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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. 

Каталог містить анотований перелік дисциплін які пропонуються для обрання 
студентами другого (магістерського) рівня ВО згідно навчального плану на другий 
навчальний семестр. 

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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Дисципліна Методи прийняття рішень в маркетингу 

Рівень ВО Другий (магістерський) 

Курс 1 (5) 

Обсяг 4 кредити ЄКТС 

Мова викладання Українська 

Кафедра Математичного моделювання економічних систем 

Вимоги до 

початку вивчення 

Знання за курсом вищої математики для економістів, бажано також 

знання з кредитного модулю «Оптимізаційні методи та моделі» 

Що буде 

вивчатися  

- Методи визначення системи переважань особи, що приймає 

рішення 

- Багатокритеріальна оптимізація  

- Прийняття рішень в умовах невизначеності та в умовах ризику 

- Спостереження та маркетингові стратегії у прийнятті рішень 

- Баєсівська вирішуюча функція. Ціна спостереження 

- Багатокритеріальна теорія корисності. MAUT-метод 

- Методи ELECTRE (виключення та вибір, що відображають 

реальність) 

Чому це 

цікаво/треба 

вивчити 

- Інтенсифікація економічних процесів, складні умови 

господарювання, динамічні зміни в техніці та технологіях 

вимагають нових знань та навичок. 

- Складність розробки рішень у сучасних умовах спричиняють 

багатокритеріальність рішень, що приймаються, та 

багатоаспектність їх наслідків, неповноту даних про можливі 

результати, неясність ситуації прийняття рішень. Тому необхідно 

уміти хоча б наближено розраховувати можливі наслідки рішень, 

що приймаються.  

- Окрім того суттєво зросла роль особистості в процесі розробки й 

виконання рішень, що також потрібно вміти враховувати 

Чому можна 

навчитися 

(результати 

навчання) 

Знати найновіші теорії, методи і практичні прийоми маркетингу; 

математичні методи прийняття рішень в фаховій галузі. 

Обґрунтовувати маркетингові рішення на рівні ринкового суб’єкта із 

застосуванням сучасних управлінських підходів, методів, прийомів 

Як можна 

користуватися 

набутими 

знаннями і 

вміннями 

(компетентності)  

- приймати обґрунтовані рішення; 

- адаптуватися та діяти в нових ситуаціях; 

- володіти найновішими теоріями, інтерпретаціями, методами і 

практичними прийомами маркетингу 

- обгрунтовувати та обирати оптимальні методи прийняття рішень, 

враховуючи ситуацію використання 

Інформаційне 

забезпечення 

Навчальна та робоча програми дисципліни, РСО,  методичні 

рекомендації, лекції 

Форма 

проведення 

Лекції, практичні заняття 

Семестровий 

контроль 
Залік 
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Дисципліна Економіко-математичні  моделі в маркетингу 

Рівень ВО Другий (магістерський) 

Курс 1 (5) 

Обсяг 4 кредити ЄКТС 

Мова викладання Українська 

Кафедра Математичного моделювання економічних систем 

Вимоги до початку 

вивчення 

Знання за курсом вищої математики для економістів, бажано також 

знання з кредитного модулю «Оптимізаційні методи та моделі» 

Що буде вивчатися  - Методи визначення системи переважань особи, що приймає 

рішення 

- Модель поведінки споживачів 

- Багатокритеріальна оптимізація. Слабко структуровані проблеми 

прийняття маркетингових рішень та їх вирішення 

- Сіткові моделі в маркетингу. Метод оцінки і перегляду планів 

- Сіткові моделі в маркетингу зі стохастичною структурою. 

Правило Мейсона для замкнутих потокових графів 

Чому це 

цікаво/треба 

вивчити 

- Інтенсифікація економічних процесів, складні умови 

господарювання, динамічні зміни в техніці та технологіях 

вимагають нових знань та навичок. 

- Суттєво зросла роль особистості в процесі розробки й виконання 

рішень, що потрібно вміти враховувати. 

-  Застосування економіко-математичних моделей інколи є єдиною 

можливістю кількісного аналізу процесів та явищ, оскільки 

натурний експеримент або неможливий. або обмежений.  

