Суть і функції 
фінансової системи. Економічний розвиток. Зайнятість та відтворення 
робочої сили. Сутність і структура світового господарства. Форми 
міжнародних економічних відносин. Економічні аспекти глобальних 
проблем, їх вплив на економічний розвиток України. 
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5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби. 
1. Гальчинський А.С. Економічна теорія : підручник / А.С. Галь-
чинський, П.С. Єщенко, Ю.І. Палкін. – Вища школа, 2007. – 503 с. 

2. Економічна теорія: Політекономія : підручник / В.Д. Базилевич, 
В.М. Попов, К.С. Базилевич, Н.І. Гражевська. – 7-ме вид. – Київ : 
Знання-Прес, 2008. 

3. Економічна теорія : підручник / за ред. В.М. Тарасевича. – Київ : 
Центр навчальної літератури, 2006. - 784 с. 

4. Мочерний С.В. Політична економія : навч. посіб. / С.В. Мочерний, 
Я.С. Мочерна. – 2-ге вид. – К. : Знання, 2007. – 684 с. 

5. Політична економія : навч. посіб. / К.Т. Кривенко, В.С. Савчук, 
О.О. Беляєв та ін. – К. : КНЕУ, 2006. 

5.10. Заплановані навчальні заходи та методи викладання. Лекції, 
семінарські, практичні заняття з використанням інформаційних 
технологій. 
5.11. Методи оцінювання: 
− поточний контроль (опитування, тестування, творчі завдання, задачі); 
− підсумковий контроль (екзамен). 
5.12. Мова навчання та викладання. Українська. 

 
5.1. Назва. Маркетинг. 
5.2. Тип. Обов’язкова. 
5.3. Рік навчання. 2017/2018. 
5.4. Семестр. ІІІ. 
5.5. Лектор, науковий ступінь, посада. Ткаченко Н.Б., канд. екон. 
наук, доц. 
5.6. Результати навчання. Формування наукового світогляду та 
спеціальних знань з теорії, методології маркетингу, вміння прийняття 
рішень на підприємстві на основі маркетингу для задоволення потреб 
споживачів та забезпечення ефективності діяльності підприємства. 
Засвоєння студентами методичного інструментарію маркетингу, 
оволодіння навичками творчого критичного підходу до оцінки 
викладених у спеціальній, методичній літературі точок зору щодо 
маркетингу, діючого механізму реалізації маркетингу на підприєм-
ствах України та розроблення обґрунтованих пропозицій щодо його 
удосконалення; забезпечити вироблення вмінь та навичок впровадження 
і використання маркетингу в практиці діяльності підприємств; навчити 
конкретним прийомам поведінки та активної маркетингової діяльності в 
умовах динамічного маркетингового середовища; забезпечити зацікав-
леність студентів в активній навчальній та науково-дослідній роботі. 
5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Економічна теорія». 
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5.8. Зміст. Маркетинг: концепції та середовище функціонування. 
Маркетингове середовище: сутність, склад, характеристика. Цілі, зав-
дання та види маркетингу. Маркетингові дослідження: види, методи, 
завдання та ефективність. Моделювання поведінки покупців. Сутність 
та ознаки сегментації ринку. Маркетингова товарна політика. Маркетин-
гова цінова політика. Маркетингова політика розподілу. Маркетингова 
комунікаційна політика. Управління маркетинговою діяльністю. 
5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби. 
1. Астахова. Маркетинг : навч. посіб. / Харківський національний 
економічний ун-т. – Xарків : Вид. ХНЕУ, 2006. – 208 с. 

2. Балабанова Л.В. Маркетинг : підручник / Л.В. Балабанова. – 2-ге вид., 
переробл. і доповн. – Київ : Знання-Прес, 2004. – 645 с. 

3. Бондаренко И.В. Современный маркетинг в схемах, рисунках, 
таблицах, терминологических пояснениях : учеб. пособие / И.В. Бонда-
ренко, В.И. Дубницкий. – Донецк : Юго-Восток, Лтд, 2002. – 354 с. 

4. Гаркавенко С.С. Маркетинг : підручник / С.С. Гаркавенко. – 5-те вид., 
доповн. – Київ : Лібра, 2007. – 720 с. 

5. Парсяк В.І. Маркетинг: від теорії до практики : навч. посіб. для студ. 
вищ. навч. закл. / В.І. Парсяк. – Київ : Наук. думка, 2007. – 256 с. 

5.10. Заплановані навчальні заходи та методи викладання. Лекції 
(оглядові, тематичні, проблемні, лекції-консультації); практичні (тре-
нінг, презентація, дискусія, комунікативний метод, метод кейс-стаді, 
робота в малих групах, інше). 
5.11. Методи оцінювання: 
− поточний контроль (тестування, усне / письмове опитування, пере-
вірка підготовленого огляду, звіту, презентації, задачі, ситуаційні 
завдання тощо); 

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

 
5.1. Назва. Менеджмент. 
5.2. Тип. Обов’язкова. 
5.3. Рік навчання. 2017/2018. 
5.4. Семестр. ІІІ. 
5.5. Лектор, науковий ступінь, посада. Бай С.І., д-р екон. наук, 
зав.каф., Сичова Н. В., док. екон. наук, Науменко Р.А., д-р держ. упр., 
Безус А.М., канд. техн. наук. 
5.6. Результати навчання. Формування у майбутніх фахівців сучас-
ного управлінського мислення та системи спеціальних знань у сфері 
менеджменту, розуміння концептуальних основ системного управ-
ління організаціями; набуття умінь аналізу внутрішнього та зовні-
нього середовища організації та прийняття адекватних управлінських 
рішень. 
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5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Економічна 
теорія». 
5.8. Зміст. Сутність, роль та методологічні основи менеджменту. 
Історія розвитку менеджменту. Закони, закономірності та принципи 
менеджменту. Функції менеджменту та процес управління. Плану-
вання як загальна функція менеджменту. Організування як загальна 
функція менеджменту. Мотивування як функція менеджменту. Контро-
лювання як загальна функція менеджменту. Регулювання як загальна 
функція менеджменту. Методи менеджменту. Управлінські рішення. 
Інформація та комунікації в менеджменті. Керівництво та лідерство. 
Відповідальність та етика у менеджменті. Ефективність менеджменту. 
5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби. 
1. Кузьмін О. Є. Менеджмент : навч. посіб. / О.Є. Кузьмін, Н.Т. Мала, 

О.Г. Мельник, О.Р. Саніна. – Львів : Вид-во Львівської політехніки, 
2012. – 240 с. 

2. Менеджмент : підручник / Т.Л. Мостенська, В.О. Новак, М.Г. Луцький, 
О. В. Ільєнко. – 2-ге вид. – Київ : Кондор, 2012. – 758 с. 

3. Основи менеджменту : підручник [для студ. вищ. навч. закл.] /  
кол. _ед.. ; за _ед.. А. А. Мазаракі, І. В. Чумаченко. – Х. : Фоліо, 
2014. – 846 с. 

4. Менеджмент : навч. посіб. / Г.Є. Мошек, Ю.В. Поканевич, 
А.С. Соломко. – Київ : Кондор, 2009. – 375 с. 

5. Стадник В. В. Менеджмент : підручник. Вид. 2-ге, виправлене, 
доповнене / В.В. Стадник, М.А. Йохна. – Київ : Академвидав, 
2010. – 472 с. 

5.10. Заплановані навчальні заходи та методи викладання. 
Поєднання традиційних і нетрадиційних методів викладання з 
використанням інноваційних технологій: лекції (оглядові, тематичні, 
проблемні); практичні заняття (презентації, дискусії, робота в малих 
групах, кейс-стаді, рольові та ділові ігри, практичні вправи). 
5.11. Методи оцінювання: 
– поточний контроль (тестування, перевірка індивідуальних завдань, 
ситуаційних вправ, аналітично-розрахункових та творчих задач, 
захист індивідуальних та групових проектів); 

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

 
5.1. Назва. Товарознавство. 
5.2. Тип. Обов’язкова. 
5.3. Рік навчання. 2017/2018. 
5.4. Семестр. ІІІ. 
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5.5. Лектор, науковий ступінь, посада. Осієвська В.В., канд. техн. 
наук, доц.; Пірковіч К.А. канд. техн. наук, Романенко О.В., канд. техн. 
наук, доц. 
5.6. Результати навчання. Після вивчення дисципліни студенти мають 
знати: терміни, визначення, поняття, класифікації, що стосуються 
продовольчих та непродовольчих товарів; фактори формування спожив-
них властивостей, якості, асортименту продовольчих та непродовольчих 
товарів у процесі виробництва, методи контролю і збереження якості 
зазначених товарів у сфері обігу; нормативну документацію. Студенти 
повинні вміти: аналізувати, оцінювати і прогнозувати стан та перс-
пективи розвитку ринку різних груп продовольчих та непродовольчих 
товарів; визначати й оцінювати ознаки, споживні властивості і 
показники якості сировини і матеріалів, необхідних для виробництва 
продовольчих та непродовольчих товарів; користуватися норматив-
ними документами, аналізувати і оцінювати структуру асортименту 
продовольчих та непродовольчих товарів; контролювати й оцінювати 
якість товарів згідно з нормативними документами, забезпечувати їх 
збереження у процесі товаропросування. 
5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Хімія», «Фізика». 
5.8. Зміст. Основні категорії товарознавства. Принципи класифікації 
продовольчих та непродовольчих товарів. Закономірності формування 
споживних властивостей різних груп продовольчих та непродоволь-
чих товарів. Асортимент та споживні властивості продовольчих та 
непродовольчих товарів. Вимоги до якості та методи оцінки якості 
продовольчих та непродовольчих товарів. Умови зберігання і транс-
портування різних груп продовольчих та непродовольчих товарів. 
Чинники, що впливають на збереження якості продовольчих та 
непродовольчих товарів під час їх зберігання, транспортування та 
реалізації. 
5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби. 
1. Михайлов В.І. Непродовольчі товари : підручник / В.І. Михайлов, 
Т.Г. Глушкова, О.І. Зельніченко. – К. : Книга, 2005. – 321 с. 

2. Коммерческое товароведение : учебник / В.И. Теплов, М.В. Сероштан, 
В.Е. Боряев, В.А. Панасенко. – 3-е изд. – М. : Дашков и Ко, 2001. – 
274 с. 

3. Ходыкин А.П. Товароведение непродовольственных товаров: 
учебник / А.П. Ходыкин. – М. : Дашков и К, 2009. – 544 с. 

4. Сирохман І.В. Товарознавство продовольчих товарів : підручник / 
І.В. Сирохман, І.М. Задорожний, П.Х. Пономарьов. – К., 2002. 
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5. Притульська Н.В. Продовольчі товари (лабораторний практикум) : 
навч. посіб. / Н.В. Притульська, Г.Б. Рудавська, В.А. Колтунов. – К. : 
Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2007. – 505 с. – (Сер. «Товарознавство»). 

5.10. Заплановані навчальні заходи та методи викладання. Поєд-
нання традиційних та нетрадиційних методів викладання з вико-
ристанням інноваційних технологій: лекції (тематичні, проблемні); 
лабораторні заняття (лабораторні дослідження, робота у малих групах). 
5.11. Методи оцінювання:  
– поточний контроль (тестування, усне / письмове опитування, 
перевірка підготовленого індивідуального завдання); 

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

 
5.1. Назва. Практична стилістика. 
5.2. Тип. За вибором. 
5.3. Рік навчання. 2017/2018. 
5.4. Семестр. ІІІ. 
5.5. Лектор, науковий ступінь, посада. Шашенко С.Ю., канд. пед. 
наук, доц. 
5.6. Результати навчання. Знання змісту й основних категорій стиліс-
тики, правильне застосування особливостей кожного стилю української 
мови, уміння аналізувати лист (його зміст, структуру, призначення), 
створення власних висловлювань відповідно до сучасних стильових 
норм. 
5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Українська мова 
(за професійним спрямуванням)», «Українська література та фольклор». 
5.8. Зміст. Стилістика як лінгвістичне вчення, фонетична стилістика 
та її одиниці. Стилістичне використання лексичних, морфологічних 
засобів мови. Синтаксичні засоби стилістики. 
5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби. 
1. Гнідан О.Д. Історія української літератури ХІХ століття (70–90-ті 
роки) : підруч. для вузів : у 2 кн. / за ред. О.Д. Гнідан. – Київ : Вища 
шк., 2003. – 120 с. 

2. Дудик П.С. Стилістика української мови : посібник / П.С. Дудик. – 
Київ : «Академія», 2005. – 320 с. 

3. Солод Ю. Українська класична література. – Київ : Вид-во «Світло 
знань», 2006. – 158 с. 

4. Хропко П.П. Історія української літератури кінця ХІХ – початку 
ХХ ст. / за ред. П.П. Хропка. – Київ : Вища шк., 1991. – 231 с. 

5. Яценко М.І. Історія української літератури ХІХ століття : навч. 
посіб. : у 3 т. / за ред. М.І. Яценка. – Київ : Либідь, 1995. – 263 с. 
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5.10. Заплановані навчальні заходи та методи викладання. Лекції, 
бесіда, навчальна дискусія, проблемний виклад, дослідницький метод. 
5.11. Методи оцінювання: 
− поточний контроль (тести, опитування); 
− підсумковий контроль (залік). 
5.12. Мова навчання та викладання. Українська. 

 
5.1. Назва. Професійна етика. 
5.2. Тип. За вибором. 
5.3. Рік навчання. 2017/2018. 
5.4. Семестр. ІІІ. 
5.5. Лектор, науковий ступінь, посада. Голік О.В., канд. наук соц. 
комунікацій, доц. 
5.6. Результати навчання. Формування розуміння етичних проблем, 
які можуть виникнути під час професійної діяльності, та сприяння 
опануванню основних навичок їх вирішення. 
5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Масові кому-
нікації», «Маркетинг», «Основи журналістики». 
5.8. Зміст. Сутність і норми етики, її роль у суспільстві. Структура 
етики як науки: емпірична, педагогічна, професійна, нормативна, за-
гальна теорія моралі, історія етичної думки. Професійна етика: сут-
ність, принципи, функції. Світоглядні підходи до питання соціальної 
ролі та етики зв’язків з громадськістю. Права й обов’язки марке-
толога, рекламіста та фахівця зв’язків з громадськістю в контексті норм 
етики. Поняття етичності реклами. Принципи класифікації критеріїв 
етичності реклами. Різновиди неетичної реклами. Рівні регулювання 
маркетингової діяльності, реклами та зв’язків з громадськістю: дер-
жавний, корпоративний, громадський, професійний, споживчий, мен-
тальний, авторський, міжнародний. Саморегулювання як сфера 
діяльності громадських професійних організацій маркетологів, рекла-
містів, фахівців зі зв’язків з громадськістю. Професійно-етичні кодекси 
поведінки як засіб регулювання маркетингової, рекламної та PR-
діяльності. Професійна освіта як джерело формування особистості 
фахівця. Ознаки професіоналізму фахівця з маркетингу, реклами та 
зв’язків з громадськості. 
5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби. 
1. Ботавина Р.Н. Этика деловых отношений : учеб. пособие [для вузов] / 
Р.Н. Ботавина. – М. : Финансы и статистика, 2001. – 208 с. 
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2. Бучацька І.О. Ділові переговори : навч. пос. [для студ. вищих навч. 
закл.] / І.О. Бучацька, Т.В. Дубовик. – Київ. : Київ. нац. торг.-екон. 
ун-т, 2012. – 252 с. 

3. Королько В.Г. Зв’язки з громадськістю. Наукові основи, методика, 
практика : підруч. [для студ. вищ. навч. закл.] / В.Г. Королько, 
О.В. Некрасова. – 3-тє вид., доповн. і переробл. – Київ : Києво-
Могилян. акад., 2009. – 831 с. 

