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ВСТУП 
 

Європейська кредитна трансферно-накопичувальна система (ЄКТС) – 
це система трансферу і накопичення кредитів, що використовується в 
Європейському просторі вищої освіти з метою надання, визнання, під-
твердження 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 та адреса. 

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

1.2. 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. універси-
тету надано статус національного. У 2006 р. КНТЕУ приєднався до 
Великої хартії університетів. 

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

Університет – лідер у реформуванні вищої освіти України, пер-
шим у країні здійснив суттєве оновлення змісту освіти, впровадження 
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 обслуго-
вуванням читачів, доступом до повнотекстових електронних ресурсів 
міжнародних баз даних.  
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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 
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.  
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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). 

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, органі-
заціями 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, Держав-
ною казначейською службою України, Антимонопольним комітетом 
України, Державною фінансовою інспекцією України, Пенсійним 
фондом України, комерційними банками, торгово-промисловими 
палатами, торговельними мережами, страховими компаніями, реклам-
ними агентствами та іншими установами. 

Університет – член престижних міжнародних організацій: Міжна-
родної асоціації університетів, Університетської агенції франкофонії, 
Міжнародного товариства товарознавців і технологів, Асоціації пере-
дових університетських вищих шкіл бізнесу, Міжнародної асоціації 
вищих і середніх спеціальних навчальних закладів торгівлі та споживчої 
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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 перепідготовки 
спеціалістів. 

 
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. 



 7

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 
Економіка 

підприємства 
Міжнародна 
економіка 

Економічна безпека 
підприємства 

Економіка 
підприємства 

051 
Економіка 

Фінанси підприємства

Фінансовий 
менеджмент 

053 
Психологія Психологія Психологія 

Міжнародний бізнес 
Міжнародна торгівля 

05 
Соціальні та 
поведінкові 

науки 
 

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 контроль
Фінансовий 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 
зовнішньоеконо-
мічної діяльності 

Менеджмент 
організацій 

Менеджмент 
організацій 

07 
Управління та 
адміністрування 

 
 

073 
Менеджмент 

Торговельний 
менеджмент 

Торговельний 
менеджмент 
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Продовження таблиці 
Шифр 

та найменування 
галузі знань 

Спеціальність
Спеціалізація 

освітнього ступеня 
«бакалавр» 

Спеціалізація 
освітнього ступеня 

«магістр» 
Менеджмент 
персоналу 

Менеджмент 
персоналу 

Готельний і ресто-
ранний менеджмент 

Готельний 
і ресторанний 
менеджмент 

Туристичний 
менеджмент 

Туристичний 
менеджмент 
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 підприєм-
ницької діяльності 

08 
Право 

081 
Право 

Цивільне право 
і процес 

Цивільне право 
і процес 
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Закінчення таблиці 
Шифр 

та найменування 
галузі знань 

Спеціальність
Спеціалізація 

освітнього ступеня 
«бакалавр» 

Спеціалізація 
освітнього ступеня 

«магістр» 
 082 

Міжнародне 
право 

Міжнародне право Міжнародне право 

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 

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, вироб-
лені у власному кондитерському цеху (більше 35 видів). У навчальних 
корпусах, гуртожитках функціонують торговельні автомати 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. 

З метою підвищення життєвого рівня студентам із малозахищених 
верств населення може надаватися матеріальна допомога. 
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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 кому-
нальних 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 здійснюється 
відповідно до Порядку надання медичної допомоги іноземцям та 
особам без громадянства, які тимчасово перебувають на території 
України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 
22 червня 2011 р. № 667 та ст. 44 Закону України «Про страхування».  

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

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

У разі необхідності університет сприяє оформленню медичного 
полісу з надання медичної допомоги. 
 
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: 
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– 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 інва-
лідів війни; 

– студентам з числа тих, що входили до складу військових форму-
вань, які за рішенням відповідних державних органів були направ-
лені для виконання миротворчих місій або відряджені до держав, де 
в цей період велися бойові дії. 

 
2.9. Навчальне обладнання. 

Бібліотека КНТЕУ є науковим, інформаційно-навчальним, куль-
турно-освітнім структурним підрозділом з універсальними фондами 
документів. Основна мета діяльності бібліотеки – активне сприяння 
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розробці та впровадженню перспективних навчальних технологій, 
створення умов для ефективної наукової роботи та організації освіт-
нього процесу. Ректорат університету сприяє заходам щодо розши-
рення інформаційних ресурсів у бібліотеці, створення доступності та 
зручності у користуванні книжковим фондом. Протягом 2015 р. 
книжковий фонд бібліотеки поповнено актуальними, сучасними видан-
нями з питань економіки, фінансів, менеджменту, бізнесу, правничих, 
суспільно-політичних, інформаційних систем і технологій, також 
періодичними виданнями, методичними та інформаційними матеріа-
лами, виданнями КНТЕУ (підручниками, посібниками, методичними 
рекомендаціями та вказівками з навчальних дисциплін). Нині 
книжковий фонд містить понад 1 млн 435 тис. друкованих видань з 
різних галузей знань – підручники, навчальні посібники, наукова та 
довідкова література. Щорічне поповнення фонду документів бібліо-
теки 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 доку-
ментів, електронних каталогів, виставок документів. Працює вільний 
Wi-Fi доступ до освітніх ресурсів мережі Інтернет. 

До послуг користувачів бібліотеки – 6 читальних залів, 7 абоне-
ментів, мультимедійна бібліотека, зал іноземної літератури, зал карт-
кових 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 бібліо-
текою впроваджено цифровий підпис (PIN-CODE) в електронний 
формуляр користувача. 

Мультимедійна бібліотека надає інформаційні послуги з усіх 
напрямів навчальної та наукової роботи університету та сприяє вико-
ристанню інтернет-ресурсів як освітнього потенціалу. Для користува-
чів доступний фонд мультимедійних документів навчально-пізнаваль-
ного значення на різних носіях (CD та DVD-дисках, відеокасетах 
тощо). Формується повнотекстова база даних електронних навчаль-
них посібників і програм, методичних вказівок та праць викладачів 
КНТЕУ. Також у мультимедійній бібліотеці відкрито вільний доступ 
до веб-сайтів вітчизняних та зарубіжних бібліотек, електронних 
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інформаційних ресурсів України та зарубіжних країн, міжнародних 
проектів. Мультимедійна бібліотека обладнана сучасними комп’юте-
рами, 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 навчаль-
них 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 надхо-
джень 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 елек-
тронного каталогу та персонального електронного формуляра. Пере-
глянути 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 відді-
лами) з метою поліпшення використання бібліотечних фондів та 
інформаційних ресурсів, багатоаспектний книжковий фонд, комп’ютерна 
мережа бібліотеки, довідково-інформаційний апарат, бібліотечні інно-
вації, впровадження прогресивних технологій, досвідчені професійні 
кадри, вдосконалення організації і нормування праці, сучасний дизайн, 
новітнє технічне обладнання та максимальна автоматизація вироб-
ничих процесів бібліотеки сприяють успішній роботі та якісному 
обслуговуванню 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 інтер-
активних комплексів, 25 мультимедійних проекторів, 36 персональ-
них мультимедійних 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 університету зі 
знанням іноземних мов та за рейтингом КНТЕУ мають змогу здобу-
вати 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 здійснюється 
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 Міністер-
ством освіти Китайської Народної Республіки про співробітництво 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 університе-
том (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 еконо-
міки 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 магістер-
ськими програмами протягом семестру; 

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

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

– програма відбору кандидатів на навчання за магістерськими програ-
мами (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 навчан-
ням на підготовчому відділенні) у вищих навчальних закладах Китай-
ської Народної Республіки.  

Згідно з угодою «Польський Еразмус для України» між Мініс-
терством 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 дого-
ворів про підготовку спеціалістів, угод про співпрацю, двосторонніх 
договорів співдружності, договорів про проходження практики студен-
тів, що створюють умови для реалізації програм практики та забезпе-
чують 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 торго-
вельно-економічного університету, які здобули освіту за освітніми 
ступенями «бакалавр», «молодший бакалавр». 

 
2.16. Навчання на робочому місці. 

Університет сприяє забезпеченню можливостей навчання сту-
дентів 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 універ-
ситеті 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 спор-
тивні 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 різно-

манітне. В університеті на громадських засадах діють: 
– рада студентського самоврядування університету, 6 рад студент-
ського самоврядування на факультетах і 5 рад студентського само-
врядування 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», психо-
логічний клуб «Мудрість поколінь», спортивні клуби з футболу, 
баскетболу, волейболу, боротьби тощо, спілка консумеристів «ОСА»; 
студенти беруть участь у роботі юридичної клініки «Центр право-
вого 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 «Маркетинг» 
освітнього ступеня «магістр» 

Master in  marketing 
Тип диплому та 
обсяг програми 

Одиночний ступінь, 90 кредитів ЄКТС  

Вищий 
навчальний 
заклад 

Київський національний торговельно-економічний університет, 
Україна 

Акредитаційна 
інституція Міністерство освіти і науки України 

Період 
акредитації 

Акредитована до 01.07.2024 р. 

Рівень програми Другий рівень  
 
А Ціль освітньої програми 
 Формування сучасної системи професійних знань та набуття практичних 

навичок з метою їх застосування у профільній, педагогічній та дослідній 
діяльності для ефективного вирішення управлінських завдань з маркетингу, 
реклами, зв’язків з громадськістю, комунікацій на ринку товарів та послуг 
організацій. Маркетолог, рекламіст опановує оперативні економічні, творчі, 
комерційні та організаційно-технологічні процеси, які пов’язані з основ-
ними напрямами маркетингової діяльності підприємства (організації) та 
розробляє або коригує стратегічні орієнтири її розвитку за підтримки 
інформаційно-комунікаційних технологій 
 

 
B Характеристика програми 

Предметна 
область 
(галузь знань) 

07 «Управління та адміністрування» 

Основний 
фокус 
програми та 
спеціалізації 

Формування фахової компетентності щодо вміння управляти 
маркетинговою діяльністю на підприємстві. 

Орієнтація 
програми 

Прикладна, професійна. 
Програма складається з дисциплін професійної та практичної 
підготовки 

 

Особливості 
та відмінності 
програми 

Наявність варіативної складової професійно-орієнтованих 
дисциплін для роботи у сфері маркетингу; 2-місячна практич-
на підготовка на підприємствах, що здійснюють маркетингову 
діяльність 
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Продовження таблиці 
С Придатність до працевлаштування та подальшого навчання 
 Придатність 

до праце-
влаштування 

Випускник придатний до працевлаштування на посади у від-
повідності до Національного класифікатора професій ДК 003:2010: 
директор з маркетингу; директор комерційний; начальник 
відділу збуту (маркетинг); начальник комерційного відділу; 
професіонали у сфері маркетингу, а саме: консультант з ефек-
тивності підприємництва; консультант з маркетингу; логіст; 
рекламіст; фахівець з державних закупівель; фахівець з ефек-
тивності підприємництва; фахівець з методів розширення 
ринку збуту (маркетолог); фахівець із зв’язків з громадсь-
кістю та пресою; фахівець-аналітик з дослідження товарного 
ринку; молодший науковий співробітник (маркетинг); науковий 
співробітник (маркетинг); науковий співробітник-консультант 
(маркетинг) 

 Подальше 
навчання 

Подальше навчання – здобуття третього рівня вищої освіти і 
отримання освітньо-наукового ступеня доктора філософії 

 
D Стиль викладання 

Підходи до 
викладання 
та навчання 

Аудиторна та самостійна робота на засадах проблемно-
орієнтованого підходу з використанням сучасних освітніх 
технологій та методик (тренінги, презентації, дискусії, моде-
рації, моделювання ситуацій, «мозкова атака», метод «кейс-
стаді», робота в малих групах, дистанційне навчання) 

 

Система 
оцінювання 

Письмові екзамени, усні та письмові опитування, оцінювання 
есе та презентацій, індивідуальних та колективних дослід-
ницьких робіт 
 

 
E Компетентності, якими повинен оволодіти магістр 
 Загальні  ЗК 1 Здатність аналізувати та оцінювати соціально-економічні 

процеси. 
ЗК 2 Здатність працювати з інформацією та обґрунтовувати 
управлінські рішення. 
ЗК 3 Здатність здійснювати комунікаційну діяльність, 
працювати в колективі та команді. 
ЗК 4 Здатність діяти з позицій соціальної відповідальності. 
ЗК 5 Здатність займати активну життєву позицію, розвивати 
лідерські якості. 
ЗК 6 Здатність виконувати професійну діяльність відповідно 
до стандартів якості. 
ЗК 7 Здатність генерувати інноваційні ідеї. 
ЗК 8 Здатність адаптуватися до змін у середовищі 
професійної діяльності 
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 Фахові 

(спеціальні) 
СК 1 Здатність проводити стратегічний маркетинговий аналіз 
зовнішнього та внутрішнього маркетингового середовища 
підприємства. 
СК 2 Здатність формувати маркетингові стратегії та розроб-
ляти стратегічні плани маркетингової діяльності підприємства. 
СК 3 Здатність розраховувати плановий бюджет маркетин-
гової діяльності. 
СК 4 Здатність здійснювати організацію та контроль марке-
тингової діяльності підприємства. 
СК 5 Здатність здійснювати публічні закупівлі, у т.ч. електронні. 
СК 6 Здатність застосовувати інноваційні технології маркетингу. 
СК 7 Здатність оцінювати, прогнозувати ефективність марке-
тинговій діяльності підприємства та визначати резерви її 
підвищення 

 
F  Програмні результати навчання 
 Професійної та практичної підготовки 

1. Формування сучасного управлінського мислення та системи спеціальних 
знань у галузі маркетингового менеджменту, розуміння концептуальних 
основ маркетингового управління на підприємстві. 
2. Формування вмінь проводити стратегічний маркетинговий аналіз зовніш-
нього та внутрішнього маркетингового середовища підприємства, визначати 
можливості і загрози для маркетингової діяльності, сильні і слабкі сторони 
підприємства. 
3. Формування необхідного рівня теоретичних знань та набуття практичних 
навичок з питань обґрунтування вибору маркетингових стратегій та роз-
робки стратегічних планів маркетингової діяльності підприємства. 
4. Опанування наукових методів та набуття практичних навичок визначення 
бюджету маркетингу та прогнозу-вання фінансових результатів маркетин-
гової діяльності. 
5. Формування вмінь практичної організації та контролю маркетингової 
діяльності підприємства, обґрунтованого вибору організаційних структур 
управління маркетингом, здійснення контролю виконання річних планів 
маркетингу, контролю прибутковості та ефективності маркетингової діяль-
ності, маркетингового аудиту. 
6. Формування необхідного рівня теоретичних знань в сфері маркетингу в 
публічному управлінні та набуття практичних навичок здійснення публічних 
закупівель, в т.ч. електронних. 
7. Формування необхідного рівня теоретичних знань та набуття практичних 
навичок застосування інноваційних технологій маркетингу у сфері товарної, 
цінової, збутової та комунікаційної політики підприємства. 
8. Формування здатності оцінювати та прогнозувати ефективність маркетин-
гової діяльності підприємства, визначати резерви підвищення ефективності 
та розробляти програми маркетингових заходів, спрямованих на викорис-
тання наявних резервів 
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 9. Формування правової культури у сфері майбутньої професійної діяльності, 

системи знань підприємницького, комерційного та муніципального права, а 
також захисту інтелектуальної власності. 
10. Формування вмінь для ідентифікації, аналізу, оцінювання та нейтралізації 
основних видів маркетингових ризиків, розробки планів управління 
ризиками. 
11. Формування необхідного рівня теоретичних знань та набуття практичних 
навичок проектування та використання маркетингових інформаційних систем, 
застосування у маркетинговому управлінні сучасних інформаційно-комуніка-
ційних технологій, спеціалізованих пакетів прикладних програм, цифрових 
баз даних. 
12. Формування вміння виявляти та формулювати актуальні наукові проблеми 
у маркетинговій діяльності, проводити наукові дослідження, розробляти 
методики та практичні рекомендації щодо впровадження результатів 
наукових досліджень 

 
 

Профіль програми «Рекламний бізнес» 
освітнього ступеня «магістр» 

Master in  marketing 
Тип диплома та 
обсяг програми 

Одиночний ступінь, 90 кредитів ЄКТС  

Вищий 
навчальний 
заклад 

Київський національний торговельно-економічний університет, 
Україна 

Акредитаційна 
інституція Міністерство освіти і науки України 

Період 
акредитації 

Акредитована до 01.07.2024 р. 

