
Каталог «ВІЛЬНИХ МАЙНОРІВ»  

Кафедра менеджменту і бізнесу 
 

№ Назва Викладач 
Цільова 

аудиторія 

Мова 

викладання 
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Миронова 
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студенти 

всіх 

освітніх 

програм 
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Основи 
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діяльності в 
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Мазоренко 

Оксана 

Володимирівна  

студенти 

всіх 

освітніх 

програм 

англійська 
лекції / 

лабораторні 

 

 

 

 

 

 

 

 



Електронний маркетинг 

 
Пререквізити (базові знання необхідні для успішного опанування 

компетентностями): 
Базові знання з економічної теорії, інформатики, вміння користуватися мережею Internet  

Коротка анотація дисципліни (загальна характеристика, особливості, 

переваги) 

Навчальна дисципліна «Електронний маркетинг» буде корисна майбутнім 

маркетологам, менеджерам, економістам, фінансистам, тим, хто збирається займатися 

підприємництвом та мати власний бізнес. 

Дана навчальна дисципліна розглядає закономірності розвитку теоретичних 

концепцій маркетингу, системи маркетингу підприємства, процесів оперативного та 

стратегічного управління маркетингом підприємств різних форм власності. 

Вивчення цієї дисципліни дає можливість студенту: 

– визначати особливості електронного маркетингу в сучасних умовах; 

– визначати ефективні технології та інструменти електронного маркетингу в 

сучасних умовах; 

– формулювати пошукові запити у мережі Інтернет; 

– здійснювати оцінку ефективності рекламних компаній в мережі Інтернет; 

– здійснювати покупку товарів та їх оплату в мережі Інтернет; 

– організовувати торги на віртуальній біржі 

Мета та основні задачі дисципліни 
Метою викладання даної навчальної дисципліни є формування компетентностей 

щодо теоретичних засад та організаційно-методичних основ формування та 

функціонування системи електронного маркетингу на підприємстві, практичних навичок 

використання елементів електронної комерції в підвищенні ефективності управління 

підприємством у ринкових умовах.  

Для досягнення мети поставлені такі основні завдання:  

– ознайомлення студентів з теоретичними та методологічними основами 

електронної комерції;  

– використання системного підходу щодо організації системи електронного 

маркетингу підприємства;  

– засвоєння основ організації та проведення маркетингових досліджень у мережі 

Інтернет, аналізу впливу макро- та мікросередовища маркетингу;  

– придбання теоретичних знань i практичних навичок щодо проведення 

сегментування ринку електронної комерції, вибору цільових сегментів та позиціонування 

продукції;  

– розроблення комплексу маркетингових заходів з товарної, цінової, 

комунікаційної політик та політики розподілу книжкової продукції; 

– визначення основних функцій управління маркетингом підприємства, методики 

та техніки стратегічного планування, організації маркетингу та контролю маркетингових 

програм 

Компетентність, що забезпечує  

Вивчення дисципліни забезпечує формування у фахівців здатності використання 

мережі Інтернет для просування підприємства у ринкове середовище  

Трудомісткість  

5 кредитів, 40 аудиторних годин, 1 залік, 4 форми поточного контролю. 



Мазоренко Оксана Володимирівна 
ПІП Мазоренко Оксана Володимирівна  

 
 

Кафедра менеджменту та бізнесу 

Місцезнаходження 

кафедри 

ауд. 703 (бібліотечний корпус) 

Сайт кафедри http://www.kmib.hneu.edu.ua/ 

Телефон кафедри 702-01-46 

Вчений ступінь, звання, 

посада 

к.е.н., доцент кафедри менеджменту 

та бізнесу 

Коротка інформація про 

викладача 

Володіє знаннями щодо 

функціонування та розвитку 

підприємства. Досвід роботи на 

виробничому підприємстві. 

(міжнародний сертифікат BEC, 

Бізнес-англійської, «Asset 

Management and Private Banking») 

Адреса електронної 

пошти викладача 

oksana.mazorenko@gmail.com 

 

Етика бізнесу 

 
Пререквізити (базові знання необхідні для успішного опанування 

компетентностями): 
Базові знання з філософії, українська мова (за професійним спрямуванням). 

Коротка анотація дисципліни (загальна характеристика, особливості, 

переваги) 

Навчальна дисципліна «Етика бізнесу» буде корисна майбутнім маркетологам, 

менеджерам, економістам, фінансистам, тим, хто збирається займатися 

підприємництвом та створювати власний бізнес.  

Найскладніші етичні проблеми в діловій культурі будь-якого народу виникають з 

усвідомленням моралі як сфери самостійного вибору. У процесі розвитку 

підприємництва утворюються етичні аспекти ділових відносин. Етика бізнесу є наукою 

про "належнє", вона регламентує те, як повинна поступати людина, формуючи моральні 

норми і принципи у ділових стосунках. 

Вивчення цієї дисципліни дає можливість студенту: 

- розрізняти поняття формального та неформального спілкування та  каналів 

розпізнавання людей;  

- володіти основними методами  мовної культури ділової розмови;  

- здійснювати вибір мето¬дичного інструментарію для підготовки виступу та його 

проведення;  

- здійснювати вибір коректних  невербальні засобів  спілкування;  

- вміти визначати важливість тих чи інших складових іміджу. 

Мета та основні задачі дисципліни 
Метою викладання даної навчальної дисципліни є засвоєння у слухачів мовної 

культури та мовного етикету, техніки ділового спілкування, невербальних засобів 

спілкування та іміджу ділової людини.  