4. Основи реклами і зв’язків з громадськістю : підручник / за заг. ред. 
В.Ф. Іванова, В.В. Різуна. – Київ : Київ. ун-т, 2011. – 431 с.  

5. Ромат Е. Реклама : теория и практика : стандарт третього поколения : 
учебник [для вузов] / Е. Ромат, Д. Сендеров. – 8-е изд. – СПб. : Питер, 
2013. – 512 с.  

5.10. Заплановані навчальні заходи та методи викладання. Лекції, 
практичні заняття (презентації, ситуаційні завдання). 
5.11. Методи оцінювання:  
− поточний контроль (тести, опитування, перевірка презентацій); 
− підсумковий контроль (залік). 
5.12. Мова навчання та викладання. Українська. 
 
5.1. Назва. Правове забезпечення реклами та зв’язків з 
громадськістю. 
5.2. Тип. За вибором. 
5.3. Рік навчання. 2017/2018. 
5.4. Семестр. ІІІ. 
5.5. Лектор, науковий ступінь, посада. Микитенко Л.А., канд. юрид. 
наук, доц. 
5.6. Результати навчання. Ознайомлення з місцем і роллю інформа-
ційного законодавства як самостійної комплексної галузі в національ-
ній правовій системі України, регулюванні інформаційних відносин у 
медіа, рекламній та PR-діяльності, забезпеченні конституційного 
права на інформацію. 
5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Правознавство». 
5.8. Зміст. Передумови формування та місце інформаційного законо-
давства в національній правовій системі України: галузь права чи 
галузь законодавства. Методологічні проблеми систематизації та коди-
фікації інформаційного законодавства України як перспективні напрями 
розвитку національного інформаційного законодавства. Інформація як 
об’єкт права: питання законодавчого закріплення окремих видів інфор-
мації (офіційно документованої, масової, інформації про особу та ін.). 
Система інформаційних прав та свобод людини та громадянина в Україні: 
проблеми забезпечення доступу до інформації (гарантії, правова охорона). 
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Правовий статус конфіденційної інформації. Комерційна таємниця. 
Банківська таємниця. Професійна та службова таємниця в медіа, 
рекламній та PR-діяльності. 
5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби. 
1. Бачило И.Л. Информационное право: Основы практической инфор-

матики : учеб. пособие / И.Л. Бачило ; Ин-т государства и права 
РАН. – М. : Юринформцентр, 2001. – 214 с. 

2. Залипецький М.Т. Правознавство / М.Т. Залипецький, 
В.Т. Машика. – Ужгород : Т. : Ліра, 2013. – 213 с. 

3. Костецька Т.А. Право на інформацію в Україні / Т.А. Костецька. – 
Київ : НАН України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького; 
Вища шк. права, 1998. – 145 с. 

4. Правознавство: підручник / О.В. Дзера (відпов. ред.), - 10-е вид., 
переробл. і доповн. – Київ : Юрінком Інтер, 2008. – 219 с. 

5. Актуальні проблеми систематизації інформаційного законодавства 
України // Правова держава : щорічні наукові праці, 2003. – С. 14. 

5.10. Заплановані навчальні заходи та методи викладання. Лекції, 
бесіда, навчальна дискусія, проблемний виклад, дослідницький метод. 
5.11. Методи оцінювання: 
– поточний контроль (опитування, тестування, контрольні роботи); 
– підсумковий контроль (екзамен). 
5.12. Мова навчання та викладання. Українська. 
 
5.1. Назва. Консюмерське право. 
5.2. Тип. За вибором. 
5.3. Рік навчання. 2017/2018. 
5.4. Семестр. IІІ. 
5.5. Лектор, науковий ступінь, посада. Микитенко Л.А., канд. юр. наук, 
доц. 
5.6. Результати навчання. Вивчення дисципліни передбачає підготовку, 
в результаті якої студенти повинні знати: основні поняття та складові 
системи споживчого права; загальне та спеціальне законодавство 
України в сфері захисту прав споживачів; основоположні принципи 
діяльності державних органів з питань захисту прав споживачів та їх 
повноваження; права та обов’язки споживачів; способи захисту прав 
споживачів; особливості застосування відповідальності за порушення 
прав споживачів. Студенти повинні вміти: орієнтуватися у чинному 
споживчому законодавстві, вміти правильно тлумачити чинне 
законодавство і застосовувати його на практиці. 
5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни: «Правознавство». 
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5.8. Зміст. Поняття споживчого права як правового інституту. Консу-
меризм як всесвітній соціально-політичний рух. Правові основи та 
характеристика Концепції державної політики у сфері захисту прав 
споживачів. Державний захист своїх прав та гарантований рівень 
споживання як основні права споживачів. Загальна характеристика 
основних прав та обов’язків споживачів. Організаційно-правове регу-
лювання захисту прав споживачів. Система і повноваження органів 
влади у сфері захисту прав споживачів. Відповідальність за порушення 
законодавства про захист прав споживачів. 
5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби. 
1. Попондопуло В.Ф. Коммерческое (предпринимательское) право / 

В.Ф. Попондопуло : Юристъ, 2006. – 165 с. 
2. Іваненко Л.М. Правове регулювання захисту прав споживачів : 

навч. посіб. / Л.М. Іваненко. – Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 
2008. – 178 с. 

3. Ніколаєва Л.В. Комерційне право : навч. посіб. / Л.В. Ніколаєва, 
Л.А. Микитенко. – Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2012. – 125 с. 

4. Язвінська О.М. Історія консюмеризму : навч. посіб. / О.М. Язвінська. – 
вид. 2-ге, доповн. і переробл. – Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 
2003. – 321 с. 

5. Іваненко Л.М. Захист прав споживачів : підручник / Л.М. Іваненко, 
О.М. Язвінська. – Київ : Юрінком Інтер, 2014. – 128 с. 

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

– підсумковий контроль (екзамен). 
5.12. Мова навчання та викладання. Українська. 
 
5.1. Назва. Філософія (Логіка). 
5.2. Тип. Обов’язкова. 
5.3. Рік навчання. 2017/2018. 
5.4. Семестр. ІV. 
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5.5. Лектор, науковий ступінь, посада. Хоружий Г.Ф., д-р філ. наук, 
проф., Ліпін М.В., канд. філос. наук, доц. 
5.6. Результати навчання. Формування філософської культури 
мислення та пізнання навколишнього світу і самого себе, навичок 
застосування філософської методології. Здобуття знань з основних 
категорій, законів і форм логічного мислення, формування на цій 
основі логічної культури особистості. 
5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Історія україн-
ської культури», «Основи логіки». 
5.8. Зміст. Філософія як універсальний тип знань. Онтологія. Філо-
софське розуміння світу. Філософська антропологія. Філософія 
людини. Філософія свідомості. Гносеологія. Філософія пізнання. 
Діалектика – загальна теорія розвитку. Філософія суспільства. Філо-
софія економіки. Філософія моралі. Філософія релігії. Філософія куль-
тури. Філософія цивілізації. Поняття логіка як науки. Логічні операції 
з поняттями. Судження. Закони правильного мислення. Дедуктивні 
умовиводи. Індуктивні умовиводи. Гіпотеза. Логічні операції спросту-
вання і доведення. 
5.9. Рекомендовані джерела  та інші навчальні ресурси/засоби. 
1. Кулагін Ю.І., Войціцька І.В. Логіка : навч. посіб. / Ю.І. Кулагін, 

І.В. Войціцька. – Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2014. – 94 с. 
2. Хоменко І.В. Логіка: теорія та практика : підручник для студ. вищ. 

навч. закл. / І.В. Хоменко. – Київ : Центр навч. літ., 2010. – 398 с. 
3. Билецкий И.П. Логика : учеб. пособие для студентов высших учеб. 

Заведений / И.П. Билецкий, О.Н. Кузь, В.А. Черненко. – Київ : 
Кондор, 2007. – 147 с. 

4. Синяков С.В. Философия экономики : учеб. пособие для высш. 
учеб. заведений / отв. ред. С.В. Синяков. – Київ : Альтерпресс, 
2002. 

5. Потоцкая Ю.И. Хрестоматия по учебной дисциплине «Фило-
софия» для студ. всех спец. всех форм обучения / Ю.И. Потоцкая, 
И.В. Тарасенко, В.А. Черненко. – Харків : ХНЭУ, 2005. – 256 с. 

5.10. Заплановані навчальні заходи та методи викладання. 
Проблемні лекції, практичні завдання з використанням ситуаційних 
вправ та логічних задач, тренінги 
5.11. Методи оцінювання. 
– поточний контроль (усне опитування, перевірка індивідуальних 

завдань, колоквіум, тестування); 
– підсумковий контроль (екзамен). 
5.12. Мова навчання та викладання. Українська. 
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5.1. Назва. Економіка підприємства. 
5.2. Тип. Обов’язкова. 
5.3. Рік навчання. 2017/2018. 
5.4. Семестр. ІV. 
5.5. Лектор, науковий ступінь, посада. Трубей О.М., канд. екон. наук, 
доц. 
5.6. Результати навчання. Формування у студентів сучасного еконо-
мічного мислення і системи спеціальних знань про базові поняття 
щодо господарсько-фінансової діяльності підприємства, змісту окремих 
напрямів цієї діяльності та їх взаємозв’язку, системи показників, що її 
характеризують. 
5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Економічна теорія». 
5.8. Зміст. Підприємство в соціально-орієнтованій ринковій економіці. 
Напрями діяльності підприємства. Планування діяльності підприємства. 
Продукція підприємства. Виробнича програма підприємства. Виробнича 
потужність підприємства. Ресурсний потенціал підприємства. Трудові 
ресурси підприємства. Майнові ресурси (активи) підприємства. Фінансові 
ресурси (капітал) підприємства. Поточні витрати підприємства та собі-
вартість продукції. Доходи та цінова політика підприємства. Фінан-
сові результати діяльності підприємства. Ефективність діяльності та 
методичні засади її оцінки. Фінансово-майновий стан підприємства та 
методи його оцінювання. Конкурентоспроможність підприємства. Сучасні 
теорії та моделі розвитку підприємства. Економічна безпека підприємства 
та його антикризова діяльність. 
5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби. 
1. Бланк И.А. Концептуальные основы финансового менеджмента / 
И.А. Бланк. – Київ : Ника-центр, Эльга, 2003. – 365 с. 

2. Бойчик I. М. Економіка підприємства : навч. посіб. – Київ : Атіка, 
2004. – 480 с. 

3. Горфинкель В.Я. Экономика предприятия : учебник. – 3-е изд. – 
М. : ЮНИТИ, 2003. – 742 с. 

4. Покропивний С.Ф. Економіка підприємства : підручник / за заг. ред. 
С.Ф. Покропивного. – Вид. 2-ге, переробл. та доповн. – Київ : Київ. 
нац. торг.-екон. ун-т, 2000. – 520 с. 

5. Економіка підприємства : підручник / [І.О. Чаюн, Г.М. Богославець, 
Л.Л. Стасюк та ін.] ; за заг. ред. Н.М. Ушакової. – Київ : Київ. нац. 
торг.-екон. ун-т, 2005. – 452 с. 

5.10. Заплановані навчальні заходи та методи викладання. Лекції, 
практичні заняття, керування індивідуальною роботою студентів. 
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5.11. Методи оцінювання: 
− поточний контроль (опитування, письмові контрольні роботи 

(у тому числі тестування), перевірка індивідуальних завдань); 
− підсумковий контроль (залік). 
5.12. Мова навчання та викладання. Українська. 

 
5.1. Назва. Маркетингові комунікації.  
5.2. Тип. Обов’язкова. 
5.3. Рік навчання. 2017/2018. 
5.4. Семестр. ІV. 
5.5. Лектор, науковий ступінь, посада. Дубовик Т.В., докт. екон. 
наук, проф. 
5.6. Результати навчання. Набуття практичних навичок з таких 
питань, як: розроблення стратегії комунікаційної політики підпри-
ємства; організація та проведення персонального продажу товарів та 
послуг; вибір ефективних методів стимулювання продажу товарів та 
послуг; носіїв реклами та розроблення медіапланів; оцінювання 
існуючих рекламних звернень та написання їх; створення позитивної 
суспільної думки про підприємство (public relations); організація участі 
підприємства у виставці або ярмарку; оцінювання ефективності кому-
нікаційної програми підприємства; вибір конкретного рекламного 
агентства, послугами якого можна скористатися. 
5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Маркетинг». 
5.8. Зміст. Комунікаційна політика в системі маркетингу. Процес 
розроблення комунікаційної програми. Створення комунікаційного 
звернення. Персональний продаж як елемент маркетингових комуні-
кацій підприємства. Форми та методи стимулювання продажу. Засоби 
рекламних комунікацій. Психологічні та естетичні основи реклами. 
Зв’язки з громадськістю як елемент маркетингових комунікацій 
підприємства. Роль ярмарків у комунікаційній політиці. Планування і 
використання засобів комунікації. Організація та контроль комуніка-
ційної діяльності підприємства. 
5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби. 
1. Лук’янець В.С. Маркетингова політика комунікацій  / В.С. Лук’янець. – 
Київ : КНЕУ, 2000. – 378 с. 

2. Примак Т.О. Маркетингові комунікації в системі управління 
підприємством / Т.О. Примак. – Київ : Експерт, 2001. – 384 с. 

3.  Петруня Ю.Є. Маркетинг : навч. посіб. / Ю.Є. Петруня. – К. : Знання, 
2007. – 325 с. 

4. Ромат Е.В. Реклама / Е.В. Ромат. – СПб. : Питер, 2007. – 480 с. 



63 

5. Ромат Е. Реклама : теория и практика : стандарт третього поко-
ления / Е. Ромат, Д. Сендеров. – 8-е изд. – СПб. : Питер, 2013. – 
512 с. – (Учебник для вузов). 

5.10. Заплановані навчальні заходи та методи викладання. Поєд-
нання традиційних та нетрадиційних методів викладання із вико-
ристанням інноваційних технологій: лекції (оглядова / тематична / 
проблемна); практичні заняття (презентація, дискусія, модерація, 
моделювання ситуацій, метод кейс-стаді). 
5.11. Методи оцінювання: 
− поточний контроль (тестування, письмове опитування, перевірка 
підготовленого звіту / презентації / ситуаційні завдання); 

− підсумковий контроль (екзамен). 
5.12. Мова навчання та викладання. Українська. 
 
5.1. Назва. Психологія реклами. 
5.2. Тип. Обов’язкова. 
5.3. Рік навчання. 2017/2018. 
5.4. Семестр. ІV. 
5.5. Лектор, науковий ступінь, посада. Зазимко О.В., канд. психол. 
наук, доц. 
5.6. Результати навчання. Вивчення дисципліни дасть змогу сту-
дентам підготуватись до практичної діяльності та оволодіти такими 
спеціальними професійними компетентностями: загальнотеоретичних 
проблем психології реклами; психологічних аспектів комунікації між 
рекламістами та споживачами; психологічних особливостей застосу-
вання різних видів реклами і рекламної діяльності та ін. 
5.7. Обов’язкова попередні навчальні дисципліни. «Менеджмент». 
5.8. Зміст. Загальнотеоретичні проблеми психології реклами. Вплив 
основних напрямів психології на розвиток реклами. Види рекламної 
діяльності. Психологія мотивації у рекламі. Засоби психологічного 
впливу у рекламі. Роль психічних процесів у формуванні рекламних 
образів. Психологічні особливості впливу реклами у масових комуні-
каціях. Методи активізації пошуку творчих ідей. Психологічна ефек-
тивність реклами. Соціокультурні проблеми рекламної діяльності. 
5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби. 
1. Гуревич П.С. Психология рекламы [Текст]: учебник для студ. вузов / 
П.С. Гуревич. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. – 271 с. 

2. Кафтанджиев Х. Гармония в рекламной коммуникации / 
Х. Кафтанджиев. – М. : Изд-во Эксмо, 2005. – 368 с. 

