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Відповідно до розділу Х статті 62 Закону України «Про вищу освіту» (№ 1556-VII від 
01.07.2014 р.), вибіркові дисципліни – дисципліни вільного вибору студентів для певного 
рівня вищої освіти, спрямовані на забезпечення загальних та спеціальних (фахових) 
компетенцій за спеціальністю. Обсяг вибіркових навчальних дисциплін становить не менше 
25% від загальної кількості кредитів ЄКТС, передбачених для даного рівня освіти. 

Положення про Індивідуальний навчальний план студента КПІ ім. Ігоря Сікорського 
встановлює, що вибіркові дисципліни із загальноуніверситетського каталогу студенти 
зобов’язані обрати в системі «Електронний кампус». 

Мінімальна кількість студентів в групі для вивчення вибіркової дисципліни 
загальноуніверситетського каталогу складає 20 осіб, максимальна - 30. 

Каталог містить анотований перелік дисциплін які пропонуються для обрання 
студентами першого (бакалаврського) рівня ВО згідно навчального плану на наступний 
навчальний рік. 

- студенти І курсу – обирають дисципліни для другого року підготовки; 
- студенти ІІ курсу –  обирають дисципліни для третього року підготовки; 
- студенти ІІІ курсу – обирають лише з кафедрального каталогу для четвертого року 
підготовки; 
 

Зі всіма аспектами щодо реалізації права студентів на вибір дисциплін можна 
ознайомитися в Положенні про порядок реалізації права на вільний вибір дисциплін. 
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Дисципліни для вибору другокурсниками 
 

Дисципліна Бухгалтерський облік та аудит на підприємстві 

Рівень ВО  Перший (бакалаврський)  

Курс  3 

Обсяг  4 кредити ЄКТС  

Мова викладання  Українська  

Кафедра  Теоретичної та прикладної економіки 

Вимоги до 

початку вивчення  

Базується на знаннях, набутих студентами під час вивчення дисциплін 

«Вища математика», «Економічна теорія», «Економіка підприємства», 

«Фінанси» 

Що буде 

вивчатися  

Методи раціональної організації та ведення бухгалтерського 

фінансового обліку на підприємстві на підставі використання 

прогресивних форм національних стандартів,  складання фінансової 

звітності за результатами діяльності підприємства.  

Чому це 

цікаво/треба 

вивчати  

Економічні фахівці мають досконало розуміти закономірності 

ринкових відносин, швидко і безпомилково орієнтуватись у 

мінливих господарських ситуаціях, своєчасно генерувати 

обґрунтовані рекомендації для прийняття оптимальних 

управлінських рішень. Лише чітко налагоджена система 

бухгалтерського обліку може оперативно забезпечити управлінців 

різних ієрархічних рівнів необхідною й достовірною інформацією 

для проведення моніторингу, аналізу, контролю, прогнозування, 

розробки стратегії бізнесу. 

Чому можна 

навчитися 

(результати 

навчання)  

- основних економічних категорій, понять, принципів, методів 

обліку, складу та структури облікової інформації; 

-методів аналізу впливу кожної господарської операції на 

фінансовий стан та результати діяльності підприємства; 

-накопичувати, узагальнювати, зберігати, оцінювати, ефективно 

використовувати і передавати облікову інформацію, реєструвати та 

документально оформляти господарські операції у системі 

бухгалтерських рахунків;  

-визначати собівартість продукції (товарів, робіт, послуг), 

відображати доход від реалізації та валовий прибуток, обчислювати 

амортизацію, вести облік надходження та списання основних засобів 

і виробничих запасів, вести облік основних податків підприємств, 

аналізувати структуру капіталу і джерела його формування, витрати, 

доходи та фінансові результати підприємства; 

-складати фінансову звітність підприємства. 

Як можна 

користуватися 

набутими 

знаннями і 

уміннями 

(компетентності)  

- здійснювати облік та рух господарських засобів підприємства та 

джерел їх формування; 

- визначати та аналізувати фінансові результати діяльності;  

- складати фінансову звітність підприємства та аналізувати фінансові 

звіти для прийняття економічних управлінських рішень; 

- виконувати аудиторську перевірку фінансової звітності організацій. 

Інформаційне 

забезпечення  

Навчальна та робоча програми дисципліни, РСО, контрольні 

завдання, навчальний посібник (електронне видання) 

Форма 

проведення занять  

Лекції, практичні заняття  

Семестровий 

контроль  

Залік  
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Дисципліна Управлінський облік в маркетинговій діяльності 

Рівень ВО  Перший (бакалаврський)  

Курс  3 

Обсяг  4 кредити ЄКТС  

Мова викладання  Українська  

Кафедра  Теоретичної та прикладної економіки 

Вимоги до 

початку вивчення  

Базується на знаннях, набутих студентами під час вивчення дисциплін 

«Вища математика», «Економічна теорія», «Економіка підприємства», 

«Фінанси» 

Що буде 

вивчатися  

Класичні і сучасні підходи до управління, методів прийняття 

управлінських рішень у маркетинговій діяльності,напрямів 

облікового забезпечення даного процесу. Засвоєння знань і 

практичних навичок з організації та методології бухгалтерського 

управлінського обліку маркетингової діяльності, використання 

облікової інформації для прийняття управлінських рішень.  