- Сітковий аналіз відіграє всезростаючу роль, оскільки можна 

побудувати модель системи, досить просто, та  провести початкові 

дослідження керуючої системи і скласти попередній розклад 

роботи її компонентів 

Чому можна 

навчитися 

(результати 

навчання) 

Знати найновіші теорії, методи і практичні прийоми маркетингу; 

математичні методи прийняття рішень в фаховій галузі. 

Обґрунтовувати маркетингові рішення на рівні ринкового суб’єкта із 

застосуванням сучасних управлінських підходів, методів, прийомів 

Як можна 

користуватися 

набутими 

знаннями і 

вміннями 

(компетентності)  

- приймати обґрунтовані рішення; 

- адаптуватися та діяти в нових ситуаціях; 

- володіти найновішими теоріями, інтерпретаціями, методами і 

практичними прийомами маркетингу 

- використовувати економіко-математичні моделі для планування 

маркетингової діяльності та розроблення стратегій 

Інформаційне 

забезпечення 

Навчальна та робоча програми дисципліни, РСО,  методичні 

рекомендації, лекції 

Форма проведення Лекції, практичні заняття 

Семестровий 

контроль 
Залік 
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Дисципліна Євромаркетинг на основі стандартів ЄС 

Рівень ВО Другий (магістерський) 

Курс 1 (5) 

Обсяг 4,5 кредити 

Мова викладання Українська 

Кафедра Промислового маркетингу 

Вимоги до початку 

вивчення 

Передумовою вивчення навчальної дисципліни є нормативні 

навчальні дисципліни:  «Стратегічний маркетинг», «Маркетинговий 

менеджмент» та «Товарна інноваційна політика промислового 

підприємства». 

Що буде 

вивчатися 

Розроблення складових євромаркетингу з урахуванням особливостей 

систем стандартизації України і ЄС та тенденцій і результатів процесу 

гармонізації стандартів з метою забезпечення ефективного виходу на 

європейський ринок і успішної співпраці із зарубіжними партнерами  

Чому це цікаво / 

треба вивчати 

Цікаво дізнатися про сутність євромаркетингу та роль стандартів і 

систем стандартизації у розробленні маркетингових інструментів такими, 

що забезпечать підприємству виведення продукції на нові ринки та 

завоювання міцної конкурентної позиції на потужному ринку ЄС.  

Чому можна 

навчитися 

(результати 

навчання) 

- вимоги стандартів ЄС до забезпечення якості процесів управління та 

продукції на підприємстві; 

- характеристики та роль систем стандартизації в Україні та ЄС у 

забезпеченні умов для соціально відповідального бізнесу; 

- сутність євромаркетингу, розробленого у відповідності до моральних, 

культурних, наукових і суспільних цінностей; 

- етичні принципи євромаркетингу та їх взаємозв’язок із діяльністю 

відповідних органів та особливостями процедурами стандартизації, а 

також втіленням соціально відповідальної та громадсько свідомої 

діяльності; 

- роль системи стандартів підприємства для реалізації методів 

стратегічного та оперативного управління євромаркетингом. 

Як можна 

користуватися 

набутими 

знаннями і 

уміннями 

(компетентності) 

Студент зможе бути ефективним і конкурентоспроможним менеджером 

у сфері євромаркетингу, на основі знань його сутності та особливостей, 

розуміння процедур стандартизації і функціонування відповідних органів 

ЄС, ролі етичних принципів євромаркетингу у забезпеченні прав і свобод 

особистості (споживача / партнера), збереженні культурного 

різноманіття та цінностей громадянського суспільства 

Інформаційне 

забезпечення 

Навчальна та робоча програми дисципліни, РСО, навчально-методичний 

комплекс (навчальний посібник), рольові ігри, банк розроблених 

студентами стандартів  

Форма проведення 

занять 

Лекції та практичні заняття, які проходять в інтерактивній формі з 

використанням інформаційно-комунікативних технологій.  

Семестровий 

контроль 

Екзамен 
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Дисципліна Маркетингові практики на основі стандартів ЄС 

Рівень ВО Другий (магістерський) 

Курс 1 (5) 

Обсяг 4,5 кредити 

Мова викладання Українська 

Кафедра Промислового маркетингу 

Вимоги до 

початку вивчення 

Передумовою вивчення навчальної дисципліни є нормативні 

навчальні дисципліни:  «Стратегічний маркетинг», «Маркетинговий 

менеджмент» та «Товарна інноваційна політика промислового 

підприємства». 