3. Краско Т.И. Психология рекламы : [под ред. Е. В. Ромата] / 
Т.И. Краско. – Харьков : Студцентр, 2002. – 216 с. (Библиотека 
журнала «Маркетинг и реклама»). 
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4. Лебедев-Любимов А.Н. Психология рекламы / А.Н. Лебедев-
Любимов. – СПб. : Питер, 2007. – 384 с. : ил. – (Серия «Мастера 
психологии»). 

5. Мокшанцев Р.И. Психология рекламы: учеб.пособие : [науч.ред. 
М В. Удальцова] / Р.И. Мокшанцев. – М. : ИНФРА-М, Новосибирск : 
Сибирское соглашение, 2009. – 232 с. – (Высшее образование). 

5.10. Заплановані навчальні заходи та методи викладання. 
Поєднання традиційних і нетрадиційних методів викладання з вико-
ристанням 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; перевірка 
підготовленого есе / дайджесту / огляду / звіту / конспекту / 
презентації / тощо); 

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

 
5.1. Назва. Маркетингові дослідження в рекламі та зв’язках із 
громадськістю. 
5.2. Тип. Обов’язкова. 
5.3. Рік навчання. 2017/2018. 
5.4. Семестр. IV. 
5.5. Лектор, науковий ступінь, посада. Яцишина Л.К., канд. техн. 
наук, проф. 
5.6. Результати навчання. Формування у студентів системи знань, 
вмінь, компетентностей і набуття практичних навичок з таких питань, 
як: визначення маркетингової проблеми та розроблення цілей дослі-
дження; створення робочого плану маркетингового дослідження; 
організація та проведення якісних маркетингових досліджень; 
здійснення аналізу результатів маркетингових досліджень за допо-
могою прикладних програм; здійснення аналізу результатів до-
сліджень для їх впровадження в маркетингову та рекламну  діяльність 
підприємства. 
5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Маркетинг». 
5.8. Зміст. Сутність та види маркетингових досліджень. Методичні та 
інформаційні засади проведення маркетингових досліджень. 
Опитування в маркетинговому дослідженні. Кількісні маркетингові 
дослідження. Дослідження якісного характеру. Аналіз маркетингових 
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даних та інтерпретація результатів маркетингових досліджень. 
Неперервні маркетингові дослідження. Маркетингові дослідження 
товарів, ринків. Маркетингові дослідження ціни. Дослідження у сфері 
маркетингових комунікацій. Організація та планування маркетингових 
досліджень. 
5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби. 
1. Гаркавенко С.С. Маркетинг : підруч. для студ. екон. спец. вищ. 
навч. закл. / С.С. Гаркавенко. – Київ : Лібра, 2004. – 712 с. 

2. Дэвис Джоел Дж. Исследования в рекламной деятельности: теория 
и практика : пер. с англ. / Дэвис Джоел Дж. – М. : Издательский 
дом «Вильямс», 2003. – 864 с. 

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

4. Ортинська В.В. Маркетингові дослідження : підручник / 
В.В. Ортинська, О.М. Мельникович. – Київ : Київ. нац. торг.-екон. 
ун-т, 2015. – 436 с. 

5. Старостіна А.О. Маркетингові дослідження національних і між-
народних ринків : підручник / А.О. Старостіна – Київ : ТОВ 
«Лазарит-Поліграф», 2012. – 480 с. 

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

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

 
5.1. Назва. Маркетинг послуг. 
5.2. Тип. За вибором. 
5.3. Рік навчання. 2017/2018. 
5.4. Семестр. ІV. 
5.5. Лектор, науковий ступінь, посада. Данілова Л.Л., канд. екон. 
наук, доц. 
5.6. Результати навчання. Формування системи знань про маркетинг 
послуг та набуття практичних навичок використання інструментів 
маркетингу підприємствами сфери послуг. 
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5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. 
«Правознавство». 
5.8. Зміст. Сутність, становлення маркетингу послуг. Характеристики та 
класифікація послуг. Державне регулювання сфери послуг. Особливості 
міжнародної торгівлі послугами. Характеристика сучасного світового 
ринку послуг. Асортиментна, цінова політика у сфері послуг. Полі-
тика просування, надання та розподілу послуг. Основні елементи 
інноваційної політики на ринку послуг. Позиціювання послуг на 
ринку. Управління попитом на послуги для усунення його коливань за 
допомогою цінових та нецінових методів. Аналіз та контроль рівня 
виконання послуги. Поняття та види конкурентних переваг. Види 
споживчих ризиків на ринку послуг та шляхи їх зменшення. 
5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби. 
1. Гаркавенко С.С. Маркетинг : підруч. для студ. екон. спец. вищ. 
навч. закл. / С.С. Гаркавенко. – Київ : Лібра, 2004. – 712 с. 

2. Петруня Ю.Є. Маркетинг : навч. посіб. / Ю.Є. Петруня. – Київ : Знання, 
2007. – 325 с. 

3. Ткаченко Л.В. Маркетинг послуг : підручник / Л.В. Ткаченко. – 
Київ : Центр навч. літ., 2003. – 192 с. 

4. Управление и организация в сфере услуг : пер. с англ. / К. Хаксевер, 
Б. Рендер, Р. Рассел, Р. Мердик. – 2-е изд. ; под ред. В.В. Кули-
бановой. – СПб. : Питер, 2002. – 752 с. 

5. Пащук О.В. Маркетинг послуг: стратегічний підхід : навч посіб. / 
О.В. Пащук. – Київ : Професіонал, 2005. – 560 с. 

5.10. Заплановані навчальні заходи та методи викладання. Лекції 
(оглядова, тематична, проблемна); практичні заняття (презентація, 
дискусія, «мозкова атака», метод кейс-стаді, робота в малих групах). 
5.11. Методи оцінювання: 
− поточний контроль – тестування; усне, письмове опитування; 
перевірка та обговорення підготовленого презентації, ситуаційні 
завдання; 

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

 
5.1. Назва. Моделювання рекламної та PR-діяльності підприємства. 
5.2. Тип. Основна. 
5.3. Рік навчання. 2017/2018. 
5.4. Семестр. IV. 
5.5. Лектор, науковий ступінь, посада. Голік О.В., канд. наук соц. 
комунікацій, доц. 
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5.6. Результати навчання. Систематизація професійних знань сту-
дентів, демонстрація на конкретних практичних прикладах ролі 
фахівців з реклами та зв’язків з громадськістю в підвищенні кон-
курентоспроможності підприємства. 
5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Масові комуні-
кації», «Маркетингові комунікації», «Маркетинг», «Маркетингові 
дослідження в рекламі та зв’язках з громадськістю». 
5.8. Зміст. Моделювання рекламної та PR-діяльності підприємства. 
Моніторинг комунікаційного середовища діяльності підприємства. 
Розробка та реалізація плану дослідження рекламної та PR-діяльності 
підприємства. Збір інформації. Визначення сильних та слабких сторін, 
загроз та можливостей розвитку рекламної та PR-діяльності підпри-
ємства. Формування основних цілей рекламної та PR-діяльності 
підприємства. Визначення потенційної цільової аудиторії, інформа-
ційного забезпечення рекламної та PR-діяльності підприємства. 
Аналіз рекламної та PR-продукції підприємства. Обробка та аналіз 
даних. Підготовка звіту з дослідження рекламної PR-діяльності і під-
приємства та розробка рекомендацій. Особливості інформаційних 
матеріалів. Створення інформаційного приводу. Правила написання 
прес-релізу. Структурні елементи прес-релізу. Стилістичні особли-
вості мови прес-релізу. 
5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби. 
1. Королько В.Г. Зв’язки з громадськістю. Наукові основи, методика, 
практика : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / В.Г. Королько, 
О.В. Некрасова – вид. 3-тє, допов. і перероб. – Київ : Києво-
Могилян. акад., 2009. – 831 с. 

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

3. Ромат Е. Реклама : теория и практика : стандарт третього поко-
ления / Е. Ромат, Д. Сендеров. – 8-е изд. – СПб. : Питер, 2013. – 
512 с. – (Учебник для вузов). 

4. Удріс Н. Рекламна комунікація : навч. посіб. / Н. Удріс. – Київ : 
Спринт-Сервіс, 2014. – 127 с. 

5.10. Заплановані навчальні заходи та методи викладання. 
Практичні заняття (презентація / виконання тренувальних вправ, творчі 
індивідуальні завдання, творчі експедиції, відвідування виставок, 
фестивалів, майстер-класів, форумів тощо). 
5.11. Методи оцінювання: 
− поточний контроль (тестування, перевірка підготовленої презентації / 
захист проектів); 

− підсумковий контроль (екзамен). 
5.12. Мова навчання та викладання. Українська. 
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5.1. Назва. Основи реклами. 
5.2. Тип. Обов’язкова. 
5.3. Рік навчання. 2018/2019. 
5.4. Семестр. V. 
5.5. Лектор, науковий ступінь, посада. Яцюк Д.В., канд. екон. наук, 
доц., Файвішенко Д.С., канд. екон. наук, асист. 
5.6. Результати навчання. Формування у студентів теоретичних знань 
та практичних навичок щодо розроблення та реалізації рекламної 
стратегії і тактики підприємства: дослідження напрямів розвитку та 
управління рекламною діяльністю, обґрунтування вибору засобів 
масової інформації та оцінювання ефективності їх використання. 
5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Історія реклами та 
зв’язків з громадськістю», «Маркетинг». 
5.8. Зміст. Сутність реклами. Основні тенденції розвитку світової та 
української реклами. Формування рекламного звернення. Друкована 
реклама. Телевізійна реклама. Транспортна реклама. Зовнішня реклама. 
Реклама на місці продажу. Інтернет-реклама.  
5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби. 
1. Антипов К. В. Основы рекламы: учебник / К. В. Антипов. – М. : 
Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°». – 2009. – 328 с. 

2. Жилкина М.С. Психология рекламы и поведение потребителей. Ин-
дивидуально-типологический подход : монография / М.С. Жилкина. – 
М. : Спутник+. – 2009. – 141 с. 

3. Мазілкіна Е.І. Основи реклами : учеб. пособ. / Е.І. Мазілкіна. – М. : 
Альфа – М. – НИЦ ИНФРА – М. – 2013. – 240 с. 

4. Мякота В. Реклама и рекламная деятельность / В. Мякота. – 
Харків : Фактор, 2010. – 251 с. 

5. Ромат Е. Реклама : теория и практика : стандарт третього поколения / 
Е. Ромат, Д. Сендеров. – 8-е изд. – СПб. : Питер, 2013. – 512 с. – 
(Учебник для вузов). 

6. Щепилова Г.Г., Щепилов К.В. Основы рекламы : учебник для 
бакалавров / Г.Г. Щепилов. – М. : Изд-во «Юрайт», 2011. – 521 с. 

5.10. Заплановані навчальні заходи та методи викладання. 
Поєднання традиційних методів викладання та методів із викорис-
танням інноваційних технологій: лекції (оглядова/тематична прак-
тичні заняття (презентація / дискусія / метод кейс-стаді). 
5.11. Методи оцінювання: 
– поточний контроль (тестування, усне опитування, перевірка підго-
товленого огляду / звіту / конспекту / творчого завдання / ситуа-
ційного завдання тощо);  

– підсумковий контроль (екзамен). 
5.12. Мова навчання та викладання. Українська. 
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5.1. Назва. Прес-служби. 
5.2. Тип. Обов’язкова. 
5.3. Рік навчання. 2018–2019. 
5.4. Семестр. V. 
5.5. Лектор, науковий ступінь, посада. Кіслов Д.В., канд. політ. наук, 
доц. 
5.6. Результати навчання. Формування у студентів комплексу 
теоретичних і практичних знань з основ діяльності прес-служб та 
служб зі зв’язків з громадськістю. 
5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Маркетингові 
комунікації», «Основи зв’язків з громадськістю», «Основи реклами», 
«Українська мова за професійним спрямуванням», «Основи журналістики». 
5.8. Зміст. Принципи діяльності прес-служб. Функції прес-служб 
(інформаційно-роз’яснювальна; представницька; комунікативно-регу-
лятивна; реагувальна; упереджувальна). Завдання прес-служби. Форми 
роботи прес-служб. Структура прес-служби. Механізми управління 
новинною комунікацією. Критерії новинності інформації: частотність, 
амплітуда, однозначність, значущість, відповідність, подив, безперерв-
ність, варіація, персоналізація, зв’язок з елітними особами, негативізм. 
Техніки переконливої комунікації. Прес-кіт. Поняття «спеціальні 
заходи» прес-служб та служб зі зв’язків з громадськістю. План 
спеціального заходу. Прес-конференція як основний метод співпраці 
зі ЗМІ. Брифінг та прес-конференція: спільне і відмінне. Презентація, 
проведення презентації. Прес-тур. Ділові зустрічі, круглі столи, 
прийоми, дні відкритих дверей, екскурсії по своїй території, звані 
обіди й вечері, ювілеї тощо. 
5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби. 
1. Ваче Давтян. Секреты Мастера переговоров, или переговоры в 
кайф / Д. Ваче // Управление компанией (Украина). – Київ : 
Стандарт, 2012. – № 2. – С. 34–39. 

2. Бучацька І.О. Ділові переговори : навч. посіб. / І.О. Бучацька, 
Т.В. Дубовик. – К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2012. – 252 с. 

3. Королько В.Г. Зв’язки з громадськістю. Наукові основи, методика, 
практика : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / В.Г. Королько, 
О.В. Некрасова. – Вид. 3-тє, доповн. і переробл. – Київ : Києво-
Могилян. акад., 2009. – 831 с. 

4. Основи реклами і зв’язків з громадськістю : підручник / за заг. ред. 
В.Ф. Іванова, В.В. Різуна. – Київ : Київ. ун-т, 2011. – 431 с. 

5. Ротовский A.A. Системный PR / A.A. Ротовский. – Днепропетровск : 
Баланс Бизнес Букс, 2006. – 256 с. 
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5.10. Заплановані навчальні заходи та методи викладання. 
Поєднання традиційних та нетрадиційних методів викладання із 
використанням інноваційних технологій: лекції, практичні заняття з 
використанням інформаційних технологій. 
5.11. Методи оцінювання: 
− поточний контроль (тестування, усне опитування, перевірка підго-
товленої презентації); 

− підсумковий контроль (залік). 
5.12. Мова навчання та викладання. Українська. 
 
5.1. Назва. Теорія зв’язків з громадськістю. 
5.2. Тип. Обов’язкова. 
5.3. Рік навчання. 2018/2019. 
5.4. Семестр. V. 
5.5. Лектор, науковий ступінь, посада. Дубовик Т.В., д-р екон. наук, 
проф. 
5.6. Результати навчання. Опанування теоретичних основ та набуття 
практичних навичок щодо формування та здійснення підприємством 
програм встановлення зв’язків з громадськістю. 
5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Маркетинг», 
«Історія реклами та зв’язків з громадськістю». 
5.8. Зміст. Зв’язки із громадськістю: основні підходи, цілі та зав-
дання. Систематизація та типологія зв’язків з громадськістю. Система 
управління зв’язками з громадськістю. Організація зв’язків із 
засобами масової інформації. Організація зв’язків з різноманітними 
колами громадськості. Зв’язки з громадськістю в умовах виникнення 
криз. Організація діяльності підприємства щодо встановлення зв’язків 
з громадськістю із власними співробітниками. Організація та 
контроль діяльності підприємства щодо встановлення зв’язків з гро-
мадськістю. Зв’язки з громадськістю в контексті соціально відпові-
дального бізнесу. 
5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби. 
1. Алешина И.В. Паблик Рилейшнз для менеджеров и маркетеров / 

И.В. Алешина. – М. : «ГНОМ-ПРЕСС», 1997. 
2. Гаркавенко С.С. Маркетинг : підруч. для студ. екон. спец. вищ. 