Рівень програми Другий рівень  
 
А Ціль освітньої  програми 
 Формування сучасної системи професійних знань та набуття практичних 

навичок з метою їх застосування у профільній, педагогічній та дослідній 
діяльності для ефективного вирішення управлінських завдань з маркетингу, 
реклами, зв’язків з громадськістю, комунікацій на ринку товарів та послуг 
організацій. Маркетолог, рекламіст опановує оперативні економічні, творчі, 
комерційні та організаційно-технологічні процеси, які пов’язані з основ-
ними напрямами маркетингової діяльності підприємства (організації) та 
розробляє або коригує стратегічні орієнтири її розвитку за підтримки 
інформаційно-комунікаційних технологій 
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B Характеристика програми 

Предметна 
область 
(галузь знань) 

07 «Управління та адміністрування» 

Основний 
фокус 
програми та 
спеціалізації 

Формування фахової компетентності щодо вміння управляти 
маркетинговою діяльністю підприємства рекламного бізнесу 

Орієнтація 
програми 

Прикладна, професійна. 
Програма складається з дисциплін професійної та практичної 
підготовки 

 

Особливості 
програми 

Наявність варіативної складової професійно-орієнтованих 
дисциплін для роботи у сфері рекламного бізнесу; 2-місячна 
практична підготовка на підприємствах рекламного бізнесу 

 
С Придатність до працевлаштування та подальшого навчання 
 Придатність 

до праце-
влаштування 

Випускник придатний до працевлаштування на посади у від-
повідності до Національного класифікатора професій ДК 003:2010: 
директор з маркетингу; директор комерційний; начальник 
відділу збуту (маркетинг); начальник комерційного відділу; 
професіонали у сфері маркетингу, а саме: консультант з ефек-
тивності підприємництва; консультант з маркетингу; логіст; 
рекламіст; фахівець з державних закупівель; фахівець з ефек-
тивності підприємництва; фахівець з методів розширення 
ринку збуту (маркетолог); фахівець із зв’язків з громадськістю 
та пресою; фахівець-аналітик з дослідження товарного ринку; 
молодший науковий співробітник (маркетинг); науковий спів-
робітник (маркетинг); науковий співробітник-консультант 
(маркетинг) 

2 Подальше 
навчання 

Подальше навчання – здобуття третього рівня вищої освіти і 
отримання освітньо-наукового ступеня доктора філософії 

 
D Стиль викладання 

Підходи до 
викладання 
та навчання 

Аудиторна та самостійна робота на засадах проблемно-
орієнтованого підходу з використанням сучасних освітніх 
технологій та методик (тренінги, презентації, дискусії, 
модерації, моделювання ситуацій, «мозкова атака», метод 
«кейс-стаді», робота в малих групах, дистанційне навчання) 

 

Система 
оцінювання 

Письмові екзамени, усні та письмові опитування, оцінювання 
есе та презентацій, індивідуальних та колективних дослід-
ницьких робіт 
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E Компетентності, якими повинен оволодіти магістр 
 Загальні  ЗК 1 Здатність аналізувати та оцінювати соціально-економічні 

процеси. 
ЗК 2 Здатність працювати з інформацією та обґрунтовувати 
управлінські рішення. 
ЗК 3 Здатність здійснювати комунікаційну діяльність, працювати 
в колективі та команді. 
ЗК 4 Здатність діяти з позицій соціальної відповідальності. 
ЗК5 Здатність займати активну життєву позицію, розвивати 
лідерські якості. 
ЗК6 Здатність виконувати професійну діяльність відповідно 
до стандартів якості. 
ЗК7 Здатність генерувати інноваційні ідеї. 
ЗК 8 Здатність адаптуватися до змін у середовищі професійної 
діяльності 

 Фахові 
(спеціальні) 

СК 1 Здатність проводити стратегічний маркетинговий аналіз 
зовнішнього та внутрішнього маркетингового середовища 
підприємства рекламного бізнесу. 
СК2 Здатність формувати маркетингові стратегії та розробляти 
стратегічні плани маркетингової діяльності підприємства на 
ринку рекламних послуг. 
СК3 Здатність розраховувати плановий бюджет маркетингової 
діяльності. 
СК4 Здатність здійснювати організацію та контроль марке-
тингової діяльності підприємства рекламного бізнесу. 
СК5 Здатність здійснювати публічні закупівлі, у т.ч. електронні.
СК6 Здатність застосовувати інноваційні технології рекламних 
послуг. 
СК7 Здатність оцінювати, прогнозувати ефективність марке-
тинговій діяльності підприємства рекламного бізнесу та 
визначати резерви її підвищення. 

 

F  Програмні результати навчання 
 Професійної та практичної підготовки 

1. Формування сучасного управлінського мислення та системи спеціальних 
знань у галузі рекламного бізнесу, розуміння концептуальних основ управ-
ління маркетинговою діяльністю рекламного підприємства. 
2. Формування вмінь проводити стратегічний маркетинговий аналіз зовніш-
нього та внутрішнього маркетингового середовища підприємства рекламного 
бізнесу, визначати можливості і загрози, сильні і слабкі сторони маркетин-
гової діяльності підприємства. 
3. Формування необхідного рівня теоретичних знань та набуття практичних 
навичок з питань обґрунтування вибору маркетингових стратегій та роз-
робки стратегічних планів маркетингової діяльності підприємства на ринку 
рекламних послуг 
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 4. Опанування наукових методів та набуття практичних навичок визначення 

бюджету маркетингу та прогнозування фінансових результатів маркетин-
гової діяльності. 
5. Формування вмінь практичної організації та контролю маркетингової 
діяльності підприємства рекламного бізнесу, обґрунтованого вибору органі-
заційних структур управління маркетингом, здійснення контролю виконання 
річних планів маркетингу, контролю прибутковості та ефективності марке-
тингової діяльності, маркетингового аудиту. 
6. Формування необхідного рівня теоретичних знань в сфері маркетингу в 
публічному управлінні та набуття практичних навичок здійснення публічних 
закупівель, в т.ч. електронних. 
7. Формування необхідного рівня теоретичних знань та набуття практичних 
навичок застосування інноваційних технологій рекламних послуг. 
8. Формування здатності оцінювати та прогнозувати ефективність марке-
тингової діяльності підприємства на ринку рекламних послуг, визначати 
резерви підвищення ефективності та розробляти програми маркетингових 
заходів, спрямованих на використання наявних резервів. 
9. Формування правової культури у сфері майбутньої професійної діяль-
ності, системи знань підприємницького, комерційного та конкурентного 
права, а також захисту інтелектуальної власності. 
10. Формування необхідного рівня теоретичних знань у сфері психології 
реклами та креативного менеджменту та набуття вмінь генерування креа-
тивних інноваційних рішень в рекламній діяльності. 
11. Формування необхідного рівня теоретичних знань та набуття практичних 
навичок проектування та використання маркетингових інформаційних систем, 
застосування у маркетинговому управлінні сучасних інформаційно-комуні-
каційних технологій, спеціалізованих пакетів прикладних програм, цифрових 
баз даних. 
12. Формування вміння виявляти та формулювати актуальні наукові проб-
леми у маркетинговій діяльності підприємств рекламного бізнесу, проводити 
наукові дослідження, розробляти методики та практичні рекомендації щодо 
впровадження результатів наукових досліджень 

 
 

4. Освітня програма. Керівник проектної групи (гарант освітньої 
програми) – Лабурцева О.І., д-р екон. наук, проф. 
 

Київський національний торговельно-економічний університет 
Факультет торгівлі та маркетингу 

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА  
Спеціалізація 
Спеціальність 
Галузь знань 

Маркетинг 
075 Маркетинг 
07 Управління та адміністрування 

Рівень вищої освіти  Другий  
Ступінь вищої освіти  Магістр   
Загальна кількість кредитів 
ЄКТС 

90 

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

професійною програмою 
1 

− перший рівень вищої освіти – бакалавр за напрямом підготовки «Маркетинг»;  
− умови прийому на навчання за програмою регламентуються Правилами 
прийому до КНТЕУ. 

2  

Перелік навчальних дисциплін 

№
 н
ав
ча
ль
но
ї 

ди
сц
ип

лі
ни

 

Навчальні дисципліни 

Кількість 
кредитів 
ЄКТС  

(для кожної 
дисципліни) 

Місце  
в логічній 

послідовності 
вивчення (рік 
навчання) 

1.  Стратегічний маркетинг 4,5 1 
2.  Маркетинг у публічному 

управлінні 3 1 

3.  Бренд-менеджмент 4,5 1 
4.1 Інтелектуальна власність 
4.2 Корпоративне управління 3 1 

5.1 Управління лояльністю 
споживачів 

5.2 Управління проектами 
4,5 1 

6.1 Методологія та організація 
наукових досліджень 

6.2 Методика викладання у вищій 
школи 

6.3 Семіотика в рекламі 

4,5 1 

7.1 Ризики в маркетингу 
7.2 Муніципальне право 3 1 

8.1 Корпоративні зв’язки з 
громадськістю 

8.2 Психологія іміджу 
3 1 

9.  Маркетинговий аналіз 3 1 
10.  Маркетингові інформаційні системи 3 1 
11.  Публічні закупівлі 3 1 
12.  Спічрайтинг 3 1 
13.  Маркетинг інновацій 3 1 
14.1 Соціально-комунікаційні 

технології 
14.2 Комерційне право 

3 1 

15.1 Підприємницьке право 
15.2 Аутсорсинг в маркетингу 
15.3 Конкурентне право 

3 1 

16.  Виробнича практика 9 1  
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Закінчення таблиці 
  

17. Маркетинговий менеджмент  3 2 
18.1 Кризові комунікації 3 2 
18.2 Ділові переговори 3 2 
19.1 Некомерційна реклама 3 2 
19.2 Реклама в торгівлі 3 2 
20 Переддипломна практика 6 2 
 Дипломне проектування 15 2 
 Форма проведення атестації 

здобувачів вищої освіти  
Випускна кваліфікаційна 
робота 

 Частка (у процентному співвідно-
шенні) дисциплін нормативного 
змісту підготовки) 

67 
 

Очікувані результати навчання  
Компетентності, якими повинен оволодіти магістр 

Загальні  ЗК 1 Здатність аналізувати та оцінювати соціально-
економічні процеси. 
ЗК 2 Здатність працювати з інформацією та обґрун-
товувати управлінські рішення. 
ЗК 3 Здатність здійснювати комунікаційну діяль-
ність, працювати в колективі та команді. 
ЗК 4 Здатність діяти з позицій соціальної відпові-
дальності. 
ЗК 5 Здатність займати активну життєву позицію, 
розвивати лідерські якості. 
ЗК 6 Здатність виконувати професійну діяльність 
відповідно до стандартів якості. 
ЗК 7 Здатність генерувати інноваційні ідеї. 
ЗК 8 Здатність адаптуватися до змін у середовищі 
професійної діяльності. 

3 
 

Фахові (спеціальні) СК 1 Здатність проводити стратегічний маркетин-
говий аналіз зовнішнього та внутрішнього марке-
тингового середовища підприємства. 
СК 2 Здатність формувати маркетингові стратегії 
та розробляти стратегічні плани маркетингової 
діяльності підприємства. 
СК 3 Здатність розраховувати плановий бюджет 
маркетингової діяльності. 
СК 4 Здатність здійснювати організацію та конт-
роль маркетингової діяльності підприємства. 
СК 5 Здатність здійснювати публічні закупівлі, у 
т.ч. електронні. 
СК 6 Здатність застосовувати інноваційні техно-
логії маркетингу. 
СК 7 Здатність оцінювати, прогнозувати ефектив-
ність маркетинговій діяльності підприємства та 
визначати резерви її підвищення 
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Керівник проектної групи (гарант освітньої програми) – Ромат Є.В., 
д-р наук з держ. упр., проф. 
 

Київський національний торговельно-економічний університет 
Факультет торгівлі та маркетингу 

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА  
Спеціалізація 
Спеціальність 
Галузь знань 

Рекламний бізнес 
075 Маркетинг 
07 Управління та адміністрування 

Рівень вищої освіти  Другий 
Ступінь вищої освіти  Магістр 
Загальна кількість 
кредитів ЄКТС 

90 

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

освітньо-професійною програмою 
1 

− перший рівень вищої освіти – бакалавр за напрямом підготовки 
«Маркетинг»;  

− умови прийому на навчання за програмою регламентуються Правилами 
прийому до КНТЕУ 

 

2  

Перелік навчальних дисциплін  

№
 н
ав
ча
ль
но
ї 

ди
сц
ип

лі
ни

 

Навчальні дисципліни 

Кількість 
кредитів 
ЄКТС 

(для кожної 
дисципліни) 

Місце  
в логічній 

послідовності 
вивчення 

(рік навчання)

1.  Стратегічний маркетинг 4,5 1 
2.  Правове забезпечення реклами 

та зв’язків з громадськістю 3 1 

3.  Бренд-менеджмент 4,5 1 
4.  Дизайн в рекламі 3 1 
5.1 Інтелектуальна власність 
5.2 Корпоративне управління 3 1 

6.1 Управління лояльністю 
споживачів 

6.2 Управління проектами 
4,5 1 

7.1 Методологія і організація 
наукових досліджень 

7.2 Методика викладання у вищій 
школі 

7.3 Семіотика в рекламі 

4,5 1 

8.1 Рекламні технології 
8.2 Макетування в рекламі 3 1 
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Продовження таблиці 
  

9. Маркетинговий аналіз 3 1 
10. Маркетингові інформаційні 

системи 3 1 

11. Спічрайтинг 3 1 
12. Управління рекламною 

діяльністю 3 1 

13.1 Копірайтинг 3 1 
13.2 Креативний менеджмент   
14.1 Психологія реклами 3 1 
14.2 Комерційне право   
15.1 Публічні закупівлі 3 1 
15.2 Підприємницьке право   
15.3 Конкурентне право   
16 Виробнича практика 9 1 
17 Рекламний бізнес 3 2 
18 Реклама в торгівлі 3 2 
19.1 Кризові комунікації 3 2 
19.2 Некомерційна реклама   
20. Переддипломна практика 6 2 
 Дипломне проектування 15 2 
Форма проведення атестації здобувачів 
вищої освіти  

Випускна кваліфікаційна 
робота 

Частка (у процентному співвідношенні) 
дисциплін нормативного змісту 
підготовки) 

70 

 
 

Очікувані результати навчання  
Компетентності, якими повинен оволодіти магістр 

3 
 

Загальні  ЗК 1 Здатність аналізувати та оцінювати соціально-економічні 
процеси. 
ЗК 2 Здатність працювати з інформацією та обґрунтовувати 
управлінські рішення. 
ЗК 3 Здатність здійснювати комунікаційну діяльність, пра-
цювати в колективі та команді. 
ЗК 4 Здатність діяти з позицій соціальної відповідальності. 
ЗК5 Здатність займати активну життєву позицію, розвивати 
лідерські якості. 
ЗК6 Здатність виконувати професійну діяльність відповідно 
до стандартів якості. 
ЗК7 Здатність генерувати інноваційні ідеї. 
ЗК 8 Здатність адаптуватися до змін у середовищі профе-
сійної діяльності 
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Закінчення таблиці 
 Фахові  

(спеціальні) 
СК 1 Здатність проводити стратегічний маркетинговий аналіз 
зовнішнього та внутрішнього маркетингового середовища 
підприємства рекламного бізнесу. 
СК2 Здатність формувати маркетингові стратегії та розроб-
ляти стратегічні плани маркетингової діяльності підприєм-
ства на ринку рекламних послуг. 
СК3 Здатність розраховувати плановий бюджет маркетин-
гової діяльності. 
СК4 Здатність здійснювати організацію та контроль марке-
тингової діяльності підприємства рекламного бізнесу. 
СК5 Здатність здійснювати публічні закупівлі, у т.ч. електронні.
СК6 Здатність застосовувати інноваційні технології реклам-
них послуг. 
СК7 Здатність оцінювати, прогнозувати ефективність марке-
тинговій діяльності підприємства рекламного бізнесу та 
визначати резерви її підвищення 

 
 

5. Інформація про освітні компоненти (дисципліни). 
 

Опис дисциплін спеціалізацій  
«Маркетинг», «Рекламний бізнес» 

 
5.1. Назва. Стратегічний маркетинг.  
5.2. Тип. Обов’язкова. 
5.3. Рік навчання. 2016/2017.  
5.5. Семестр. І. 
5.5. Лектор, науковий ступінь, посада. В.В.Ортинська, канд. екон. 
наук, проф. 
5.6. Результати навчання. Оволодіння студентами теоретичних знань 
із стратегічного маркетингу, методів розробки планів маркетингу, 
набуття практичних навичок використання методик в процесі форму-
вання стратегій маркетингу на підприємстві. Вміння обґрунтовувати  
цілі стратегічного розвитку та стратегічного маркетингу; досліджувати 
складові маркетингового середовища, ринковий потенціал підприєм-
ства; здійснювати аналіз привабливості цільового ринку, оцінювати 
майбутнє зростання стратегічної зони господарювання; розроблювати 
стратегії маркетингу підприємства; обґрунтовувати структуру плану 
стратегічного маркетингу, аргументувати маркетингові заходи здійс-
нення позиціювання підприємства на ринку; з’ясовувати конкурентні 
переваги стратегічних господарських підрозділів; формувати стратегії 
маркетингу бізнесових одиниць із застосуванням методів портфель-
ного аналізу, здійснювати аудит маркетингових стратегій та планів.  
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5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Маркетинг», 
«Маркетингові дослідження», «Маркетингова товарна політика», 
«Ціноутворення в системі маркетингу», «Маркетингові комунікації», 
«Логістика». 
5.8. Зміст. Вплив маркетингових стратегічних рішень на ринкові 
позиції підприємства. Завдання, функції та інструменти стратегічного 
маркетингу. Маркетинговий стратегічний аналіз цільових ринків під-
приємства. Аналіз життєвого циклу галузі; аналіз вхідних та вихідних 
бар’єрів галузі. Процедура оцінки привабливості стратегічної зони 
діяльності, господарювання. Порівняльний аналіз стратегій конкурентів. 
Прогнозування поведінки конкурентів у процесі реалізації стратегій 
маркетингу. Стратегічні та операційні ознаки конкурентних переваг 
підприємства. Визначення маркетингових ключових факторів успіху  
діяльності підприємства на ринку. Використання методів матричного 
аналізу для обґрунтування сценаріїв майбутнього розвитку бізнесових 
одиниць підприємства торгівлі та розробки стратегій маркетингу. 
Формування стратегічних альтернатив маркетингового комплексу: 
продуктові комунікаційні, цінові, збутові стратегії. Обґрунтування 
маркетингових заходів позиціювання підприємств на ринку. Аналіз 
ризику та врахування можливості появи незвичних обставин. Скла-
дання бюджету стратегічного маркетингу. Координація реалізації 
стратегії, програм, планів маркетингу. Оцінка ефективності стратегії 
маркетингу.  
5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби. 
1. Дж. О’Шоннесси. Конкурентный маркетинг: стратегический подход / 

Дж. О’Шоннесси. ; пер. с англ. под ред. Д.О. Ямпольской. – СПб. : 
Питер, 2001. – 864 с. 