Що буде 

вивчатися 

Особливості систем стандартизації України і ЄС, а також визначення 

складових маркетингової діяльності, яка має враховувати процес 

гармонізації стандартів з метою розвитку співпраці з міжнародними 

партнерами або виходу на зарубіжний ринок 

Чому це цікаво / 

треба вивчати 

Цікаво дізнатися про значення стандартів та особливості процесів 

стандартизації в Україні та ЄС, навчитися використовувати здобуті 

знання для планування і реалізації маркетингової діяльності 

підприємства, з метою успішного виходу і зміцнення позиції на 

конкурентному і водночас перспективному ринку ЄС.  

Чому можна 

навчитися 

(результати 

навчання) 

- характеристики систем стандартизації в Україні та ЄС; 

- види класифікацій стандартів та шляхів їх гармонізації; 

- сутність євромаркетингу та вимоги стандартів ЄС до якості процесів 

управління та продукції; 

- органи і процедури стандартизації та їх вплив на євромаркетинг; 

- методи стратегічного та оперативного управління євромаркетингом 

у системі стандартів підприємства; 

- методи розроблення елементів комплексу євромаркетингу на основі 

гармонізованих стандартів. 

Як можна 

користуватися 

набутими 

знаннями і 

уміннями 

(компетентності) 

Студент зможе ефективно управляти маркетингом підприємства для 

виведення його на ринки ЄС, базуючись на знаннях процедур 

стандартизації і уміннях співпраці з відповідними органами для 

реалізації соціально відповідальної та громадсько свідомої діяльності 

на основі етичних принципів маркетингу, поваги до культурного 

різноманіття та цінностей громадянського суспільства з дотриманням 

прав і свобод особистості 

Інформаційне 

забезпечення 

Навчальна та робоча програми дисципліни, РСО, навчально-

методичний комплекс (навчальний посібник), рольові ігри, банк 

розроблених студентами стандартів  

Форма 

проведення 

занять 

Лекції та практичні заняття, які проходять в інтерактивній формі з 

використанням інформаційно-комунікативних технологій.  

Семестровий 

контроль 

Екзамен 
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Рівень ВО Другий (магістерський)  

Курс  1 (5) 

Обсяг  4 кредити ЄКТС 

Мова викладання  Українська 

Кафедра Промислового маркетингу 

Вимоги до 

початку вивчення 

Передумовою вивчення навчальної дисципліни є нормативні 

навчальні дисципліни:  «Стратегічний маркетинг», «Маркетинговий 

менеджмент», «Інтелектуальна власність та патентознавство», 

«Поведінка споживачів на промисловому ринку». 

Що буде 

вивчатися 

Основні принципи і методи рекламної діяльності та їх поєднання з 

практикою планування реклами на підприємствах будь-якої форми 

власності.  

Чому це 

цікаво/треба 

вивчати 

Сьогодні підприємства потребують застосування сучасних підходів та 

методів управління маркетинговою діяльністю. За цих умов, 

діяльність маркетологів спрямована на пошук ефективних 

інструментів, з урахуванням специфіки ринку, здатних інформувати, 

переконувати, спонукати споживачів зробити покупки, формувати 

лояльність то їх брендів тощо. При вивченні дисципліни значна увага 

приділяється набуванню студентами практичних навичок роботи в 

рекламному бізнесі. 

Чому можна 

навчитися 

(результати 

навчання)  

- практики організації  рекламної діяльності, ринку рекламних 

послуг та його вітчизняних та світових тенденцій; 

- принципам та етапам розробки стратегії рекламної компанії та 

рекламного повідомлення, підходам, методам та інструментам 

оцінювання ефективності рекламної діяльності; 

- основним рекламним моделям, а також підходам до визначення 

рекламного бюджету  

- презентувати та обговорювати результати наукових і прикладних 

досліджень, рекламних проектів.  

- керувати рекламною діяльністю ринкового суб’єкта, визначати 

критерії та показники її оцінювання. 

Як можна 

користуватися 

набутими 

знаннями і 

уміннями 

(компетентності) 

- оцінювати рекламу за системою показників та забезпечувати 

якість виконуваних робіт. 

- застосовувати творчий підхід до роботи у рекламному бізнесі. 

- розробляти і аналізувати рекламну стратегію ринкового суб’єкта 

та шляхи її реалізації з урахуванням між функціональних зв’язків в 

реальному та цифровому середовищі. 