навч. закл. / С.С. Гаркавенко. – Київ : Лібра, 2004. – 712 с. 
3. Катлип С. Паблик рилейшнз. Теория и практика : учеб. пособие ; 

пер. с англ. / С. Катлип, А. Сентер, Г. Брум. – 8-е изд. – М. : 
Вильямс, 2000. – 624 с. 

4. Мориарти С. Связи с общественностью и интегрированная 
маркетинговая коммуникация: преимущества интеграции // 
[Електронний ресурс]. – Режим доступу : http:www.spot.colorado. 
edu/~moriarts/prarticles.html 
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5. Почепцов Г.Г. Паблік рилейшнз : навч. посіб. / Г.Г. Почепцов. –  
2-ге вид., виправл. і доповн. – Київ : Знання, КОО, 2004. – 373 с. 

5.10. Заплановані навчальні заходи та методи викладання. 
Поєднання традиційних та нетрадиційних методів викладання із 
використанням інноваційних технологій: лекції (тематична / лекція-
консультація); практичні заняття (доповіді, презентації). 
5.11. Методи оцінювання: 
− поточний контроль (тестування, усне опитування, перевірка підго-
товленої презентації); 

− підсумковий контроль (екзамен). 
5.12. Мова навчання та викладання. Українська. 
 
5.1. Назва. Інформаційні технології в рекламі. 
5.2. Тип. Обов’язкова. 
5.3. Рік навчання. 2018/2019. 
5.4. Семестр. V. 
5.5. Лектор, науковий ступінь, посада. Алданькова Г.В., старш. 
викл. 
5.6. Результати навчання. Формування у студентів спеціальних тео-
ретичних знань та практичних навичок у процесі безпосереднього 
розроблення і створення рекламних матеріалів засобами прикладних 
комп’ютерних програм CorelDraw, Adobe Photoshop. 
5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Офісні комп’ю-
терні технології», «Маркетингові комунікації», «Основи реклами». 
5.8. Зміст. Генерування ідеї рекламного звернення та шляхи її 
втілення за допомогою комп’ютерних технологій. Сутність та роль 
комп’ютерної графіки як інструменту формування та візуалізації 
рекламної ідеї. Конструювання рекламних матеріалів за допомогою 
спеціалізованих програмних засобів. Формування рекламної 
композиції та засоби її гармонізації. Шрифтові елементи рекламного 
звернення.  
5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби. 
1. Алданькова Г.В. Комп’ютерна графіка в рекламі : лабораторний 
практикум : навч. посіб. – Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2016. – 
262 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, 2011. – 82 с. 

3. Волкова В.В. Дизайн рекламы : учеб. пособие / В.В. Волкова. – М. : 
Университет, 1999. – 144 с. 
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4. Глушаков С.В. Компьютерная графика / С.В. Глушаков. – 3-е изд., 
доп. и перераб. / С.В. Глушаков. – Харків : Фолио, 2006. – 611 с. 

5. Яцюк О. Компьютерные технологии в дизайне. Эффективная 
реклама / О. Яцюк, Э. Романычева. – СПб. : БХВ-Петербург, 2001. 

5.10. Заплановані навчальні заходи та методи викладання. 
Поєднання традиційних та нетрадиційних методів викладання із вико-
ристанням інноваційних технологій: лекції (оглядова / проблемна); 
лабораторні заняття (виконання тренувальних вправ та індивідуальних 
творчих завдань у графічному редакторі CorelDraw, Adobe Photoshop, 
творча олімпіада). 
5.11. Методи оцінювання: 
− поточний контроль (тестування, письмове опитування, перевірка 
виконаних робіт); 

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

 
5.1. Назва. Політологія. 
5.2. Тип. Обов’язкова. 
5.3. Рік навчання. 2018/2019. 
5.4. Семестр. V. 
5.5. Лектор, науковий ступінь, посада. Латигіна Н.А., докт. політ. 
наук, зав. каф. 
5.6. Результати навчання. Формування цілісної, логічної, послі-
довної системи знань про політику як суспільне явище і соціальний 
феномен. 
5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Історія 
України», «Філософія». 
5.8. Зміст. Політика та наука про політику. Основні етапи розвитку 
політичної думки. Політична влада як інструмент політики. Ресурси і 
види влади. Сутність, специфічні ознаки та особливості політичної 
влади. Політична еліта і політичне лідерство. Політична система 
суспільства. Політичний режим як механізм функціонування 
політичної системи суспільства. Держава як політичний інститут. 
Політичні партії, громадсько-політичні об’єднання та рухи. Політична 
культура та політичні ідеології. Політичні процеси. Політичні 
конфлікти: сутність, типологія, функції та шляхи їх розв’язання. 
Вибори і стадії виборчого процесу. Світовий політичний процес і 
міжнародна політика. Україна у системі міжнародних політичних 
відносин та її місце у сучасному геополітичному просторі. 
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5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби. 
1. Політологія: підручник / В.Г. Антоненко, В.Д. Бабкін, О.В. Бабкіна, 
та ін. ; за ред. О.В. Бабкiної, В.П. Горбатенка. – 3-тє вид., переробл., 
допов. – Київ : Академiя, 2015. – 567 с. 

2. Бебик В.М. Політологія. Наука і навчальна дисципліна: підруч. для 
студ. вищ. навч. закл. / В.М. Бебик. – Київ : Каравела, 2012. – 495 с. 

3. Політологія : підруч. для студ. юрид. спец. вищ. навч. закл. / 
Л.М. Герасіна, В.С. Журавський, В.Я. Зимогляд, Н.П. Осипова. –  
2-ге вид., перероб. і доп. – Київ : Ін Юре, 2015. – 519 с.  

4. Політологія: наука про політику: підручник для студ. вищ. навч. 
закл. / М.І. Горлач, В.Г. Кремень. – Київ : Центр навч. літ., 2009. –  
840 с.  

5. Політологія : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / І.Г. Дробінка, 
Т.М. Кришталь, Ю.В. Підгорецький. – Київ : Центр навч. літ., 
2013. – 290 с. 

5.10. Заплановані навчальні заходи та методи викладання. Лекції, 
семінарські заняття з використанням інноваційних технологій. 
5.11. Методи оцінювання. 
− поточний контроль (комп’ютерне тестування, опитування, письмові 
контрольні роботи); 

− підсумковий контроль (екзамен). 
5.12. Мова навчання та викладання. Українська. 
 
5.1. Назва. Інформаційні війни. 
5.2. Тип. Обов’язкова. 
5.3. Рік навчання. 2018/2019. 
5.4. Семестр. V. 
5.5. ПІБ лектора, науковий ступінь, посада. Кіслов Д.В., канд. 
політ. наук, доц. 
5.6. Результати навчання. Формування у студентів теоретичних знань 
та практичних навичок щодо сутності та інструментарію інформаційних 
війн. 
5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Основи реклами», 
«Основи зв’язків із громадськістю», «Масові комунікації». 
5.8. Зміст. Інформаційний суверенітет та інформаційна безпека 
України. Інформаційне суспільство як суб’єкти інформаційних війн. 
Побутовий тероризм та крав терор. Інформаційні війни у сучасному 
світі. Інформаційні війни в політичних кампаніях. Інформаційна 
асиметрія та формування інформаційного простору. Гібридні, симе-
тричні та асимитричні війни. Інструменти впливу в інформаційному 
просторі. Методи боротьби в інформаційному просторі. Інструменти 
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протидії в інформаційному просторі. Методи реструктуризації інфор-
маційного простору. Спіндоктор. Засоби інформаційного впливу на 
людину. Образ ворога в інформаційній війні. 
5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби. 
1. Кіслов Д.В. Інформаційні війни : монографія / Д.В. Кіслов. – Київ : 
Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2013. – 300 с. 

2. Кіслов Д.В. Політична безпека масових комунікацій : монографія / 
Д.В. Кіслов. – Київ : МП «Леся», 2010. – 207 с. 

3. Панарин И.Н. Технология информационной войны / И.Н. Панарин. – 
М., 2003. – 209 с. 

4. Почепцов Г.Г. Сучасні інформаційні війни / Г.Г. Почепцов. – Київ : 
Києво Могилянська академія, 2015. – 354 с. 

5. Почепцов Г.Г. Информационные войны / Г.Г. Почепцов. – М. – К., 
2000. 

5.10. Заплановані навчальні заходи та методи викладання. 
Поєднання традиційних та нетрадиційних методів викладання із 
використанням інноваційних технологій: лекції (оглядова / тематична / 
проблемна / лекція-консультація); практичні заняття (модерація / мо-
делювання ситуацій / «мозкова атака» / метод кейс-стаді/ робота в 
малих групах). 
5.11. Методи оцінювання: 
− поточний контроль (тестування, усне / письмове опитування, перевірка 
підготовленої презентації, ситуаційні завдання); 

− підсумковий контроль (залік). 
5.12. Мова навчання та викладання. Українська. 
 
5.1. Назва. Кризові комунікації. 
5.2. Тип. За вибором. 
5.3. Рік навчання. 2018/2019. 
5.4. Семестр. V. 
5.5. ПІБ лектора, науковий ступінь, посада. Кіслов Д.В., канд. 
політ. наук, доц. 
5.6. Результати навчання. Формування у студентів теоретичних знань 
та практичних навичок щодо сутності, механізмів та інструментарію 
створення та подолання кризових комунікацій. 
5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Масова кому-
нікація», «Основи реклами», «Психологія реклами», «Основи зв’язків 
із громадськістю». 
5.8. Зміст. Сутність та значення кризових комунікацій. Місце та роль 
фахівців з кризових комунікацій: менеджера паблік рилейшнз, спіч-
райтера, іміджмейкера, прес-секретаря, спіндоктора, виборчого техно-
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лога. Механізми та інструментарій створення і подолання кризових 
комунікацій. Операційне середовище під час кризи. Німб-оточення. 
РЕSТ-аналіз. РR-аудит. Чотири категорії аудитів. Найбільш ефективні 
інструменти Media Relations. Стратегічна комунікація. Підходи до 
класифікації кризових комунікативних стратегій. Стереотипи та 
домінанти в процесі комунікації. 
5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби. 
1. Зубарєва М.А. Прикладні антикризові PR-технології : навч. посіб. / 
М.А. Зубарєва; Нац. ун-т «Остроз. акад.», Ін-т глобал. стратегій 
упр. – Острог : Вид-во Нац. ун-ту «Острозька акад.», 2014. – 161 с. 

2. Кіслов Д.В. Політична безпека масових комунікацій : монографія / 
Д.В. Кіслов. – Київ : МП «Леся», 2010. – 207 с. 

3. Королько В.Г. Зв’язки з громадськістю. Наукові основи, методика, 
практика : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / В.Г. Королько, 
О.В. Некрасова. – вид. 3-тє, доповн. і переробл. – Київ : Києво-
Могилян. акад., 2009. – 831 с. 

4. Основи реклами і зв’язків з громадськістю : підручник / за заг. ред. 
В.Ф. Іванова, В.В. Різуна. – Київ : Київ. нац. ун-т ім. Т.Г.Шевченка, 
2011. – 431 с. 

5. Тюріна Н.М. Антикризове управління / Н.М. Тюріна, Н.С. Кар-
вацка, І.В. Грабовська. – Київ : ЦУЛ, 2012. – 448 с. 

5.10. Заплановані навчальні заходи та методи викладання. Поєд-
нання традиційних та нетрадиційних методів викладання із вико-
ристанням інноваційних технологій: лекції (оглядова / тематична); 
практичні заняття (дискусія / імітація, моделювання ситуацій, «мозкова 
атака», тренажерні завдання, проведенням рольових ігор, дискусій, 
роботи у малих групах над проектами та їх презентацією). 
5.11. Методи оцінювання: 
– поточний контроль (тестування, усне опитування, перевірка підго-
товленої презентації, ситуаційні завдання тощо); 

− підсумковий контроль (залік). 
5.12. Мова навчання та викладання. Українська. 
 
5.1. Назва. Організація зв’язків із громадськістю. 
5.2. Тип. За вибором. 
5.3. Рік навчання. 2018/2019. 
5.4. Семестр. V. 
5.5. Лектор, науковий ступінь, посада. Гвоздєв В.М., канд. філол. 
наук, доц. 
5.6. Результати навчання. Формування у студентів систематизо-
ваних знань і набуття ними практичних навичок із використання тех-
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нологій зв’язків із громадськістю, планування, організації, прове-
дення й аналізу підприємствами (організаціями, установами) PR-кам-
паній, PR-заходів з метою розв’язання конкретних комунікаційних 
завдань. 
5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Масові кому-
нікації», «Маркетингові комунікації». 
5.8. Зміст. Цілі, принципи та стратегії PR. Основні етапи діяльності в 
сфері «паблік рілейшнз». Планування PR-діяльності, його значення й 
алгоритм. Налагодження роботи з цільовим аудиторіями в PR-діяль-
ності. Сучасні PR-структури та функціональні обов’язки їх праців-
ників. Побудова PR-кампанії. Підготовка PR-матеріалів для засобів 
масової інформації. Написання прес-релізу та прес-анонсу. Форму-
вання прес-пакетів (прес-кітів). Організація та проведення прес-
конференцій і брифінгів. Організація прес-турів. Організація лобіст-
ської кампанії. PR у кризових і конфліктних ситуаціях. Форми орга-
нізації зв’язків із громадськістю в Інтернеті, соціальних мережах. 
5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби. 
1. Алешина И.В. Паблик Рилейшнз для менеджеров и маркетеров / 
И.В. Алешина. – М. : «ГНОМ-ПРЕСС», 1997. 

2. Королько В.Г. Зв’язки з громадськістю. Наукові основи, методика, 
практика : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / В.Г. Королько, 
О.В. Некрасова / 3-тє вид., доповн. і переробл. – Київ : Вид. дім 
«Києво-Могилянська академія», 2009. – 831 с. 

3. Організація зв’язків з громадськістю : опорний конспект лекцій / 
уклад. Т.В. Дубовик; каф. маркетингу та реклами. – Київ : КНТЕУ, 
2009. – 93 с. 

4. Почепцов Г.Г. Паблік рилейшнз : навч.посібник / Г.Г. Почепцов. – 
3-тє вид., випр. і доп. – Київ : Знання, 2006. – 327 с.  

5. Мориарти С. Связи с общественностью и интегрированная марке-
тинговая коммуникация: преимущества интеграции // 
[Електронний ресурс]. – Режим доступу : http:www.spot.colorado. 
edu/~moriarts/prarticles.html 

5.10. Заплановані навчальні заходи та методи викладання. Поєд-
нання традиційних та нетрадиційних методів викладання із вико-
ристанням інноваційних технологій: лекції; практичні заняття (пре-
зентації, ділові ігри, доповіді, усне опитування). 
5.11. Методи оцінювання: 
− поточний контроль (опитування, тестування, перевірка виконання 
індивідуальних завдань); 

− підсумковий контроль (залік). 
5.12. Мова навчання та викладання. Українська. 
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5.1. Назва. Дизайн у рекламі. 
5.2. Тип. Обов’язкова. 
5.3. Рік навчання. 2018/2019. 
5.4. Семестр. VI. 
5.5. ПІБ лектора, науковий ступінь, посада. Алданькова Г.В., старш. 
викл. 
5.6. Результати навчання. Формування у студентів теоретичних 
знань та практичних навичок щодо аналізу існуючих та специфіки 
розроблення графічних рекламних матеріалів сучасного підприємства 
та адаптації їх під час розміщення на різноманітних носіях. 
5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Основи реклами», 
«Інформаційні технології в рекламі», «Історія української культури». 
5.8. Зміст. Дизайн як процес проектно-художньої діяльності: історія 
розвитку, теоретичні концепції, сучасні тенденції. Рекламний дизайн 
як проектна діяльність з візуалізації рекламного образу. Прийоми 
побудови композиції та принципи вибору візуальних образів. Художні 
стилі та стильові течії у рекламному дизайні. Сутність та види 
рекламної композиції. Закони та засоби композиційної організації 
реклами. Методи формоутворення односторінкової реклами. Образо-
творчі засоби в рекламній композиції. Шрифтові композиції у візуальній 
організації рекламного звернення. Колір як художній засіб реклами. 
5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби. 
1. Алданькова Г.В. Комп’ютерна графіка в рекламі: лабораторний 
практикум : навч. посіб. – Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2016. – 
262 с. 