Для досягнення мети поставлені такі основні завдання:  

- придбання знань про психологічні та етичних особистісних якостях учасників 

ділового спілкування;  



- придбання знань про моральні вимоги до взаємин ділових людей (бізнесменів, 

підприємців, керівників і керованих);  

- придбання знань про сучасні технологічні вимоги до основних форм ділового 

спілкування - бесід і переговорів , службових нарад, ділове листування;  

- придбання знань про моральних принципи, норми і правила етикету.  

 

Компетентність, що забезпечує  

Вивчення дисципліни забезпечує формування у фахівців уміння і практичних 

навичків ефективного формування успішного бізнесу з урахуванням досвіду 

європейських компаній 

Трудомісткість  

5 кредитів, 40 аудиторних годин, 1 залік, 2 форми поточного контролю. 



Миронова Ольга Миколаївна 

ПІП Миронова Ольга Миколаївна 

 

Кафедра менеджменту та бізнесу 

Місцезнаходження 

кафедри 

ауд. 703 бібліотечний корпус 

Сайт кафедри http://www.kmib.hneu.edu.ua/ 

Телефон кафедри 702-01-46 

Вчений ступінь, звання, 

посада 

к.е.н., доцент, доцент кафедри 

менеджменту та бізнесу 

Коротка інформація про 

викладача 

Володіє професійними знаннями в 

галузі менеджменту, маркетингу, 

організаційної поведінки, 

впровадження заходів 

антикризового управління на 

підприємствах. (сертифікат BEC, 

Бізнес-англійської) 

Адреса електронної 

пошти викладача 

olga_myronova@ukr.net 

 

 



Основи підприємницької діяльності в інформаційній економіці 

 
Пререквізити (базові знання необхідні для успішного опанування 

компетентностями): 
Базові знання за рівнем середньої освіти 

Коротка анотація дисципліни (загальна характеристика, особливості, 

переваги) 

Навчальна дисципліна «Основи підприємницької діяльності в інформаційній економіці» 

буде корисна майбутнім економістам, маркетологам, менеджерам, фінансистам, та взагалі всім 

тим, хто прагне  займатися підприємництвом та мати власний бізнес. 

Дана навчальна дисципліна розглядає теоретичні знання i практичні навички щодо порядку 

визначення різноманітних ідей створення власного бізнесу, реєстрації та ліквідації підприємств 

різних форм власності. В процесі вивчення дисципліни опановуються матеріали з основ 

оподаткування, договірних відносин, ліцензування та патентування підприємницької діяльності. 

Також отримуються навички щодо формування відносин із зовнішнім середовищем, створення 

успішної команди, обґрунтування використання різних джерел фінансування бізнесу в різних 

видах діяльності. 

Вивчення цієї дисципліни дає можливість студенту: 

створити новий бізнес з урахуванням особливостей функціонування підприємств різних форм 

власності та законодавчих обмежень підприємницької діяльності; 

визначати оптимальні способи та напрямки аналізу внутрішнього та зовнішнього середовища; 

використовувати сучасні методи діагностики та експертизи діяльності підприємства з 

урахуванням специфіки функціонування;  

визначати цілі і завдання підприємств різних форм власності;   

обґрунтовувати потреби підприємства  у внутрішньому та зовнішньому фінансуванні; 

визначати оптимальні способи та напрями розвитку підприємства; 

підбирати конкретні засоби та інструменти для належного ведення власного бізнесу; 

   визначати результативність функціонування бізнесу та оптимізування витрат. 

Мета та основні задачі дисципліни 
Метою дисципліни є формування компетентностей щодо розуміння 

концептуальних засад функціонування підприємств різних форм власності, набуття вмінь 

обґрунтування створення власного бізнесу, а також підвищення ефективності управління 

підприємством у ринкових умовах.  

Для досягнення мети поставлені такі основні завдання:  

ознайомлення студентів з основними категоріями підприємницької діяльності та 

бізнесу в інформаційній економіці; 

придбання теоретичних знань i практичних навичок щодо порядку створення та 

ліквідації підприємств різних форм власності;  

засвоєння основ договірних відносин, ліцензування та патентування 

підприємницької діяльності в інформаційній економіці; 

застосування на практиці знань щодо формування відносин із зовнішнім 

середовищем; 

розгляд питань створення ефективної команди та мотивації персоналу; 

обґрунтування використання різних джерел фінансування бізнесу в інформаційній 

економіці. 
Компетентність, що забезпечує  

Вивчення дисципліни забезпечує формування у фахівців здатності до генерації 

підприємницьких ідей для створення власного бізнесу та успішного розвитку 

підприємства в інформаційній економіці 

Трудомісткість  



5 кредитів, 40 аудиторних годин, 1 залік, 4 форми поточного контролю. 

 

Мазоренко Оксана Володимирівна 
ПІП Мазоренко Оксана Володимирівна  

 
 

Кафедра менеджменту та бізнесу 

Місцезнаходження 

кафедри 

ауд. 703 (бібліотечний корпус) 

Сайт кафедри http://www.kmib.hneu.edu.ua/ 

Телефон кафедри 702-01-46 

Вчений ступінь, звання, 

посада 

к.е.н., доцент кафедри менеджменту 

та бізнесу 

Коротка інформація про 

викладача 

Володіє знаннями щодо 

функціонування та розвитку 

підприємства. Досвід роботи на 

виробничому підприємстві. 

(міжнародний сертифікат BEC, 

Бізнес-англійської, «Asset 

Management and Private Banking») 

Адреса електронної 

пошти викладача 

oksana.mazorenko@gmail.com 

 