Чому це 

цікаво/треба 

вивчати  

Управління та облік набувають все важливішого значення як фактор 

підвищення конкурентної спроможності, довгострокового розвитку 

підприємства. Весь спектр професій і посад адміністративно-

управлінського персоналу будь-якого сучасного підприємства 

повинен володіти знаннями з бухгалтерського фінансового та 

управлінського обліку, різниця полягає лише у глибині та 

функціональній спрямованості таких знань. 

Чому можна 

навчитися 

(результати 

навчання)  

- нормативно-правового забезпечення діяльності підприємств; 

- основ управлінського обліку в маркетинговій діяльності, загальних 

принципів його побудови, системи управління витратами, системи 

контролінгу виконання бюджету організації, реформування 

інформації, корисної для прийняття управлінських рішень у 

маркетинговій діяльності; 

- складу та структури облікової інформації; 

- проводити аналіз функціонування та розвитку підприємства, 

розраховувати показники, які характеризують результативність 

маркетингової діяльності; 

- накопичувати, узагальнювати, зберігати, оцінювати, ефективно 

використовувати і передавати облікову інформацію, реєструвати та 

документально оформляти господарські операції у системі обліку;  

- складати фінансову звітність підприємства. 

Як можна 

користуватися 

набутими 

знаннями і 

уміннями 

(компетентності)  

- використовувати методики управлінського обліку в маркетинговій 

діяльності, визначати та аналізувати фінансові результати діяльності; 

- здійснювати контроль, облік та  рух господарських засобів 

підприємства та джерел їх формування; 

- складати фінансову звітність підприємства та аналізувати фінансові 

звіти для прийняття економічних управлінських рішень. 

- виконувати аудиторську перевірку фінансової звітності організацій. 

Інформаційне 

забезпечення  

Навчальна та робоча програми дисципліни, РСО, контрольні 

завдання 

Форма 

проведення занять  

Лекції, практичні заняття  

Семестровий 

контроль  

Залік  
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Дисципліна Трейд маркетинг 

Рівень ВО Перший (бакалаврський) 

Курс 3 

Обсяг 2,5 кредити ЄКТС 

Мова викладання  Українська 

Кафедра Промислового маркетингу 

Вимоги до 

початку вивчення 

Дисципліна базується на знаннях, отриманих студентами під час 

вивчення дисциплін «Маркетинг», «Поведінка споживачів», 

«Технологічний аудит», «Мікроекономіка», «Маркетингова товарна 

політика». 

Що буде 

вивчатись 

Трейд-маркетинг – це напрям діяльності, який орієнтовано на 

підвищення ефективності взаємодії всіх суб’єктів маркетингових 

каналів: від виробника до кінцевого споживача. Виробник отримує 

можливість підвищити ефективність власної мережі збуту, споживач 

може отримати доступ до правильно організованої мережі розподілу, 

що зекономить йому час та зусилля на вирішення власної проблеми 

(придбання товару).  

Чому це 

цікаво\треба 

вивчати 

В умовах стрімкого розвитку глобальної торгівлі та розширення меж 

діяльності підприємств, дуже важливим стає процес узгодження 

торговельних зусиль в межах всього ланцюжка економічних 

відносин. Відповідно, критичним є розуміння системи торговельних 

відносин як цілісного об’єкту та вміння системно взаємодіяти із 

учасниками цієї системи. 

Чому можна 

навчитись 

(результати 

навчання) 

Заходи трейд-маркетингу передбачають як роботу із безпосередньо 

торговельним простором, так і взаємодію із посередниками, і 

стимулювання власного збутового персоналу, і є комплексними. В 

межах вивчення дисципліни можна навчитись: 

- специфіки аналізу ринку та типам клієнтів; 

- засадам розроблення стратегії, визначення напрямів розвитку 

торгівлі; 

- засадам операційного трейд-маркетингу: управління продажами; 

- інструментам стимулювання збуту та формування попиту в 

діяльності торговельного підприємства; 

- інформаційному супроводу заходів трейд-маркетингу. 

Як можна 

користуватись 

набутими 

знаннями і 

уміннями 

(компетенції) 

- розробляти стратегію трейд-маркетингу, заходи клієнт-сервісу, 

заходи з просування товару; 

- складати програму продаж, управляти категоріями, планувати 

операційні інвестиції; 

- складати документацію та звітність в системі трейд-маркетингу 

Інформаційне 

забезпечення 

Навчальна та робоча програма, РСО, наочні матеріали (презентація 

Power Point), навчальний посібник  

Форма занять Лекції та практичні заняття 

Семестровий 

контроль 

Залік 
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Дисципліна Категорійний менеджмент 

Рівень ВО Перший (бакалаврський) 

Курс 3 

Обсяг 2,5 кредити ЄКТС 

Мова викладання  Українська 

Кафедра Промислового маркетингу 

Вимоги до 

початку вивчення 

Дисципліна базується на знаннях, отриманих студентами під час 

вивчення дисциплін «Маркетинг», «Поведінка споживачів», 

«Технологічний аудит», «Мікроекономіка», «Маркетингова товарна 

політика». 

