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МАЗАРАКІ АНАТОЛІЙ АНТОНОВИЧ

Кафедра туризму та рекреації  є випусковою і здійснює підготовку  
фахівців сфери обслуговування, управління та адміністрування спеціальностей  
«Менеджмент» і  «Туризм», спеціалізації  «Міжнародний туризм»,  «Економіка і 
організація туризму»,  «Міжнародний туристичний бізнес» і  «Туристичний та 
курортно-рекреаційний менеджмент».  «Міжнародний івент-менеджмент в 
туризмі».

Місія кафедри: Формувати та примножувати соціальну,  
професійну і особистісну цінність випускників кафедри – фахівців з 
менеджменту та туризмознавців, науковців і педагогів. Приділяти  
увагу розвитку вітчизняної освіти, науки і високої культури  підприємництва 
у сфері туризму.

Професорсько-викладацький склад кафедри складається з 
висококваліфікованих фахівців – 100% викладачів мають науковий ступінь, з 
них докторів наук – 5 осіб, кандидати наук – 8 осіб; 9 викладачів мають вчене 
звання доцента або професора.

ТКАЧЕНКО ТЕТЯНА ІВАНІВНА 
Доктор економічних наук, професор, зав. кафедри туризму та рекреації

Ректор, доктор економічних наук, професор, академік Національної 
академії педагогічних наук України, заслужений діяч науки і 
техніки України, лауреат Державної премії України в галузі науки і 
техніки, лауреат Премії Кабінету Міністрів України за розроблення 
і впровадження інноваційних технологій, голова наукової секції 
«Економіка» МОН України, голова редколегій журналів: «Вісник 
КНТЕУ», «Товари та ринки», «Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, 
право», член редколегії журналу «Економіка України»

ЗАВІДУВАЧ КАФЕДРИ
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«МІЖНАРОДНИЙ ІВЕНТ-МЕНЕДЖМЕНТ В ТУРИЗМІ»

Міжнародні заходи привертають увагу значної кількості відвідувачів, у тому числі іноземних 
туристів, та мають значний вплив на місцеві громади, виступаючи вагомим джерелом доходу 
місцевих бюджетів. Разом з тим, персонал організацій у державному та приватному секторах нині 
не достатньо володіє управлінським потенціалом з організації ділових подій та користуються 
аутсорсингом при розробці та впровадженні проектів івенту.

Освітня магістерська програма «Міжнародний івент-менеджмент в туризмі» призначена 
для формування у майбутніх фахівців компетентностей, що забезпечують ефективне планування 
та проведення міжнародних івентів (подій) в туризмі (виставки, конференції, спортивні заходи, 
фестивалі, концерти тощо), охоплюючи всі інструменти управління івентами – проектування, 
маркетинг, бюджетування, логістику, людські відносини тощо, а також ефективне управління івент-
агенціями. Отримані знання з цієї освітньої програми дозволять випускникам організовувати 
івенти та / або бути експертами щодо реалізації івент-проектів у складі національної, регіональної 
або місцевої влади.

Посади, які можуть обіймати випускники – менеджер проектів мега-івентів, консультант 
з питань планування івентів, бізнес-консультант для сервісної організації, організатор івентів, 
директор івент-агенції, заступник директора/генерального директора курортного/готельного/
туристичного комплексу з анімації та організації дозвілля тощо Випускники зможуть працювати 
як незалежними консультантами, так і керівниками та фахівцями підприємств (івент-агенцій) 
та відділів та департаментів місцевої та державної виконавчрї і закронодавчої влади. у цьому 
сегменті ринку. 

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА
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Event менеджмент

Навчальна дисципліна спрямована на формування системного мислення та комплексу 
спеціальних знань, умінь та компетенцій щодо організації роботи event компанії.

• історія розвитку та сучасний стан еvent індустрії;
• особливості еvent менеджменту в туризм;
• організація роботи еvent компаній;
• управління персоналом в еvent менеджменті;
• управління івентами;
• управління ризиками та безпека івентів.

Event комунікації

Метою викладання навчальної дисципліни є вивчення та оволодіння студентами 
теоретичними знаннями та практичними навичками щодо застосування, використання засобів 
та елементів комплексу маркетингових комунікацій у процесі просування та популяризації 
масових подій різного масштабу. Основними завданнями вивчення навчальної дисципліни 
є отримання знань щодо форм маркетингових комунікацій, які використовуються з метою 
просування та популяризації івентів; набуття практичних навичок щодо формування системи 
маркетингових комунікацій на різних стадіях організації івентів; ознайомлення з методиками 
розроблення бюджету маркетингових комунікацій та рекламних кампаній івенту.