- формувати систему прийняття рекламних рішень ринкового 

суб’єкта та оцінювати результативність і ефективність її 

функціонування на ринку. 

Інформаційне 

забезпечння 

Навчальна та робоча програми дисципліни, РСО, підручник 

(друковане та електронне видання) 

Форма 

проведення 

занять  

Лекції, практичні заняття  

Семестровий 

контроль 

Екзамен 

 

 

 

Дисципліна Аудит рекламної діяльності 
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Рівень ВО Другий (магістерський)  

Курс  1 (5) 

Обсяг  4 кредити ЄКТС 

Мова викладання  Українська 

Кафедра Промислового маркетингу 

Вимоги до 

початку вивчення 

Передумовою вивчення навчальної дисципліни є нормативні 

навчальні дисципліни: «Стратегічний маркетинг», «Маркетинговий 

менеджмент», «Інтелектуальна власність та патентознавство», 

«Поведінка споживачів на промисловому ринку».  

Що буде 

вивчатися 

Оволодіти знаннями теоретичних і практичних основ рекламної 

діяльності, навичками створення рекламного продукту, планування, 

здійснення і оцінювання ефективності рекламної кампанії. Особливу 

увагу приділено вивченню теорії і практики сучасної рекламної 

діяльності в Україні та за кордоном.  

Чому це 

цікаво/треба 

вивчати 

На відміну від існуючих підходів до контролю рекламної діяльності, 

які передбачають визначення кінцевих результатів рекламування після 

проведення рекламної кампанії, аудит рекламної діяльності 

передбачає оцінювання ефективності на всіх етапах рекламної 

кампанії як на стратегічному, так і тактичному рівні. За рахунок цього 

підприємство має можливість підвищити ефективність рекламної 

діяльності шляхом зменшення витрат на неефективні рекламні заходи, 

які виявлено в результаті аудиту рекламної діяльності.  

Чому можна 

навчитися 

(результати 

навчання)  

- розуміти роль і місце реклами в системі інтегрованих 

маркетингових комунікацій, становлення та розвитку рекламного 

аудиту;  

- принципам та етапам розробки стратегії рекламної компанії та 

рекламного повідомлення, підходам, методам та інструментам 

оцінювання ефективності рекламної діяльності; 

- визначати показники ефективності рекламної кампанії 

підприємства, а саме показники комунікаційної ефективності, 

показники медіа аудиту; а також показники економічної ефективності 

рекламної кампанії підприємства тощо. 

- підвищувати ефективність рекламної діяльності ринкового 

суб’єкта на різних рівнях управління, розробляти проекти у сфері 

реклами та управляти ними. 

Як можна 

користуватися 

набутими 

знаннями і 

уміннями 

(компетентності) 

- приймати рішення у сфері реклами на основі проведеного 

рекламного аудиту. 

- розробляти нові ідеї, творчо опрацьовувати результати рекламного 

аудиту. 

- оцінювати рекламу та забезпечувати якість виконуваних робіт. 

Інформаційне 

забезпечння 

Навчальна та робоча програми дисципліни, РСО, підручник 

(друковане та електронне видання) 

Форма 

проведення 

занять  

Лекції, практичні заняття  

Семестровий 

контроль 

Екзамен 

 

 

Дисципліна Діджитал-стратегії підприємства 
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Рівень ВО Другий (магістерський) 

Курс 1 (5) 

Обсяг 4 кредити ЄКТС 

Мова викладання  Українська 

Кафедра Промислового маркетингу 

Вимоги до 

початку вивчення 

Дисципліна базується на знаннях, отриманих студентами під час 

вивчення стратегічного маркетингу та рекламного менеджменту. Курс 

є базовим для подальшої підготовки Магістерської дисертації 

Що буде 

вивчатись 

Діджитал стратегія розглядається як у вузькому сенсі – як процес 

формування цифрової маркетингової стратегії, визначення факторів і 

показників, які обумовлюють ефективність роботи в цифровому 

середовищі. Так і в широкому – як більш загальний процес, що 

пов’язаний з розробкою, формуванням та реалізацією споживчої 

цінності з використанням цифрових технологій – цифровою 

трансформацією маркетинга. 