Що буде 

вивчатись 

Категорійний менеджмент займається такими питаннями як 

вивчення структури асортименту, ціноутворення в межах 

асортименту та просування товарної категорії, питання викладки в 

торговельному залі із орієнтацією на споживача, побудову відносин 

із постачальниками, управління запасами та оптимізація бізнес-

процесів в контексті управління товарною категорією. 

Чому це 

цікаво\треба 

вивчати 

В умовах стрімкого розвитку глобальної торгівлі, скорочення 

життєвого циклу товару, стирання відмінності між товарами 

широкого вжитку та підвищення значущості сильного бренду на тлі 

інформаційного перенасичення, дуже важливим стає процес 

управління окремою товарною категорією як самостійною одиницею 

пропозиції.  

Чому можна 

навчитись 

(результати 

навчання) 

Сформувати компетенції, навички та знання щодо управління 

торговельним простором та товарними категоріями в межах 

асортименту, кожна з яких розглядається як самостійна бізнес-

одиниця із власними показниками прибутковості та ефективності, 

своїми постачальниками, стратегіями та цілями. Метою 

впровадження категорійного менеджменту є не стільки пошук та 

пропозиція більш дешевого товару, скільки врахування комплексних 

факторів поведінки споживачів, можливостей логістичної системи, 

оптимальної комбінації та розташування товарів у торговельному 

залі з точки зору обліку, а також робота із торговельним персоналом, 

що є відповідальним за категорію.  

Як можна 

користуватись 

набутими 

знаннями і 

уміннями 

(компетенції) 

- розробляти стратегію і тактику управління асортиментом 

торговельного підприємства, формувати систему показників 

ефективності управління асортиментними категоріями; 

- сегментувати покупців та формувати складові комплексу 

маркетингу відносно асортиментної категорії: цінову політику, 

просування; 

- розробляти рішення щодо організаційної структури підприємства, 

що відображає специфіку індивідуальної роботи із товарними 

категоріями, їх постачальниками, торговельним персоналом.  

Інформаційне 

забезпечення 

Навчальна та робоча програма, РСО, наочні матеріали (презентація 

Power Point), навчальний посібник  

Форма занять Лекції та практичні заняття 

Семестровий 

контроль 

Залік 
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Дисципліна Інформаційні системи і технології в маркетингу 

Рівень ВО Перший (бакалаврський) 

Курс 3 

Обсяг 3 кредити ЄКТС 

Мова викладання Українська  

Кафедра Промислового маркетингу 

Вимоги до 

початку вивчення 

Дисципліна базується на загальних знаннях шкільної програми та 

знаннях, отриманих студентами під час вивчення дисциплін 

«Маркетинг», «Інформатика». 

Що буде 

вивчатися 

Висвітлюється коло маркетингових заходів, якими потрібно 

ефективно керувати. Розглядається спектр тактик, необхідних для 

досягнення, взаємодії, перетворення та залучення аудиторії в 

Інтернеті впродовж життєвого циклу клієнта від отримання 

поінформованості, конверсії до продажу (онлайн та офлайн) та для 

утримання клієнтів. Розглядається спектр процесів, необхідних для 

підтримки нових клієнтів шляхом спілкування з ними на сторінках 

веб-сайтів та в соціальних медіа, залучення їх на веб-сайт компанії, 

перетворення відвідувань веб-сайтів у продажі та використання 

онлайн-ЗМІ, щоб заохочувати подальші продажі. Соціальні медіа є 

однією з ключових проблем управління в цифровому маркетингу, 

тому в курсі розглядаються підходи управління маркетингом 

соціальних медіа. 

Чому це 

цікаво/треба 

вивчати 

Тому що основним напрямом удосконалення управління 

маркетинговою діяльністю є створення та застосування 

маркетингових інформаційних систем, які базуються на сучасних 

апаратно-програмних засобах, інформаційних технологіях, 

розподіленій обробці даних у мережі, на використанні економіко-

математичних методів і моделей, статистичних методів аналізу та 

методів математичного програмування систем підтримки прийняття 

рішень та експертних систем. 

Чому можна 

навчитися 

(результати 

навчання) 

Набуття студентами знань з основ організації та функціонування 

інформаційних систем і технологій, сучасних технологічних засобів 

обробки інформації і процедур управління маркетингом. 

Як можна 

користуватися 

набутими 

знаннями і 

уміннями 

(компетентності) 

Студент зможе правильно дослідити  особливості маркетингової 

інформації, визначити склад задач які необхідно реалізувати в 

системі, проаналізувати технології розв’язування ринкових задач. 