«Якщо люди не можуть уявити якусь подію ... це аж ніяк не означає,  
що вона не відбудеться»

Ден Браун

«Пам’ятай, що, за одним невеликим винятком,  
світ складається з інших»

Олівер Уенделл Холмс старший

ДИСЦИПЛІНИ

• формування позитивного іміджу події;
• позиціонування івенту відносно конкурентів;
• конвертація попиту у продажі під час івенту;
• управління новинами щодо івенту;
• event брендінг;
• селебритис-маркетинг як інструмент популяризації івента;
• вірусний маркетинг у просуванні івентів.
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ДИСЦИПЛІНИ

Бренд менеджмент

Формування системи прикладних знань у сфері управління формуванням і розвитком 
торговельних марок, розуміння концептуальних засад системного управління діяльністю у 
сфері брендингу, набуття вмінь розробки і прийняття управлінських рішень у цьому напрямі 
діяльності. Здобуття навичок щодо формування, планування, розвитку бренду, побудови 
архітектури та контролю рівня його розвитку.

• поняття та сутність бренд-менеджменту;
• суб’єкти бренд-менеджменту. Керівник компанії як бренд-менеджер;
• бренд як об’єкт управління. Функції бренда. Моделі бренда;
• система управління розвитком бренда;
• планування бренда. Формування архітектури бренда. Інформаційне забезпечення бренд-

менеджменту. Організація бренд-менеджменту;
• контроль ефективності бренд-менеджменту;
• комунікаційне забезпечення формування бренда.

«Назви брендів повинні гармоніювати з образом мислення 
потенційного клієнта» 

Джек Траут

Командоутворення (teambuilding)

Формування у майбутніх фахівців комплексу теоретичних знань та практичних навичок 
щодо управління індивідуальною та груповою поведінкою працівників в організаціях у різних 
ситуаціях у процесі трудових взаємовідносин – з урахуванням специфіки їх функціонування.

• концептуальні основи командоутворення;
• поведінка працівника як суб’єкт-об’єкта управління;
• група в організації як об’єкт управління;
• мотивація трудової поведінки людини в організації;
• командоутворення як об’єкт менеджменту;
• управління організаційними комунікаціями;
• поведінка лідерів в глобальних організаціях.

«Кращий керівник той, кому вистачає розуму, щоб підбирати 
підходящих людей для роботи, яку потрібно виконати, і досить 

стриманості, щоб не втручатися в їхню роботу, поки вони її виконують» 
Франклін Рузвельт
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ДИСЦИПЛІНИ

Концепції і ресторанний креатив

Навчальна дисципліна спрямована на формування системи знань про: сучасні концепції 
закладів ресторанного господарства різних типів і форматів, особливості формування їх 
складових елементів, створення нової або rebranding концепції закладу, підходи до формування 
атмосфери та стимулювання спрямованого чуттєвого сприйняття концепції закладу, інноваційні 
технології сервісу і ексклюзивні додаткові послуги у концептуальних закладах ресторанного 
господарства. Оволодіння професійними знаннями, навичками та вміннями щодо розроблення 
і впровадження ексклюзивних технологій ресторанної продукції.

• концепції закладів ресторанного господарства. Створення нової концепції закладу або 
rebranding;

• гастрономічний бренд закладу ресторанного господарства;
• формування «атмосфери» закладу ресторанного господарства;
• ексклюзивні технології сервісу, професійна майстерність персоналу у концептуальних 

закладах ресторанного господарства;
• кулінарна смакова комбінаторика, тезаурус смаків;
• квіткова гастрономія. Ф’южн – авторський мікс технологій різних кухонь світу;
• Food design – креативний напрям у оформленні страв і напоїв. Шоколадне мистецтво. 

Haute cuisine (висока кухня). 

Міжнародна конкуренція

«При ідеальній конкуренції ніхто не заробляє грошей: весь прибуток 
йде на продовження суперництва» 

Пітер Тіль

Формування знань про закономірності та тенденції розвитку сучасної 
міжнародної конкуренції.