2. Друкер Питер. 366 советов успешному менеджеру / Питер Друкер, 
Джозеф Макьярелло ; пер. с англ. – М. : Манн, Иванов и Фербер, 
2012. – 432 с.  

3. Котлер Ф. Маркетинговий менеджмент : підручник / Ф. Котлер, 
К.Л. Келлер, А.Ф. Павленко. – Київ : Вид-во «Хімджест», 2008. – 
720 с.  

4. Ламбен Ж.-Ж. Менеджмент, ориентированный на рынок /  
Ж.-Ж Ламбен. Р. Чумпитас, И. Шулинг ; пер. с англ. – 2-е изд. – 
СПб. : Питер, 2014. – 718 с.  

5. Остервальдер Александр. Построение бизнес-моделей / Александр 
Остервальдер, Ив. Пинье. – М. :Альпина Паблишер, 2013. – 288 с. 

6. Фатхутдинов Р.А. Стратегический маркетинг / Р.А. Фатхутдинов. – 
5-е изд. – СПб. : ПИТЕР, 2008. – 368 с.  
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5.10. Заплановані навчальні заходи та методи викладання:  
− лекції (проблемні, тематичні);  
− практичні заняття (дискусія, кейс-стаді, «мозкова атака» моделю-
вання ситуацій, ділові ігри робота в малих групах). 

5.11. Методи оцінювання: 
− поточний контроль (письмове опитування; перевірка та обговорення 
підготовлених проектів, захист проектів); 

− підсумковий контроль – екзамен. 
5.12. Мова навчання та викладання. Українська. 
 
5.1. Назва. Бренд-менеджмент. 
5.2. Тип. Обов’язкова. 
5.3. Рік навчання. 2016/2017. 
5.5. Семестр. І. 
5.5. Лектор, науковий ступінь, посада. Ромат Є.В., д-р держ. упр., 
зав. кафедри. 
5.6. Результати навчання. Формування системи прикладних знань у 
сфері управління формуванням і розвитком торговельних марок, 
розуміння концептуальних засад системного управління діяьністю у 
сфері брендингу, набуття вмінь розробки і прийняття управлінських 
рішень у цьому напрямі діяльності. Здобуття навичок щодо форму-
вання, планування, розвитку бренду, побудови архітектури та контролю 
рівня його розвитку. 
5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Маркетинг», 
«Менеджмент», «Маркетингова політика комунікацій», «Реклама в 
системі маркетинг».  
5.8. Зміст. Поняття та сутність бренд-менеджменту. Суб’єкти бренд-
менеджменту. Керівник компанії як бренд-менеджер. Бренд як об’єкт 
управління. Функції бренду. Моделі бренду. Система управління роз-
витком бренду. Планування бренду. Формування архітектури бренду. 
Інформаційне забезпечення бренд-менеджменту. Комунікації в бренд-
менеджменті. Бренд-медіа. Внутрішний (корпоративний) бренд-мене-
джмент. Загальносвітові тенденції бренд-менеджменту та рівень його 
впровадження в Україні. 
5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби. 
1. Келлер К. Стратегический бренд-менеджмент: создание, оценка и 
управление марочным капиталом : пер. с англ. / К. Келлер. –  
2-е изд. – М. : Вильямс, 2005. – 704 с. 

2. Темпорал П. Эффективный бренд-менеджмент / П. Темпорал. – 
СПб. : Нева, 2004. 

3. Ванэкэн Б. Бренд-помощь / Б. Ванэкэн. – СПб. : Питер, 2005. 
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4. Старов С.А. Управление брендами / С.А. Старов. – СПб. : Высш. 
шк. менеджмента, 2009. – 502 с. 

5. Реальний світ освіти для сучасного ринку, світові кейси та вправи 
від кращих практиків, дослідження та інші матеріали. – Режим 
доступу : http://www.marketingprofs.com/ 

6. Cossa – інтернет-видання про маркетинг та комунікації в цифро-
вому середовищі. – Режим доступу : http://www.cossa.ru/ 

5.10. Заплановані навчальні заходи та методи викладання: 
– лекції (оглядова, тематична, проблемна, лекція-консультація); 
– практичні заняття (презентація, дискусія, комунікативний метод, 

«мозкова атака», метод кейс-стаді, робота в малих групах). 
5.11. Методи оцінювання: 
– поточний контроль (тестування; усне, письмове опитування; пере-
вірка та обговорення підготовленої презентації, проекту, ситуаційні 
завдання); 

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

 
5.1. Назва. Інтелектуальна власність  
5.2. Тип. За вибором. 
5.3. Рік навчання. 2016/2017. 
5.5. Семестр. І. 
5.5. Лектор, науковий ступінь, посада. Бакалінська О.О., д-р юрид. 
наук, проф., зав. кафедри. 
5.6. Результати навчання. Формування системи знань про: поняття 
інтелектуальної власності; об’єкти та суб’єкти інтелектуальної влас-
ності; правову охорону авторського права; правову охорону суміжних 
прав; правову охорону винаходів, корисних моделей, промислових 
зразків; правову охорону нетрадиційних результатів інтелектуальної 
власності; правову охорону засобів індивідуалізації суб’єктів госпо-
дарського обороту, товарів, робіт і послуг; захист від недобросовісної 
конкуренції; відповідальність за порушення прав інтелектуальної 
власності. Формування навичок практичного застосування знань, 
отриманих в ході вивчення дисципліни «Інтелектуальна власність». 
5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Правознавство», 
«правові основи публічного адмінистрування».  
5.8. Зміст. Поняття інтелектуальної власності, об’єкти та суб’єкти 
інтелектуальної власності. Поняття, принципи та джерела авторського 
права; об’єкти та суб’єкти авторського права; особисті немайнові та 
майнові права на твори літератури, мистецтва і науки; колективне 
управління авторськими правами; відповідальність за порушення 
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авторських прав. Правова охорона суміжних прав. Поняття та умови 
правової охорони винаходів, корисних моделей, промислових зразків. 
Правова охорона нетрадиційних результатів інтелектуальної власності. 
Правова охорона засобів індивідуалізації суб’єктів господарського 
обороту, товарів, робіт і послуг. Поняття та правовий захист комер-
ційних (фірмових) найменувань; торговельної марки та географічних 
зазначень. Захист від недобросовісної конкуренції. Відповідальність 
за порушення прав інтелектуальної власності.  
5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби. 
1. Бошицький Ю.Л. Комерційні найменування: основні правові 

аспекти / Ю.Л. Бошицький, О.О. Козлова, Г.О. Андрощук ; за заг. 
ред. Ю.С.Шемшученка. – Київ : Юридична думка, 2006. – 216 с. 

2. Право інтелектуальної власності / за ред. О.А. Підопригори, 
О.Д. Святоцького. – Київ : Видав. Дім «Ін Юре», 2004. – 670 с. 

3. Інтелектуальна власність : навч. посіб. / Г.М. Остапович, 
О.М. Стороженко, Г.В. Уманців, О.В. Фомінаю – Київ: Київ. нац. 
торг.-екон. ун-т, 2012. – 455 с. 

5.10. Заплановані навчальні заходи та методи викладання: 
– лекції (оглядові / тематичні);  
– семінарські / практичні заняття. 
5.11. Методи оцінювання: 
– поточний контроль (тестування, усне / письмове опитування, 
вирішення юридичних задач тощо);  

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

 
5.1. Назва. Корпоративне управління. 
5.2. Тип. За вибором. 
5.3. Рік навчання. 2016/17. 
5.4. Семестр. I. 
5.5. Лектор, науковий ступінь, посада. Дєєва Н.Е., д-р екон. наук, проф. 
5.6. Результати навчання. Опанування майбутніми фахівцями теоре-
тичних знань у сфері проблем корпоративного управління, вміннями 
та навичками щодо застосування інструментарію формування корпо-
ративних стратегій та управління корпоративними об’єднаннями. 
5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Менеджмент»», 
«Основи зв’язків з громадськістю».  
5.8. Зміст. Теоретичні основи корпоративного управління. Інфраструк-
тура корпоративного середовища. Учасники корпоративних відносин 
та органи корпоративного управління. Моделі та міжнародні стандарти 
корпоративного управління. Організаційний механізм корпоративного 
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управління. Тактичне і стратегічне управління корпораціями. Управління 
корпоративними витратами. Економічний механізм корпоративного 
управління. Звітність та контролювання в системі корпоративного 
управління. Управління державними корпоративними правами. 
Ефективність та якість корпоративного управління. 
5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси /засоби.  
1. Ігнатьєва І.А. Корпоративне управління [текст] : підручник / 

І.А. Ігнатьєва, О.І. Гарафонова. – Київ : Центр навч. літ., 2013. – 600 с.  
2. Мальська М.П. Корпоративне управління: теорія та практика : 

підручник / М.П. Мальська, Н.Л. Мандюк, Ю.С. Занько. – Київ : 
Центр навч. літ., 2012. – 360 с.  

3. Мостенська Т.Л. Корпоративне управління : підручник / 
Т.Л. Мостенська, В.О. Новак, М.Г. Луцький, Ю.Г. Симоненко. – 
Київ : Каравела, 2015. – 400 с.  

4. Поважний О.С. Корпоративне управління : підручник / 
О.С. Поважний, Н.С. Орлова, А.О. Харламова. – Київ : Кондор, 
2013. – 244 с.   

5.10. Заплановані навчальні заходи та методи викладання: 
– тематичні та проблемні лекції, метод кейс-стаді; 
– практичні завдання з використанням інформаційних технологій, 
презентацій, розв’язання творчих задач, самостійна робота студентів. 

5.11. Методи оцінювання:  
– поточний контроль (тестування, перевірка індивідуальних завдань, 
ситуаційних вправ, аналітично-розрахункових та творчих задач, 
захист індивідуальних та групових проектів);  

– підсумковий контроль – залік. 
5.12. Мова навчання та викладання. Українська. 
 
5.1. Назва. Управління лояльністю споживачів. 
5.2. Тип. За вибором. 
5.3. Рік навчання. 2016/2017. 
5.4. Семестр. І. 
5.5. Лектор, науковий ступінь, посада. Гурджиян К.В., канд. екон. 
наук, ст. викл. 
5.6. Результати навчання. Формування у студентів теоретичних 
знань та практичних навичок управління лояльністю споживачів. 
5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Маркетинг», 
«Маркетингові комунікації», «Прямий маркетинг». 
5.8. Зміст. Сутність понять «лояльність споживачів», «задоволеність» 
та «прихильність». Типи лояльності споживачів. Сутність понять 
«маркетинг лояльності» та «маркетинг відносин». Історія становлення 



 42

маркетингу лояльності в Україні та світі. Вплив маркетингового 
середовища на формування лояльності споживачів. Принципи та 
інструменти формування та управління лояльністю споживачів. Цілі 
та етапи формування лояльності споживачів. Сутність та види прог-
рам лояльності. Інформаційно-аналітичне забезпечення імплементації 
програм лояльності. Методи сегментування споживачів та визначення 
цільової аудиторії підприємства. Визначення цінності пропозиції для 
споживачів. Методи автоматизації програм лояльності. Види CRM-
систем. Методи оцінювання результативності формування лояльності 
споживачів. Гейміфікація програм лояльності. Маркетингові 
комунікаційні стратегії управління лояльністю споживачів. 
5.9. Рекомендовані джерела ті інші навчальні ресурси/засоби. 
1. Лук’янець Т.І. Маркетингова політика комунікацій : навч. посіб. / 
Т.І. Лук’янець. – Київ : КНЕУ, 2000. – 378 с.  

2. Примак Т.О. Маркетингові комунікації : навч. посіб. для студ. вищ. 
навч. закл. / Т.О. Примак. – Київ : Ельга; Ніка-Центр, 2003. – 280 с.  

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

5.10. Заплановані навчальні заходи та методи викладання: 
– лекції (оглядова / тематична);  
– практичні заняття (презентація, дискусія, творчі індивідуальні 
завдання, метод Кейс-стаді, модерація, робота в малих групах). 

5.11. Методи та критерії оцінювання: 
− поточний контроль (тестування; усне, письмове опитування; перевірка 
підготовленої презентації, реферату, дайджесту; ситуаційні завдання; 
захист проектів); 

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

 
5.1. Назва. Управління проектами. 
5.2. Тип. За вибором. 
5.3. Рік навчання. 2016/2017. 
5.4. Семестр. І. 
5.5. Лектор, науковий ступінь, посада. Присяжнюк А.Ю., канд. 
екон. наук., доц.; Підкамінний І.М., канд. екон. наук. доц.; Кудлай В.С., 
канд. екон. наук., доц.; Совершенна І.О., канд. техн. наук, доц. 
5.6. Результати навчання. Формування у майбутніх фахівців компе-
тенцій з ефективного управління проектами і програмами в динаміч-
них умовах функціонування організацій. 
5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Менеджмент», 
«Управління персоналом». 
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5.8. Зміст. Управління проектами в системі менеджменту організації. 
Обґрунтування проекту. Планування проекту. Управління часом 
виконання проекту. Планування ресурсного забезпечення проекту. 
Контролювання виконання проекту. Управління ризиками проектів. 
Управління якістю проекту. Управління персоналом у проектах. 
5.9. Список основних джерел.  
1. Бушуєв С. Д.. Управління проектами та програмами : підручник 

[для студ. вищ. навч. зал.] / С.Д. Бушуєв, Н.С. Бушуєва, А.Я. Каза-
рєзов, К.В. Кошкін та ін. – Миколаїв : Вид-во Торубари О.С., 
2010. – 352 с.  

2. Гонтарева І.В. Управління проектами : підручник / І.В. Гонтарева. – 
Харків : ХНЕУ, 2011. – 443 с. 

3. Ноздріна Л.В. Управління проектами : підруч. [для студ. вищ. навч. 
закл.] / Л.В. Ноздріна, В.І. Ящук, О.І. Полотай ; за заг. ред. 
Л.В. Ноздріної. – Київ : Центр навч. літ., 2010. – 432 с. 

4. Тарасюк Г.М. Управління проектами : навч. посіб. [для студ. вищ. 
навч. закл.] / Г.М. Тарасюк. – Київ : Каравела, 2012. –344 с. 

5. Тян Р.Б. Управління проектами : підруч. [для студ. вищ. навч. 
закл.] / Р.Б. Тян, Б.І. Холод, В.А. Ткаченко. – Київ : Центр навч. 
літ., 2003. –224 с. 

6. Управління проектами: вітчизняний і зарубіжний досвід : 
монографія / [М. Ажажа та ін.] ; під ред. С. Чернова [та ін.]. – 
Запоріжжя : РВВ ЗДІА, 2015. – 349 с. 

5.10. Заплановані навчальні заходи та методи викладання: 
– проблемні лекції, метод кейс-стаді; 
– практичні завдання з використанням інформаційних технологій, 
презентацій, розв’язання розрахунково-аналітичних задач, самостійна 
робота студентів. 

5.11. Методи оцінювання:  
– поточний контроль (тестування, перевірка виконання ситуаційних 
вправ та творчих задач, індивідуальних робіт, рольових та прак-
тичних вправ, презентації індивідуальних та групових проектів);  

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

 
5.1. Назва. Методологія і організація наукових досліджень.  
5.2. Тип. За вибором. 
5.3. Рік навчання. 2016/2017. 
5.4. Семестр. І. 
5.5. Лектор, науковий ступінь, посада. Кіслов Д.В., канд. політ. 
наук, доц.  