Інформаційне 

забезпечення 

Навчальна та робоча програми дисципліни, РСО, навчально-

методичний̆ комплекс 

Форма 

проведення занять 

Лекції, семінарські заняття 

Семестровий̆ 

контроль 

Залік 
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Дисципліна Цифрові технології в маркетингу 

Рівень ВО Перший (бакалаврський) 

Курс 3 

Обсяг 3 кредити ЄКТС 

Мова 

викладання 

Українська  

Кафедра Промислового маркетингу 

Вимоги до 

початку 

вивчення 

Дисципліна базується на загальних знаннях шкільної програми та 

знаннях, отриманих студентами під час вивчення дисциплін 

«Маркетинг», «Інформатика».  

Що буде 

вивчатися 

Процеси управлінням цифровим маркетингом, планування того, як 

цифровий маркетинг може бути найкращим ресурсом для сприяння 

організації та інтеграція з іншими маркетинговими заходами. 

Посилення прийняття цифрового маркетингу також передбачає 

значну програму змін, якими потрібно керувати.  Потрібно ставити 

нові цілі, розробляти нові комунікаційні стратегії за допомогою 

нових обов'язків та навичок. 

Чому це 

цікаво/треба 

вивчати 

Маркетологам потрібні практичні навички цифрового маркетингу, 

щоб ефективно продавати свої продукти. Знання нових термінів, як 

"автоматизація маркетингу", "клік", "файл cookie", "унікальність" та 

"покази сторінок", а також про ефективні методи просування сайтів, 

такі як маркетинг пошукових систем. 

Чому можна 

навчитися 

(результати 

навчання) 

Набуття студентами знань з застосування цифрових технологій як 

частини багатоканального маркетингу. 

Як можна 

користуватися 

набутими 

знаннями і 

уміннями 

(компетентності) 

Отримані знання, покликані дати можливість спеціалістам з 

маркетингу, використовувати можливості цифрового маркетингу, 

мінімізуючи при цьому ринкові ризики. 

Інформаційне 

забезпечення 

Навчальна та робоча програми дисципліни, РСО, навчально-

методичний̆ комплекс 

Форма 

проведення 

занять 

Лекції, семінарські заняття 

Семестровий̆ 

контроль 

Залік 
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Дисципліна Ризикологія 

Рівень ВО Перший (бакалаврський) 

Курс 3 

Обсяг 4 кредити ЄКТС 

Мова 

викладання 

Українська  

Кафедра Промислового маркетингу 

Вимоги до 

початку 

вивчення 

Дисципліна базується на знаннях, отриманих студентами під час 

вивчення дисциплін «Маркетинг», «Економіка підприємства». 

Що буде 

вивчатися 

У запропонованій дисципліні основна увага приділяється методам 

вирішення завдань, що виникають в ризикових ситуаціях. 

Чому це 

цікаво/треба 

вивчати 

Тому що будь-яка сфера людської діяльності, особливо економіка чи 

бізнес, пов'язана з прийняттям рішень в умовах неповноти 

інформації.  Джерела невизначеності можуть бути 

найрізноманітніші: нестабільність економічної та / або політичної 

ситуації, невизначеність дій партнерів по бізнесу, випадкові 

чинники, тобто  велике число обставин, врахувати які не 

представляється можливим (наприклад, погодні умови, 

невизначеність попиту на товари, неабсолютної надійність процесів 

виробництва, неточність інформації та ін.). 

Чому можна 

навчитися 

(результати 

навчання) 

Набуття студентами знань застосування теорії стратегічних ігор, 

теорія статистичних рішень, математичне програмування, теорії 

корисності Неймана-Моргенштерна. 

Як можна 

користуватися 

набутими 

знаннями і 

уміннями 

(компетентності) 

Застосовувати моделі прийняття рішень в умовах невизначеності і 

ризику, надавати практичні рекомендації щодо застосування цих 

моделей у типових ситуаціях. 

Інформаційне 

забезпечення 

Навчальна та робоча програми дисципліни, РСО, навчально-

методичний̆ комплекс 

Форма 

проведення 

занять 

Лекції, семінарські заняття 

Семестровий̆ 

контроль 

Екзамен 
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Дисципліна Управління ризиками на підприємстві 

Рівень ВО Перший (бакалаврський) 

Курс 3 

Обсяг 4 кредити ЄКТС 

Мова 

викладання 

Українська  

Кафедра Промислового маркетингу 

Вимоги до 

початку 

вивчення 

Дисципліна базується на знаннях, отриманих студентами під час 

вивчення дисциплін «Маркетинг», «Економіка підприємства». 

Що буде 

вивчатися 

Методологічні аспекти формування системи управління ризиками 

суб’єктів господарювання; міжнародні стандарти управління 

ризиками суб’єктів господарювання; методи діагностики ризику в 

діяльності підприємства; методи розробки стратегії, політики та 

тактики управління ризиками; методи та способи управління 

ризиками. 