• основні форми міжнародної конкуренції, їх вплив на розвиток конкурентного середовища 
в Україні;

• роль держави у забезпеченні міжнародної конкурентоспроможності національної 
економіки;

• світовий досвід регулювання міжнародної конкуренції;
• регулювання міжнародних конкурентних відносин у Європейському Союзі. Норми 

регулювання міжнародної конкуренції у СОТ.
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ДИСЦИПЛІНИ

Міжнародний маркетинг

Міжнародний маркетинг розуміється як система планування і реалізації заходів, за 
допомогою яких компанія розраховує вийти на міжнародний ринок. Для ефективного збуту 
продукції необхідна достовірна інформація щодо особливостей організації бізнесу на відповідних 
ринках. Програма дисципліни орієнтована на застосування методичного інструментарію щодо 
оцінювання стану міжнародного маркетингового середовища; набуття навичок визначати 
ступінь привабливості зарубіжних ринків; володіння цілісним уявленням про забезпечення 
маркетингового супроводу міжнародної економічної діяльності підприємств.

• характеристика видів міжнародного маркетингу 
• застосування маркетингових технології у міжнародній торгівлі з урахуванням типології 

споживчої поведінки.
• міжнародне середовище: економічний аспект 
• міжнародні маркетингові дослідження 
• сегментація світового ринку 
• моделі виходу підприємства на зовнішній ринок 
• міжнародні канали збуту
• міжнародна цінова політика

«Маркетинг – це гра, де проста ідея перемагає складну…»
 Джек Траут

Організація туризму

Навчальна дисицпліна спрямована на набуття компетентностей щодо організації 
туристичних подорожей у сфері туризму, туроперейтингу й організації туристичного бізнесу.

• Функції туризму, умови та фактори його розвитку. Організація ринку туристичних 
послуг. Види туризму, маршрутів і турів. 

• Організація реалізації туристичного продукту. Технологія створення туристичного 
продукту та формування продуктового асортименту турорганізаторів. Туристичні 
формальності. 

• Технологія організації та умови здійснення туристичних подорожей. Страхування в 
туризмі. Туристичні документи та правила їх оформлення. Бронювання туристичного 
обслуговування. 

• Організація туристичного обслуговування.
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ДИСЦИПЛІНИ

Поведінка споживачів послуг гостинності

Метою дисципліни є розширення і доповнення знань студентів про основні засади 
управління підприємствами сфери гостинності використовуючи моделі та сучасні концепції 
впливу на поведінки споживачів послуги гостинності. Завдання дисципліни: засвоєння 
студентами теоретичних основ дії механізмів формування різних моделей споживчої поведінки; 
набуття практичних навичок опанування сучасних методів, інструментів, підходів, засобів впливу 
на вибір споживача; формування практичних навичок  в розробці та обґрунтуванні моделей 
поведінки споживачів, заходів впливу на їх поведінку та оцінку ефективності.

• теоретичні засади споживчої поведінки у сфері гостинності; 
• сегментація ринку послуг гостинності;
• методологія досліджень споживчої поведінки у сфері гостинності;
• моделювання поведінки споживачів послуг гостинності; 
• маркетингові комунікації у формуванні споживчої поведінки; 
• роль брендінгу у формуванні споживчої поведінки; 
• стала поведінка споживачів послуг гостинності

Ризик-менеджмент

«Якщо ви не готові ризикнути заради незвичайного, вам доведеться 
задовольнятися повсякденністю»

 Джим Рон

Діяльність компаній, що функціонують на міжнародному ринку, 
супроводжується значною ризиковістю, яка зумовлена постійною дією 
екзогенних та ендогенних чинників. Більшість з ризиків можна грамотно мінімізувати, 
застосовуючи відповідні механізми ризик-менеджменту, за допомогою якого визначаються 
шляхи і можливості забезпечення стійкості бізнесу, його властивості протистояти несприятливим 
ситуаціям. Сучасний ризик-менеджмент трактує ризики компанії не тільки з позицій небезпеки і 
невдач, але і як додаткові можливості розвитку.