Чому це 

цікаво\треба 

вивчати 

Зважаючи на те, що зараз відбувається цифровізацією майже всіх сфер 

діяльності людини, нині важливою є здатність підприємств 

економічно адаптуватися до швидкоплинних зовнішніх факторів, 

ринкових умов, нових технологій і моделей бізнесу, постає завдання 

переглянути традиційні процеси ринкової діяльності, виробництва, 

обміну інформацією та зміни в їх інфраструктурі, необхідно 

трансформувати маркетингову діяльність підприємства. 

Чому можна 

навчитись 

(результати 

навчання) 

Формування діджитал стратегії підприємства в умовах 

швидкоплинного цифрового середовища 

Як можна 

користуватись 

набутими 

знаннями і 

уміннями 

(компетенції) 

Аналізувати діяльність компанії в цифровому середовищі, в тому 

числі із використанням програмних продуктів для аналітики 

Створювати нову цінність для споживача із використанням цифрових 

технологій, в тому числі – контент, спільноти, екосистеми 

Розробляти цифрову стратегію підприємства 

Розробляти інструменти реалізації цифрової стратегії та показники 

контролю її ефективності 

Інформаційне 

забезпечення 

Навчальна та робоча програма, РСО, наочні матеріали (презентація 

Power Point), он-лайнові аналітичні інструменти, навчальний посібник 

Форма занять Лекції та практичні заняття 

Семестровий 

контроль 

Залік 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дисципліна Маркетингова діяльність в цифровому середовищі 
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Рівень ВО Другий (магістерський) 

Курс 1 (5) 

Обсяг 4 кредити ЄКТС 

Мова викладання  Українська 

Кафедра Промислового маркетингу 

Вимоги до 

початку вивчення 

Дисципліна базується на знаннях, отриманих студентами під час 

вивчення стратегічний маркетингу та рекламного менеджменту, а 

також засад сталого розвитку. Курс є базовим для подальшої 

підготовки Магістерської дисертації 

Що буде 

вивчатись 

Курс охоплює сучасні технологічні, комунікаційні та соціальні тренди 

на світовому та українському ринках та дає розуміння трансформації 

маркетингової діяльності, а саме – маркетингових стратегій, моделей 

бізнесу, комунікаційних моделей, тощо, в умовах цифрового 

середовища 

Чому це 

цікаво\треба 

вивчати 

Швидко розвиваються нові технології, змінюється поведінка людей, 

змінюється інфраструктура ринку. Значна частина нашої діяльності та 

діяльності підприємств відбувається в цифровому середовищі із 

використанням новітніх технологій. Це потребує нового підходу до 

розробки маркетингової стратегії підприємства. 

Чому можна 

навчитись 

(результати 

навчання) 

Як організувати маркетингову діяльність підприємства в умовах 

цифрового середовища 

Як можна 

користуватись 

набутими 

знаннями і 

уміннями 

(компетенції) 

Аналізувати онлайнових та оффлайнових ринків 

Розробляти маркетингової стратегії в умовах цифрового середовища 

Розробляти програму просування та збуту в цифрових каналах 

Аналізувати результати діяльності підприємства в цифровому 

середовищі 

Інформаційне 

забезпечення 

Навчальна та робоча програма, РСО, наочні матеріали (презентація 

Power Point), он-лайнові аналітичні інструменти 

Форма занять Лекції та практичні заняття 

Семестровий 

контроль 

Залік 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Дисципліна Дослідження споживчих мотивацій 
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Рівень ВО Другий (магістерський) 

Курс 1 (5) 

Обсяг 4 кредити ЄКТС 

Мова викладання Українська 

Кафедра Промислового маркетингу 

Вимоги до 

початку вивчення 

Дисципліна «Дослідження споживчих мотивацій» базується  на 

таких дисциплінах як «Поведінка споживачів на промисловому 

ринку», та знаннях, отриманих в межах бакалавріату, а саме: 

«Маркетинг», «Маркетингові дослідження», «Мікроекономіка», 

«Основи психології», «Філософія», «Соціологія» тощо. 

Що буде 

вивчатися 

В процесі вивчення курсу ви ознайомитесь з: 

- мотиваційною сферою людини; 

- теорією особистості та мотивації; 

- сприйняттям товару та інформації споживачами; 

- відношенням та переконанням споживачів; 

- процесом прийняття рішення (ППР); 

- маркетинговими дослідженнями ринкового попиту; 

- маркетинговими дослідженнями споживчої поведінки.  