2. Дегтярев А.Р. Изобразительные средства рекламы. Слово, композиция, 
стиль, цвет / А.Р. Дегтярев. – М. : ФАИР-ПРЕСС, 2006. – 256 с. 

3. Ковешникова Н.А. Дизайн: история и теория / Н.А. Ковешникова. – 
М. : Омега–Л, 2006. – 224 с. 

4. Назайкин А. Иллюстрирование рекламы / А. Назайкин. – М. : 
Эксмо, 2005. – 286 с. 

5. Овчинникова Р.Ю. Дизайн в рекламе. Основы графического проек-
тирования / Р.Ю. Овчинникова. – М. : ЮНИТИ, 2009. – 335 с. 

6. Яцюк О. Компьютерные технологии в дизайне. Эффективная 
реклама / О. Яцюк, Э. Романычева. – СПб. : БХВ-Петербург, 2004. – 
432 с. 

5.10. Заплановані навчальні заходи та методи викладання. Поєд-
нання традиційних та нетрадиційних методів викладання із викорис-
танням інноваційних технологій: лекції (оглядова / тематична); лабо-
раторні заняття (презентація / виконання тренувальних вправ, творчі 
індивідуальні завдання, творчі експедиції, відвідування фестивалів, 
виставок та арт-галерей м. Києва). 
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5.11. Методи оцінювання: 
− поточний контроль (тестування, письмове опитування, перевірка 
підготовленої презентації / захист проектів, творча олімпіада); 

− підсумковий контроль (екзамен). 
5.12. Мова навчання та викладання. Українська. 
 
5.1. Назва. Поведінка споживачів. 
5.2. Тип. Обов’язкова. 
5.3. Рік навчання. 2018/2019. 
5.4. Семестр. VI. 
5.5. Лектор, науковий ступінь, посада. Федоришина І.Л., канд. психол. 
наук, доц. 
5.6. Результати навчання. Формування у студентів комплексу теоре-
тичних і практичних знань з основ аналізу та засобів впровадження у 
розв’язання практичних завдань основних закономірностей поведінки 
споживачів. 
5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Маркетинг», 
«Філософія», «Економічна теорія». 
5.8. Зміст. Поняття споживання в економіці, маркетингу, культурі та 
персональному житті, детермінанти споживчої поведінки, процеси 
ухвалення рішення про купівлю, засоби впливу на поведінку 
споживачів, тенденції розвитку у сфері споживання, сегментація. 
5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби. 
1. Алешина И.В. Поведение потребителей : учеб. пособие / И.В. Але-
шина. – М. : Фаир-Пресс, 1999. – 384 с. 

2. Блэкуэлл Д. Поведение потребителей. 9-е узд. / Д.У. Блэкуэлл, 
Дж.Ф.Энджел, П.У. Миниард. – СПб. : Питер, 2002. – 624 с. 

3. Зозулев Ф.В. Поведение потребителей : учебное пособие / 
А.В. Зозулев. – К. : Знання, 2004. – 364 с. 

4. Окландер М.А. Поведінка споживача [текст] : навч. посіб. / 
М.А. Окландер, І.О. Жарська. – Київ : Центр навч. літ., 2014. –  
208 с. 

5. Фельсер Г. Психология потребителей и реклама / Г. Фельсер. – 
Харьков : Гуманитарный центр, 2013. – 704 с. 

6. Энджел Д. Поведение потребителей / Д.У. Энджел, Р.Д. Блэкуэлл, 
П.У. Миниард. – СПб. : Питер Ком, 2000. – 759 с.  

5.10. Заплановані навчальні заходи та методи викладання. Поєд-
нання традиційних методів викладання та методів із використанням 
інноваційних технологій: лекції (оглядова/тематична); практичні 
заняття (презентація, експрес дослідження, індивідуальні завдання, 
індивідуальне. 
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5.11. Методи оцінювання: 
− поточний контроль (тестування, письмове опитування, перевірка та 
обговорення  підготовленої презентації, індивідуального творчого 
завдання, захист проектів); 

− підсумковий контроль (екзамен). 
5.12. Мова навчання та викладання. Українська. 
 
5.1. Назва. Реклама і зв’язки з громадськістю в Інтернеті. 
5.2. Тип. Обов’язкова. 
5.3. Рік навчання. 2018/2019. 
5.4. Семестр. VІ. 
5.5. Лектор, науковий ступінь, посада. Яцюк Д.В., канд. екон. наук, 
доц. 
5.6. Результати навчання. У результаті вивчення дисципліни студенти 
повинні здобути ґрунтовні теоретичні знання про рекламу в Інтернеті 
та набути практичних навичок створення і використання реклами в 
Інтернеті. 
5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Інформаційні 
технології в рекламі», «Основи реклами». 
5.8. Зміст. Сутність, значення та тенденції розвитку реклами в Інтернеті. 
Характеристика та структура web-сайта як основного рекламного засобу 
в Інтернеті. Банерна, контекстна реклама та пошукова оптимізація 
web-сайта. Цінові моделі розміщення реклами в Інтернеті. Формування 
бюджету рекламної кампанії в Інтернеті. Планування, організація та 
оцінювання ефективності рекламної кампанії в Інтернеті. 
5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби. 
1. Балабанов И.П. Интерактивный бизнес / И.П. Балабанов. – СПб. : 
Питер, 2001. – 128 с. 

2. Балабанов И.П. Электронная коммерция / И.П. Балабанов. – СПб. : 
Питер, 2001. – 336 с. 

3. Береза А. Електронна комерція : навч. посіб. / А. Береза. – Київ : 
КНЕУ, 2002. – 326 с. 

4. Кеглер Т. Реклама и маркетинг в Интернете / Т. Кеглер, П. Доуменг. – 
М. : Альпина паблицер, 2003. – 640 с. 

5. Уилсон Р. Планирование стратегии интернет-маркетинга / 
Р. Уилсон. – М. : Изд. дом Гребенникова, 2003. – 262 с. 

5.10. Заплановані навчальні заходи та методи викладання. Поєд-
нання традиційних та нетрадиційних методів викладання із вико-
ристанням інноваційних технологій: лекції (оглядова / тематична); 
практичні заняття (презентація / дискусія / моделювання ситуацій / 
«мозкова атака»). 
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5.11. Методи оцінювання: 
− поточний контроль (тестування, усне опитування, перевірка підго-
товленої презентації, ситуаційні завдання тощо); 

− підсумковий контроль (екзамен). 
5.12. Мова навчання та викладання. Українська. 
 
5.1. Назва. Основи редагування. 
5.2. Тип. Обов’язкова. 
5.3. Рік навчання. 2018/2019. 
5.4. Семестр. VI. 
5.5. Лектор, науковий ступінь, посада. Голік О.В., канд. наук соц. 
комунікацій, доц. 
5.6. Результати навчання. Формування теоретичних і практичних 
знань з основ редагування, необхідних для фахової підготовки до 
друку різних видів видань.  
5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Основи журна-
лістики», «Українська мова за професійним спрямуванням», «Прак-
тична стилістика». 
5.8. Зміст. Редакторські професії та фахові вимоги до них. Еконо-
мічний мінімум для редактора-видавця і журналіста. Сутність і зміст 
редагування. Редакційно-видавничий процес. Етапи редагування та їх 
особливості. Редакторська підготовка складових тексту: заголовки, цитати. 
Редагування навчальних, художніх, інформаційних, газетно-журналь-
них, рекламних, довідкових, наукових, науково-популярних видань. 
Редакторська підготовка перевидань та перекладних видань. 
5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби. 
1. Антонова С.Г. Редакторская підготовка зданий : учебник / 
С.Г. Антонова. – М. : Логос, 2004. – 496 с. 

2. Гринькевич М. Творці магічної шпальти. – Львів : «Вільна 
Україна», 2005. – 155 с. 

3. Тимошик М. Книга для автора, редактора, видавця / М. Тимошик. – 
3-тє вид., виправл. – Київ : Наша культура і наука, 2010. – 560 с. – 
(Сер. «Бібліотека видавця, редактора, автора»). 

4. Тимошик М. Видавничий бізнес : погляд журналіста, видавця, 
вченого / М. Тимошик. – Київ : Наша наука і культура, 2005. – 
326 с. – (Сер. «Бібліотека видавця, редактора, автора»).  

5. Теремко В.І. Видавничий маркетинг : навч. посіб. / В.І. Теремко. – 
Київ : Академвидав, 2009. – 272 с. – (Сер. «Альма-матер»). 

5.10. Заплановані навчальні заходи та методи викладання. Лекції 
(оглядова / тематична); практичні заняття (презентація, моделювання 
ситуацій, метод кейс-стаді). 
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5.11. Методи оцінювання: 
– поточний контроль (тестування, письмове опитування, перевірка 
підготовленої презентації / ситуаційних завдань); 

– підсумковий контроль (залік). 
5.12. Мова навчання та викладання. Українська. 
 
5.1. Назва. Реклама в торгівлі. 
5.2. Тип. Обов’язкова. 
5.3. Рік навчання. 2018/2019. 
5.4. Семестр. VІ. 
5.5. Лектор, науковий ступінь, посада. Дубовик Т.В., д-р екон. наук, 
проф. 
5.6. Результати навчання. Набуття практичних навичок з таких 
питань, як: розроблення цілей і завдань реклами; створення плану 
рекламної кампанії; оцінювання існуючих рекламних звернень та 
написання їх; розрахунок рекламного бюджету; результативноті та 
ефективності рекламної кампанії підприємства торгівлі та види 
основних засобів реклами в торгівлі, організація та контроль реклам-
ної діяльності підприємства торгівлі; вибір конкретного рекламного 
агентства, послугами якого можна скористатися. 
5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Маркетингові 
комунікації», «Основи реклами». 
5.8. Зміст. Теоретичні засади рекламної діяльності. Особливості  
управління рекламною діяльністю в торгівлі. Інформаційно-аналі-
тичне забезпечення рекламної діяльності підприємств торгівлі. Орга-
нізація процесу планування торгової реклами підприємств торгівлі. 
Розробка рекламної кампанії та її інтеграція з маркетинговими 
комунікаціями підприємства торгівлі. Оцінка результативності управ-
ління рекламною діяльністю в підприємствах торгівлі. 
5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби. 
1. Торгова реклама: теорія та практика управління : монографія / 

А.А. Мазаракі, В.В. Ортинська, Т.В. Дубовик. – Київ : Київ. нац. 
торг.-екон. ун-т, 2009 – 188 с. 

2. Голубкова Е.Н. Маркетинговые коммуникации / Е.Н. Голубкова. – 
М. : Финпрес, 2000. – 256 с. 

3. Лук’янець Т.І. Маркетингова політика комунікацій : навч. посіб. / 
Т.І. Лук’янець. – Київ : КНЕУ, 2000. – 380 с. 

4. Маркетинг : підручник [для студ. вищ. навч. закл.] / В. Руделіус, 
О.М. Азарян, Н.О. Бабенко, Е.Н. Берковіць. – 3-тє укр. вид. – Київ : 
Консорціум із удосконалення менеджмент-освіти в Україні, 2008. – 
648 с. 

5. Ромат Е.В. Реклама / Е.В. Ромат. – СПб. : Питер, 2007. – 480 с. 
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5.10. Заплановані навчальні заходи та методи викладання. Поєд-
нання традиційних та нетрадиційних методів викладання із викорис-
танням інноваційних технологій: лекції (оглядова / тематична / 
проблемна); практичні заняття (презентація, дискусія, модерація, 
моделювання ситуацій, метод кейс-стаді). 
5.11. Методи оцінювання: 
− поточний контроль (тестування, письмове опитування, перевірка 
підготовленого звіту / презентації / ситуаційні завдання); 

− підсумковий контроль (залік). 
5.12.Мова навчання та викладання. Українська. 
 
5.1. Назва. Організація роботи рекламного та PR-агентства. 
5.2. Тип. Обов’язкова. 
5.3. Рік навчання. 2018/2019. 
5.4. Семестр. VI. 
5.5. Лектор, науковий ступінь, посада. Мельникович О.М., д-р екон. 
наук, проф. 
5.6. Результати навчання. Формування теоретичних знань і прак-
тичних навичок щодо організації роботи рекламних та ПР-агенцій, 
оволодіння методичним інструментарієм розробки внутрішніх доку-
ментів, що регламентують роботу агентств, та оцінки ефективності їх 
діяльності. Після вивчення дисципліни студенти повинні вміти 
самостійно розробляти концепцію нового агентства; підбирати прий-
нятні організаційні структури управління для нових агентств; 
формувати асортимент рекламних продуктів для агентств різного 
типу; обирати шляхи просування цих продуктів на ринок; вико-
ристовуючи прийнятні методи ціноутворення, визначати ціну на 
рекламні продукти; застосовувати існуючі способи пошуку клієнтів 
рекламних та ПР-агентств; керувати стосунками з клієнтами, брати 
участь в рекламних та ПР-тендерах.  
5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Маркетинг», 
«Маркетингові комунікації», «Основи реклами», «Реклама в системі 
маркетингу». 
5.8. Зміст. Сутність, роль та завдання рекламного бізнесу у сучасній 
економіці. Рекламні та ПР-агентства як суб’єкти рекламного бізнесу. 
Класифікація підприємств рекламної галузі за різними ознаками. Зов-
нішнє середовище підприємств рекламної галузі. Об’єкти та суб’єкти 
рекламної діяльності. Характеристика суб’єктів рекламної діяльності. 
Організаційні структури управління різноманітних підприємств рек-
ламної галузі. Процес розробки концепції нового підприємства 
рекламної галузі. Підготовка внутрішніх документів, які регламен-
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тують діяльність агентства. Формування асортименту рекламних 
продуктів для агентств різного типу. Ціноутворення на рекламні 
продукти. Управління стосунками підприємств рекламної галузі з 
рекламодавцями. Участь в рекламних та ПР-тендерах. Маркетингові 
комунікації підприємств рекламної галузі. 
5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби. 
1. Веселов С.В. Маркетинг в рекламе : учебник [для студ. вузов] :  
в 3-х ч. : Ч. 2. Комплекс маркетинга в рекламной деятельности / 
С.В. Веселов. – М. : Междунар. ин-т рекламы, 2003. – 376 с.  

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

3. Лысенко Ю.Г. Эффективное управление рекламным бизнесом / 
Ю.Г. Лысенко и др. ; под ред. Ю.Г. Лысенко. – Донецк : ДонНУ, 
2003. – 228 с. 

4. Мельникович О.М. Рекламний бізнес: менеджмент маркетингу : 
монографія / О.М. Мельникович. – Київ : Київ. нац. торг.-екон. у-т, 
2009. – 358 с. 

5. Маркетинг : підручник [для студ. вищ. навч. закл.] / В. Руделіус, 
О.М. Азарян, Н.О. Бабенко, Е.Н. Берковіць. – 3-є укр. вид. – Київ : 
Консорціум із удосконалення менеджмент-освіти в Україні, 
2008. – 648 с. 

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

− підсумковий контроль (курсова робота, екзамен). 
5.12. Мова навчання та викладання. Українська. 
 