• Методики ідентифікації ризиків.
• Механізм управління ризиком, аналіз та оцінювання ризиків 
• Інструменти мінімізації ризиків.
• Методи, способи і засоби отримання, переробки інформації для побудови ризик-профілю 

підприємства-суб’єкта міжнародного бізнесу 
• Складання карти ризиків

Ми рідко думаємо про те, що ми маємо. Але завжди думаємо про 
те, чого у нас немає.
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ДИСЦИПЛІНИДИСЦИПЛІНИ

«Якщо багажу досить, значить, його занадто багато» 
Е. Маккензі

ДИСЦИПЛІНИ

Event туроперейтинг

Метою вивчення дисципліни є формування професійних навичок щодо 
організації відвідування івент-заходів, забезпечення програми івентів, виконання туристичних 
формальностей та організація надання туристичних та інших послуг під час відвідування 
івентів. Навчальна дисципліна охоплює питання взаємодії між учасниками та організаціями, 
що обслуговують івент, організацію програмних заходів і програмний туроперейтинг, логістику 
програмних заходів івент-туризму, надання туристичного сервісу туристам під час відвідування 
івент-заходів.

• програмний туроперейтинг
• логістика і організація обслуговування туристів: мега та мета- івент-заходів
• документальне забезпечення виконання туристич-них формальностей
• функціональне забезпечення програм івент-заходів
• організація екскурсійного обслуговування івент-заходів
• організація харчування та забезпечення продукцією зрб учасників івент-заходів

Договірне право

Формування сукупності теоретичних знань щодо: основних понять, категорій та джерел 
договірного права, правового статусу суб’єктів господарських зобов’язань, природи та видів 
господарсько-правових зобов’язань, основних засад регулювання господарських договірних 
відносин, особливостей господарсько-правової відповідальності, а також вмінь визначати: 
умови участі суб’єктів господарювання в договірних правовідносинах; види договорів за 
законодавством України; умови притягнення суб’єктів господарювання до господарсько-
правової відповідальності; класифікувати за певними ознаками господарсько-правові 
зобов’язання, в тому числі договори.

• джерела договірного права;
• зобов’язання та договір в господарському договірному праві;
• види господарських договорів за законодавством України;
• договори, направлені на передачу майна у власність, у тимчасове користування щодо 

виконання робіт та надання послуг.

«Мережива договорів плетуться на гачках протиріч»
Володимир Бірашевичн
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«Немає такої кризи, на яку науковий світ не відповів би 
семінаром»

Міжнародний MICE туризм

Навчальна дисципліна спрямована на формування системного мислення та 
комплексу спеціальних знань, умінь та компетенцій щодо проведення івентивних заходів у сфері 
MICE туризму.

• світовий ринок MICE туризму
• особливості організації обслуговування MICE туристів
• діловий етикет в міжнародному MICE туризмі
• організація інсентив–турів
• технологія проведення виставкових заходів
• організація участі у виставкових заходах

Стратегічний маркетинг в туризмі

Стратегія в маркетингу в тому, де ми граємо і як перемагаємо. А 
тактика в тому, щоб вибрати правильну стратегію - і реалізувати її

Марк Рітсон.

Успішна діяльність підприємств і корпорацій на міжнародному туристичному ринку залежить 
від правильно обраних і реалізованих маркетингових стратегій. Стратегічний маркетинг в 
туризмі виступає як   активний маркетинговий процес з довгостроковим горизонтом планування, 
спрямований на створення стійких конкурентних переваг суб’єктів міжнародного туристичного 
бізнесу і підтримку їх ринкової позиції на міжнародному туристичному ринку, визначення і 
формування перспективних бізнес-напрямків і забезпечення їхньої ефективної взаємодії.

• концепція та принципи сучасного стратегічного управління;
• маркетингова стратегія та маркетингове стратегічне  планування суб’єктів 

міжнародного туристичного бізнесу;
• маркетингове середовище суб’єктів міжнародного туристичного бізнесу та 

маркетинговий стратегічний аналіз;
• розроблення та реалізація маркетингових стратегій суб’єктами міжнародного 

туристичного бізнесу в умовах складності та турбулентності зовнішнього середовища;
• портфельний аналіз та маркетингове стратегічне управління бізнес-портфелем в 

туристичній індустрії
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Інтелектуальна власність

Формування системи знань про поняття інтелектуальної власності; 
об’єкти та суб’єкти інтелектуальної власності та навичок правової охорони 

авторського права; правової охорони суміжних прав; правової охорони винаходів, корисних 
моделей, промислових зразків; правової охорони нетрадиційних результатів інтелектуальної 
власності; правової охорони засобів індивідуалізації суб’єктів господарського обороту, товарів, 
робіт і послуг; захисту від недобросовісної конкуренції; відповідальності за порушення прав 
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;

• правова охорона нетрадиційних результатів інтелектуальної власності;
• правова охорона засобів індивідуалізації суб’єктів господарського обороту, товарів, 

робіт і послуг;
• поняття та правовий захист комерційних (фірмових) найменувань; торговельної марки 

та географічних значень;
• захист від недобросовісної конкуренції;

• відповідальність за порушення прав інтелектуальної власності.