Чому це 

цікаво/треба 

вивчати 

Тому що будь-яка сфера людської діяльності, особливо економіка чи 

бізнес, пов'язана з прийняттям рішень в умовах неповноти 

інформації.  Джерела невизначеності можуть бути 

найрізноманітніші: нестабільність економічної та / або політичної 

ситуації, невизначеність дій партнерів по бізнесу, випадкові 

чинники, тобто  велике число обставин, врахувати які не 

представляється можливим (наприклад, погодні умови, 

невизначеність попиту на товари, неабсолютної надійність процесів 

виробництва, неточність інформації та ін.). 

Чому можна 

навчитися 

(результати 

навчання) 

Застосування комплексу сучасних методик, методів та прикладного 

інструментарію управління ризиками суб’єктів господарювання. 

Як можна 

користуватися 

набутими 

знаннями і 

уміннями 

(компетентності) 

Застосовувати моделі прийняття рішень в умовах невизначеності і 

ризику, надавати практичні рекомендації щодо управління ризиками 

на підприємстві. 

Інформаційне 

забезпечення 

Навчальна та робоча програми дисципліни, РСО, навчально-

методичний комплекс 

Форма 

проведення 

занять 

Лекції, семінарські заняття 

Семестровий̆ 

контроль 

Екзамен 
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Дисципліна Методи прогнозування та прийняття рішень в маркетингу 

Рівень ВО Перший (бакалавський) 

Курс 3 

Обсяг 4 кредити ЄКТС 

Мова 

викладання 

Українська 

Кафедра Промислового маркетингу 

Вимоги до 

початку 

вивчення 

Дисципліна базується на таких дисциплінах, як «Економіко-

математичні методи та моделі» та «Маркетинг в інформаційному 

суспільстві».  

Що буде 

вивчатися 

Процес прогнозування майбутніх подій та прийняття 

відповідних маркетингових рішень ґрунтується на результаті 

науково-технічного, економічного та соціального розвитку 

суспільства. Для досягнення бажаного результату маркетологам 

потрібне розуміння головних трендів кожної такої складової. Це 

відкриває можливість побудови комплексних маркетингових 

прогнозів і на їх основі стратегій розвитку і управління. 

Чому це цікаво / 

треба вивчити 

Запропоновані в курсі методи форсайту, футурологічного мислення, 

інші різноманітні математичні кількісні та якісні методи допоможуть 

майбутнім управлінцям-маркетологам долати такі головні виклики 

майбутнього, як, наприклад, проблематику Big Data та умови 

невизначеності, та створювати оптимальні стратегічні та тактичні 

кроки для досягнення бажаних маркетингових результатів.  

Чому можна 

навчитися 

(результати 

навчання) 

У результаті проходження курсу студенти отримають знання: 

 трендів глобальних економічних змін, періодизації і циклічності; 

 важливості прогнозування маркетингової діяльності у режимах із 

загостреннями; 

 методики передбачення і прогнозування  економічних змін; 

 способів прийняття управлінських рішень;  

 специфіки прийняття управлінських рішень у стресових 

ситуаціях; 

 сутності і особливостей форсайт-методу. 

Як можна 

користуватися 

набутими 

знаннями і 

уміннями  

Курс дає можливість адаптувати набуті знання як для рівня 

локального бізнесу окремих компаній, так і до рівня глобальної 

діяльності інтернаціональних організацій, які діють в умовах 

швидкозмінного середовища. 

Інформаційне 

забезпечення 

Дисципліна має інтерактиву онлайн-підтримку та дидактичне 

забезпечення з боку авторського дистанційного курсу на платформі 

дистанційного навчання «Сікорський», що базується на e-learning 

системі Moodle і інтегрується з системою Електронний Кампус. 

Форма 

проведення 

занять 

Лекції, практичні заняття, у тому числі із застосуванням 

інтерактивних методів навчання, онлайн-тестування, самостійна 

робота студентів із застосуванням дистанційного курсу та 

електронна звітність.  

Семестровий 

контроль 

Залік  
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Дисципліна Бізнес-прогнозування 

Рівень ВО Перший (бакалавський) 

Курс 3 

Обсяг 4 кредити ЄКТС 

Мова 

викладання 

Українська 

Кафедра Промислового маркетингу 

Вимоги до 

початку 

вивчення 

Дисципліна базується на таких дисциплінах, як «Економіко-

математичні методи та моделі» та «Маркетинг в інформаційному 

суспільстві».  

Що буде 

вивчатися 

У процесі вивчення дисципліни студенти знайомляться з основними 

принципами та методиками прогнозування майбутніх бізнес-подій, 

способами їх стратегічної імплементації. Запропонований 

дисципліною процес бізнес-прогнозування фокусується на 

впровадженні результатів future-орієнтованих зовнішніх і внутрішніх 

ринкових динамічних досліджень у процес розробки тактик і 

стратегій сьогоднішнього бізнесу і бізнес-середовища.  