 44

5.6. Результати навчання. Формування вмінь застосовувати законо-
мірності, методи та форми наукового пізнання на практиці, під час 
аналізу явищ і процесів, пов’язаних з управлінською, юридичною та 
економічною діяльністю.  
5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Філософія».  
5.8. Зміст. Методологія наукового дослідження як філософська дисци-
пліна. Проблеми наукового пізнання в історії філософії. Діалектика як 
теорія та методологія наукового дослідження. Логічні основи науко-
вого дослідження. Гносеологічні засади наукового дослідження. 
Проблеми істини в науковому дослідженні. Методологічні основи 
наукового дослідження. Специфіка наукового пізнання. Основні етапи 
та форми у процесі наукового дослідження. Рівні та методи наукового 
дослідження. Аргументація та доказ у науковому дослідженні. Струк-
тура і динаміка наукового дослідження. 
5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби. 
1. Библиография: Грани научного творчества. – М. : Гадарики, 1999.  
2. Философия и методология науки : учебник [для вузов] / под ред. 
В.И. Купцова. – М. : Высш. шк., 1996. 

5.10. Заплановані навчальні заходи та методи викладання: 
– лекції (тематична, проблемна); 
– практичні заняття (дискусія, моделювання ситуацій, робота в малих 
групах, інше). 

5.11. Методи оцінювання: 
– поточний контроль (тестування; усне, письмове опитування; перевірка 
підготовленого звіту, проекту); 

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

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

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

3. Вітвицька С.С. Основи педагогіки вищої школи / С.С. Вітвицька. – 
Київ : Центр навч. л-ри, 2003. 

5.10. Заплановані навчальні заходи та методи викладання: 
– лекції (тематична, проблемна); 
– практичні заняття (дискусія, моделювання ситуацій, робота в малих 
групах, інше). 

5.11. Методи оцінювання: 
– поточний контроль (тестування; усне, письмове опитування; перевірка 
підготовленого звіту, проекту); 

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

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

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

4. Иванов В.В. Очерки по предыстории и истории семиотики / 
В.В. Иванов // Избранные труды по семиотике и истории культуры. – 
М., 1998.  

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

6. Швецов И.В. Игра в рекламе : учеб. пособие / И.В. Швецов, 
Ю.С. Вегенер. – М. : Юнити-Дана, 2009 // ЭБС «Книгафонд». – 
Режим доступу : http://www.knigafund.ru  

5.10. Заплановані навчальні заходи та методи викладання: 
– лекції (оглядова / тематична);  
– практичні заняття (презентація / виконання тренувальних вправ, 
творчі індивідуальні завдання, відвідування виставок та арт-галерей 
м. Києва). 

5.11. Методи оцінювання: 
– поточний контроль (тестування, письмове опитування, перевірка 
підготовленої презентації / захист проектів, творча олімпіада); 

– підсумковий контроль – залік. 
5.12. Мова навчання та викладання. Українська. 
 
5.1. Назва. Маркетинговий аналіз. 
5.2. Тип. Обов’язкова. 
5.3. Рік навчання. 2016/2017. 
5.4. Семестр. ІІ. 
5.5. Лектор, науковий ступінь, посада. Сова В.В., канд. екон. наук, 
ст. викл. 
5.6. Результати навчання. Засвоєння теоретичних засад здійснення 
маркетингового аналізу та конкретних методів і прийомів його 
застосування. Формування необхідних знань і базових професійних 
компетентностей на основі теоретичних положень і практичних 
надбань щодо сучасних методів здійснення маркетингового аналізу та 
можливостей їх застосування в практичній діяльності вітчизняних 
підприємств. 
5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Маркетинг», 
«Маркетингові дослідження», «Статистика», «Економетрія». 
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5.8. Зміст. Сутність та призначення маркетингового аналізу. Здійснення 
маркетингового аналізу за допомогою спеціального програмного 
забезпечення. Описові статистики при здійсненні маркетингового 
аналізу. Дисперсійний та коваріаційний аналіз при здійсненні марке-
тингового аналізу. Кореляційний та регресійний аналіз при здійсненні 
маркетингового аналізу. Графічні методи аналізу та їх значення при 
здійсненні маркетингового аналізу. 
5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби. 
1. Балабанова Л.В. Маркетинговий аудит системи збуту : навч. посіб. 

[для студ. вищ. навч. закл.] / Л.В. Балабанова, А.В. Балабаниць. – 
Київ : Професіонал, 2004. – 223 с. 

2. Економічний аналіз : навч. посіб. [для студ. екон. вузів] / 
М.А. Болюх, В.З. Бурчевський, М.І. Горбаток, А.П. Заросило ; за 
ред. М.Г. Чумаченка. – Київ : КНЕУ, 2001. – 540 с. 

3. Ілляшенко С.М. Маркетингові дослідження : навч. посіб. [для студ. 
вищ. навч. закл.] / С.М. Ілляшенко, М.Ю. Баскакова. – Київ : Центр 
навч. л-ри, 2006. – 192 с. 

4. Макаренко Т.І. Моделювання та прогнозування у маркетингу : 
навч. посіб. [для студ. вищ. закл. освіти] / Т.І. Макаренко. – Київ : 
Центр навч. л-ри, 2005. – 154 с. 

5.10. Заплановані навчальні заходи та методи викладання: 
– лекції (оглядова, тематична, лекція-консультація); 
– практичні заняття (презентація, дискусія, моделювання ситуацій, 

«мозкова атака», метод кейс-стаді, робота в малих групах). 
5.11. Методи оцінювання: 
– поточний контроль (тестування; письмове опитування; перевірка та 
обговорення підготовленого звіту, презентації, ситуаційні завдання); 

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

 
5.1. Назва. Маркетингові інформаційні системи.  
5.2. Тип. Обов’язкова. 
5.3. Рік навчання. 2016/2017.  
5.4. Семестр. ІІ. 
5.5. ПІБ лектора, науковий ступінь, посада. Бучацька І.О., канд. 
екон. наук, доц.  
5.6. Результати навчання. Формування у студентів теоретичних 
знань і практичних навичок щодо питань створення, застосування та 
впровадження маркетингових інформаційних систем та розв’язання 
маркетингових задач при використанні інформаційних технологій та 



 48

сучасної обчислювальної техніки. Освоєння студентами цієї дисци-
пліни сприятиме формуванню інтеграційного механізму відтворення 
їх професійних знань і вмінь під час організації та веденні бізнесу, 
тобто буде визначати рівень підготовленості фахівців самостійно прий-
мати рішення при використанні сучасних інформаційних технологій. 
5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Маркетинг», 
«Маркетингові дослідження», «Маркетингові комунікації», «Ціно-
утворення в системі маркетингу», «Маркетингова товарна політика».  
5.8. Зміст. Вивчення теоретичних основ створення, застосування та 
впровадження маркетингових інформаційних систем та розв’язання 
маркетингових задач, а саме: використання нових інформаційних 
технологій в умовах розвитку споживчого ринку України; комп’ю-
теризація діяльності служб маркетингу; розробка, створення марке-
тингових інформаційних систем; інформаційні технології прийняття 
маркетингових рішень; інформаційні технології розв’язання марке-
тингових задач. 
5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби. 
1. Карлберг Конрад. Бізнес-аналіз за допомогою Excel / Конрад 
Карлберг. – Київ-Москва : Диалектика, 1997. – 439 с. 

2. Корнилова Т.В. Принятие интеллектуальных решений в диалоге с 
компьютером / Т.В. Корнилова, О.К. Тихомиров. – М. : Изд-во 
Моск. ун-та, 1990. – 184 с. 

3. Пінчук Н.С. Інформаційні системи і технології в маркетингу : навч. 
посіб. / Н.С. Пінчук, Г.П. Галузинський, Н.С. Орленко. – Київ : 
КНЕУ, 1999. – 328 с. 

4. Основи інформаційних систем : навч. посіб. / В.Ф. Ситник, 
Т.А. Писаревська, М.В. Єрьоміна, О.С. Краєва. – Київ : КНЕУ, 
1997. – 249 с. 

5.10. Заплановані навчальні заходи та методи навчання: 
– лекції (оглядова, тематична, проблемна); 
– практичні заняття (презентація, тренажерні завдання, моделювання 
ситуацій, робота в малих групах). 

5.11. Методи оцінювання: 
– поточний контроль (тестування; письмове опитування; перевірка 
підготовленого проекту та звіту з виконання завдань, презентації, 
ситуаційні завдання); 

– підсумковий контроль – залік. 
5.12. Мова навчання та викладання. Українська. 
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5.1. Назва. Спічрайтинг.  
5.2. Тип. Обов’язкова. 
5.3. Рік навчання. 2016/2017.  
5.4. Семестр. ІІ.  
5.5. Лектор, науковий ступінь, посада. Голік О.В., канд. наук соц. 
комунікацій, доц. 
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». 
5.8. Зміст. Предмет і завдання діяльності спічрайтера. Цілі та завдання 
публічного мовлення. Квалітативні (якісні) ознаки та квантитативні 
(кількісні) параметри публічного мовлення. Види та жанри публічного 
мовлення, або красномовства. Судове (юридичне), академічне, полі-
тичне, церковне, суспільно-побутове красномовство. Поняття «мовна 
особистість». Трирівнева структура мовної особистості. Типи мовлення: 
монолог, діалог, полілог, монолог з елементами діалогізації. Види 
публічних виступів за умовами виголошення, змістом та психологіч-
ними мотивами. Ситуативна, інавгураційна, привітальна, похвальна, 
жалобна, дорадча промови, промова-догана, заключне слово тощо. 
Типи промов: промови, що читаються за конспектом; промови, які 
готують заздалегідь, але не вчать напам’ять; промови, які готують 
заздалегідь і вчать напам’ять; імпровізовані промови. Етапи підготовки 
промови. Вибір теми. Складання плану. Збирання матеріалу. Запис 
промови. Розмітка тексту знаками партитури. Тренування. Види аргу-
ментів. 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. Олійник О. Риторика : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / 
О. Олійник. – Київ : Кондор, 2009. – 170 с. 

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

3. Онуфрієнко Г.С. Риторика : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / 
Г.С. Онуфрієнко. – Київ : Центр навч. л-ри, 2008. – 592 с.  

5.10. Заплановані навчальні заходи та методи навчання. Лекції, 
практичні заняття з використанням активних методів навчання. 
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5.11. Методи оцінювання: 
– поточний контроль (опитування, творчі завдання, перевірка презен-
тацій, тести); 

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

 
Опис дисциплін спеціалізації  

«Маркетинг» 
 
5.1. Назва. Маркетинг у публічному управлінні. 
5.2. Тип. Обов’язкова. 
5.3. Рік навчання. 2016/2017. 
5.4. Семестр. І. 
5.5. Лектор, науковий ступінь, посада. Ромат Є.В., д-р держ. упр., 
зав. каф. 
5.6. Результати навчання. Набуття навичок застосування теоретич-
них знань та вмінь щодо формування та обґрунтовування власної 
позиції відносно подій, процесів, явищ життя організації, її змінності 
та детермінованості на основі набутих знань та людських цінностей; 
розробки проектів, пропозицій, визначення стратегічних цілей 
розвитку організації на основі результатів системного аналізу розвитку 
держави, сектору, галузі, сегменту функціонування, застосовуючи 
показники та тенденції; вироблення методик, процедур та розробки 
тактичних планів, етапів та напрямів розвитку з визначенням термі-
нів, відповідальних та ресурсів; здійснення функції керівника (плану-
вання, організація, мотивація, контроль) приймати управлінські 
рішення, базуючись на принципах маркетингу. 
5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Маркетинг», 
«Маркетингові комунікації», «Основи реклами», «Інформаційні війни». 
5.8. Зміст.  
Державний маркетинг: специфічні особливості. Органи державного 
управління як суб’єкти маркетингу. Функції державного маркетингу. 
Комплекс державного маркетингу. Система послуг, що надаються 
органами державної влади (в маркетинговому аспекті). Маркетингові 
комунікації органів державного управління. Зв’язки із громадськістю 
в системі маркетингових комунікацій. Державна реклама в системі 
маркетингових комунікацій. 
5.9. Рекомендовані джерела. 
1. Сороко В.М. Підхід до законодавчого врегулювання надання 
публічних послуг органами державної влади / В.М. Сороко. – Київ : 
НАДУ, 2008. – 30 с. 
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2. Ромат Е.В. Реклама в системе маркетинга / Е.В. Ромат. – Київ : 
Студцентр, 2008. – 720 с. 

3. Атаманчук Г.В. Государственное управление: организационно-
функциональные вопросы : учеб. пособие / Г.В. Атаманчук. – М. : 
Экономика, 2000. – 303 с. – (Энциклопедия управленческих знаний). 

4. Ефективність державного управління / Ю. Бажал, О. Кілієвич, 
О. Мертенс та ін. ; за заг. ред. І. Розпутенка. – Київ : К.І.С., 2002. – 
420 с. 

5. Кіслов Д.В. Система державних маркетингових комунікацій: теорія 
і практика / Д.В. Кіслов. – Київ : «МП Леся». – 465 с. 

6. Офіційний сайт Головдержслужби України. – Режим доступу : 
www.guds.gov.ua   

5.10. Заплановані навчальні заходи та методи викладання: 
– лекції (оглядові / тематичні);  
– практичні заняття (презентація / дискусія / «мозкова атака» / метод 
кейс-стаді / робота в малих групах / інше). 

5.11. Методи оцінювання: 
– поточний контроль (тестування; усне / письмове опитування; 
перевірка підготовленого есе/ ситуаційні завдання тощо); 

– підсумковий контроль – залік. 
5.12. Мова навчання та викладання. Українська. 
 
5.1. Назва. Ризики в маркетингу. 
5.2. Тип. За вибором. 
5.3. Рік навчання. 2016/2017. 
5.4. Семестр. І. 
5.5. Лектор, вчений ступінь, посада. Лабурцева О.І., д-р екон. наук, 
проф. 
5.6. Результати навчання. Формування у студентів сучасної цілісної 
системи знань у сфері управління ризиками, набуття практичних 
навичок застосування у майбутній професійній діяльності інструмен-
тарію ідентифікації, оцінки та зниження маркетингових ризиків, а також 
прийняття маркетингових рішень в умовах неповної інформації. 
5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Маркетинг», 
«Економіка підприємства», «Статистика», «Соціологія», «Маркетингові 
дослідження».  
5.8. Зміст. Сутність ризиків у маркетингу. Управління маркетинговими 
ризиками. Методи кількісної оцінки ризиків. Прийняття маркетинго-
вих рішень в умовах неповної інформації. Аналіз та способи зни-
ження основних маркетингових ризиків. Ефективність маркетингових 
заходів з урахуванням ставлення до ризику. 



 52

5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби. 
1. Баззел Р.Д. Информация и риск в маркетинге : пер. с англ. / 
Р.Д. Баззел, Д.Ф. Кокс, Р.В. Браун ; под ред. М.Р. Ефимовой. – М. : 
Финстатинформ, 1993. – 93 с.  

2. Герасимчук Н.А. Обґрунтування господарських рішень та оцінка 
ризиків : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Н.А. Герасимчук, 
Т.В. Мірзоєва, О.А. Томашевська. – Київ : Компринт, 2013. – 320 с. 

3. Матвійчук А.В. Аналіз і управління економічним ризиком : навч. 
посіб. для студ. вищ. навч. закл. / А.В. Матвійчук. – Київ : Центр 
навч. л-ри, 2005. – 219 с.  

4. Обґрунтування господарських рішень і оцінювання ризиків : навч. 
посіб. / Т.С. Клебанов, О.В. Мілов, С.В. Мілевський та ін. – Харків : 
ХНЕУ, 2010. – 264 с.  

5. Старостіна А.О. Ризик-менеджмент : Теорія та практика : навч. 
посіб. для студ. вищ. навч. закл. / А.О. Старостіна, В.А. Кравченко. – 
Київ : Кондор ; Політехніка, 2004. – 200 с.  

5.10. Заплановані навчальні заходи та методи навчання: 
– лекції (оглядова, тематична, проблемна, лекція-консультація); 
– практичні заняття (дискусія, імітація, моделювання ситуацій, 

«мозкова атака», робота в малих групах). 
5.11. Методи оцінювання: 
− поточний контроль (тестування; усне, письмове опитування; перевірка 
та обговорення підготовлених вправ, задач, ситуаційних завдань); 

− підсумковий контроль – залік. 
5.12. Мова навчання та викладання. Українська. 
 