«Хочеш щось мати – будь готовим це захищати»
Діна Дін

Консюмерське право

Вивчення дисципліни передбачає підготовку, в результаті якої 
студенти повинні знати: основні поняття та складові системи споживчого 

права; загальне та спеціальне законодавство України в сфері захисту 
прав споживачів; основоположні принципи діяльності державних органів 

з питань захисту прав споживачів та їх повноваження; права та обов’язки 
споживачів; способи захисту прав споживачів; особливості застосування 

відповідальності за порушення прав споживачів. Студенти повинні вміти: орієнтуватися 
у чинному споживчому законодавстві, вміти правильно тлумачити чинне законодавство і 
застосовувати його на практиці.

• консюмеризм як всесвітній соціально-політичний рух;
• концепції державної політики у сфері захисту прав споживачів;
• державний захист своїх прав та гарантований рівень споживання як основні права 

споживачів;
• організаційно-правове регулювання захисту прав споживачів. відповідальність за 

порушення законодавства про захист прав споживачів.
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Корпоративне право

В результаті вивчення дисципліни студенти повинні знати порядок 
створення корпорацій, корпоративного управління комерційними 
юридичними особами та їх припинення, майнові права та обов’язки 
учасників корпоративних відносин та засади їх правового регулювання, 
визначення порядку управління корпоративними правами учасниками 
(власниками корпоративних прав, в тому числі публічними утворення); а 
також повинні вміти визначити правовий статус учасників корпоративних відносин, їх прав 
та обов’язків, способи захисту прав і законних інтересів суб’єктів корпоративних відносин, 
особливості корпоративного управління різними видами комерційних організацій.

• Система корпоративного права та характеристика його основних інститутів 
(складових).

• Правовий статус органів управління корпорації (комерційної юридичної особи), порядок 
їх формування та повноваження. 

• Способи і механізми захисту прав та законних інтересів суб’єктів корпоративних 
відносин. 

• Система державних органів, що здійснюють захист корпоративних прав фізичних та 
юридичних осіб, територіальних громад та держави.

Управління проектами в туризмі

«Намагатися управляти проектами без проектного управління - це 
як намагатися грати в футбол без плану гри»

Карен Тейт, президент і засновник The Griffin Tate Group

Розвитку туризму, як однієї із найважливіших галузей національної 
економіки, сприятиме формування у майбутніх фахівців знань і вмінь щодо 
використання проектного підходу до вирішення завдань розвитку процесів управління у 
сфері туризму на макро-, мезо- та мікрорівнях, орієнтації цих процесів на досягнення кінцевих 
результатів із мінімальними витратами часу та коштів, засвоєння методології управління 
проектами як прогресивного інструментарію менеджменту. 

Необхідність управління проектами, а саме необхідність координації використання 
людських та матеріальних ресурсів упродовж життєвого циклу проекту за допомогою методів і 
техніки проектного управління, пов’язана із зростанням масштабів і складності проектів у сфері 
туризму, високим рівнем вимог до термінів їх здійснення та до якості виконуваних робіт.

• теоретичні засади управління проектами в туризмі;
• обґрунтування доцільності та ефективності проекту в туризмі;
• планування проекту в туризмі;
• передпроектне маркетингове дослідження в туризмі;
• управління часом при реалізації проекту в туризмі;
• управління проектною командою в туризмі;
• управління проектними ризиками в туризмі;
• управління якістю проекту в туризмі;
• контроль реалізації проекту в туризмі;
• автоматизовані системи управління проектами в туризмі.
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Event креатив

Креатив – цікаве створіння. Якщо він є, все це знають. Якщо його немає, 
все це знають. Що це таке – не знає ніхто. Приблизно можна його пояснити 

так: це психологічне наповнення події. Отже, EVENT креатив – це творчий підхід до створення 
ефективної комунікації між відвідувачем і організаторів події, що враховує психологічні 
особливості, особистісні цінності і життєві установки цільової аудиторії. Мета дисципліни: 
розвинути креативне мислення студентів щодо організації подій.