Чому це цікаво / 

треба вивчити 

Дисципліна ґрунтується на застосуванні у процесі бізнес-

прогнозування математичного апарату, широкого спектру 

результатів інноваційних спостережень за розвитком глобальної 

економіки, соціальної сфери, технологій та природних явищ. 

Стійкий розвиток є лише один з багатьох «великих викликів», з 

якими зіштовхнеться бізнес-середовище у майбутньому, що також 

включатиме стрімкий розвиток штучного інтелекту (AI), машинного 

навчання, інших технологій. Тому розуміння і ефективне управління 

як короткостроковими, так і довгостроковими прогнозами стає 

актуальним напрямком економічної та експертної діяльності 

майбутніх маркетологів.  

Чому можна 

навчитися 

(результати 

навчання) 

Курс «Бізнес-прогнозування» є практично орієнтований на саме 

бізнес-процеси. На конкретних прикладах бізнесів, ринків шляхом 

практичної адаптації інструментів маркетингу та управління до 

конкретних ситуацій, максимально наближених до реальних умов 

бізнесу, можна навчитися, як саме створюються, використовуються 

прогнози та оцінюється їх ефективність.  

Як можна 

користуватися 

набутими 

знаннями і 

уміннями  

Набуті знання забезпечуватимуть студентам можливість на основі 

короткострокових і довгострокових прогнозів розробляти тактики і 

стратегії, визначати, як змінюватися компаніям під час «Великих 

викликів», на які ринки і коли слід виходити, як і коли змінювати 

асортимент, впроваджувати інновації з метою оптимізації їх 

короткострокового і футурологічного майбутнього.  

Інформаційне 

забезпечення 

Дисципліна має інтерактиву онлайн-підтримку та дидактичне 

забезпечення з боку авторського дистанційного курсу на платформі 

дистанційного навчання «Сікорський», що базується на e-learning 

системі Moodle і інтегрується з системою Електронний Кампус. 

Форма 

проведення 

занять 

Лекції, практичні заняття, у тому числі із застосуванням 

інтерактивних методів навчання, онлайн-тестування, самостійна 

робота студентів із застосуванням дистанційного курсу та 

електронна звітність.  

Семестровий 

контроль 

Залік  
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Дисципліни для вибору третьокурсниками 
 

Дисципліна Стандартизація та сертифікація маркетингової діяльності 

Рівень ВО Перший (бакалаврський) 

Курс 4 

Обсяг 3 кредити ЄКТС 

Мова 

викладання  

Українська 

Кафедра Промислового маркетингу 

Вимоги до 

початку 

вивчення 

Дисципліна базується на знаннях, отриманих студентами під час 

вивчення дисциплін Маркетинг, Маркетингові дослідження та 

Міжнародний маркетинг. Курс є базовим для подальшого вивчення 

дисциплін Маркетинговий менеджмент та Маркетингова товарна 

політика 

Що буде 

вивчатись 

Теоретичні та практичні підходи до формування та впровадження 

стандартів, в тому числі, маркетингової діяльності, підходи до 

проходження процесу сертифікації. 

Чому це 

цікаво\треба 

вивчати 

В умовах стрімкого розвитку глобальної торгівлі та розширення меж 

діяльності підприємств, дуже важливим стає процес впровадження в 

діяльність стандартів, що дають змогу розробляти та реалізовувати 

якісні товари та послуги, сертифікувати діяльність задля легкого та 

масштабування діяльності підприємства в тому числі, і на світові 

ринки.  

Чому можна 

навчитись 

(результати 

навчання) 

Розуміти систему сертифікації та відповідності 

Розуміти принципи та порядок сертифікації товарів та послуг 

Знати та використовувати світові, регіональні та державні стандарти 

в практичній діяльності 

Розуміти як функціонують систем оцінки якості, як вони 

впроваджуються в маркетингову діяльність 

Як можна 

користуватись 

набутими 

знаннями і 

уміннями 

(компетенції) 

Впроваджувати підходи та інструменти оцінювання якості товарів та 

послуг, впроваджувати системи сертифікації та стандартів у 

маркетингову діяльність підприємства 

Розуміти ринки інформаційних ресурсів і особливостей їх 

використання для вирішення завдань маркетингу в сфері 

стандартизації та сертифікації 

Встановлювати, вимірювати та трактувати показники, що 

визначають ефективність впровадження стандартів маркетингової 

діяльності. 