5.1. Назва дисципліни Муніципальне право.  
5.2. Тип. За вибором. 
5.3. Рік навчання. 2016/2017. 
5.4. Семестр. І. 
5.5. Лектор, науковий ступінь, посада. Ніколаєва Л.В., канд. юрид. 
наук, проф. 
5.6. Результати навчання. У результаті вивчення дисципліни студенти 
повинні здобути знання з теорії та практики місцевого самовряду-
вання, вивчити ґенезу розвитку інституту місцевого самоврядування в 
Україні, ознайомитисяз чинною моделлю місцевого самоврядування та 
механізмом взаємодії органів публічної влади в галузі місцевого 
самоврядування. 
5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Право». 
5.8. Зміст. Становлення інституту місцевого самоврядування в Україні: 
проблеми теорії та практики. Сучасні муніципальні системи (моделі). 
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Муніципальна система України. Територіальна громада – первинний 
суб’єкт місцевого самоврядування. Представницькі органи та посадові 
особи місцевого самоврядування. Виконавчі органи місцевого само-
врядування. Виконавчий апарат обласних (районних) рад. Муніципальні 
службовці. Матеріально-фінансова основа місцевого самоврядування 
в Україні. Правове регулювання міжбюджетних відносин. Партнерство 
громад. Взаємодія органів місцевого самоврядування з органами 
виконавчої влади. Гарантії та правові засоби захисту права терито-
ріальних громад на місцеве самоврядування. 
5.9. Рекомендовані джерела. 
1. Батанов О.В. Муніципальне право України : підручник / О.В. Батанов ; 

відп. ред. М.О. Баймуратов. – Харків : Одіссей, 2008. – 235с. 
2. Державне будівництво і місцеве самоврядування в Україні : 

підручник / І.І. Бодрова, С.В. Болдирєв, В.О. Величко та ін. ; за ред. 
С.Г. Серьогіної. – 2-ге вид., переробл. та допов. – Харків : Право, 
2011. – 205 с. 

3. Журавський В.С. Державне будівництво та місцеве самоврядування в 
Україні : підручник / В.С. Журавський, В.О. Серьогін, О.Н. Ярмиш. – 
Київ : Ін Юре, 2003. – 135с. 

4. Колодій А.М. Державне будівництво і місцеве самоврядування 
в Україні : підручник / А.М. Колодій, А.Ю. Олійник ; за ред. 
Я.Ю. Кондратьєва. – Київ : Юрінком Інтер, 2003. – 155 с. 

5. Кравченко В.В. Муніципальне право України / В.В. Кравченко, 
М.В. Пітцик. – Київ : Атіка, 2003. – 240 с. 

6. Місцеве самоврядування в Україні в умовах становлення правової 
держави : монографія / за ред. Ю.М. Тодики і В.А.Шумілкіна. – 
Харків : Одіссей, 2014. – 198 с. 

5.10. Заплановані навчальні заходи та методи викладання: 
– лекції (оглядова);  
– семінарські заняття (презентація / дискусія / комунікативний метод / 
моделювання ситуацій / інше).  

5.11. Методи оцінювання: 
– поточний контроль (тестування, усне / письмове опитування, комп-
лексна контрольна робота тощо); 

– підсумковий контроль – залік. 
5.12. Мова навчання та викладання. Українська. 
 
5.1. Назва. Корпоративні зв’язки з громадськістю. 
5.2. Тип. За вибором.  
5.3. Рік навчання. 2016/2017. 
5.4. Семестр. I. 



 54

5.5. Лектор, науковий ступінь, посада. Федоришина І.Л., канд. психол. 
наук., доц.  
5.6. Результати навчання. Формування у студентів розуміння та 
набуття практичних вмінь та навичок роботи у напрямку зв’язків з 
громадськістю у корпоративному сегменті. 
5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Психологія», 
«Основи зв’язків з громадськістю». 
5.8. Зміст. Зовнішні та внутрішні зв’язки з громадськістю. Засоби 
корпоративної репутаційної розбудови. Корпоративна соціальна від-
повідальність. Стратегічний та тактичний горизонти у корпоративних 
зв’язках з громадськістю. Основні документи та методичне забезпе-
чення діяльності ПРмена в корпоративному сегменті. 
5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні джерела/ресурси. 
1. Алешина И.В. Паблик Рилейшнз для менеджеров и маркетеров / 

И.В. Алешина. – М. : Ассоциация авторов и издателей «Тандем». 
Изд-во «ГНОМ-ПРЕСС», 1997. 

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

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

4. Паблик рилейшнз: связи с общественностью в сфере бизнеса. – М. : 
Ассоциация авторов и издателей «Тандем», Изд-во ЭКМОС, 2001. 

5. Ромат Є.В. Зв’язки з громадскістю (базовий курс) : навч. посіб. для 
студ. вищ. навч. закл. / Є.В. Ромат, І.О. Бучацька, Т.В. Дубовик. – 
Київ : Київ нац. торг.-екон. ун-т, 2016. – 284 с. 

5.10. Заплановані навчальні заходи та методи викладання:  
– лекції (оглядова / тематична);  
– практичні (презентація / виконання тренувальних вправ, творчі 
індивідуальні завдання). 

5.11. Методи оцінювання: 
– поточний контроль (тестування, письмове опитування, перевірка та 
обговорення підготовленої презентації, індивідуального творчого 
завдання, захист проектів); 

– підсумковий контроль – залік. 
3.14. Мова навчання. Українська. 
 
5.1. Назва. Психологія іміджу. 
5.2. Тип. За вибором.  
5.3. Рік навчання. 2016/2017. 
5.4. Семестр. I. 
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5.5. Лектор, науковий ступінь, посада. Лагутіна Т.М., канд. пед. 
наук, доц. 
5.6. Результати навчання. Формування у студентів розуміння специ-
фіки та особливостей процесу формування іміджу в контексті сучасних 
психологічних концепцій та можливостей застосування отриманих 
знань у професійній діяльності. 
5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Психологія», 
«Основи підприємництва», «Менеджмент». 
5.8. Зміст. Соціально-психологічна природа іміджу. Стратегії та 
техніки формування іміджу сучасного фахівця. Формування індиві-
дуального іміджу. Візуальний імідж ділової людини. Формування 
іміджу за допомогою спілкування та взаємодії. Стратегії самопрезен-
тацій сучасного фахівця. Я-концепція як сукупність установок на 
імідж. Самоменеджмент – стратегія формування ділового іміджу. 
Технології просування особистісного іміджу. Корпоративний імідж та 
корпоративна культура організації.  
5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби. 
1. Панасюк А.Ю. Формирование имиджа: стратегия, психотехноло-

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

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

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

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

5. Альтшуллер A.A. Имидж и самопрезентация в бизнесе. – Режим 
доступу :  http://profilib.com/chtenie/96909/a-altshuller-imidzh-i-samo 
prezentatsiya-v-biznese.php  

6. Журнал «Корпоративная имиджелогия». – Режим доступу: www. 
academim.orq  

5.10. Заплановані навчальні заходи та методи викладання: 
– лекції (оглядові, тематичні, проблемні, лекції-конференції, лекції-
дискусії); 

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

5.11. Методи оцінювання:  
– поточний контроль (тестування усне / письмове опитування; пере-
вірка підготовленого есе / реферату / дайджесту / огляду / звіту / 
конспекту / презентації / ситуаційні завдання тощо); 

– підсумковий контроль – залік. 
5.12. Мова навчання та викладання. Українська. 
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5.1. Назва. Публічні закупівлі.  
5.2. Тип. За вибором. 
5.3. Рік навчання. 2016/2017.  
5.4. Семестр. ІІ. 
5.5. Лектор, науковий ступінь, посада. Ткаченко Н.Б., канд. екон. 
наук, доц.  
5.6. Результати навчання.   
Формування сучасних знань про економіко-організаційний механізм 
здійснення публічних закупівель та вироблення у студентів вміння 
застосувати здобуті знання у процесі здійснення публічних закупівель. 
5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Економтеорія».  
5.8. Зміст. Державна політика у сфері публічних закупівель. Плану-
вання публічних закупівель. Організація закупівель. Документація 
конкурсних торгів. Документація конкурсних торгів. Оскарження, 
звітність та контроль публічних закупівель. Електронні закупівлі. 
Міжнародні закупівлі. Угода СОТ про державні закупівлі (Agreement 
on Government Procurement, GPA).  
5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби. 
1. Державні закупівлі в Україні : навч.-метод. посіб. / С. Давтян, 

М. Іжа, В. Ісайко та ін. / за заг. ред. М.М. Іжі. – 3-є вид., оновл. та 
допов. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2010. – 324 с.  

2. Морозов В.В. Основи закупівель товарів, робіт та послуг в проектах: 
(Тендерні процедури та контракти) : навч. посіб. / В.В. Морозов. – 
К. : Таксон, 2003. – 744 с. 

3. Михайлик Р.Р. Державні закупівлі : науково-практичний коментар 
до Закону України «Про здійснення державних закупівель» / 
Р.Р. Михайлик, О.О. Вернигора. – Київ : Глобалконсалтинг 
Україна, 2011. – Т. 1. – 320 с.  

4. Смиричинський В.В. Логістичний менеджмент державних закупі-
вель: теоретично-правовий та методологічний аспект: монографія / 
В.В. Смиричинський. – Тернопіль : Карт-бланш, 2004. – 390 с. 

5. Ткаченко Н.Б. Управління державними закупівлями : монографія / 
Н.Б. Ткаченко. – Київ : КНИГА, 2007. – 298 с. 

6. Ткаченко Н.Б. Державні закупівлі : підручник / Н.Б. Ткаченко. – 
Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2011. – 244 с. 

5.10. Заплановані навчальні заходи та методи викладання. Лекції: 
оглядова, тематична, проблемна, лекція-консультація. Практичні 
заняття (презентація, дискусія, комунікативний метод, модерація, 
«мозкова атака», метод кейс-стаді, робота в малих групах, інше). 
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5.11. Методи оцінювання: 
– поточний контроль – тестування; усне, письмове опитування; пере-
вірка підготовленого, огляду, презентації, задачі, ситуаційні завдання 
тощо; 

– підсумковий контроль – екзамен. 
5.12. Мова навчання та викладання. Українська. 
 
5.1. Назва. Маркетинг інновацій. 
5.2. Тип. Обов’язкова. 
5.3. Рік навчання. 2016/2017. 
5.4. Семестр. ІІ. 
5.5. Лектор, науковий ступінь, посада. Ортинська В.В., канд. екон. 
наук, проф.  
5.6. Результати навчання. Метою викладання дисципліни є оволо-
діння студентами теоретичних знань з маркетингу інновацій, методів 
розробки стратегій маркетингу нових продуктів, набуття практичних 
навичок використання методик в процесі формування маркетингу 
інновацій на підприємстві: вміти здійснювати стратегічний марке-
тинговий аналіз та визначати конститутивні компоненти формування 
та впровадження стратегій маркетингу інновацій з метою зростання 
конкурентоспроможності підприємства. Виконувати маркетингові 
дослідження споживачів інноваційних продуктів. Здійснювати сегмен-
тування та вибір цільових сегментів для інновації; позиціювання 
інноваційного продукту; впроваджувати комплекс маркетингових 
заходів для просування інноваційних продуктів на ринок; обґрунто-
вувати, обирати та формувати стратегії успішного впровадження 
маркетингу інновацій. Аргументувати логічність застосування марке-
тингових комунікаційних інструментів маркетингу в стратегічних 
маркетингових програм виведення та позиціювання нового продукту на 
ринку. 
5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Маркетинг», 
«Маркетингові дослідження». 
5.8. Зміст. Стратегічний маркетинговий аналіз конкуренції на ринку 
інновацій; маркетингові дослідження ринку інновацій; специфічні 
особливості стратегічного й операційного маркетингу інновацій з 
метою створення і підтримання конкурентних переваг підприємства; 
методичні підходи до сегментування, таргетування, позиціонування в 
маркетингу інновацій; маркетингові рішення у товарній інноваційній 
політиці, у дистрибуції інновацій, методи формування комплексу 
маркетингу, маркетингова політика комунікацій на ринку інновацій,  
умови успішного впровадження стратегій маркетингу інновацій. 
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5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби.   
1. Ламбен Ж.-Ж. Менеджмент, ориентированный на рынок /  

Ж.-Ж Ламбен. Р. Чумпитас, И. Шулинг ; пер. с англ. – 2-е изд. –  
СПб. : Питер, 2014.  – 718 с.  -. 

2. Малхотра Н.К. Маркетинговые исследования: практ. руководство : 
пер. с англ. / Н.К. Малхотра. – 4-е изд. – М. : ООО «И.Д. Вильямс», 
2007. – 1200 с 

3. Маркетинг інновацій і інновації в маркетингу : монографія / за ред. 
С.М. Ілляшенко. – Суми : ВТД «Університетська книга», 2008. – 
615 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. Інноваційна політика : підручник/ Л.І. Федулова, А.А. Мазаракі, 
Г.О. Андрощук. Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2012. – 604 с. 

6. Энджел Д.Ф. Поведение потребителей / Д.Ф Энджел, 
Р.Д. Блэкуэлл, П.У. Миниард ; пер. с англ. – СПб. : Питер, 1999. – 
768 с  

5.10. Заплановані навчальні заходи та методи викладання: 
– лекції (проблемні, тематичні);  
– практичні заняття (дискусія, кейс-стаді, «мозкова атака» 
моделювання ситуацій, робота в малих групах). 

5.11. Методи оцінювання: 
– поточний контроль (письмове опитування; перевірка та обговорення 
підготовлених проектів, захист проектів); 

– підсумковий контроль – іспит 
5.12. Мова навчання та викладання.Українська. 
 
5.1. Назва. Соціально-комунікаційні технології. 
5.2. Тип. За вибором. 
5.3. Рік навчання. 2016/2017. 
5.4. Семестр. ІІ. 
5.5. Лектора науковий ступінь, посада. Кіслов Д.В., канд. політ. 
наук, доц. 
5.6. Результати навчання. Опанування студентами системи теоре-
тичних знань та практичних навичок з прикладних соціально-
комунікаційних технологій. 
5.7.  Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Філософія», 
«Масові комунікації». 
5.8. Зміст. Професійні стандарти рекламістів. Етика та психологія 
роботи рекламіста. Психологічні основи рекламної комунікації. Види та 
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форми реклами: ефективність та специфіка застосування. Стратегія і 
тактика рекламної кампанії. Реклама на телебаченні та радіо. Реклама 
в друкованих ЗМІ та мережі Інтернет. Вплив реклами. Правила напи-
сання рекламних текстів. Планування ПР-діяльності. ПР-концепція. 
ПР-документи. ПР-тексти. Зовнішні ПР-комунікації. Бюджет ПР-кампанії. 
5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби. 
1. Бабак М.П. Використання комунікативних методів побудови полі-

тичного іміджу зі ЗМІ : дис… на здобуття наук. ступеня канд. 
філол. наук / М.П. Бабак. – Київ : Київ. нац. ун-т ім. Тараса 
Шевченка, Ін-т журналістики, 2007. – 215 с. 

2. Бове К.Л. Современная реклама : пер. с англ. / К.Л. Бове, 
У.Ф. Аренс. – Тольятти : Довгань, 1995. – 661 с. 

3. Брайант Дж. Основы воздействия СМИ : пер. с англ. / Дж. Брайант, 
С. Томпсон. – М. : Вильямс, 2004. – 432 с.  

5.10. Заплановані навчальні заходи та методи викладання: 
– лекції (проблемні, тематичні);  
– практичні заняття (дискусія, кейс-стаді, «мозкова атака» моделю-
вання ситуацій, робота в малих групах). 

5.11. Методи оцінювання: 
– поточний контроль (тестування; усне / письмове опитування / 
вправи / контрольні роботи); 

– підсумковий контроль – залік.  
5.12. Мова навчання та викладання. 
 
5.1. Назва. Комерційне право. 
5.2. Тип. За вибором. 
5.3. Рік навчання. 2016/2017. 
5.4. Семестр. ІI. 
5.5. Лектора науковий ступінь, посада. Микитенко Л.А., канд. юрид. 
наук, доц. 
5.6. Результати навчання. Вивчення дисципліни передбачає підготовку, 
в результаті якої студенти повинні знати: цілі, завдання, принципи, 
інструментарії комерційного права, правові засади державного 
регулювання та здійснення торговельної діяльності, правила торго-
вельного обслуговування населення, використання у торговельній 
діяльності прав інтелектуальної власності, правове регулювання оптового 
товарообігу, реклами, електронної торгівлі, захисту прав споживачів у 
сфері роздрібної купівлі-продажу, виконання робіт і надання послуг, 
питання відповідальності за порушення у сфері торгівлі. 
5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Правознавство». 
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5.8. Зміст. Поняття та предмет комерційного права. Проблеми вдоско-
налення чинного, розробки і прийняття нового законодавства у сфері 
комерційного (торгового) права. Поняття та види торговельної діяль-
ності. Порядок оформлення документів на початок роботи торгових 
об’єктів. Порядок застосування реєстраторів розрахункових операцій 
(РРО) у сфері торгівлі. Основні засоби регулюючого впливу держави 
на торговельну діяльність. Правові засади здійснення рекламної діяль-
ності в Україні. Правове регулювання електронної торгівлі в Україні. 
Правові підстави притягнення до відповідальності суб’єктів господа-
рювання за порушення законодавства у сфері торгівлі. 
5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби. 
1. Пальчук П.М. Правові засади ліцензування торговельної діяльності 
в Україні : монографія / П.М. Пальчук. – Київ : Київ. нац. торг.-
екон. ун-т, 2008. – 224 с. 

2. Попондопуло В.Ф. Коммерческое (предпринимательское) право / 
В.Ф. Попондопуло. – Изд-во : Юристъ, 2006. – 288 с. 

3. Ніколаєва Л.В. Комерційне право : навч. посіб. / Л.В. Ніколаєва, 
Л.А. Микитенко. – Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2012. – 447 с. 