Чому це 

цікаво/треба 

вивчати 

«Дослідження споживчих мотивацій» є профілюючою для 

студентів, що навчаються на кафедрі промислового маркетингу. 

Адже вивчаючи цей курс студенти повинні оволодіти основними 

теоріями споживчих мотивацій, особливостями поведінки 

споживача на ринку, методами  вивчення споживчих мотивацій та 

сегментації на цій базі ринку. 

Чому можна 

навчитись 

(результати 

навчання) 

Ознайомитесь з моделями свідомості споживача, основними 

факторами, що впливають на формування свідомості споживача, 

його мотиваційну сферу; моделлю процесу мотивації; поняттям 

нестачі, потреби, спонукання, цілі, їх взаємозв’язком та зв’язком з 

комплексом маркетингу підприємства; основними класифікаціями 

нестач та реєстром потреб; теоріями мотивацій (загальні та 

спеціальні), процесами та основними теоріями сприйняття, 

засвоєння інформації, формування відношення споживача та 

питання процесу прийняття рішення. 

Як можна 

користуватися 

набутими 

знаннями і 

уміннями 

(компетентності) 

Після закінчення курсу оволодієте методами маркетингових 

досліджень, що можуть бути застосовані для вивчення мотивацій. 

 

Інформаційне 

забезпечення 

Навчальна та робоча програми дисципліни, РСО, комплекс 

навчально- 

методичного забезпечення 

Форма 

проведення 

занять 

Лекції, семінарські заняття 

Семестровий 

контроль 

Залік 

 

 

 

Дисципліна Маркетингові дослідження поведінки споживачів 
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промислових товарів 

Рівень ВО Другий (магістерський) 

Курс 1 (5) 

Обсяг 4 кредити ЄКТС 

Мова викладання Українська 

Кафедра Промислового маркетингу 

Вимоги до 

початку вивчення 

Дисципліна «Дослідження споживчих мотивацій» базується  на 

таких дисциплінах як «Поведінка споживачів на промисловому 

ринку», та знаннях, отриманих в межах бакалавріату, а саме: 

«Маркетинг», «Маркетингові дослідження», «Мікроекономіка», 

«Основи психології», «Філософія», «Соціологія» тощо. 

Що буде 

вивчатися 

- основні підходи до дослідження поведінки споживачів; 

- застосування інструментарію аналізу даних при проведенні 

маркетингових досліджень поведінки споживачів. 

Чому це 

цікаво/треба 

вивчати 

«Маркетингові дослідження поведінки споживачів промислових 

товарів» є профілюючою для студентів, що навчаються на кафедрі 

промислового маркетингу. Адже вивчаючи цей курс студенти 

оволодіють основними підходами до дослідження поведінки 

споживачів, методами та інструментами вивчення особливостей 

поведінки споживачів на ринку та прийняття відповідних 

управлінських рішень на базі отриманих результатів. 

Чому можна 

навчитись 

(результати 

навчання) 

Ознайомитись з процесом прийняття рішення, методами 

маркетингових досліджень, що можуть бути застосовані для 

вивчення мотивацій, моделлю Фішбейна-Розенберга та методом 

ідеальної точки, специфікою розробки пошукових питань та 

анкети для вивчення мотивацій, побудовою карт сприйняття 

тощо. Окремо розглядається значення вивчення мотивації для 

сегментації ринку. 

Як можна 

користуватися 

набутими 

знаннями і 

уміннями 

(компетентності) 

Після закінчення курсу студенти оволодіють інструментарієм 

проведення відповідних досліджень та аналізу отриманих даних. 

Зокрема застосуванням програмних продуктів SPSS, Statistica, 

MathCad, мов програмування Visual Basic for Applications 

(застосування для написання макросів у MS Excel) та Python. 

Інформаційне 

забезпечення 

Навчальна та робоча програми дисципліни, РСО, комплекс 

навчально- 

методичного забезпечення 

Форма 

проведення 

занять 

Лекції, семінарські заняття 

Семестровий 

контроль 

Залік 

 

 

 

 

 

 

  

 

Дисципліна Бренд-менеджмент 
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Рівень ВО Другий (магістерський) 

Курс 1 (5) 

Обсяг 4 кредити ЄКТС 

Мова викладання Українська 

Кафедра Промислового маркетингу 

Вимоги до початку 

вивчення 

Дисципліна базується на таких кредитних модулях, як 

«Стратегічний маркетинг», «Рекламний менеджмент», 

«Поведінка промислових споживачів», та потребує базових знань 

з маркетингу.  