5.1. Назва. Спічрайтинг. 
5.2. Тип. За вибором. 
5.3. Рік навчання. 2018/2019. 
5.4. Семестр. VI. 
5.5. Лектор, науковий ступінь, посада. Голік О.В., канд. наук соц. 
комунікацій, доц. 
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5.6. Результати навчання. Формування у майбутніх фахівців теоре-
тичних знань та практичних навичок з написання та виголошення 
промов. 
5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Основи зв’язків із 
громадськістю», «Українська мова за професійним спрямуванням», 
«Основи реклами», «Зарубіжна література», «Основи журналістики», 
«Практична стилістика». 
5.8. Зміст. Предмет і завдання діяльності спічрайтера. Квалітативні 
(якісні) ознаки та квантитативні (кількісні) параметри публічного мов-
лення. Види та жанри публічного мовлення, або красномовства. 
Судове (юридичне), академічне, політичне, церковне, суспільно-
побутове красномовство. Поняття «мовна особистість». Трирівнева 
структура мовної особистості. Типи мовлення: монолог, діалог, полі-
лог, монолог з елементами діалогізації. Види та типи промов Етапи 
підготовки промови. Вибір теми. Складання плану. Збирання мате-
ріалу. Запис промови. Розмітка тексту знаками партитури. Трену-
вання. Види аргументів. Емоційні компоненти промови. Поняття про 
художній образ. Звуковий рівень тексту. Автологічна лексика та тропи. 
Синтаксичний рівень тексту. Стилістичний рівень тексту. Складові 
промови: початок, вступ, основна частина, висновки, закінчення. Поняття 
композиції промов. Способи інтеграції тексту. Зовнішня культура 
оратора. 
5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби. 
1. Бучацька І.О. Ділові переговори : навч. посіб. [для студ. навч. закл.] / 
І.О. Бучацька, Т.В. Дубовик. – Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2012. – 
252 с. 

2. Олійник О. Риторика : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / 
О. Олійник. – Київ : Кондор, 2009. – 170 с. 

3. Препотенська М. Риторика. 10 ключових тем : навч. посіб. / 
М. Препотенська. – Київ : ІНКОС, 2009. – 254 с. 

4. Иванова К. Копирайтинг: секреты составления рекламных и  
PR-текстов / К. Иванова. – 2-е изд. – СПб. : Питер, 2009. – 160 с. 

5. Кот Д. Копирайтинг: как не съесть собаку. Создаем тексты, 
которые продают / Д. Кот. – СПб. : Питер, 2013. – 256 с. 

5.10. Заплановані навчальні заходи та методи викладання. Лекції, 
практичні заняття (презентація, моделювання ситуацій, метод кейс-
стаді). 
5.11. Методи оцінювання: 
– поточний контроль (опитування, творчі завдання, перевірка презен-
тацій, тести); 

– підсумковий контроль (залік). 
5.12. Мова навчання та викладання. Українська. 
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5.1. Назва. Психологія торгівлі. 
5.2. Тип. За вибором. 
5.3. Рік навчання. 2018/2019. 
5.4. Семестр. VI. 
5.5. Лектора, науковий ступінь, посада. Маслюк А.М., канд. психол. 
наук, доц. 
5.6. Результати навчання. Вивчення психологічного потенціалу 
бізнесмена, методів та засобів реалізації його ділового успіху. 
5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Психологія 
реклами». 
5.8. Зміст. Психологія бізнесу як новий напрям у науці. Психологічні 
особливості бізнесу та торгівлі. Психологічні проблеми керівника 
бізнесу. Роль психолога в побудові організації, підборі та оцінці 
персоналу. Консультативна робота психолога з питань організації праці 
підприємця та підвищення ефективності його діяльності. Психологічні 
особливості успішної діяльності. Психологічні чинники організації 
успішності ділових переговорів. Психотехнології в бізнесі. 
5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби. 
1. Іпатов Е.Ф. Психологія управління в бізнесі / Е.Ф. Іпатов, 
К.М. Левківський, В.В. Павловський. – Харків ; Київ : НМЦВО, 
2012. – 320 с. 

2. Леонов Н.И. Психология делового общения / Н.И. Леонов. – М. ; 
Воронеж : Изд. Моск. психолого-социального ин-т ; МОДЭК, 
2011. – 216 с. 

3. Лэйхифф Дж.М. Бизнес-коммуникации / Дж.М. Лэйхифф,  
Дж. М. Пенроуз. – СПб. : Питер, 2011. – 688 с. 

4. Пачковський Ю.Ф. Психологія підприємництва / Ю.Ф. Пачков-
ський. – Львів : Афіша,  2001. – 276 с. 

5. Самоукин А.И. Экономика и психология бизнеса. / А.И. Самоукин, 
Н.В. Самоукина. – Дубна : Фенікс, 2001. – 160 с. 

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

5.10. Заплановані навчальні заходи та методи навчання. 
Поєднання традиційних і нетрадиційних методів викладання з вико-
ристанням 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 (опитування, творчі завдання, тести); 
– підсумковий контроль (залік). 
5.12. Мова навчання та викладання. Українська. 
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5.1. Назва. Іміджологія. 
5.2. Тип. За вибором. 
5.3. Рік навчання. 2018/2019. 
5.4. Семестр. VI. 
5.5. Лектор, науковий ступінь, посада. Радченко С.Г., доц. 
5.6. Результати навчання. Формування знань з основних положень 
теорії і практики конструювання іміджу підприємця, менеджера, 
організації. Розуміння значення іміджу в бізнес-середовищі та його 
впливу на формування репутації та престижу в ділових колах. 
5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Психологія 
реклами». 
5.8. Зміст. Введення в іміджологію. Складові технології само-
презентації. Імідж та його функції. Людинознавчі технології. Поняття 
«технологія». Види та групи технологій. Логіка технологічного проек-
тування. Технологія формування внутрішнього іміджу компанії. 
Ідеологія та імідж компанії. Технологія індивідуальної роботи з 
персоналом. Офіс як покажчик ділового статуса. Технологія стимулю-
вання ділового честолюбства. Технологія виявлення професійної 
придатності менеджера. Технологія подолання конфліктів. Фізичний 
стан ділової людини як форма вираження його ділового іміджу. 
5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби. 
1. Лысикова О.С. Имиджелогия и паблик рилейшнз в социокультурной 
сфере : учеб. пособие / О.С. Лысикова, Н.П. Лысикова. – М. : 
Флинта, 2006. – 15 с. 

2. Кузин Ф.А. Современный имидж делового человека, бизнесмена, 
политика / Ф.А. Кузин. – М. : Ось-89, 2002. – 512 с. 

3. Браун Л. Имидж – путь к успеху / Л. Браун. – СПб. : Питер, 1996. – 
283 с. 

4. Шепель В.М. Имиджелогия: Секреты личного обаяния / В.М. Шепель. – 
М., 1994. – 319 с. 

5.10. Заплановані навчальні заходи та методи викладання. Лекції, 
семінарські, практичні заняття з використанням інформаційних 
технологій та активних методів навчання. 
5.11. Методи оцінювання: 
– поточний контроль (опитування, творчі завдання, тести); 
– підсумковий контроль (залік). 
5.12. Мова навчання та викладання. Українська. 
 
5.1. Назва. Ораторське мистецтво. 
5.2. Тип. За вибором. 
5.3. Рік навчання. 2018/2019. 
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5.4. Семестр. VІ. 
5.5. Лектор, науковий ступінь, посада. Разіцький В.Й., канд. іст. 
наук, доц. 
5.6. Результати навчання. Формування у студентів системного, 
цілісного уявлення про основні закони ораторського мистецтва як 
науки, спрямованої на розвиток інтелекту, та культури мовлення май-
бутнього фахівця. 
5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Історії україн-
ської культури», «Історія України». 
5.8. Зміст. Ораторське мистецтво як навчальна дисципліна. Теорія 
мовлення – методологічна основа ораторського мистецтва. Красно-
мовство. Основи ораторської майстерності. Оратор і аудиторія. 
Основні правила та вимоги підготовки оратора до публічного 
виступу. Основи техніки мовлення. Фігури мовлення в ораторському 
мистецтві. 
5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби: 
1. Клюєв Е.В. Риторика (Инвенция. Диспозиция. Элокуция): учебное 
пособие для вузов / Е.В. Клюєв – М. : ПРИОР, 2001. – 272 с. 

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

3. Мацько Л.І. Риторика : навч. посібник / Л.І. Мацько, О.М. Мацько. – 
Київ : Вища школа, 2003. – 311 с. 

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

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

5.10. Заплановані навчальні заходи та методи викладання. Лекції, 
семінарські, практичні заняття з використанням інформаційних 
технологій. 
5.11.Методи оцінювання. 
– поточний контроль (опитування, колоквіуми, тестування); 
– підсумковий контроль (залік). 
5.12. Мова навчання та викладання. Українська. 
 
5.1. Назва. Копірайтинг. 
5.2. Тип. Обов’язкова. 
5.3. Рік навчання. 2019/2020. 
5.4. Семестр. VІ. 
5.5. Лектор, науковий ступінь, посада. Голік О., канд. наук соц. 
комунікацій, доц. 
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5.6. Результати навчання. Формування у студентів теоретичних 
знань та практичних навичок щодо написання рекламних текстів та 
матеріалів зі зв’язків з громадськістю. 
5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Маркетинг», 
«Основи зв’язків із громадськістю», «Українська мова за професійним 
спрямуванням», «Основи реклами», «Зарубіжна література», «Основи 
журналістики», «Практична стилістика».  
5.8. Зміст. Процес створення рекламного звернення. Структура й 
функції рекламного тексту. Елементи рекламного тексту. Літературна 
норма й мовна практика реклами. Використання художнього прийому 
в рекламному тексті. Поняття, функції й маркетингова цінність слогана: 
значимі рекламні одиниці. Методика написання слоганів. Жанри друко-
ваної реклами: рекламне оголошення, життєва історія, консультація 
фахівця. Специфіка та елементи тексту радіореклами. Жанри радіо-
реклами. Текст як елемент зовнішньої реклами, його особливості й 
специфіка. Мовні особливості тексту реклами на телебаченні та у 
кінорекламі. Реклама на місцях продажів – POS-матеріали: вивіска, 
вітрина. Особливості й проблеми перекладу рекламного тексту. 
Специфіка рекламного тексту для різних ЗМІ: преси, радіо, телебачення, 
Інтернету. Контрольовані організацією PR-матеріали для зовнішньої 
аудиторії. Лист у редакцію, прес-реліз, пост-реліз, бекграундер, 
біографічна довідка, факт-лист, стаття, заява для ЗМІ, прес-кіт. 
5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби. 
1. Иванова К. Копирайтинг: секреты составления рекламных и  

PR-текстов / К. Иванова. – 2-е изд. – СПб. : Питер, 2009. – 160 с. 
2. Кот Д. Копирайтинг: как не съесть собаку. Создаем тексты, которые 
продают / Д. Кот. – СПб. : Питер, 2013. – 256 с. 

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

4. Препотенська М. Риторика. 10 ключових тем : навч. посіб. / 
М. Препотенська. – Київ : ІНКОС, 2009. – 254 с. 

5. Слободянюк Э. Настольная книга копирайтера / Э. Слободянюк.– 
М. : Манн, Иванов и Фербер, 2010. – 208 с.  

5.10. Заплановані навчальні заходи та методи викладання. Лекції 
(оглядові / тематичні); практичні заняття (підготовка презентацій, 
моделювання ситуацій, метод кейс-стаді). 
5.11. Методи оцінювання: 
– поточний контроль (опитування, тестування, перевірка творчих 
завдань, презентацій); 

– підсумковий контроль (екзамен).  
5.12. Мова навчання та викладання. Українська. 
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5.1. Назва. Ділові переговори. 
5.2. Тип. Обов’язкова. 
5.3. Рік навчання. 2019/2020. 
5.4. Семестр. VIІ. 
5.5. Лектор, науковий ступінь, посада. Бучацька І.О., канд. екон. 
наук, доц. 
5.6. Результати навчання. Формування теоретичних основ організації 
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. На основі сформованої бази теоретичних знань набути 
практичні навички щодо: розробки програми проведення ділових 
переговорів; формування власної позицію на переговорах, використо-
вуючи особистий стиль мислення; підбором інформаційного, про-
грамного, технічного оснащення для забезпечення ведення ділових пере-
говорів; надання оцінки проведених ділових переговорів; застосовування 
набутих знань в сфері професійної діяльності і особистісного само-
вдосконалення; дотримання морально-етичних норм в процесі фахової 
діяльності. 
5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Психологія 
реклами», «Маркетинг», «Маркетингові комунікації», «Маркетингові 
дослідження в рекламі та зв’язках із громадськістю». 
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. пос. [для студ. вищих 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. – 256с.  

3. Радченко С.Г. Етика бізнесу : навч.посіб. / С.Г. Радченко. – 2-е вид., 
переробл. і допов.. – К. : Київ. нац. торг.- екон. ун-т, 2014. – 396 с. 
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4. Олійник О. Риторика : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / 
О. Олійник. – Київ : Кондор, 2009. – 170 с. 

5. Тіллі Р. Переговори з продажу; перекл. з англ. О.А. Кожевнікової / 
Р. Тіллі – Київ : Знання, 2010. - 160с. 

5.10. Заплановані навчальні заходи та методи навчання. 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; 
перевірка підготовленої презентації, індивідуального творчого зав-
дання, ситуаційні завдання); 

− підсумковий контроль (залік). 
5.12. Мова навчання та викладання. Українська. 
 
5.1. Назва. Рекламні технології. 
5.2. Тип. Обов’язкова. 
5.3. Рік навчання. 2019/2020. 
5.4. Семестр. VIІ. 
5.5. Лектор, науковий ступінь, посада. Гвоздєв В.М., канд. філол. 
наук, доц. 
5.6. Результати навчання. Набуття теоретичних знань і практичних 
навичок щодо застосування новітніх технологій у рекламі, специфіки 
підготовки та виробництва відео- і радіореклами, реклами в 
друкованих медіа, а також класифікації, розробки й розміщення 
зовнішньої реклами, реклами на транспорті.  
5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Видавнича справа 
та основи поліграфії», «Основи реклами», «Дизайн у рекламі», 
«Інформаційні технології в рекламі», «Рекламний креатив». 
5.8. Зміст. Технології виробництва відеореклами. Монтаж як метод 
організації відеоматеріалу та засіб художньої виразності, його види та 
можливості. Технології  нелінійного монтажу й спецефектів. Монтаж 
в Adobe Рremiere. Виробництво телевізійної реклами. Знімальний 
процес рекламного фільму. Використання трьохмірної графіки у 
виробництві відеореклами. Технології використання пакету графічних 
програм 3D Studio у виробництві реклами. Технології виробництва 
анімаційної реклами. Технології звукового та анімаційного оформ-
лення рекламного фільму. Технології й етапи підготовки радіо-
реклами. Радіотексти: специфіка мови радіо. «Жива» та записана 
реклама. Стратегії та інструменти передачі радіозвернення. Звукові 
ефекти. Сучасні тенденції розвитку радіореклами. Технології вироб-
ництва зовнішньої реклами та реклами на транспорті. 
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5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби. 
1. Алданькова Г.В. Комп’ютерна графіка в рекламі: лабораторний 
практикум : навч. посіб. – Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2014. – 
262 с. 

2. Алданькова Г.В. Комп’ютерні технології в рекламі: практикум. – 
Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2014. – 82 с. 

3. Анашкина Н.А. Режиссура телевизионной рекламы : учеб. пособие 
для студентов вузов, обучающихся по специальностям 032401 
(350700) «Реклама», 080111 «Маркетинг», 080301 «Коммерция 
(торговое дело)» / Н.А. Анашкина; под ред. Л.М. Дмитриевой / 
Н.А. Анашкина. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2008. – 208 с. – (Серия 
«Азбука рекламы»). 

4. Катернюк А.В. Рекламные технологии. Коммерческая реклама / 
А.В. Катернюк. – К. : Феникс, 2001. – 132 с. 

5. Романов А.А. Рекламные и PR-технологии масс-медиа : учеб.-
метод. комплекс / А.А. Романов. – М. : Евразийский открытый 
институт, 2010. – 183 с. 