Інформаційне 

забезпечення 

Навчальна та робоча програма, РСО, наочні матеріали (презентація 

Power Point), навчальний посібник  

Форма занять Лекції та практичні заняття 

Семестровий 

контроль 

Залік 
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Дисципліна Маркетингові метрики 

Рівень ВО Перший (бакалаврський) 

Курс 4 

Обсяг 3 кредити ЄКТС 

Мова 

викладання  

Українська 

Кафедра Промислового маркетингу 

Вимоги до 

початку 

вивчення 

Дисципліна базується на знаннях, отриманих студентами під час 

вивчення дисциплін Маркетинг, Маркетингові дослідження та 

Міжнародний маркетинг. Курс є базовим для подальшого вивчення 

дисциплін Маркетинговий менеджмент та Маркетингова товарна 

політика 

Що буде 

вивчатись 

Підходи до формування та впровадження стандартів маркетингової 

діяльності та їх роль у підвищення ефективності діяльності 

підприємства, в тому числі, на міжнародному ринку. Підходи до 

вимірювання ключових показників маркетингової діяльності та 

вдосконалення системи метрик.  

Чому це 

цікаво\треба 

вивчати 

З розвитком нових технологій на новий рівень виходить процес 

розробки та вимірювання показників маркетингової діяльності – 

маркетингових метрик та їх впровадження в процес вимірювання 

ефективності ринкової діяльності. З іншого боку – в умовах 

глобалізації потрібно впроваджувати світові та державні стандарти в 

маркетингову діяльність, зокрема GDPR.  

Чому можна 

навчитись 

(результати 

навчання) 

Розуміти стандартизації та її науково-методичні основи  

Знати міжнародні системи стандартизації та їх застосування в 

маркетингу. Маркетингові стандарти ISO. 

 принципи та порядок сертифікації товарів та послуг 

Розуміти стандарти вимірювання ефективності маркетингової 

діяльності та систему маркетингових метрик 

та використовувати світові, регіональні та державні стандарти в 

практичній діяльності 

Розуміти як функціонує система аналітики в процесі формування 

маркетингових метрик 

Як можна 

користуватись 

набутими 

знаннями і 

уміннями 

(компетенції) 

Впроваджувати в маркетингову діяльність підприємства 

міжнародних та професійних стандартів 

Адаптувати маркетингову діяльність задля відповідності стандартам 

діяльності 

Розробляти та впроваджувати систему показників оцінки 

маркетингової діяльності – метрик, розробляти підходи до їх 

вимірювання та вдосконалення 

Інформаційне 

забезпечення 

Навчальна та робоча програма, РСО, наочні матеріали (презентація 

Power Point), навчальний посібник  

Форма занять Лекції та практичні заняття 

Семестровий 

контроль 

Залік 
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Дисципліна Продаж та управління продажем 

Рівень ВО Перший (бакалаврський) 

Курс 4 

Обсяг 3 кредити ЄКТС 

Мова 

викладання 

Українська 

Кафедра Промислового маркетингу 

Вимоги до 

початку 

вивчення 

Дисципліна «Продаж та управління продажем» базується  на таких 

дисциплінах як «Теоретичні основи маркетингу», «Маркетингові 

дослідження», «Інфраструктура товарного ринку», «Маркетингова 

політика комунікацій», «Промисловий маркетинг» 

Що буде 

вивчатися 

Питання пов’язані з побудовою на підприємстві процесу збуту 

загалом, а також організації діяльності відділу продажу та 

управління ним. Розглядаються технології продажів та 

інструментарій здійснення збутової діяльності 

Чому це 

цікаво/треба 

вивчати 

«Продаж та управління продажем» є профілюючою для студентів, 

що навчаються на кафедрі промислового маркетингу. Адже набуті 

знання дозволяють оволодіти сучасними методами збуту та технікою 

продажу. 

Чому можна 

навчитись 

(результати 

навчання) 

- концепції збуту, його визначення та місце в системі 

маркетингу;  

- методів збуту, форм та методів продажу, здійсненню торгових 

операцій;  

- техніці ведення переговорів та складання контрактів купівлі-

продажу, презентації товарів та управління запереченнями покупців. 

Як можна 

користуватися 

набутими 

знаннями і 

уміннями 

(компетентності) 

Використовувати навички ведення переговорів та прямих продажів.  

Мати досвід повного проходження шляху взаємодії з вітчизняними 

та найбільшими зарубіжними маркетплейсами починаючи від вибору 

площадки та товару, закінчуючи виведенням коштів отриманих з 

продажів. 

Інформаційне 

забезпечення 

Навчальна та робоча програми дисципліни, РСО, комплекс 

навчально- 

методичного забезпечення 

Форма 

проведення 

занять 

Лекції, семінарські заняття 

Семестровий 

контроль 

Залік 
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Дисципліна Організація збуту в цифровому середовищі 

Рівень ВО Перший (бакалаврський) 

Курс 4 

Обсяг 3 кредити ЄКТС 

Мова 

викладання 

Українська 

Кафедра Промислового маркетингу 

Вимоги до 

початку 

вивчення 

Дисципліна «Організація збуту в цифровому середовищі» базується  

на таких дисциплінах як «Теоретичні основи маркетингу», 

«Маркетингові дослідження», «Інфраструктура товарного ринку», 

«Маркетингова політика комунікацій», «Промисловий маркетинг» 

 

Що буде 

вивчатися 

Сучасні методи збуту та оволодіння технікою продажу як в оффлайн, 

так і в онлайн середовищі. 

