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Якість продукції
(відповідність технічним характеристикам, безпека)

Якість діяльності
(виробничі процеси, обладнання, технології,

умови праці, екологія, кваліфікація працівника)

Якість фірми 
(система управління

і бізнес-процеси в цілому, кваліфікація  

топ-менеджерів, інновації, соціальна

відповідальність бізнесу)

Якість суспільства 
(право, норми, культура, 

економіка, політика, наука і  

техніка, комунікації

Сертифікат
на

продукцію

Сертифікат
на систему
управління  
якістю

Премії

якості

?Якість життя

ТУ,

Специфікації

Стандарти на СМ

Моделі бізнесу

Моделі суспільства

ПІРАМІДА ФОРМУВАННЯ  ЯКОСТІ  

ЖИТТЯ



Якість суспільства 
(право, норми, культура, 

економіка, політика, наука і  

техніка, комунікації

Якість життя

Моделі суспільства

?

Болонський декларація 1999

Україна  - 2005

Закон «Про вищу освіту» 2002

2014

2018



Глобальні компетентності

Знання – розуміти й цінувати світогляд інших
Вміння - вивчати місцеві, глобальні та

міжкультурні питання

Цінності – долученість до відкритих, доцільних

та фективних взаємодій між представниками

різних культур.

Ставлення - діяти для колективного добробуту

та Сталого розвитку

OECD, PISA Global Competences Framework



ГАРМОНІЗАЦІЯ

ОСВІТНІХ

СТАНДАРТІВ ЄС ТА 

УКРАЇНИ: 

ВПЛИВ НА 

ЕКОНОМІКУ ЗНАНЬ

5



(система управління

і бізнес-процеси в цілому, кваліфікація  

тп-менеджерів, інновації, соціальна

відповідальність бізнесу)

Моделі бізнесу/надання 

освітніх послуг
Якість фірми 

МНПО «ГГ&ГК»

Програмні компетентності

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані 

задачі та практичні проблеми у професійній 

діяльності предметної області географічного 

країнознавства та геоглобалістики, або у 

процесі навчання, із застосуванням сучасних 

теорій та методів дослідження світосистеми, 

регіонів та країн світу, а також 

геопросторових трансформацій та процесів 

на глобальному, регіональному та локальному 

рівнях. 

Загальні компетентості -11

Фахові компетентності – 18

Програмні результати 

Знання – 11

Вміння – 6

Комунікація

Автономність

Відповідальність

?

Якість життя

Премії

якості



Інновація бізнес моделі - Ітеративний й потенційно циклічний процес:

Monopolistic/Loyalty business model/

Collective/Servitization of  product/ Network effects, etc.

Global Studies Consortium, 

Regional Studies 

Association, Інститут 

Географії НАН України, 

Міністерстро

економічного розвитку, 

think tanks - Інститут 

світової політики, Інститут 

економічного розвитку й 

політичних консультацій, 

НДО – Асоціація

європейських експертів, 

Global Compact Ukraine, 

etc.
World Data Center (?)/Інститут 

системного аналізу КПІ



Якість діяльності
(виробничі процеси, обладнання, технології,

умови праці, екологія, кваліфікація працівника)

Сертифікат
на систему управління  
якістю

ОС №Географія» М - ?

Стандарти на СМ / 

освітні стандарти

Загальний блок - географічне бачення глобалізації, знання й навички щодо 

наукових досліджень та  педагогіки вищої школи (1-2 семестри), 

Два тематичні блоки (3 семестр): географія глобальних трансформацій
та країнознавчі дослідження глобальних процесів.

4-й семестр синтезує загальний та тематичні блоки у науковому семінарі 

«Глокалізація: актуальні питання країнознавчих, глобальних досліджень та 

сталий розвиток», асистентській практиці, захисті магістерської дисертації та 

державному іспиті.

?

Якість життя



M
an

d
at

o
ry

 c
o

u
rs

es
І semester ІІ semester IV semester

 Pedagogic and psychology

of high school. Teaching

methods in high school

 Evolution of geographic

enquiry and spatial analysis in

the post-modern era

 GEOGLOBALISTICS

 Methodology and

organization of scientific

research and fundamentals

of the intellectual property

 Professional and

corporate ethics

 Traineeship

 Assistant traineeship

 Public examination

 Master thesis

 Scientific seminar

GLOCALIZATION:

regional and global

studies/geographies,

sustainable development



C
h

o
ic

e 
d

is
ci

p
lin

es
 (

u
n

iv
er

si
ty

)
І semester ІІ semester IV semester

 Geospatial Governance

 Imaginary geography and

place branding

 Geospatial

transformations of the world

system

 Geography of inequality

and geoconflictology

 Geography of

informational transformation

of the world system



Enhance and mentor geographic potential in facing global 

transformations

Geography of Global Transformations

Block 

choice 
Geography of global social and demographic transformations

Geography of global transformation of the competitiveness of 

countries and regions of the world 

Geography of global environmental transformations

Student’s 

choice 
Geospatial dimension of power in the global world

International Communications and Global Media

International ecologic cooperation



Enhance and mentor the potential of country and region 

studies/geographies
Regional Studies of Global Processes

Block 

choice 
Global and Regional Environment for Development: countries/regions

of the world

Geopolitical and geo-economic transformations: countries/regions of

the world

Anthropogenic transformation of geosystems: countries/regions of the

world

Student’s 

choice 
Geography of global cooperation: countries/regions of the world

International Management and Marketing

Global climate change and international cooperation



Програма викладається англійською мовою й націлена на

підготовку майбутніх конкурентних на міжнародному рівні експертів

у питаннях глобалізації, які здобули глобальні компетенції,

опанували інноваційні, критичні й креативні підходи до аналізу

різних країн, регіонів та у світовому масштабі.

Викладацький склад: високопрофесійні професори та доценти з

досвідом міжнародних стажувань у Гарвардському та Токійському

університетах (Борис Яценко), Оксфордському та

Каліфорнійському університетах (Юліан Брайчевський), в

університеті Мачерата (Оксана Малиновська), сертифікованих

курсів університетів Пенсільванії, штату Іллінойс,

Джорджтаунського, Стенфордського та Едінбурзького

університетів, Паризького інституту політичних досліджень

(Вікторія Кіптенко -куратор програми(0503574441)

viktoriia_kiptenko@knu.ua

mailto:viktoriia_kiptenko@knu.ua


Якість продукції
(відповідність технічним характеристикам, безпека)

Сертифікат
на

продукцію

ТУ,

Специфікації

Акредитація 

МНОП, 2019

МНОП - ГГ&ГК має на меті озброєння студентів 

концептуальними, аналітичними й методологічними підходами до 

експертизи багатогранних глобальних процесів та трансформацій 

з урахуванням різноманітності їх локальних, регіональних та 

глобальних проявів, ґрунтуючись на науковій базі глобалістики та 

географічного країнознавства.

Здатність випускників працювати у міжнародних, державних та 

неурядових дослідних, аналітичних  та консалтингових 

інституціях, агенціях та установах. Якість життя

?



Якість життя

Якість суспільства 

Якість фірми 

Якість діяльності

Якість продукції

?

Якість життя

?

Формування 

спіралі якості