5.10. Заплановані навчальні заходи та методи викладання:  
– лекції (оглядова); 
– семінарські заняття (тренінг / презентація / дискусія / імітація, робота 
в малих групах / інше), самостійна робота, консультації, реферати, 
презентації, вирішення ситуативних завдань. 

5.11. Методи оцінювання: 
– поточний контроль (тестування, усне / письмове опитування тощо); 
– підсумковий контроль – залік. 
5.12. Мова навчання та викладання. 
 
5.1. Назва. Підприємницьке право.  
5.2. Тип. За вибором. 
5.3. Рік навчання. 2016/2017.  
5.4. Семестр. ІІ. 
5.5. ПІБ лектора, науковий ступінь, посада. Пальчук П.М., канд. 
юрид. наук, доц.; Біленко М.С. канд. юрид. наук, ст. викл., Дорош О. М., 
ст. викл. 
5.6. Результати навчання. Формування у фахівців неюридичних 
спеціальностей системи правових знань, безпосередньо пов’язаних з 
їх професійною підготовкою. Повинні вміти: орієнтуватися у чинному 
законодавстві яке регулює пидпріємніцьку дияльність, 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, структура та джерела підпріємніцького права. 
Поняття та види підприємницької діяльності. Суб’єкти підпріємніць-
кої діяльності. Легітимація підприємницької діяльності. Припинення 
юридичних осіб та підприємницької діяльності громадян. Правовий 
режим майна суб’єктів підприємницької діяльності. Загальні поло-
ження договірного права. Договори про передачу майна у власність. 
Договори про передачу майна в користування. Договори про вико-
нання робіт. Договори про надання послуг. Зобов’язання про сумісну 
діяльність. Договори про створення юридичної особи. Право промис-
лової власності. Антимонопольне регулювання підприємницької 
діяльності. Захист від недобросовісної конкуренції. Правові основи 
захисту прав споживачів в Україні. Правові основи оподаткування 
підприємств та фінансового контролю. Правове регулювання зовніш-
ньоекономічної діяльності підприємств. Захист прав і законних 
інтересів суб’єктів підприємницької діяльності. 
5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби. 
1. Щербина В.С. Господарське право : підручник / В.С. Щербина. – 

6-те вид., переробл. і допов. – Київ : Юрінком Інтер, 2006. – 656 с. 
2. Сущук-Слюсаренко З.І. Господарське право : навч. посіб. / 

З.І. Сущук-Слюсаренко – Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2013. – 
216 с. 

3. Господарське право : навч. посіб. / В.І. Лебідь, Н.О. Можаровська, 
Л.Л. Нескороджена. – 2-ге вид., доповн. і переробл. – Київ : Алеута, 
2014. – 416 с. 

5.10. Заплановані навчальні заходи та методи викладання:  
– лекції (оглядова / тематична); 
– семінарські заняття (презентація / дискусія / моделювання ситуацій / 

«мозкова атака» / метод кейс-стаді / робота в малих групах / інше). 
5.11. Методи оцінювання: 
– поточний контроль (тестування; усне / письмове опитування / 
дайджесту / огляду / конспекту / ситуаційного завдання тощо); 

– підсумковий – залік. 
5.12. Мова навчання та викладання. Українська. 
 
5.1. Назва. Аутсорсинг в маркетингу. 
5.2. Тип. За вибором. 
5.3. Рік навчання. 2016/2017. 
5.4. Семестр. ІІ. 
5.5. Лектор, науковий ступінь, посада. Ортинська В.В., канд. екон. 
наук, проф.  
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5.6. Результати навчання. Оволодіння студентами теоретичних 
знань з проблем аутсорсингу в маркетингу, розробки програм залу-
чення виконавців для здійснення маркетингових функцій, набуття 
практичних навичок використання аутсорсингу в маркетинговій 
діяльності підприємства. Дослідження чинників, що впливають на 
становлення аутсорсингу, установлення  виду аутсорсингу, що доцільно 
застосовувати підприємству, обґрунтовування послідовності пошуку 
аутсорсерів  з метою залучення до виконання функцій з маркетингу 
підприємства, здійснення  стратегічниого маркетингового аналізу 
функцій маркетингу з метою впровадження аутсорсингу, забезпечення 
моніторингу взаємовідносин підприємства з аутсорсером, оцінювання 
ризиків виконання маркетингових функцій аутсорсерами.  
5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Маркетинг», 
«Менеджмент», «Економіка підприємства», «Стратегічний маркетинг». 
5.8. Зміст. Аутсорсинг, як форма залучення зовнішніх ресурсів 
Особливості становлення аутсорсингу в маркетингу. Роль аутсор-
сингу в маркетинговій діяльності підприємства. Сфери застосування 
аутсорсингу в маркетингу: незалежний маркетинговий аудит, страте-
гічне планування, розробка концепції бренду, маркетингові дослідження 
Види аутсорсингу маркетингу. Аналіз компонентів маркетингу для 
запровадження аутсорсингу. Структура процесу аутсорсингу. Методи 
залучення аутсорсерів до виконання програм маркетингу підприємств. 
Критерії вибору постачальника послуг аутсорсингу. Управління 
якістю аутсорсингових робіт. Моніторинг використання послуг 
аутсорсингу маркетингу. Оцінки ризиків виконання маркетингових 
функцій аутсорсерами. Аналіз результатів аутсорсингу маркетингу. 
Регламентація побудови відносин між клієнтом і постачальником 
аутосорсингових маркетингових послуг. 
5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби. 
1. Аникин Б.А. Аутсорсинг и аутстаффинг : высокие технологии 

менеджмента : учеб. пособие для студ. вузов / Б.А. Аникин, 
И.Р. Рудая ; Гос. ун-т управления. – М. : ИНФРА-М, 2007. – 287 с.  

2. Клементс С. Аутсорсинг бизнес-процессов : советы финансового 
директора / С. Клементс, М. Доннеллан ; пер. с англ. Н.И. Кобзаре-
вой ; общ. ред. В. В. Голда. – М. ; СПб. : Вершина, 2006. – 415 с. 

3. Ламбен Ж.-Ж. Менеджмент, ориентированный на рынок /  
Ж.-Ж Ламбен. Р. Чумпитас, И. Шулинг ; пер. с англ. – 2-е изд. – 
СПб. : Питер, 2014.  – 718 с.   

4. Остервальдер Александр. Построение бизнес – моделей / Александр 
Остервальдер, Пинье Ив. – М. : Альпина Паблишер, 2013. – 288 с. 

5. Хейвуд Дж. Б. Аутсорсинг: в поисках конкурентных преимуществ / 
Дж. Б. Хейвуд. – М. : Вильямс, 2002. – 174 c.  
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5.10. Заплановані навчальні заходи та методи викладання: 
– лекції (оглядова, тематична, проблемна, лекція-консультація); 
– практичні заняття (дискусія, кейс-стаді, «мозкова атака» моделю-
вання ситуацій, ділові ігри, робота в малих групах). 

5.11. Методи оцінювання: 
− поточний контроль (письмове опитування; перевірка та обгово-
рення підготовлених проектів, захист проектів); 

– підсумковий контроль – залік. 
5.12. Мова навчання та викладання. Українська. 
 
5.1. Назва. Конкурентне право.  
5.2. Тип. За вибором. 
5.3. Рік навчання. 2016/2017. 
5.4. Семестр. ІІ. 
5.5. Лектор, науковий ступінь, посада. Бакалінська О.О., д-р юрид. 
наук, зав. кафедри. 
5.6. Результати навчання. У результаті вивчення дисципліни студенти 
повинні знати: правові засади діяльності Антимонопольного комі-
тету України, особливості виявлення і припинення правопорушень у 
сфері захисту економічної конкуренції, правовий режим діяльності 
монопольних суб’єктів та особливості правового становища суб’єктів 
природних монополій; 
вміти: здійснювати правову кваліфікацію відносин, що можуть 
виникати в конкурентних правовідносинах, визначати дії (бездіяль-
ність), що порушують права суб’єктів господарювання на чесну та 
добросовісну конкуренцію та обирати ефективні способи захисту та 
відновлення порушених прав. 
5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Політекономія», 
«Підприємницьке право». 
5.8. Зміст. Поняття конкурентного права. Предмет конкурентного 
права. Особливості конкурентних правовідносин. Метод конкурент-
ного права. Правове регулювання забезпечення якості конкуренції та 
існування конкурентного середовища. Нормативне та організаційне 
регулювання економічної конкуренції в Україні. Поняття, зміст та 
напрями конкурентної політики держави. Система державних органів, 
що здійснюють державну політику в сфері захисту економічної 
конкуренції. Процесуальні засади діяльності антимонопольних орга-
нів. Припинення порушень законодавства про захист економічної 
конкуренції. Правові засади контролю за економічною концентрацією 
підприємців в Україні. Правове регулювання діяльності природних і 
державних монополій. 
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5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби. 
1. Антимонопольна діяльність : підручник / за ред. В.Д. Лагутіна. – 

Київ, 2005. – 580 с. 
2. Бакалінська О.О. Організаційно-правові засади захисту конкуренції 

в Україні / О.О. Бакалінська. – Київ, 2005. – 190 с. 
3. Бакалінська О.О. Конкурентне право : навч. посіб. / О.О. Бакалінська. – 

Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2010. – 387 с. 
4. Андрощук Г.О. Конкурентне право України: правові засади захисту 

від недобросовісної конкуренції / Г.О. Андрощук, С.В. Шкляр. – 
Київ : Юстиніан, 2012. – 471 с. + СD-Rome. 

5.10. Заплановані навчальні заходи та методи викладання. 
– лекції (оглядові, тематичні, проблемні, лекції-конференції, лекції-
дискусії); 

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

5.11. Методи оцінювання: 
– поточний контроль (тестування, усне / письмове опитування тощо); 
– підсумковий контроль – залік. 
5.12. Мова навчання та викладання. Українська. 
 
5.1. Назва. Маркетинговий менеджмент.  
5.2. Тип. Основна. 
5.3. Рік навчання. 2017/2018. 
5.4. Семестр. ІІІ.  
5.5. Лектор, науковий ступінь, посада. Яцишина Л.К., канд. техн. 
наук, проф.  
5.6. Результати навчання. Формування у студентів системи знань, 
вмінь і компетентностей з управління процесами маркетингової 
діяльності підприємства та з визначення маркетингових стратегій на 
корпоративному, функціональному та інструментальному рівнях; 
розвити у студентів здатність до творчого пошуку напрямів та резер-
вів удосконалення процесів управління маркетинговою діяльністю 
підприємства. 
5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Політекономія», 
«Маркетинг», «Маркетингові дослідження», «Маркетингова товарна 
політика», «Ціноутворення в системі маркетинга», «Логістика», 
«Маркетингові комунікації», «Маркетинг послуг», «Медіапланування», 
«Бренд-менеджмент».  
5.8. Зміст. Сутність, завдання та функції маркетингового менеджменту. 
Основні етапи процесу маркетингового менеджменту. Процес прий-
няття маркетингових рішень. Системний аналіз у процесі прийняття 
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маркетингових рішень. Діагностика конкурентного середовища в 
системі маркетингу. Бенчмаркінг як функція маркетингових дослі-
джень. Процес маркетингового планування та характеристика його 
основних етапів: аналіз проблеми, визначення мети маркетингової 
діяльності, пошук альтернатив вирішення існуючої проблеми, прогно-
зування розвитку, оцінка найкращого варіанта вирішення проблеми, 
прийняття рішення та постановка планового завдання, супроводження 
плану. Стратегічне маркетингове планування. Тактичне і оперативне 
маркетингове планування. Вимоги до ефективної організації марке-
тингового планування. Контроль і аналіз маркетингової діяльності. 
Контролінг і ефективність маркетингу. Маркетинговий аудит. Оцінка 
ефективності маркетингу на основі системи збалансованих показників. 
5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби: 
1. Маркетинговий менеджмент : підруч. [для студ. вищ. навч. закл.] / 
Ф. Котлер, К.Л. Келлер, А.Ф. Павленко та ін. – Київ : Хімджест, 
2008. – 720 с. 

2. Маркетинг : підручник / А.О. Старостіна, Н.П. Гончарова, 
Є.В. Крикавський та ін. ; за ред. А.О. Старостіної. – Київ : Знання, 
2009. – 1070 с. 

3. Ханна М.Д. Управління виробництвом з метою задоволення 
споживача / М.Д. Ханнна. – Київ : ВІПОЛ, 2003. – 225 с. 

4. Яцишина Л.К. Маркетинговий менеджмент : навч. посіб. / 
Л.К. Яцишина. – Київ : Медінформ, 2013. – 323 с. 

5.10. Заплановані навчальні заходи та методи викладання: 
– 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, творча олімпіада); 
– підсумковий контроль – екзамен. 
5.12. Мова навчання та викладання. Українська. 
 
5.1. Назва. Кризові комунікації.  
5.2. Тип. За вибором. 
5.3. Рік навчання. 2017/2018.  
5.4. Семестр. ІІІ. 
5.5. Лектор, науковий ступінь, посада. Кіслов Д.В., канд. політ. 
наук, доц. 
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5.6. Результати навчання. Набуття практичних навичок класифіку-
вання криз, надзвичайних ситуацій, визначення ознак кризових ситуа-
цій чи явищ, застосування методів протидії чуткам та спекуляціям, 
складання та реалізації антикризового плану. 
5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Маркетинг», 
«Маркетингові комунікації», «Реклама в системі маркетингу», 
«Історія реклами та зв’язків з громадськістю».  
5.8. Зміст. Криза як максимальне загострення протиріч у соціально-
економічній системі. Ознаки кризи. Класифікація криз. Сутність 
громадської думки. Ознаки громадської думки. Етапи процесу управ-
ління проблемами. Елементи процесу управління проблемами. 
Операційне середовище під час кризи. Стадії формування громадської 
думки під час кризи. Інформаційні матеріли виробничого характеру. 
Інформування про ризик. Принципи плану дій керівництва організації 
на випадок кризи. Головні вимоги підготовки до кризового управ-
ління. Причини неефективності управління в умовах кризи. Фактори 
кризи. Моніторинг загальної обстановки. ПР-аудит. Комунікаційний 
аудит. Службовці організації. Лінія поведінки керівництва. Комуніка-
ційна модель впливу кризи на співробітників організації. Константи 
кризи. Принципи корпоративної комунікації. Вимоги до кризової 
комунікації. Правила та принципи кризової комунікації.  
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 –3-тє вид., допов. і переробл. – Київ : Києво-
Могилян. акад., 2009. – 831 с. 

2. Основи реклами і зв’язків з громадськістю : підручник / за заг. ред. 
В.Ф. Іванова, В.В. Різуна. – Київ : Київ. ун-т, 2001. – 431 с.  

3. Ромат Е.В. Реклама / Е.В. Ромат. – СПб. : Питер, 2008. – 620 с. 
4. Коновець О.Ф. Масова комунікація: теорії, моделі, технології : 
навч. посіб. / О.Ф. Коновець. – Київ : Абрис, 2009. – 266 с. 

5.10. Заплановані навчальні заходи та методи викладання.: 
– лекції (оглядова, тематична, проблемна); 
– тренінг, презентація, дискусія, моделювання ситуацій, «мозкова 
атака», робота в малих групах;  

– практичні, семінарські заняття. 
5.11. Методи оцінювання: 
– поточний контроль (тестування: усне, письмове; опитування; пере-
вірка підготовленої презентації, курсової, ситуаційні завдання, 
контрольна робота);  

– підсумковий контроль – залік. 
5.12. Мова навчання та викладання. Українська. 
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5.1. Назва. Ділові переговори. 
5.2. Тип. За вибором. 
5.3. Рік навчання. 2017/2018. 
5.4. Семестр. ІIІ. 
5.5. Лектор, науковий ступінь, посада. Бучацька І.О., канд. екон. 
наук, доц. 
5.6. Результати навчання. Формування теоретичних основ організа-
ції 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, використовуючи особистий стиль мислення; 
підбором інформаційного, програмного, технічного оснащення для 
забезпечення ведення ділових переговорів; надання оцінки проведе-
них ділових переговорів; застосовування набутих знань в сфері про-
фесійної діяльності і особистісного самовдосконалення; дотримання 
морально-етичних норм в процесі фахової діяльності. 
5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Психологія», 
«Маркетинг», «Маркетингові комунікації».  
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. – Київ : Київ. нац.. торг.- екон. ун-т, 
2014. – 396 с. 

4. Тіллі Р. Переговори з продажу; пер. з англ. О.А. Кожевнікової. –
Київ : Знання, 2010. – 160 с. 
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5.10. Заплановані навчальні заходи та методи навчання: 
− лекції (оглядова, тематична, проблемна); 
− 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 
завдання, ситуаційні завдання; 

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

 
5.1. Назва. Некомерційна реклама. 
5.2. Тип. За вибором. 
5.3. Рік навчання. 2017/2018. 
5.4. Семестр. ІІІ. 
5.5. Лектор, науковий ступінь, посада. Ромат Є.В., д-р наук держ. 
упр., зав. кафедри. 
5.6. Результати навчання. Формування знань щодо сутності, 
організаційного забезпечення некомерційної реклами. 
5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Основи реклами», 
«Маркетингові комунікації». 
5.8. Зміст. Поняття некомерційної реклами, проблеми її ідентифікації. 
Види некомерційної реклами та їх характеристика. Соціальна реклама, 
її взаємозв’язок з актуальними проблемами суспільства, релятивність 
соціальної реклами. Управління соціальною рекламою: основні функ-
ціональні елементи. Визначальна роль державного управління соціаль-
ною рекламою в її розвитку. Законодавче та організаційне забезпе-
чення соціальної реклами. 
5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби. 
1. Ромат Е.В. Реклама : учеб. для вузов / Е.В. Ромат. – СПб. : Питер, 

2008. – 288 с. 
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. 

