
Перелік вибіркових дисциплін 

ОР бакалавр  

075 Маркетинг 

 

Назва кафедри 
Бізнес-економіки та адміністрування 

Назва дисципліни 
Брендинг територій (проф. Божкова В.В.) 

Загальна кількість кредитів 

(годин) 4 кредитів (120 год.) 

Курс та семестр, де починається 

дисципліна 
2 курс, 2 семестр 

Кількість семестрів, протягом 

яких вивчається дисципліна  1 семестр  

Форма навчання, для якої 

дисципліна пропонується 
денна/заочна 

Попередні умови 
Вступ до фаху, Реклама і PR, Маркетинг послуг 

Назви спеціальностей, для яких 

пропонується вивчення 

дисципліни 
075 Маркетинг 

Короткий опис дисципліни Вивчення дисципліни «Брендинг територій» 

передбачає формування у здобувачів вищої освіти 

сучасного мислення та спеціальних знань з теорії та 

практики створення й просування бренду території, а 

також формування компетенцій, необхідних для 

формування довгострокових конкурентних переваг 

територій на основі брендингу. 

Завдання курсу: 

 ознайомити здобувачів вищої освіти з сучасними 

теоріями, концепціями, підходами і методами, 

пов’язаними з розробленням і просуванням брендів 

теритоій; 

 сформувати здатність до проведення 

маркетингових досліджень, як основи розроблення 

бренду території; 

 сформувати здатність до використання брендів 

територій для посилення їх конкурентних позицій; 

 навчитися розробляти пропозиції з ефективного 

брендингу територій; 

  сформувати компетентності щодо застосування 

маркетингових технологій  до управління брендом 

території. 

 

 

 

 



Перелік вибіркових дисциплін 

ОР бакалавр  

075 Маркетинг 

 

Назва кафедри 
Бізнес-економіки та адміністрування 

Назва дисципліни Безпека бізнесу (проф. Божкова В.В.) 

Загальна кількість кредитів 

(годин) 4 кредитів (120 год.) 

Курс та семестр, де починається 

дисципліна 
2 курс, 1 семестр 

Кількість семестрів, протягом 

яких вивчається дисципліна  1 семестр  

Форма навчання, для якої 

дисципліна пропонується 
денна/заочна 

Попередні умови 
Основи регіонального бізнесу, Менеджмент 

Назви спеціальностей, для яких 

пропонується вивчення 

дисципліни 
075 Маркетинг 

Короткий опис дисципліни Вивчення дисципліни «Безпека бізнесу» 

передбачає формування у здобувачів вищої освіти 

сучасного мислення та спеціальних знань для 

розв’язання завдань  професійного  та дослідницько-

інноваційного характеру щодо управління діяльністю 

суб’єктів господарювання в умовах невизначеності, 

ризиків та небезпек. 

Завдання курсу: 

 ознайомити здобувачів вищої освіти з сучасними 

теоріями, концепціями і методами економічної 

безпеки для обґрунтування механізму захисту 

інтересів суб’єкта господарювання від впливу 

ризиків та небезпек; 

 сформувати здатність до вибору і порядку 

застосування інформаційних технологій та 

аналітичних моделей в управлінні діяльністю 

суб’єктів господарювання з метою забезпечення 

безпеки бізнесу; 

 навчитися розробляти та застосовувати критерії 

оцінки ефективності ведення бізнесу в сучасних 

умовах господарювання. 

 сформувати компетентності щодо використання 

сучасних методик забезпечення безпеки 

підприємств правовими засобами. 

  

 

 

 



Перелік вибіркових дисциплін 

ОР бакалавр  

075 Маркетинг 

 

Назва кафедри 
Бізнес-економіки та адміністрування 

Назва дисципліни Маркетинг подій (проф. Божкова В.В.) 

Загальна кількість кредитів 

(годин) 4 кредитів (120 год.) 