5.10. Заплановані навчальні заходи та методи викладання. 
Поєднання традиційних та нетрадиційних методів викладання із вико-
ристанням інноваційних технологій: лекції;  лабораторні заняття 
(розроблення проектів у комп’ютерному класі з використанням 
сучасної комп’ютерної техніки та наявного програмного забез-
печення). 
5.11. Методи оцінювання: 
− поточний контроль (опитування, тестування, перевірка виконання 
індивідуальних проектів); 

− підсумковий контроль (екзамен). 
5.12. Мова навчання та викладання. Українська. 
 
5.1. Назва. Медіапланування. 
5.2. Тип. Обов’язкова. 
5.3. Рік навчання. 2019/2020. 
5.4.Семестр. VIІ. 
5.5. ПІБ лектора, науковий ступінь, посада. Крепак А.С., канд. 
екон. наук., ст. викл. 
5.6. Результати навчання. Формування системи теоретичних та 
практичних знань щодо сутності медіапланування. 
5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Маркетинг», 
«Маркетингові комунікації», «Основи реклами». 
5.8. Зміст. Сутність та цілі медіапланування. Структура та вимоги до 
медіаплану. Стратегічні та практичні рішення медіапланування. Види 
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графіків розміщення реклами. Відмітні характеристики медіаканалів. 
Концепції медіавпланування. Критерії обґрунтування вибору медіа-
носіїв. Способи збору даних щодо кількісних та якісних характерис-
тик аудиторії ЗМІ. Зміст планування рекламної кампанії з різною 
комбінацією медіаканалів. Значення спеціалізованих комп’ютерних 
програм для підвищення результативності рекламних кампаній 
підприємств. 
5.9. Рекомендовані джерела. 
1. Бузин В.Н. Медиапланирование. Теория и практика : учеб. пособ. / 
В.Н. Бузин, Т.С. Бузина. – М. : Юнити-Дана, 2012. – 495 с. 

2. Радченко В. Основы медиапланирования / В. Радченко. – Київ : 
Украинская ассоциация маркетинга, 2010. – 60 с. 

3. Ромат Е. Реклама : теория и практика : стандарт третього поколения / 
Е. Ромат, Д. Сендеров. – 8-е изд. – СПб. : Питер, 2013. – 512 с. – 
(Учебник для вузов). 

4. Росситер Дж. Реклама и продвижение товаров / Дж. Росситер, 
Л. Перси. – СПб. : Питер, 2000. – 651 с. 

5. Сиссорс Дж. Рекламное медиапланирование = Advertising media 
planning / Дж. Сиссорс, Р. Бэрон. – 6-е изд.– СПб. : Питер, 2004. – 
411 с. 

5.10. Заплановані навчальні заходи та методи навчання. 
Проведення олімпіади, поєднання традиційних та нетрадиційних 
методів викладання із використанням інноваційних технологій: лекції 
(тематична / лекція-консультація); практичні заняття (метод кейс-
стаді / інше). 
5.11. Методи оцінювання: 
− поточний контроль (опитування, тестування, перевірка виконання 
індивідуальних проектів); 

− підсумковий контроль (курсова робота, екзамен). 
5.12. Мова навчання та викладання. Українська. 
 
5.1. Назва. Фірмовий стиль. 
5.2. Тип. Обов’язкова. 
5.3. Рік навчання. 2019/2020. 
5.4. Семестр. VIІ. 
5.5. Лектор, науковий ступінь, посада. Алданькова Г.В., ст. 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 адап-
тації їх під розміщення на різноманітних носіях. 
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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. 
Історичний огляд розвитку фірмового стилю. Критерії оцінювання 
програми фірмового стилю. Сутність та значення бренд-буку компанії. 
Формотворення графічних знаково-символьних об’єктів фірмового 
стилю. Шрифт як елемент фірмового стилю. Кольорове оформлення 
фірмової графіки. Управління розробкою фірмового стилю. 
5.9. Рекомендовані джерела та 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. закладів / 
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. – 
(Учебник для вузов). 

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 
графічних редакторах). 
5.11. Методи оцінювання: 
− поточний контроль (тестування, письмове опитування, перевірка 
підготовленої презентації, індивідуального творчого завдання, захист 
проектів, творча олімпіада); 

− підсумковий контроль (залік). 
5.12. Мова навчання та викладання. Українська. 
 
5.1. Назва. Макетування у рекламі. 
5.2. Тип. Обов’язкова. 
5.3. Рік навчання. 2019/2020. 
5.4. Семестр. VIІ. 
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5.5. Лектор, науковий ступінь, посада. Крепак А.С., к.е.н., старш. 
викладач. 
5.6. Результати навчання. Освоєння теоретичних засад та форму-
вання практичних навичок графічного оформлення друкованих 
видань та оригінал-макетів рекламних матеріалів засобами приклад-
них комп’ютерних програм для макетування та верстки. 
5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Основи реклами», 
«Маркетингові комунікації», «Інформаційні технології в рекламі», 
«Дизайн в рекламі». 
5.8. Зміст. Сутність, принципи і завдання макетування та верстки 
друкованих видань. Види та сутність основних видавничих систем. 
Принципи і завдання оформлення друкованих видань та оригінал-
макетів рекламних звернень. Особливості дизайну сучасних періо-
дичних видань. Основи верстки документу у видавничій системі 
Adobe InDesign. Імпортування, редагування та верстка текстів і 
зображень. Робота з кольором та прозорістю у спеціалізованих 
комп’ютерних програмах. Особливості верстки таблиць та малювання 
у спеціалізованих комп’ютерних програмах. Об’єднання файлів у 
книги та експорт у формат PDF за допомогою спеціалізованих 
комп’ютерних програмах. Особливості верстки та макетування 
журналу. Особливості верстки та макетування газети. Дополіграфічна 
підготовка макетів. 
5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби. 
1. Завгородний В. Видеосамоучитель. Adobe InDesign CS3 (+CD) / 

В. Завгородний. – СПб. : Питер, 2008. – 480 с. 
2. Коэн С. Верстка в InDesign с нуля / С. Коэн. - ДМК, 2011. – 299 с. 
3. Ландер А.А. Самоучитель. Adobe InDesign CS5. (+ CD) / 

А.А. Ландер. – СПб. : BHV, 2011. – 384 с. 
4. Райтман М.А. Adobe InDesign CS5: официальный учебный курс. + 

CD / М.А. Райтман. – Эксмо-Пресс, 2011. – 480 с. 
5. Ридберг Терри. Adobe InDesign CS5. Полное руководство дизайнера и 

верстальщика / Терри Ридберг. – СПб. : Питер, 2012. – 464 с. 
5.10. Заплановані навчальні заходи та методи викладання. 
Поєднання традиційних та нетрадиційних методів викладання із 
використанням інноваційних технологій: лекції (оглядова/тематична); 
практичні заняття (презентація / моделювання ситуацій / виконання 
вправ, творчі індивідуальні завдання, творчі експедиції, відвідування 
виставок та арт-галерей м. Києва). 
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5.11. Методи оцінювання: 
− поточний контроль (опитування усне та письмове; заслуховування 
доповідей; створення презентацій; письмове тестування; демон-
страція практичних навичок застосування інструментів видавничих 
систем; створення макетів сторінок друкованих видань та оригінал-
макетів рекламних звернень; виконання індивідуальних творчих 
завдань); 

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

 
5.1. Назва. Прямий маркетинг. 
5.2. Тип. За вибором. 
5.3. Рік навчання. 2019/2020. 
5.4. Семестр. VII. 
5.5. Лектор, науковий ступінь, посада. Гурджиян К.В., канд. екон. 
наук, старш. викл. 
5.6. Результати навчання. Формування у студентів теоретичних знань 
та практичних навичок застосування інструментів прямого маркетингу 
в маркетинговій комунікаційній діяльності підприємств. 
5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Маркетинг», 
«Маркетингові комунікації», «Основи реклами». 
5.8. Зміст. Сутність, завдання та місце прямого маркетингу в марке-
тинговій комунікаційній діяльності підприємства. Послідовність 
розробки та реалізації директ-маркетингового проекту на підпри-
ємстві. Інформаційне забезпечення заходів прямого маркетингу. 
Правила формування та ведення ефективних баз даних. Персональний 
продаж та мережевий маркетинг як особлива форма прямого мар-
кетингу. Сутність та складові ефективної прямої поштової розсилки. 
Продаж за каталогами. Сучасні інтерактивні форми прямого 
маркетингу з використанням електронних технологій та мережі 
Інтернет. 
5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби. 
1. Бейкер М. Маркетинг / под ред. М. Бейкера. – СПб. : Питер, 2002. – 

1200 с. 
2. Голубкова Е.Н. Маркетинговые коммуникации / Е.Н. Голубкова. – 
М. : Финпрес, 2000. – 256 с. 

3. Лук’янець Т.І. Маркетингова політика комунікацій : навч. посіб. / 
Т.І. Лук’янець. – Київ : КНЕУ, 2000. – 380 с. 
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4. Муллин Р. Прямой маркетинг: поэтапное руководство по эффек-
тивному планированию и определению целей / Р. Муллин; пер. с 
англ. – Київ : Знання, 2005. – 334 с.  

5. Ромат Е.В. Реклама : учебник / Е.В. Ромат. – Киев ; Харьков : 
Студцентр, 2007. 

5.10. Заплановані навчальні заходи та методи викладання. 
Поєднання традиційних та нетрадиційних методів викладання із 
використанням інноваційних технологій: лекції (оглядова / тематична); 
практичні заняття (презентація, дискусія, творчі індивідуальні завдання, 
метод кейс-стаді, робота в малих групах). 
5.11. Методи оцінювання: 
− поточний контроль (тестування, усне / письмове опитування, пере-
вірка підготовленого звіту / презентації / проекту / ситуаційні завдання); 

− підсумковий контроль (залік). 
5.12. Мова навчання та викладання. Українська. 
 
5.1. Назва. Видавнича справа та основи поліграфії. 
5.2. Тип. За вибором. 
5.3. Рік навчання. 2019/2020. 
5.4. Семестр. VIІ. 
5.5. Лектор, науковий ступінь, посада. Голік О.В., канд. наук соц. 
комунікацій, доц., Алданькова Г.В., ст. викл. 
5.6. Результати навчання. Формування теоретичних і практичних 
знань з основ видавничої справи та редагування, необхідних для 
фахової підготовки до друку різних видів видань та для реалізації 
відповідних виконавських і управлінських функцій, а також аналітич-
ного підходу до розв’язання проблем, що можуть виникнути при 
виборі найбільш оптимальної технології виготовлення різноманітних 
за складністю та функціональним призначенням друкованих рекламних 
матеріалів.  
5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Українська мова 
за професійним спрямуванням», «Маркетинг», «Маркетингові комуні-
кації», «Основи журналістики», «Інформаційні технології в рекламі», 
«Дизайн у рекламі». 
5.8. Зміст. Законодавство України про видавничу справу. Головні 
ознаки класифікації сучасних видавництв. Порядок створення та реє-
страції видавництва. Розробка видавничої програми. Існуюча система 
дистрибуції друкованої продукції. Видавнича продукція та критерії 
поділу її на види. Національні та міжнародні стандарти і правила їх 
застосування. Редакторські професії та фахові вимоги до них. 
Економічний мінімум для редактора-видавця і журналіста. Особливості 
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виведення кошторису видання за складовими собівартості. Промоційна 
й рекламна акції нового видавничого продукту. Відносини між 
видавництвом і реалізаторами друкованої продукції. Відносини між 
видавництвом і поліграфічним підприємством. Види поліграфічних 
підприємств та їх функції. Сутність процесу друкування та основні 
види друку. Оснащення сучасних поліграфічних підприємств. Техно-
логічні процеси розробки та виробництва друкованої рекламної 
продукції. 
5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби. 
1. Тимошик М. Книга для автора, редактора, видавця / М. Тимошик. – 

3-тє вид., виправл. – Київ : Наша культура і наука, 2010. – 560 с. – 
(Сер. «Бібліотека видавця, редактора, автора»).  

2. Тимошик М. Видавничий бізнес : погляд журналіста, видавця, 
вченого / М. Тимошик. – Київ : Наша наука і культура, 2005. – 326 с. – 
(Сер. «Бібліотека видавця, редактора, автора»). 

3. Теремко В.І. Видавничий маркетинг : навч. посіб. / В.І. Теремко. – 
Київ : Академвидав, 2009. – 272 с. – (Сер. «Альма-матер»). 

4. Джефкинс Ф. Реклама = Advertising / Ф. Джефкинс. – М. : Юнити-
Дана, 2002. – 232 с. 

5. Кортленд Л. Бове. Современная реклама : пер. с англ. / Кортленд 
Л. Бове, Уилльям Ф. Аренс. – Тольятти : Довгань, 1995. – 704 с. 

6. Ядин Д. Маркетинговые коммуникации: современная креативная 
реклама : пер. с англ. / Д. Ядин. – М. : ФАИР-ПРЕСС, 2003. – 488 с. 

5.10. Заплановані навчальні заходи та методи викладання. Поєд-
нання традиційних та нетрадиційних методів викладання із вико-
ристанням інноваційних технологій: лекції (оглядова / тематична); 
практичні заняття (презентація, моделювання ситуацій, метод кейс-
стаді, екскурсія у видавничий центр КНТЕУ). 
5.11. Методи оцінювання: 
– поточний контроль (тестування, письмове опитування, перевірка 
підготовленої презентації / ситуаційні завдання, творча олімпіада); 

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

 
5.1. Назва. Рекламний креатив. 
5.2. Тип. За вибором. 
5.3. Рік навчання. 2019/2020. 
5.4. Семестр. VІІ. 
5.5. Лектор, науковий ступінь, посада. Мельникович О.М.,  
д-р екон. наук, проф. 
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5.6. Результати навчання. Формування теоретичних знань і прак-
тичних навичок розробки та впровадження прийомів рекламного 
креативу, оволодіння методичним інструментарієм розробки й оформ-
лення рекламного звернення для досягнення максимального комуніка-
ційного ефекту. Після вивчення дисципліни студенти повинні вміти 
самостійно обирати шляхи та методи розробки рекламних звернень, 
підбирати переконливі прийоми рекламного креативу у кожному 
конкретному випадку для визначеного товару чи послуги, а також на 
основі використання мотиваційних, семантичних та інших підходів 
формувати позитивний імідж товару й фірми в середовищі 
потенційних споживачів. 
5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Маркетингові 
комунікації», «Основи реклами», «Копірайтинг». 
5.8. Зміст. Сутність та завдання рекламного креативу. Психологія 
творчості. Способи формування рекламних ідей. Послідовність здійс-
нення рекламного креативу. Семантичні, звукові, кольорові та 
графічні рішення в рекламному зверненні. Прийоми створення 
реклами, спрямовані на приваблення уваги цільової аудиторії. 
Прийоми мотивації в рекламному креативі. Прийоми формування 
кредиту довіри до рекламного звернення. Особливості створення 
друкованої, зовнішньої, радіо- та відеореклами.  
5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби. 
1. Власова Н. Рекламный конструктор / Н. Власова. – Новосибирск : 
Науч.-издат. центр ОИГГМ, Изд-во СО РАН, 1998. – 256 с. 

2. Джулер А.Д. Креативные стратегии в рекламе / А.Д. Джулер,  
Б.Л. Дрюниани. – СПб. : Питер, 2003. – 384 с. 

3. Имшинецкая И. Креатив в рекламе / И. Имшинецкая. – М. : РИП-
холдинг, 2002. – 172 с. 

4. Примак Т. Рекламний креатив / Т. Примак. – Київ : КНЕУ, 2007. – 
328 с. 