5.10. Заплановані навчальні заходи та методи викладання:  
– лекції (оглядова / тематична);  
– практичні заняття (розробка проектів). 
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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. Реклама в торгівлі.  
5.2. Тип. За вибором. 
5.3. Рік навчання. 2017/2018. 
5.4. Семестр. ІІІ. 
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-аналітичне 
забезпечення рекламної діяльності підприємств торгівлі. Організація 
процесу планування торгової реклами підприємств торгівлі. Розробка 
рекламної кампанії та її інтеграція з маркетинговими комунікаціями 
підприємства торгівлі. Оцінка результативності управління рекламною 
діяльністю в підприємствах торгівлі. 
5.9. Рекомендовані джерела ті 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. Ромат Е.В. Реклама / Е.В. Ромат. – СПб. : Питер, 2007.– 480 с. 
5.10. Заплановані навчальні заходи та методи викладання: 
– 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. 
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Опис дисциплін спеціалізації 
«Рекламний бізнес» 

 
5.1. Назва. Правове забезпечення реклами та зв’язків з громадськістю. 
5.2. Тип. Обов’язкова. 
5.3. Рік навчання. 2016/2017. 
5.4. Семестр. І. 
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 
кодифікації інформаційного законодавства України як перспективні 
напрями розвитку національного інформаційного законодавства. 
Інформація як об’єкт права: питання законодавчого закріплення окре-
мих видів інформації (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). Правовий статус конфіденційної інфор-
мації. Комерційна таємниця. Банківська таємниця. Професійна та 
службова таємниця в медіа, рекламній та PR-діяльності. 
5.9. Рекомендовані джерела ті 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, 2003. – 352 с. 

2. Костецька Т.А. Інформаційне право України [Текст] : навч. посіб. 
/ Т. А. Костецька. – Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2009. – 170 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. 
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5.1. Назва. Дизайн у рекламі. 
5.2. Тип. Обов’язкова. 
5.3. Рік навчання. 2016/2017. 
5.4. Семестр. I. 
5.5. Лектор, науковий ступінь, посада. Алданькова Г.В., ст. викл. 
5.6. Результати навчання. Формування у студентів теоретичних знань 
та практичних навичок щодо аналізу існуючих та специфіки розроб-
лення графічних рекламних матеріалів сучасного підприємства та 
адаптації їх під час розміщення нарізноманітних носіях. 
5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Основи реклами», 
«Інформаційні технології в рекламі», «Рекламний креатив». 
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 побу-
дови 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. Образотворчі 
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. / Г.В. Алданькова. – Київ : Київ. нац. торг.-
екон. унт, 2016. – 262 с. 

2. Дегтярев А.Р. Изобразительны есредства 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: 
– лекції (оглядова/тематична);  
– лабораторні 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 – залік. 
5.12. Мова навчання. Українська. 
 
5.1. Назва. Рекламні технології.  
5.2. Тип. За вибором. 
5.3. Рік навчання. 2016/2017.  
5.4. Семестр. І. 
5.5. Лектор, науковий ступінь, посада. Файвишенко Д.С., канд. 
екон. наук, асист. 
5.6. Результати навчання. Формування теоретичних знань і практич-
них навичок щодо правил розробки ефективного дизайну продукції, 
вміння використання рекламного інструментарію, оцінювання реклами, 
використання художніх засобів. 
5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Маркетингові 
комунікації», «Реклама в системі маркетингу». 
5.8. Зміст. Взаємозв’язок індивідуальності людини та дизайну реклами. 
Імідж та образ в рекламі. Особливості сприйняття реклами. Універ-
сальні закони сприйняття композиції реклами. Закони гармонічної 
композиції. Конструктивна структура реклами. Друкована реклама та 
її основні елементи. Особливості дизайну зовнішньої реклами. Типові 
помилки в роботі дизайнера. 
5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби. 
1. Джулер А.Д. Креативные стратегии в рекламе = Сreative strategy in 

advertising: Искусство создания эффективной рекламы : пер. с англ. / 
А.Д. Джулер, Б.Л. Дрюниани. – 7-е изд. – СПб. : Питер, 2004. – 
384 с. : ил. – (Маркетинг для профессионалов). 

2. Кнорре К. Наружная реклама / К. Кнорре. – М. : Бератор-Пресс, 
2002. – 190 с. 

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

4. Яцюк О.Г. Компьютерные технологии в дизайне. Эффективная 
реклама: Справочное и практическое руководство / О.Г. Яцюк. – 
СПб. : БХВ-Петербург, 2001. – 432 с.  

5.10. Заплановані навчальні заходи та методи викладання: 
− лекції (оглядова, тематична); 
− практичні заняття (розробка проектів у комп’ютерному класі кафедри 
з використанням сучасної комп’ютерної техніки і периферії та 
новітнього програмного забезпечення). 
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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. Макетування в рекламі.  
5.2. Тип. За вибором. 
5.3. Рік навчання. 2016/2017.  
5.4. Семестр. І.  
5.5. Лектор, науковий ступінь, посада. Крепак А.С., канд. екон. 
наук, ст. викл.  
5.6. Результати навчання. У результаті вивчення дисципліни студенти 
повинні знати правила макетування та верстки, розмірні та постійні 
елементи друкованих видань, принципи побудови композиції друко-
ваних видань та оригінал-макетів рекламних звернень, засоби макету-
вання та верстки за допомогою спеціалізованих комп’ютерних програм; 
функції відповідних програмних пакетів; особливості макетування та 
верстки газет і журналів, принципи додрукарської підготовки; прин-
ципи оформлення друкованих видань та оригінал-макетів рекламних 
звернень. Вміти створювати макети різних видів друкованих видань 
та рекламних звернень різних типів складності, працювати зі спеціалі-
зованими програмними пакетами для верстки та макетування, визначати 
якість друкованих видань та оригінал-макетів рекламних звернень, 
застосовувати на практиці різні види та типи оформлення інформації. 
5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Маркетинг», 
«Маркетингові комунікації», «Маркетингові дослідження», «Реклама 
в системі маркетингу».  
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 періодич-
них видань. Основи верстки документа 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 спеціалізо-
ваних комп’ютерних програмах. Об’єднання файлів у книги та експорт 
у формат PDF за допомогою спеціалізованих комп’ютерних прог-
рамах. Особливості верстки та макетування журналу. Особливості 
верстки та макетування газети. Дополіграфічна підготовка макетів. 
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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: 
− лекції (оглядова, тематична, проблемна, лекція-конференція, дуальна, 
лекція із заздалегідь запланованими помилками); 

− лабораторні заняття. 
5.11. Методи оцінювання: 
– поточний контроль (тестування, перевірка практичних навичок роботи 
зі спеціалізованими комп’ютерними програмами). 

– підсумковий контроль – залік. 
5.12. Мова навчання та викладання. Українська. 
 
5.1. Назва. Управління рекламною діяльністю.  
5.2. Тип. Обов’язкова. 
5.3. Рік навчання. 2016/2017. 
5.4. Семестр. ІІ.  
5.5. Лектор, вчений ступінь, посада. Микало О.І., канд. екон. наук, 
доц. 
5.6. Результати навчання. В результаті вивчення дисципліни студенти 
набувають таких компетентностей: визначати стратегічні завдання і 
цілі рекламної діяльності підприємства, її предмет та об’єкт, а також 
фактори, які впливають на управління рекламною діяльністю підпри-
ємства; обґрунтовувати та розробляти рекламну політику і стратегію 
у контексті маркетингової діяльності підприємства; планувати окрему 
рекламну кампанію, визначаючи її цілі, критерії ефективності, виходячи 
з аналізу комунікаційної активності конкурентів, цільової аудиторії 
рекламної кампанії, особливостей продукту; розробляти рекламне 
позиціонування продукту або послуги, забезпечувати процес створення 
та тестування креативних ідей; обґрунтовувати доцільність викорис-
тання різних засобів реклами, розробляти медіастратегію; розраховувати 
бюджет і визначати ефективність рекламної діяльності; формулювати 
бриф для спеціалізованих агенцій, оцінювати ефективність їх роботи, 
організовувати процес виконання поставлених комунікаційних завдань 
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в контексті загальної маркетингової стратегії підприємства; розробляти 
організаційну структуру рекламної служби; створювати положення та 
розробляти посадові інструкції персоналу служби маркетингу, 
рекламної служби. 
5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Маркетинг», 
«Реклама в системі маркетингу», «Поведінка споживачів», «Марке-
тингові комунікації», «Медіапланування», «Рекламний креатив», 
«Організація роботи рекламної та PR-агенції», «Маркетингові 
дослідження». 
5.8. Зміст. Сутність та завдання управління рекламною діяльністю 
підприємства. Інформаційне забезпечення управління рекламною 
діяльністю підприємства. Планування рекламної діяльності на підпри-
ємстві. Особливості бюджетування під час розробки та реалізації 
рекламної кампанії. Організація та проведення рекламної кампанії. 
Контроль та оцінювання результативності управління рекламною 
діяльністю підприємства. 
5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби. 
1. Батра Р. Рекламный менеджмент : пер. с англ. / Р. Батра, Д. Майерс, 

Д. Аакер. – 5-е изд. М.; СПб.; К. : Вильямс, 2000. – 784 с. 
2. Джоунс Дж. Рекламный бизнес: деятельность рекламных агентств, 

создание рекламы, медиа-планирование, интегрированные комму-
никации / Дж. Джоунс. – М. : Вильямс, 2005. – 784 с. 

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

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

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

5.10. Заплановані навчальні заходи та методи навчання: 
– лекції (оглядова, тематична, проблемна, лекція-консультація);  
– практичні заняття (презентація, дискусія, імітація, метод Кейс-стаді, 
робота в малих групах, виконання творчих завдань) 

5.11. Методи оцінювання: 
– поточний контроль (тестування; письмове опитування; перевірка та 
обговорення підготовленого есе, презентації, індивідуального твор-
чого завдання, ситуаційні завдання, захист проектів) 

– підсумковий контроль – екзамен. 
5.12. Мова навчання та викладання. Українська. 
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5.1. Назва. Копірайтинг. 
5.2. Тип. За вибором. 
5.3. Рік навчання. 2016/2017. 
5.4. Семестр. ІІ. 
5.5. Лектор, науковий ступінь, посада. Голік О., канд. наук соц. 
комунікацій, доц. 
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». 
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 
друкованої реклами: рекламне оголошення, життєва історія, консуль-
тація фахівця. Специфіка та елементи тексту радіореклами. Жанри 
радіореклами. 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, телбачення, 
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 ті 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. Слободянюк Э. Настольная книга копирайтера / Э. Слободянюк. – 
М. : Манн, Иванов и Фербер, 2010. – 208 с.  

3. 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 (оглядові / тематичні); практичні заняття (підготовка 
презентацій, моделювання ситуацій, метод кейс-стаді). 
5.11. Методи та критерії оцінювання: 
– поточний контроль (опитування, тестування, перевірка творчих 
завдань, презентацій); 

– підсумковий контроль – залік.  
5.12. Мова навчання та викладання. Українська. 
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5.1. Назва. Креативний менеджмент. 
5.2. Тип. За вибором. 
5.3. Рік навчання. 2016/2017. 
5.4. Семестр. ІІ. 
5.5. Лектор, науковий ступінь, посада. Підкамінний І.М., канд. 
екон. наук, доц. 
5.6. Результати навчання. Формування у майбутніх фахівців сучас-
ного світогляду щодо генезису бізнес-організацій шляхом розвитку їх 
інноваційного мислення, набуття професійних креативних компетен-
цій з метою досягнення ефективного функціонування та розвитку 
організації. 
5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Менеджмент», 
«Управління проектами». 
5.8. Зміст. Креативний менеджмент як наука i вид управлінської 
діяльності. Креативність як інструмент формування людського та 
інтелектуального капіталу підприємства. Творчий потенціал процес 
особистості та його оцінювання. Джерела виникнення креативних 
ідей на підприємстві. Методи психологічної активізації мислення і 
розширення уяви. Методи спрямованого пошуку ідей. Критерії вибору 
методів генерування ідей. Оцінка результативності роботи креативної 
команди. Методи колективного генерування ідей та їх застосування. 
Управління креативною організацією. Мотивація креативності персо-
налу. Підходи до креативного навчання персоналу. Керівник організації 
як лідер креативного менеджменту. 
5.9. Список основних джерел. 
1. Божидарнік Т.В. Креативний менеджмент : навч. посіб. для студ. 

вищ. навч. закл. / Т.В. Божидарнік, Н. М. Василик. – Херсон : 
ОЛДІ-ПЛЮС, 2014. – 496 с. 

2. Йохна М.А. Економіка й організація інноваційної діяльності : навч. 
посіб. / М.А. Йохна, В.В. Стадник. – Київ : Академія, 2005. – 400 с. 

3. Креативний менеджмент : навч. посіб. / О.Є. Кузьмін, С.В. Князь, 
І.В. Литвин, Д.К. Зінкевич. – Львів : Вид-во Львівської політехніки, 
2010. – 124 с.  

4. Макаренко О.Г. Креативный менеджмент : учеб. пособие / 
О.Г. Макаренко, В.Н. Лазарев. – Ульяновск : УлГТУ, 2011. – 154 с.  

5. Свидрук І.І. Креативний менеджмент : навч. посіб. / І.І. Свидрук. – 
Київ : Центр навч. літ., 2012. – 224 с. 

6. Ястремська О.М. Мотивація креативності новаторів : монографія / 
О.М. Ястремська, О. . Бардадим. – Харків : Вид. ХНЕУ, 2013. – 
212 с. 
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5.10. Заплановані навчальні заходи та методи навчання: 
– лекції (оглядові, тематичні, проблемні, лекції-конференції, лекції-
дискусії);  

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

5.11. Методи оцінювання:  
− поточний контроль (тестування, перевірка індивідуальних завдань, 

обговорення ситуаційних вправ, вирішення практичних задач, 
захист індивідуальних та групових проектів);  

− підсумковий контроль – залік. 
5.12. Мова навчання та викладання. Українська. 
 
5.1. Назва. Психологія реклами. 
5.2. Тип. За вибором. 
5.3. Рік навчання. 2016/2017. 
5.4. Семестр. ІІ. 
5.5. Лектор, науковий ступінь, посада. Зазимко О.В., канд. психол. 
наук, доц. 
5.6. Результати навчання. Формування у майбутніх фахівців сучасного 
світогляду щодо загальнотеоретичних проблем психології реклами та 
психологічних особливостей комунікацій; ролі мотиваційних устано-
вок та стереотипів у рекламній практиці; та вміння у дослідженні та 
визначенні психологічного типу споживача і його споживацьких 
мотивів; розробці реклами з врахуванням особливостей її розміщення 
в ЗМК; оцінки психологічної ефективності та безпеки рекламного 
продукту; організації рекламної діяльності з використанням надбань 
сугестивного підходу та підходу з «опредмечуванням» потреб. 
5.7. Обов’язкова попередні навчальні дисципліни. «Психологія», 
«Поведінка споживачів». 
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. 
5.13. Список основних джерел. 
1. Гуревич П.С. Психология рекламы [Текст] : учебник для студ. 

вузов / П.С. Гуревич. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. – 271 с.  
2. Лебедев-Любимов А.Н. Психология рекламы / А.Н. Лебедев-Любимов. – 

СПб. : Питер, 2007. – 384 с: ил. – (Серия «Мастера психологии»). 
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3. Мокшанцев Р.И. Психология рекламы : учеб. пособие / 
Р.И. Мокшанцев ; науч. ред. МВ. Удальцова. – Москва : ИНФРА-
М, Новосибирск: Сибирское соглашение, 2009. – 232 с. – (Высшее 
образование). 

4. Fennis B.M. The Psychology of Advertising / Bob Michaël Fennis, 
Wolfgang Stroebe. – Psychology Press, 2010. – 331 p. 

5. Новые бизнес-технологии. Современная реклама: Будущее рекламы. 
План и стратегия маркетинга и рекламы. Рекламное творчество. – 
К. : Мастер-Медиа. 

6. Международный центр современных психотехнологий. – Режим 
доступу : www.humans.ru  

5.10. Заплановані навчальні заходи та методи викладання: 
– лекції (оглядові, тематичні, проблемні, лекції-конференції, лекції-
дискусії); 

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

5.11. Методи оцінювання: 
– поточний контроль (тестування усне / письмове опитування; пере-
вірка підготовленого есе / реферату / дайджесту / огляду / звіту / 
конспекту / презентації / тощо); 

– підсумковий контроль – залік. 
5.12. Мова навчання. Українська. 
 