Курс та семестр, де 

починається дисципліна 2 курс, 1 семестр 

Кількість семестрів, протягом 

яких вивчається дисципліна  1 семестр  

Форма навчання, для якої 

дисципліна пропонується денна/заочна 

Попередні умови 
Вступ до фаху, Реклама і PR, Маркетинг послуг 

Назви спеціальностей, для яких 

пропонується вивчення 

дисципліни 
075 Маркетинг 

Короткий опис дисципліни Вивчення дисципліни «Маркетинг подій» 

передбачає формування у здобувачів вищої освіти 

сучасного мислення та спеціальних знань з 

маркетингу подій як одного з різновидів 

маркетингової діяльності. 

Завдання курсу: 

 сформувати у здобувачів вищої освіти спеціальні 

знання у сфері маркетингу подій; 

 ознайомити з комплексним підходом до аналізу 

діяльності суб’єкта господарювання (у т.ч. щодо 

аналізу ринків, поведінки споживачів, 

забезпечення конкурентоспроможності на ринку, 

формування попиту тощо) з метою оптимізації 

діяльності за допомогою event-активності; 

 набути вміння поєднувати теоретичні знання про 

особливості застосування комплексу 

маркетингових заходів з практичною діяльністю; 

 набуття здобувачами вищої освіти практичних 

навичок з використання інструментів маркетингу 

подій у професійній діяльності; 

 сформувати компетентності щодо розроблення та 

проведення маркетингових заходів. 

 
 

 

 

 



Перелік вибіркових дисциплін 

ОР бакалавр  

075 Маркетинг 

 

Назва кафедри 
Бізнес-економіки та адміністрування 

Назва 

дисципліни 
Моделювання процесів та аналітика бізнесу  

(проф. Божкова В.В.) 

Загальна кількість кредитів 

(годин) 4 кредитів (120 год.) 

Курс та семестр, де починається 

дисципліна 
2 курс, 2 семестр 

Кількість семестрів, протягом 

яких вивчається дисципліна  1 семестр  

Форма навчання, для якої 

дисципліна пропонується 
денна/заочна 

Попередні умови Основи регіонального бізнесу, Економіко-

математичні методи і моделі, Статистика 

Назви спеціальностей, для яких 

пропонується вивчення 

дисципліни 
075 Маркетинг 

Короткий опис дисципліни Вивчення дисципліни «Моделювання процесів та 

аналітика бізнесу» передбачає формування у 

здобувачів вищої освіти сучасного мислення та 

спеціальних знань щодо аналізу діяльності суб’єктів 

господарювання та моделювання бізнес-процесів. 

Завдання курсу: 

 ознайомити здобувачів вищої освіти з сучасними 

підходами й методами аналізу бізнес-діяльності та 

бізнес-моделями; 

 сформувати здатність до проведення аналітичної 

діяльності, розроблення логічних блок-схем та 

моделювання бізнес-процесів; 

 набуття здобувачами вищої освіти практичних 

навичок з аналітичної діяльності щодо ведення 

бізнесу та моделювання необхідних бізнес-процесів 

для поліпшення діяльності вітчизняних суб’єктів 

господарювання; 

 сформувати компетентності щодо уміння 

поєднувати теоретико-методичні положення з 

практичною діяльністю щодо визначення та вибору 

організаційних рішень на основі з ситуативного 

аналізу. 

 

 

 

 

 

 



Перелік вибіркових дисциплін 

ОР бакалавр  

075 Маркетинг 

 

Назва кафедри 
Бізнес-економіки та адміністрування 

Назва дисципліни Інтернет речей  (проф. Божкова В.В.) 

Загальна кількість кредитів 

(годин) 4 кредитів (120 год.) 

Курс та семестр, де починається 

дисципліна 
2 курс, 2 семестр 

Кількість семестрів, протягом 

яких вивчається дисципліна  1 семестр  

Форма навчання, для якої 

дисципліна пропонується 
денна/заочна 

Попередні умови 
Вступ до фаху, Інформаційні системи у маркетингу 

Назви спеціальностей, для яких 

пропонується вивчення 

дисципліни 
075 Маркетинг 

Короткий опис дисципліни Вивчення дисципліни «Інтернет речей» передбачає 

формування у здобувачів вищої освіти сучасного 

мислення та спеціальних знань в області Інтернету 

речей (IoT). 