Що буде 

вивчатися 

Дисципліна забезпечує поглиблене вивчення концепцій, 

наукового обґрунтування технік і стратегій брендінгу та 

практичне застосування набутих умінь та навичок. Дисципліна 

поєднує сучасні думки, підходи, досвід та досягнення різних 

учасників економічних стосунків, що залучаються у практику 

бренд-менеджменту, теоретичні та прикладні аспекти, 

дослідження форм й методів вітчизняного та світового досвіду. 

Чому це цікаво / 

треба вивчити 

Глибоке опанування різних підходів до бренд-менеджменту та 

його основних інструментів, алгоритмів розробки та 

імплементації брендингових стратегій та оцінювання 

ефективності брендів, дають можливість студентам отримати 

практичні навички управління брендами.  

Чому можна 

навчитися 

(результати 

навчання) 

Студент після вивчення дисципліни отримує наступні знання: 

- сутності концепції бренд-менеджменту, основних етапів 

управління брендом, методики проведення маркетингових 

досліджень при розробленні брендів; 

- структури споживчого знання про бренд і способів побудови 

брендингової цінності, керівних принципів неймінгу, 

процедури неймінгу. 

- побудови брендингових стратегій. 

Як можна 

користуватися 

набутими 

знаннями і 

уміннями  

Аналізувати і прогнозувати ринкові явища та процеси в області 

брендингу на основі застосування фундаментальних принципів, 

теоретичних знань і прикладних навичок здійснення 

маркетингової діяльності з управління брендами. 

Інформаційне 

забезпечення 

Дисципліна має інтерактиву онлайн-підтримку та повне 

дидактичне і методичне забезпечення 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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Рівень ВО Другий (магістерський) 

Курс 1 (5) 

Обсяг 4 кредити ЄКТС 

Мова викладання Українська 

Кафедра Промислового маркетингу 

Вимоги до початку 

вивчення 

Дисципліна базується на таких кредитних модулях, як 

«Стратегічний маркетинг», «Рекламний менеджмент», 

«Поведінка промислових споживачів», та потребує базових знань 

з маркетингу. 

Що буде 

вивчатися 

Студенти вивчають сутність капіталу та активів торгової марки в 

економічних стосунках, структуру та способи побудови торгової 

марки. Значна увага приділяється процедурі проведення 

досліджень у процесі побудови активів торгової марки; 

ситуативним завданням та стратегічним інструментам 

управління активами торгової марки. 

Чому це цікаво / 

треба вивчити 

Коли процес виробництва товарів і послуг може відтворюватися 

конкурентами, високий рівень довіри та сформоване ставлення 

споживачів до торгової марки більшості конкурентів дублювати 

не вдається. Торгові марки, що навіть мають ідентичні 

виробництва, насправді володіють різними активами. Тому 

розуміння сутності процесу управління активами торгової марки 

відкриває студентам можливість визначати перспективу торгової 

марки, вимірювати та оцінювати ефект від інвестицій в неї. 

Чому можна 

навчитися 

(результати 

навчання) 

Формувати власні навички управління активами торгової марки, 

користуючись вже існуючими інструментами управління, а 

також розумінням психології поведінки споживачів, визначати 

специфіку динаміки ставлення споживачів до товарної категорії і 

торгової марки відповідно, отримувати інноваційних результатів 

досліджень, сегментації ринків, моделей поведінки тощо.  

Як можна 

користуватися 

набутими 

знаннями і 

уміннями  

Набуті знання забезпечують студентам можливість формування, 

накопичення та управління активами торгових марок 

підприємств, а також адаптувати діяльність власників активів 

торгових марок у відповідності до змін маркетингового 

середовища. 

Інформаційне 

забезпечення 

Дисципліна має інтерактиву онлайн-підтримку, дидактичне 

забезпечення дисципліни 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 (виконання проблемних завдань, 

ситуативне проектне мислення, кейс-методика), у тому числі із 

застосуванням інтерактивних методів навчання, онлайн-

тестування, самостійна робота студентів із застосуванням 

дистанційного курсу та електронна звітність.  

Семестровий 

контроль 

Залік  

 