5.1. Назва. Комерційне право. 
5.2. Тип. За вибором. 
5.3. Рік навчання. 2016/2017. 
5.4. Семестр. ІI. 
5.5. Лектор, науковий ступінь, посада. Микитенко Л.А., канд. юрид. 
наук, доц. 
5.6. Результати навчання. Вивчення дисципліни передбачає підго-
товку, в результаті якої студенти повинні знати: цілі, завдання, прин-
ципи, інструментарії комерційного права, правові засади державного 
регулювання та здійснення торговельної діяльності, правила торго-
вельного обслуговування населення, використання у торговельній 
діяльності прав інтелектуальної власності, правове регулювання опто-
вого товарообігу, реклами, електронної торгівлі, захисту прав спожи-
вачів у сфері роздрібної купівлі-продажу, виконання робіт і надання 
послуг, питання відповідальності за порушення у сфері торгівлі. 
5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Правознавство». 
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5.8. Зміст. Поняття та предмет комерційного права. Проблеми вдоско-
налення чинного, розробки і прийняття нового законодавства у сфері 
комерційного (торгового) права. Поняття та види торговельної діяль-
ності. Порядок оформлення документів на початок роботи торгових 
об’єктів. Порядок застосування реєстраторів розрахункових операцій 
(РРО) у сфері торгівлі. Основні засоби регулюючого впливу держави 
на торговельну діяльність. Правові засади здійснення рекламної 
діяльності в Україні. Правове регулювання електронної торгівлі в 
Україні. Правові підстави притягнення до відповідальності суб’єктів 
господарювання за порушення законодавства у сфері торгівлі. 
5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби. 
1. Пальчук П.М. Правові засади ліцензування торговельної діяльності 
в Україні : монографія / П.М. Пальчук. – Київ : Київ. нац. торг.-
екон. ун-т, 2008. 

2. Попондопуло В.Ф. Коммерческое (предпринимательское) право / 
В.Ф. Попондопуло. – Изд-во : Юристъ, 2006. 

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

5.10. Заплановані навчальні заходи та методи викладання: 
– лекції (оглядова); 
– семінарські заняття (тренінг / презентація / дискусія / імітація, 
робота в малих групах / інше), самостійна робота, консультації, 
реферати, презентації, вирішення ситуативних завдань. 

5.11. Методи оцінювання: 
– поточний контроль (тестування, усне / письмове опитування тощо); 
– підсумковий контроль – залік. 
5.12. Мова навчання та викладання. 
 
5.1. Назва. Публічні закупівлі.  
5.2. Тип. За вибором. 
5.3. Рік навчання. 2016/2017.  
5.4. Семестр. ІІ. 
5.5. Лектор, науковий ступінь, посада. Ткаченко Н.Б., канд. екон. 
наук, доц.  
5.6. Результати навчання. Формування сучасних знань про еконо-
міко-організаційний механізм здійснення публічних закупівель та 
вироблення у студентів вміння застосувати здобуті знання у процесі 
здійснення публічних закупівель. 
5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Економтеорія».  
5.8. Зміст. Державна політика у сфері публічних закупівель. Планування 
публічних закупівель. Організація закупівель. Документація конкурс-
них торгів. Документація конкурсних торгів. Оскарження, звітність та 
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контроль публічних закупівель. Електронні закупівлі. Міжнародні 
закупівлі. Угода СОТ про державні закупівлі (Agreement on Government 
Procurement, GPA).  
5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби. 
1. Державні закупівлі в Україні : навч.-метод. посіб. / С. Давтян, 

М. Іжа, В. Ісайко та ін. / за заг. ред. М.М. Іжі. – 3-є вид., оновл. та 
допов. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2010. – 324 с.  

2. Морозов В.В. Основи закупівель товарів, робіт та послуг в проектах: 
(Тендерні процедури та контракти) : навч. посіб. / В.В. Морозов. – 
Київ : Таксон, 2003. – 744 с. 

3. Михайлик Р.Р. Державні закупівлі : науково-практичний коментар 
до Закону України «Про здійснення державних закупівель» / 
Р.Р. Михайлик, О.О. Вернигора. – Київ : Глобалконсалтинг 
Україна, 2011. – Т. 1. – 320 с.  

4. Смиричинський В.В. Логістичний менеджмент державних закупі-
вель: теоретично-правовий та методологічний аспект: монографія / 
В.В. Смиричинський. – Тернопіль : Карт-бланш, 2004. – 390 с. 

5. Ткаченко Н.Б. Управління державними закупівлями : монографія / 
Н.Б. Ткаченко. – Київ : КНИГА, 2007. – 298 с. 

6. Ткаченко Н.Б. Державні закупівлі : підручник / Н.Б. Ткаченко. – 
Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2011. – 244 с. 

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

− підсумковий контроль – екзамен. 
5.12. Мова навчання та викладання. Українська. 
 
5.1. Назва. Підприємницьке право.  
5.2. Тип. За вибором. 
5.3. Рік навчання. 2016/2017.  
5.4. Семестр. ІІ. 
5.5. Лектор, науковий ступінь, посада. Пальчук П.М., канд. юрид. 
наук, доц.; Біленко М.С. канд. юрид. наук, ст. викл., Дорош О.М. ст. викл. 
5.6. Результати навчання. Формування у фахівців неюридичних 
спеціальностей системи правових знань, безпосередньо пов’язаних з 
їх професійною підготовкою. Повинні вміти: орієнтуватися у чинному 
законодавстві яке регулює пидпріємніцьку дияльність, правильно 
тлумачити чинне законодавство і застосовувати його на практиці. 
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5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Правознавство». 
5.8. Зміст. Поняття, структура та джерела підпріємніцького права. 
Поняття та види підприємницької діяльності. Суб’єкти підпріємніць-
кої діяльності. Легітимація підприємницької діяльності. Припинення 
юридичних осіб та підприємницької діяльності громадян. Правовий 
режим майна суб’єктів підприємницької діяльності. Загальні поло-
ження договірного права. Договори про передачу майна у власність. 
Договори про передачу майна в користування. Договори про вико-
нання робіт. Договори про надання послуг. Зобов’язання про сумісну 
діяльність. Договори про створення юридичної особи. Право промисло-
вої власності. Антимонопольне регулювання підприємницької діяльності. 
Захист від недобросовісної конкуренції. Правові основи захисту прав 
споживачів в Україні. Правові основи оподаткування підприємств та 
фінансового контролю. Правове регулювання зовнішньоекономічної 
діяльності підприємств. Захист прав і законних інтересів суб’єктів 
підприємницької діяльності. 
5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби. 
1. Щербина В.С. Господарське право : підручник / В.С. Щербина. – 

6-те вид., переробл. і допов. – Київ : Юрінком Інтер, 2006. – 656 с. 
2. Сущук-Слюсаренко З.І. Господарське право : навч. посіб. / 

З.І. Сущук-Слюсаренко – Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2013. – 
216 с. 

3. Господарське право : навч. посіб. / В.І. Лебідь, Н.О. Можаровська, 
Л. Л. Нескороджена. – 2-ге вид., допов. і переробл. – Київ : Алеута, 
2014. – 416 с. 

5.10. Заплановані навчальні заходи та методи викладання: 
– лекції (оглядова / тематична); 
– семінарські заняття (презентація / дискусія / моделювання ситуацій / 

«мозкова атака» / метод кейс-стаді / робота в малих групах / інше). 
5.11. Методи оцінювання: 
− поточний контроль (тестування; усне / письмове опитування / 
дайджесту / огляду / конспекту / ситуаційного завдання тощо); 

− підсумковий – залік. 
5.12. Мова навчання та викладання. Українська. 
 
5.1. Назва. Конкурентне право.  
5.2. Тип. За вибором. 
5.3. Рік навчання. 2016/2017. 
5.4. Семестр. ІІ. 
5.5. Лектор, науковий ступінь, посада. Бакалінська О.О., д-р юрид. 
наук, зав. кафедри. 
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5.6. Результати навчання. У результаті вивчення дисципліни студенти 
повинні знати: правові засади діяльності Антимонопольного комі-
тету України, особливості виявлення і припинення правопорушень у 
сфері захисту економічної конкуренції, правовий режим діяльності 
монопольних суб’єктів та особливості правового становища суб’єктів 
природних монополій; 
вміти: здійснювати правову кваліфікацію відносин, що можуть вини-
кати в конкурентних правовідносинах, визначати дії (бездіяльність), 
що порушують права суб’єктів господарювання на чесну та добро-
совісну конкуренцію та обирати ефективні способи захисту та 
відновлення порушених прав. 
5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Політекономія», 
«Підприємницьке право». 
5.8. Зміст. Поняття конкурентного права. Предмет конкурентного 
права. Особливості конкурентних правовідносин. Метод конкурент-
ного права. Правове регулювання забезпечення якості конкуренції та 
існування конкурентного середовища. Нормативне та організаційне 
регулювання економічної конкуренції в Україні. Поняття, зміст та 
напрями конкурентної політики держави. Система державних органів, 
що здійснюють державну політику в сфері захисту економічної 
конкуренції. Процесуальні засади діяльності антимонопольних органів. 
Припинення порушень законодавства про захист економічної конку-
ренції. Правові засади контролю за економічною концентрацією 
підприємців в Україні. Правове регулювання діяльності природних і 
державних монополій. 
5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби. 
1. Антимонопольна діяльність : підручник / за ред. В.Д. Лагутіна. – 

Київ, 2005. – 580 с. 
2. Бакалінська О.О. Організаційно-правові засади захисту конкуренції 

в Україні / О.О. Бакалінська. – Київ, 2005. – 190 с. 
3. Бакалінська О.О. Конкурентне право : навч. посіб. / О.О. Бакалін-

ська. – Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2010. – 387 с. 
4. Андрощук Г.О. Конкурентне право України: правові засади захисту 

від недобросовісної конкуренції / Г.О. Андрощук, С.В. Шкляр. – 
Київ : Юстиніан, 2012. – 471 с. + СD-Rome. 

5.10. Заплановані навчальні заходи та методи викладання: 
– лекції (оглядові, тематичні, проблемні, лекції-конференції, лекції-
дискусії); 

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

5.11. Методи оцінювання: 
– поточний контроль (тестування, усне / письмове опитування тощо); 
– підсумковий контроль – залік. 
5.12. Мова навчання та викладання. Українська. 



 84

5.1. Назва. Рекламний бізнес.  
5.2. Тип. Обов’язкова. 
5.3. Рік навчання. 2017/2018. 
5.4. Семестр. ІІІ. 
5.5. Лектор, науковий ступінь, посада. Мельникович О.М., д-р екон. 
наук, проф. 
5.6. Результати навчання. Формування теоретичних знань і прак-
тичних навичок щодо здійснення рекламного бізнесу. Після вивчення 
дисципліни студенти повинні вміти формувати асортимент рекламних 
продуктів для агентств різного типу; обирати шляхи просування цих 
продуктів на ринок; використовувати прийнятні методи ціноутворення 
на рекламні продукти, визначати їх ціну; застосовувати різноманітні 
способи пошуку клієнтів рекламних та ПР-агентств; керувати стосун-
ками з клієнтами, брати участь в рекламних та ПР-тендерах, знати 
способи просування рекламних продуктів на ринок, в т.ч. за 
допомогою мережі Інтернет.  
5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Маркетинг», 
«Маркетингові комунікації», «Основи реклами», «Реклама в системі 
маркетингу», «Організація роботи рекламного та ПР-агентства». 
5.8. Зміст. Формування асортименту рекламних продуктів для агентств 
різного типу. Ціноутворення на рекламні продукти. Управління 
стосунками підприємств рекламної галузі з рекламодавцями. Комуні-
кації з клієнтами. Участь комунікаційних агенцій в рекламних та ПР-
тендерах: етапи та проблеми. Маркетингові комунікації підприємств 
рекламної галузі. Способи просування рекламних продуктів на ринок, 
в т.ч. за допомогою мережі Інтернет.  
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 комму-
никации / 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. – К. : Київ. нац. торг.-екон. у-т, 
2009. – 358 с.   

5.10. Заплановані навчальні заходи та методи викладання: 
− лекції (оглядові та тематичні); 
− практичні заняття (із застосуванням відеоматеріалів. ситуаційних 

вправ (кейсів), проведенням рольових ігор, дискусій, модерацій, 
роботи у малих групах над проектами та їх презентацією).  
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5.11. Методи оцінювання: 
– поточний контроль (письмове опитування; тестування, перевірка 
ситуаційних завдань, підготовленого проекту та оцінка його 
презентації); 

– підсумковий контроль – екзамен. 
5.12. Мова навчання та викладання. Українська. 
 
5.1. Назва. Реклама в торгівлі.  
5.2. Тип. За вибором. 
5.3. Рік навчання. 2017/2018. 
5.4. Семестр. ІІІ. 
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 основ-
них засобів реклами в торгівлі, організація та контроль рекламної 
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  управ-
ління рекламною діяльністю в торгівлі. Інформаційно-аналітичне 
забезпечення рекламної діяльності підприємств торгівлі. Організація 
процесу планування торгової реклами підприємств торгівлі. Розробка 
рекламної кампанії та її інтеграція з маркетинговими комунікаціями 
підприємства торгівлі. Оцінка результативності управління рекламною 
діяльністю в підприємствах торгівлі. 
5.9. Рекомендовані джерела ті 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. Ромат Е.В. Реклама / Е.В. Ромат. – СПб. : Питер, 2007.– 480 с. 
5.10. Заплановані навчальні заходи та методи викладання: 
– 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. 
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5.1. Назва. Кризові комунікації.  
5.2. Тип. За вибором. 
5.3. Рік навчання. 2017/2018.  
5.4. Семестр. ІІІ. 
5.5. Лектор, науковий ступінь, посада. Кіслов Д.В., канд. політ. 
наук, доц. 
5.6. Результати навчання. Набуття практичних навичок класифіку-
вання криз, надзвичайних ситуацій, визначення ознак кризових ситуа-
цій чи явищ, застосування методів протидії чуткам та спекуляціям, 
складання та реалізації антикризового плану. 
5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Маркетинг», 
«Маркетингові комунікації», «Реклама в системі маркетингу», «Історія 
реклами та зв’язків з громадськістю».  
5.8. Зміст. Криза як максимальне загострення протиріч у соціально-
економічній системі. Ознаки кризи. Класифікація криз. Сутність 
громадської думки. Ознаки громадської думки. Етапи процесу управ-
ління проблемами. Елементи процесу управління проблемами. Операційне 
середовище під час кризи. Стадії формування громадської думки під 
час кризи. Інформаційні матеріли виробничого характеру. Інформу-
вання про ризик. Принципи плану дій керівництва організації на 
випадок кризи. Головні вимоги підготовки до кризового управління. 
Причини неефективності управління в умовах кризи. Фактори кризи. 
Моніторинг загальної обстановки. ПР-аудит. Комунікаційний аудит. 
Службовці організації. Лінія поведінки керівництва. Комунікаційна 
модель впливу кризи на співробітників організації. Константи кризи. 
Принципи корпоративної комунікації. Вимоги до кризової комунікації. 
Правила та принципи кризової комунікації.  
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 переробл. – Київ : Києво-
Могилян. акад., 2009. – 831 с. 

2. Основи реклами і зв’язків з громадськістю : підручник / за заг. ред. 
В.Ф. Іванова, В.В. Різуна. – Київ : Київ. ун-т, 2001. – 431 с.  

3. Ромат Е.В. Реклама / Е.В. Ромат. – СПб. : Питер, 2008. – 620 с. 
4. Коновець О.Ф. Масова комунікація: теорії, моделі, технології : 
навч. посіб. / О.Ф. Коновець. – Київ : Абрис, 2009. – 266 с. 

5.10. Заплановані навчальні заходи та методи викладання: 
− лекції (оглядова, тематична, проблемна); 
− тренінг, презентація, дискусія, моделювання ситуацій, «мозкова 
атака», робота в малих групах;  

− практичні, семінарські заняття. 
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5.11. Методи оцінювання: 
– поточний контроль (тестування: усне, письмове; опитування; пере-
вірка підготовленої презентації, курсової, ситуаційні завдання, 
контрольна робота);  

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

 
5.1. Назва. Некомерційна реклама. 
5.2. Тип. За вибором. 
5.3. Рік навчання. 2015/2016. 
5.4. Семестр. ІІ. 
5.5. Лектор, науковий ступінь, посада. Ромат Є.В., д-р наук держ. 
упр., зав. кафедри. 
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. 
Види некомерційної реклами та їх характеристика. Соціальна реклама, 
її взаємозв’язок з актуальними проблемами суспільства, релятивність 
соціальної реклами. Управління соціальною рекламою: основні функ-
ціональні елементи. Визначальна роль державного управління соціаль-
ною рекламою в її розвитку. Законодавче та організаційне забезпечення 
соціальної реклами. 
5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби.  
1. Ромат Е.В. Реклама : учеб. для вузов / Е.В. Ромат. – СПб. : Питер, 

2008. – 288 с. 
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. 

5.10. Заплановані навчальні заходи та методи викладання: 
– 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. 
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