Завдання курсу: 

- ознайомити здобувачів вищої освіти з 

фундаментальною концепцією і механізмами, які 

лежать в основі функціонування інтернет-речей та 

цифрових технологій; 

- сформувати здатність до аналізу та оцінки систем 

на основі IoT; 

- сформувати здатність до застосування систем IoT у 

виробничій та в науковій сфері; 

- набути вміння підбору необхідних систем IoT для 

реалізації конкретних завдань; 

- сформувати компетентності щодо застосування 

цифрових перетворень і інтернету речей у 

професійній діяльності маркетолога. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Перелік вибіркових дисциплін 

ОР бакалавр  

075 Маркетинг 

 

Назва кафедри 
Бізнес-економіки та адміністрування 

Назва дисципліни Екологічний маркетинг (проф. Божкова В.В.) 

Загальна кількість кредитів 

(годин) 4 кредитів (120 год.) 

Курс та семестр, де починається 

дисципліна 
2 курс, 1 семестр 

Кількість семестрів, протягом 

яких вивчається дисципліна  1 семестр  

Форма навчання, для якої 

дисципліна пропонується 
денна/заочна 

Попередні умови 
Вступ до фаху, Реклама і PR, Маркетинг послуг 

Назви спеціальностей, для яких 

пропонується вивчення 

дисципліни 
075 Маркетинг 

Короткий опис дисципліни Вивчення дисципліни «Екологічний маркетинг» 

передбачає формування у здобувачів вищої освіти 

сучасного мислення та спеціальних знань з орієнтації 

діяльності суб’єкта господарювання (розробки 

продукції, її виробництва, пакування, 

транспортування, реалізації, просування, переробки та 

утилізації) на формування та задоволення екологічно 

орієнтованого попиту з метою отримання прибутку та 

збереження довкілля і здоров'я людей. 

Завдання курсу: 

 ознайомити здобувачів вищої освіти з теорією 

орієнтації процесів виробництва, постачання, збуту 

та споживання на вимоги екологічно сталого 

соціально-економічного розвитку суспільства; 

 сформувати здатність до проведення 

маркетингових досліджень для отримання 

інформації щодо екологізації продукції та її 

виробництва і збуту; 

 сформувати здатність до формування екологічних 

потреб у споживачів і стимулювання споживання 

екологічних товарів;  

 набути вміння інтенсифікації діяльності за рахунок 

вдоволення екологічних потреб споживачів більш 

ефективним, ніж конкуренти, способом; 

 сформувати компетентності щодо орієнтації 

технологій виробництва і продукції для 

задоволення екологічно орієнтовних потреб 

споживачів та суспільства у цілому. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B6


 

Перелік вибіркових дисциплін 

ОР бакалавр  

075 Маркетинг 

 

Назва кафедри 
Бізнес-економіки та адміністрування 

Назва дисципліни Ефективні комунікації (проф. Божкова В.В.) 

Загальна кількість кредитів 

(годин) 4 кредитів (120 год.) 

Курс та семестр, де починається 

дисципліна 
2 курс, 2 семестр 

Кількість семестрів, протягом 

яких вивчається дисципліна  1 семестр  

Форма навчання, для якої 

дисципліна пропонується 
денна/заочна 

Попередні умови 
Вступ до фаху, Реклама і PR, Маркетинг послуг 

Назви спеціальностей, для яких 

пропонується вивчення 

дисципліни 
075 Маркетинг 

Короткий опис дисципліни Вивчення дисципліни «Ефективні комунікації» 

передбачає формування у здобувачів вищої освіти 

сучасного мислення та спеціальних знань з теорії 

комунікаційного інструментарію та практики 

ефективного його використання.  