5.10. Заплановані навчальні заходи та методи викладання. 
Поєднання традиційних і нетрадиційних методів викладання із 
використанням інноваційних технологій: лекції (оглядові та 
тематичні); практичні заняття (модерація, «мозкові атаки», ситуаційні 
вправи (кейси), проведення рольових ігор, дискусій, робота в малих 
групах над проектами та їх презентація); відвідування художніх 
виставок та галерей.  
5.11. Методи оцінювання: 
– поточний контроль (письмове опитування; перевірка групового 
проекту та його презентації); 

– підсумковий контроль (залік). 
5.12. Мова навчання та викладання. Українська. 
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5.1. Назва. Мерчандайзинг. 
5.2. Тип. За вибором. 
5.3. Рік навчання. 2019/2020. 
5.4. Семестр. VІІ. 
5.5. Лектор, науковий ступінь, посада. Ільченко Н.Б., канд. екон. 
наук, доц., Григоренко Т.М., канд. екон. наук, ст. викл. 
5.6. Результати навчання. У результаті вивчення дисципліни студенти 
повинні: набути глибоких теоретичних знань з питань розроблення та 
застосування мерчандайзингових заходів у роздрібних торговельних 
підприємствах; знати основні концепції мерчандайзингу та вміти 
застосовувати їх на практиці; оволодіти методичним інструментарієм 
реалізації основних принципів мерчандайзингу; засвоїти мерчандайзин-
гові підходи щодо розміщення та викладення товарів та регулювання 
потоку покупців у торговельній залі; опанувати інструментарій 
мерчандайзингу, що стимулює попит у місцях продажу; набути навички 
ефективності мерчандайзингу. 
5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Маркетинг», 
«Маркетингові дослідження в рекламі та зв’язках із громадськістю», 
«Організація зв’язків з громадськістю». 
5.8. Зміст. Мерчандайзинг: історія та сучасний розвиток. Сутність, 
функції та задачі мерчандайзингу. Психологічні фактори формування 
теоретичних основ мерчандайзингу. Відмінності цілей мерчандай-
зингу виробника, постачальника, оптового, роздрібного підприємства. 
Методи продажу товарів на основі принципів мерчандайзингу. 
Організація мерчандайзингу виробниками та оптовими підприєм-
ствами. Управління роздрібними продажами. Інструментарій мерчан-
дайзингу, що стимулює попит в місцях продажу. Розміщення реклам-
них матеріалів в місцях продажу. Моніторинг комунікаційних заходів 
з боку конкурентів. Стимулювання торговельних підприємств та їх 
працівників за впровадженням та дотриманням мерчандайзингу. 
Принципи розміщення груп товарів в торговому залі. Мерчандай-
зингові підходи до викладки товарів в торговій залі роздрібного 
торговельного підприємства. Розміщення обладнання та формування 
типу руху відвідувачів в торговій залі. Управління товарною виклад-
кою в торговельному підприємстві. Регулювання потоку відвідувачів 
підприємства. Специфіка розподілу функціональних зон в торговій 
залі роздрібного підприємства. Створення комфортного середовища 
для відвідувачів роздрібних підприємств. Контроль за дотриманням 
мерчандайзингу. 
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5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби. 
1. Канаян К. Мерчандайзинг : підручник / К. Канаян, Р. Канаян. – М. : 
Дело, 2003. – 236 с. 

2. Колборн Р. Мерчандайзинг / Р. Колборн ; пер. с англ. под ред. 
И.О. Черкасовой. – СПб. : Нева, 2002. – 416 с. 

3. Рамазанов И.А. Мерчандайзинг в торговом бизнесе / И.А. Рамазанов. – 
М. : Деловая л-ра, 2002. – 112 с. 

4. Мерчандайзинг в розничной торговле : пер с англ. / С. Эстерлинг, 
Э. Флоттман, М. Джерниган, С. Маршалл. – 3-е изд. – СПб. : Питер, 
2004. – 304 с. 

5.10. Заплановані навчальні заходи та методи викладання. 
Поєднання традиційних та нетрадиційних методів викладання із 
використанням інноваційних технологій: лекції (оглядова / тематична 
/ проблемна); практичні заняття (презентація / метод кейс-стаді / 
робота в малих групах). 
5.11. Методи оцінювання: 
− поточний контроль (тестування, усне / письмове опитування, перевірка 
презентації / розрахунково-графічної роботи / задачі / ситуаційних 
завдань); 

− підсумковий контроль (залік). 
5.12. Мова навчання та викладання. Українська. 
 
5.1. Назва. Бренд-менеджмент. 
5.2. Тип. Обов’язкова. 
5.3. Рік навчання. 2019/2020. 
5.4. Семестр. VIІІ. 
5.5. Лектор, науковий ступінь, посада. Ромат Є.В., д-р наук держ. 
упр., зав. каф.; Яцюк Д.В., канд. екон. наук, доц.; Файвішенко Д.С., 
канд. екон. наук, асист. 
5.6. Результати навчання. Формування системи теоретичних та 
практичних знань щодо сутності діяльності компанії з формування 
сильного бренда та ефективності бренд-менеджменту. 
5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Маркетинг», 
«Основи менеджменту», «Маркетингові комунікації», «Основи 
реклами». 
5.8. Зміст. Поняття та сутність бренд-менеджменту. Суб’єкти бренд-
менеджменту. Керівник компанії як бренд-менеджер. Бренд як об’єкт 
управління. Функції бренда. Моделі бренда. Система управління роз-
витком бренда. Планування бренда. Формування архітектури бренда. 
Інформаційне забезпечення бренд-менеджменту. Організація бренд-
менеджменту. Контроль ефективності бренд-менеджменту. Комуніка-
ційне забезпечення формування бренда. 
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5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби. 
1. Грошев И.В. Системный бренд-менеджмент : учебник / И.В. Гро-
шев, А.А. Краснослободцев. – Юнити-Дана. – 2015. – 655 с. 

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

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

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

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

5.10. Заплановані навчальні заходи та методи викладання. 
Поєднання традиційних та нетрадиційних методів викладання із 
використанням інноваційних технологій: лекції (оглядова / тема-
тична); практичні заняття (метод кейс-стаді). 
5.11. Методи оцінювання: 
– поточний контроль (опитування, тестування, перевірка виконання 
індивідуальних проектів); 
– підсумковий контроль (екзамен). 
5.12. Мова навчання та викладання. Українська. 
 
5.1. Назва. Охорона праці. 
5.2. Тип. Обов’язкова. 
5.3. Рік навчання. 2019/2020. 
5.4. Семестр. VIІІ. 
5.5. Лектор, науковий ступінь, посада. Расулов Р.А., канд. техн. 
наук, зав.каф. 
5.6. Результати навчання. Формування вмінь створення безпечних 
умов праці для збереження здоров’я та матеріальних цінностей. 
Організація практичної роботи на виробництві з урахуванням вимог, 
що забезпечують виконання законодавчих положень, а також вимог 
нормативно-технічної документації, безпеку технологічних процесів 
експлуатації устаткування, пожежну профілактику. 
5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Безпека життє-
діяльності». 
5.8. Зміст. Законодавча та нормативна база з питань охорони праці. 
Державний нагляд і громадський контроль за охороною праці. 
Розслідування та облік нещасних випадків, професійних захворювань. 
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Основи фізіології, гігієни праці та виробничої санітарії. Безпека при 
виконанні вантажно-розвантажувальних робіт та застосуванні підій-
мально-транспортної техніки. Електронебезпека. Пожежна безпека. 
Оцінювання об’єктів щодо їх вибухонебезпеки. Концептуальні засади 
забезпечення пожежної безпеки об’єкта. Евакуація людей. Засоби гасіння 
та виявлення пожеж. 
5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби. 
1. Гогіташвілі Г.Г. Основи охорони праці : навч. посіб. / Г.Г. Гогіташвілі, 
В.М. Лапін. – 2-ге вид. – Львів : Новий світ-2000, 2005. 

2. Гандзюк М.П. Основи охорони праці : навч. посіб. / М.П. Гандзюк, 
Є.П. Желібо, М.О. Халімовський. – К. : Каравела, 2005. 

3. Геврик ЄО. Охорона праці. – Київ : Ельга; Ніка-Центр, 2003. – 
280 с. 

4. Жидецький В.Ц. Основи охорони праці. – Львів : Афіша, 2002. – 
320 с. 

5. Івах Р.М. Основи охорони праці / Р.М. Івах. – Київ : Кондор, 2011. 
5.10. Заплановані навчальні заходи та методи викладання. Лекції, 
практичні заняття. 
5.11. Методи оцінювання: 
− поточний контроль (опитування, тестування); 
− підсумковий контроль (залік). 
5.12. Мова навчання та викладання. Українська. 
 
5.1. Назва. Реклама в системі маркетингу. 
5.2. Тип. За вибором. 
5.3. Рік навчання. 2019/2020. 
5.4. Семестр. VIІ. 
5.5. Лектор, науковий ступінь, посада. Ромат Є.В., д-р наук держ. 
упр., зав. каф.; Чикусова М.Ю., канд. екон. наук, ст. викл. 
5.6. Результати навчання. Формування теоретичних знань та опану-
вання практичних навичок щодо розробки та реалізації рекламного 
звернення, використання реклами в реалізації маркетингових техно-
логій, визначення комунікаційних характеристик реклами, напрямів 
розвитку та управління рекламною діяльністю, обґрунтування вибору 
засобів масової інформації та оцінка ефективності їх використання.  
5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Основи реклами», 
«Реклама в торгівлі», «Маркетинг», «Маркетингові комунікації». 
5.8. Зміст. Сутність реклами. Місце реклами в сучасному суспільстві. 
Реклама в комплексі маркетингових комунікацій. Комунікаційні засоби 
та характеристики реклами. Роль реклами в реалізації маркетингових 
технологій. Система управління рекламною діяльністю. Планування, 
організація та контроль рекламної діяльності. 
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5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби. 
1. Ромат Е.В. Реклама / Е.В. Ромат. – СПб. : Питер, 2008. – 620 с. 
2. Ромат Е. Реклама / Е. Ромат, Д. Сендеров. – СПб. : Питер, 2013. – 512 с. 
3. Медведева Е.В. Рекламная коммуникация / Е.В. Медведева. – М. : 
Едиториал УРСС, 2003. – 278 с. 

4. Маркетинг : підручник [для студ. вищ. навч. закл.] / В. Руделіус, 
О.М. Азарян, Н.О. Бабенко, Е.Н. Берковіць. – 3-тє укр. вид. – Київ : 
Консорціум із удосконалення менеджмент-освіти в Україні, 2008. – 
648 с. 

5.10. Заплановані навчальні заходи та методи викладання. 
Поєднання традиційних та нетрадиційних методів викладання із 
використанням інноваційних технологій: лекції (оглядова, тематична, 
проблемна, лекція-консультація); практичні заняття (презентація, 
дискусія, комунікативний метод, метод кейс-стаді, робота в малих 
групах). 
5.11. Методи оцінювання: 
– поточний контроль (тестування; письмове опитування; перевірка 
підготовленого звіту, презентації, задачі, ситуаційні завдання); 

– підсумковий контроль (екзамен). 
5.12. Мова навчання та викладання. Українська. 
 
5.1. Назва. Некомерційна реклама. 
5.2. Тип. За вибором. 
5.3. Рік навчання. 2019/2020. 
5.4. Семестр. VIІІ. 
5.5. Лектор, науковий ступінь, посада. Ромат Є.В., д-р наук держ. 
упр., зав. каф. 
5.6. Результати навчання. Формування знань щодо сутності, органі-
заційного забезпечення некомерційної реклами. 
5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Основи реклами», 
«Маркетингові комунікації». 
5.8. Зміст. Поняття некомерційної реклами, проблеми її ідентифікації. 
Взаємозв’язок соціальної реклами з актуальними проблемами 
суспільства, релятивність некомерційної реклами. Управління некомер-
ційною рекламою: основні функціональні елементи. Визначальна роль 
державного управління некомерційною рекламою в її розвитку. 
Законодавче та організаційне забезпечення некомерційної реклами. 
5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби. 
1. Голубкова Е.Н. Маркетинговые коммуникации / Е.Н. Голубкова. – 
М. : Финпрес, 2000. – 256 с. 
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2. Батра Р. Рекламный менеджмент = Advertising management : пер.  
с англ. / Р. Батра, Д. Майерс, Д. Аакер. – 5-е изд. – М. ; СПб. ; К. : 
Вильямс, 2001. – 780 с. 

3. Масионис Дж. Социология : пер. с англ. / Дж. Масионис. – 9-е изд. – 
СПб. : Питер, 2004. – 752 с. 

4. Маркетинг : підручник [для студ. вищ. навч. закл.] / В. Руделіус, 
О.М. Азарян, Н.О. Бабенко, Е.Н. Берковіць. – 3-є укр. вид. – Київ : 
Консорціум із удосконалення менеджмент-освіти в Україні, 2008. – 
648 с. 

5. Ромат Е.В. Реклама : учеб. для вузов / Е.В. Ромат. – СПб. : Питер, 
2008. – 288 с. 

5.10. Заплановані навчальні заходи та методи викладання. Поєд-
нання традиційних та нетрадиційних методів викладання із вико-
ристанням інноваційних технологій: лекції (оглядова / тематична); 
практичні заняття (розробка проектів). 
5.11. Методи оцінювання: 
− поточний контроль (опитування, тестування, перевірка виконання 
індивідуальних проектів); 

− підсумковий контроль (залік). 
5.12. Мова навчання та викладання. Українська. 
 
5.1. Назва. Ярмаркова та виставкова діяльність. 
5.2. Тип. За вибором. 
5.3. Рік навчання. 2019/2020. 
5.4. Семестр. VIІІ. 
5.5. Лектор, науковий ступінь, посада. Гамова І.В., асист. 
5.6. Результати навчання. Здобуття студентами теоретичних знань із 
типології ярмарків і виставок, їх організації та проведення, а також 
набуття практичних навичок щодо вибору виставкового заходу, 
розроблення ефективної програми експонування, оформлення вистав-
кового стенда, комерційної роботи персоналу з відвідувачами, аналізу 
результатів участі.  
5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Маркетинг». 
5.8. Зміст. Інститут ярмарків і виставок. Суб’єкти ярмарково-вистав-
кової діяльності. Розвиток ярмарково-виставкової діяльності в Україні. 
Прийняття рішення щодо участі підприємства у виставці / ярмарці. 
Організаційний процес участі у роботі виставки / ярмарки. Побудова 
виставкового стенда та його оснащення. Організація роботи на 
виставковому стенді. Реклама на виставках і ярмарках. Зв’язки з 
громадськістю у виставковому середовищі. Ефективність ярмарково-
виставкової діяльності. 
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5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби. 
1. Голубкова Е.Н. Маркетинговые коммуникации / Е.Н. Голубкова. – 
М. : Финпрес, 2000. – 256 с. 

2. Добробабенко Е.В. Выставка «под ключ» / Е.В. Добробабенко, 
Н.С. Добробабенко. – СПб. : Питер, 2007. – 208 с. 

3. Захаренко Г.П. Выставка: техника и технология успеха / 
Г.П. Захаренко. – М. : Вершина, 2006. – 232 с. 

4. Маркетинг : підручник [для студ. вищ. навч. закл.] / В. Руделіус, 
О.М. Азарян, Н.О. Бабенко, Е.Н. Берковіць. – 3-є укр. вид. – Київ : 
Консорціум із удосконалення менеджмент-освіти в Україні, 2008. – 
648 с. 

5. Основы выставочно-ярморочной деятельности : учеб. пособие для 
вузов / под ред. Л.Е. Стровского. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2005. 

5.10. Заплановані навчальні заходи та методи викладання. Поєд-
нання традиційних та нетрадиційних методів викладання із вико-
ристанням інноваційних технологій: лекції (оглядова / тематична);  
практичні заняття (презентація). 
5.11. Методи оцінювання:  
– поточний контроль (тестування; усне / письмове опитування); 
– підсумковий контроль (залік). 
5.12. Мова навчання та викладання. Українська. 
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