• Креатив як інструмент event менеджменту
• Техніки та прийоми креативу, креатив у драматургії івентів
• Режисура події, акторський креатив
• Креатив у музичному оформленні події
• Сценографія: креатив у просторовому оформленні події
• Креативні форми івентивної діяльності
• Креатив у проведенні масових пізнавально-розважальних подій
• Креатив у проведенні приватних івентивних заходів
• Креатив у проведенні масових бізнес-маркетингових заходів
• Креатив у проведенні ділових заходів

«Хороший креатив не сприймає банальностей!»

Антикризова психологія

Метою вивчення навчальної дисципліни є оволодіння знаннями з 
феноменології криз духовного розвитку людини з урахуванням специфіки переживання 
кризового стану або «дисонансу» в ситуації невизначеності, непередбачуваності; 
сформувати компетентності щодо використання антикризових методів психокорекції, 
психологічної допомоги при переживанні кризового стану особистості.

• духовно-особистісний потенціал людини
• кризові стани особистості та їх класифікація
• феномен і фази переживання духовно-особистісної кризи
• психологічна допомога при переживанні криз особистості
• корекційно-тренінгова програма духовно-особистісного розвитку
• професійна комунікація іноземною мовою

«Психологічне правило говорить, що якщо внутрішня ситуація не 
усвідомлюється, вона перетворюється на зовнішні події, подібні долі»

 Карл Густав Юнг
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Міжнародний протокол та етикет

Метою викладання дисципліни є ознайомлення студентів з основними нормами 
та правилами міжнародного протоколу та етикету. Особлива увага приділяється діловому та 
дипломатичному протоколу, без дотримання яких неможливо підтримувати репутацію ділової 
людини. Дисципліна також формує вміння орієнтуватись у світовому бізнесовому оточенні, 
висвітлює основні вимоги етикету до підготовки і організації ділового протоколу.

• Міжнародний етикет. Роль і значення протоколу в міжнародних відносинах.
• Дипломатичний протокол.
• Співробіництво з іноземними партнерами. Етикет під час міжнародних зустрічей.
• Міжнародні переговори. Етикет під час проведення офіційних заходів.
• Національні особливості спілкування із іноземними партнерами

Професійна комунікація іноземною мовою

Професійна комунікація є базисом для будь-якого підприємства, вона домінує 
в усіх сферах діяльності та функціонування підприємства, виконує орієнтовну та регулятивну 
функції у процесі у процесі виробництва та слугує для поширення знань. Головна мета дисципліни 
– подальший розвиток професійно орієнтованої міжкультурної комунікативної компетентності 
як складової діяльнісної компетентності.

• Cultural Diversity and Socializing
• Telephoning
• Presentations
• Meetings
• Negotiations
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Психологія бізнесу

Тематика дисципліни орієнтована на засвоєння основних методів та підходів до проведення 
соціально-психологічних досліджень у сфері бізнесу, а також застосування психологічних знань 
для успішного ведення бізнесу: складання соціально-психологічної характеристики особистості 
бізнесмена, формування команди однодумців в організації, використання системи мотивування 
персоналу в бізнесі. Вивчення дисципліни «Психологія бізнесу» сприятиме формуванню знань 
про психологічні особливості бізнесмена, механізми функціонування бізнесу та фактори його 
розвитку.

• психологічні передумови формування підприємницької мотивації;
• професійно-важливі психологічні і психофізіологічні якості бізнесмена; соціально-

психологічні чинники успішності ведення бізнесу;
• основні напрями та підходи в оцінці професійних і ділових якостей бізнесмена;
• основи підбору та заохочення персоналу;
• основні морально-етичні проблеми представників сучасного бізнесу;
• роль та значення комунікативних процесів в діяльності підприємця; психологічне 

значення ділового спілкування в досягненні успіху;
• психологія прийняття рішення в критичній ситуації.

«Найголовніша формула успіху – знання, як поводитися з 
людьми…» 

Теодор Рузвельт





Дізнайтеся 
більше 

knute.edu.ua

facebook.com/knteuofficial