Завдання курсу: 

– сформувати знання про характерні особливості 

класичних і новітніх інструментів маркетингових 

комунікацій (реклами, PR, стимулювання збуту, 

директ-маркетингу, персональних продаж тощо); 

– сформувати знання про ефективність діяльності на 

основі застосування різних інструментів 

маркетингових комунікацій; 

– набути вміння підбору необхідних інструментів 

маркетингових комунікацій та формування медіа-

плану; 

– сформувати компетентності щодо обґрунтування 

рішень для підвищення ефективності діяльності на 

основі застосування різних інструментів 

маркетингових комунікацій. 

 

 

 

 

 

 



Перелік вибіркових дисциплін 

ОР бакалавр  

075 Маркетинг 

 

Назва кафедри 
Бізнес-економіки та адміністрування 

Назва дисципліни Маркетинг ЗВО (проф. Божкова В.В.) 

Загальна кількість кредитів 

(годин) 4 кредитів (120 год.) 

Курс та семестр, де починається 

дисципліна 
2 курс, 1 семестр 

Кількість семестрів, протягом 

яких вивчається дисципліна  1 семестр  

Форма навчання, для якої 

дисципліна пропонується 
денна/заочна 

Попередні умови 
Вступ до фаху, Реклама і PR, Маркетинг послуг 

Назви спеціальностей, для яких 

пропонується вивчення 

дисципліни 
075 Маркетинг 

Короткий опис дисципліни Вивчення дисципліни «Маркетинг ЗВО» 

передбачає формування у здобувачів вищої освіти 

сучасного мислення та спеціальних знань з теорії та 

практики управління навчальним закладом в умовах 

ринкової економіки на основі концепції маркетингу.  

Завдання курсу: 

 ознайомити здобувачів вищої освіти з сучасними 

теоріями, концепціями, підходами і методами, 

пов’язаними з розробленням і просуванням 

освітніх послуг на ринку; 

 сформувати здатність до проведення 

маркетингових досліджень попиту на освітні 

послуги та певні знання; 

 сформувати здатність до аналізу діяльності ЗВО з 

метою гармонізації його інтересів з різними 

групами стейкхолдерів;  

 набути практичні навики до проведення оцінки 

конкурентних позицій ЗВО на ринку освітніх 

послуг з метою розроблення комплексу заходів 

щодо їх поліпшення; 

 сформувати компетентності щодо обґрунтування 

управлінських рішень для поліпшення діяльності 

ЗВО на ринку освітніх послуг (у т.ч. щодо місії 

діяльності, як основи визначення його місця на 

ринку освітніх послуг). 

 

 



Перелік вибіркових дисциплін 

ОР бакалавр  

075 Маркетинг 

 

Назва кафедри 
Бізнес-економіки та адміністрування 

Назва дисципліни Іміджелогія (проф. Божкова В.В.) 

Загальна кількість кредитів 

(годин) 4 кредитів (120 год.) 

Курс та семестр, де починається 

дисципліна 
2 курс, 1 семестр 

Кількість семестрів, протягом 

яких вивчається дисципліна  1 семестр  

Форма навчання, для якої 

дисципліна пропонується 
денна/заочна 

Попередні умови 
Вступ до фаху, Реклама і PR 

Назви спеціальностей, для яких 

пропонується вивчення 

дисципліни 
075 Маркетинг 

Короткий опис дисципліни Вивчення дисципліни «Іміджелогія» передбачає 

формування у здобувачів вищої освіти сучасного 

мислення та спеціальних знань про  імідж, 

іміджмейкерство, іміджелогію, методи створення 

ефективного імуджу та технології управління ним. 

Завдання курсу: 

 ознайомити здобувачів вищої освіти з теоретико-

методологічною базою іміджелогії; 

 сформувати здатність до формування, реалізації і 

коригування іміджу на основі принципів 

корпоративної культури в організації; 

 набути практичні навики щодо формування 

ефективних механізмів впливу імідж-образу на 

масову свідомість; 

 сформувати компетентності щодо використання 

інструментарію іміджелогії у професійній 

діяльності маркетолога. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