Чому це 

цікаво/треба 

вивчати 

«Організація збуту в цифровому середовищі» є профілюючою для 

студентів, що навчаються на кафедрі промислового маркетингу. 

Адже дисципліна розкриває побудову системи збуту не залежно від 

форми ведення збутової діяльності. 

Чому можна 

навчитись 

(результати 

навчання) 

Вибудовувати на підприємстві систему збуту та управляти нею. 

Вивчити техніки ведення збутової діяльності в цифровому та не 

цифровому середовищі. 

Як можна 

користуватися 

набутими 

знаннями і 

уміннями 

(компетентності) 

Вміти користуватися різними формами та методами продажу, 

здійснювати торгові операції. Користуватися технікою ведення 

переговорів. 

Інформаційне 

забезпечення 

Навчальна та робоча програми дисципліни, РСО, комплекс 

навчально- 

методичного забезпечення 

Форма 

проведення 

занять 

Лекції, семінарські заняття 

Семестровий 

контроль 

Залік 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18 

 

 

 

 

 

Дисципліна Бізнес-планування 

Рівень ВО Перший (бакалаврський) 

Курс 4 

Обсяг 4 кредити ЄКТС 

Мова 

викладання 

Українська 

Кафедра Промислового маркетингу 

Вимоги до 

початку 

вивчення 

Дисципліна «Бізнес-планування» базується  на таких дисциплінах як 

«Маркетинг», «Інвестування», «Міжнародний маркетинг», 

«Ризикологія», «Правознавство», «Маркетингові дослідження». 

Що буде 

вивчатися 

Навіщо потрібен бізнес-план? Чому важливо правильно його 

скласти? Як це зробити? 

Чому це 

цікаво/треба 

вивчати 

«Бізнес-планування» є профілюючою для студентів, що навчаються 

на кафедрі промислового маркетингу. Адже набуті знання дають 

змогу правильно аналізувати цілі і завдання організації бізнесу. А це 

в свою чергу  необхідно для формування маркетингової стратегії. 

Чому можна 

навчитись 

(результати 

навчання) 

- сформувати навички комплексного підходу до організації 

власного бізнесу;  

- зрозуміти необхідність і доцільність використання бізнес-

планів для сучасного здійснення власного бізнесу; 

- ознайомитись з механізмом розробки бізнес-планів;  

- сформувати  творчий  підхід  до  розробки  окремих 

складових бізнес-плану. 

Як можна 

користуватися 

набутими 

знаннями і 

уміннями 

(компетентності) 

Після проходження курсу ви зможете використовувати загальну 

методологією бізнес-планування. Знати усі етапи розробки кожного 

розділу бізнес-плану та вміти реалізовувати їх на практиці. А також 

отримаєте навички презентації бізнес-плану, як дієвого інструменту 

пошуку фінансування для реалізації даного бізнес-плану. 

Інформаційне 

забезпечення 

Навчальна та робоча програми дисципліни, РСО, комплекс 

навчально-методичного забезпечення 

Форма 

проведення 

занять 

Лекції, семінарські заняття 

Семестровий 

контроль 

Екзамен 
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Дисципліна Планування та організація власного бізнесу 

Рівень ВО Перший (бакалаврський) 

Курс 4 

Обсяг 4 кредити ЄКТС 

Мова 

викладання 

Українська 

Кафедра Промислового маркетингу 

Вимоги до 

початку 

вивчення 

Дисципліна «Планування та організація власного бізнесу» базується  

на таких дисциплінах, як «Маркетинг», «Інвестування», 

«Міжнародний маркетинг», «Ризикологія», «Правознавство», 

«Маркетингові дослідження». 

Що буде 

вивчатися 

Теорія організації власного бізнесу 

Чому це 

цікаво/треба 

вивчати 

«Планування та організація власного бізнесу» є профілюючою для 

студентів, що навчаються на кафедрі промислового маркетингу. 

Адже вона допоможе сформувати навички комплексного підходу до 

організації власного бізнесу 

Чому можна 

навчитись 

(результати 

навчання) 

- методології планування власного бізнесу; 

- процесу стратегічного планування на підготовчій стадії планування 

власного бізнесу; 

- структурі та логіці розробки й оформлення бізнес-плану згідно 

системи UNIDO; 

- розробці бізнес-плану; 

- презентації проекту власного бізнесу. 

Як можна 

користуватися 

набутими 

знаннями і 

уміннями 

(компетентності) 

Правильно планувати власний бізнес, з огляду на створений бізнес-

план. Використовувати навички презентації при пошуку інвесторів 

для реалізації  проекту. 

Інформаційне 

забезпечення 

Навчальна та робоча програми дисципліни, РСО, комплекс 

навчально- 

методичного забезпечення 

Форма 

проведення 

занять 

Лекції, семінарські заняття 

Семестровий 

контроль 

Екзамен 

 

 


