
 
 

 

 

  



 

 
 

 

  



ВСТУП 

 

Програма навчальної дисципліни «Бренд-менеджмент у міжнародному бізнесі» 

складена відповідно до освітньо-професійної програми «Міжнародний бізнес» 

підготовки бакалавра спеціальності «Міжнародні економічні відносини». 

   

1. Опис навчальної дисципліни 

 

 1.1. Мета викладання навчальної дисципліни «Бренд-менеджмент у міжнародному 

бізнесі» – формування у студентів сучасного наукового світогляду та системи спеціальних 

знань у галузі міжнародного бренд-менеджменту, розвиток вмінь та навичок в області 

побудови ефективної системи взаємодії на міжнародному ринку. 

 1.2. Основні завдання вивчення дисципліни 

- формування наступних загальних компетентностей: 

ЗК 3. Здатність навчатися та бути сучасно навченим. 

ЗК 5. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово. 

ЗК 8. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

ЗК 9. Уміння бути критичним та самокритичним. 

ЗК 10. Здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп різного 

рівня (з експертами з інших галузей знань/видів економічної діяльності). 

ЗК 11. Здатність працювати в команді. 

ЗК 12. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної 

діяльності. 

- формування наступних фахових компетентностей: 

ФК 5. Здатність здійснювати комплексний аналіз та моніторинг кон’юнктури 

світових ринків, оцінювати зміни міжнародного середовища та вміти адаптуватися до 

них. 

ФК 6. Здатність аналізувати міжнародні ринки товарів і послуг, інструменти та 

принципи регулювання міжнародної торгів. 

ФК 12. Здатність використовувати нормативно-розпорядчі документи та довідкові 

матеріали при здійсненні професійної діяльності у сфері міжнародних економічних 

відносин. 

ФК 14. Здатність спілкуватися на професійному та соціальному рівнях з 

використанням фахової термінології, включаючи усну і письмову комунікацію 

державною та іноземними мовами. 

ФК 16. Здатність постійно підвищувати теоретичний рівень знань, генерувати й 

ефективно використовувати їх в практичній діяльності. 

ФК 17. Здатність обирати та використовувати відповідні методи, інструментарій 

для обґрунтування рішень щодо створення, функціонування підприємницьких структур, 

розробляти бізнес-план, застосовувати інноваційні підходи. 

ФК 18. Здатність усвідомлювати зміст основних понять і законів міжнародного 

бізнесу, особливості організації та методи здійснення міжнародного бізнесу в умовах 

невизначеності; 

ФК 19. Здатність управляти міжнародним бізнесом, розробляти та обирати 

конкретні стратегії розвитку бізнесу міжнародної компанії, в тому числі стратегію 

персоналу, фінансово-інвестиційну, конкурентну, маркетингову та інші, з урахуванням 

пріоритетів компанії та особливостей країн. 
ФК 21 Здатність застосовувати принципи соціальної відповідальності в діяльності 

суб’єктів міжнародного бізнесу 
 

1.3 Кількість кредитів – 3. 

1.4 Загальна кількість годин – 90. 



1.5. Характеристика навчальної дисципліни 

Характеристика навчальної дисципліни 

За вибором 

Денна форма навчання Заочна (дистанційна) форма навчання 

Рік підготовки 

2-й – 

Семестр 

4-й – 

Лекції 

32 год. – 

Практичні, семінарські заняття 

16 год. – 

Лабораторні заняття 

– – 

Самостійна робота 

42 – 

Індивідуальні завдання  

1 контрольна робота: 2 години зі складу семінарських занять для її проведення та 3 

години на підготовку до неї зі складу самостійної роботи 

 

1.6. Заплановані результати навчання 

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти мають досягти 

наступних результатів: 

ПРН 1. Відповідально ставитися до професійного самовдосконалення, 

усвідомлюючи необхідність навчання впродовж усього життя, проявляти толерантність 

та готовність до інноваційних змін. 

ПРН 2. Вільно спілкуватися з професійних питань державною та іноземними 

мовами усно і письмово, фахово використовувати економічну термінологію.  

ПРН 3. Використовувати сучасні інформаційні та комунікаційні технології, 

програмні пакети загального і спеціального призначення. 

ПРН 4. Систематизовувати й упорядковувати отриману інформацію щодо процесів 

і явищ у світовому господарстві; оцінювати та пояснювати вплив ендогенних і 

екзогенних факторів на них; формулювати висновки і розробляти рекомендації з 

урахуванням особливостей національного і міжнародного середовища. 

ПРН 7. Застосовувати набуті теоретичні знання для розв’язання практичних 

завдань та змістовно інтерпретувати отримані результати.  

ПРН 9. Розуміти і вміти застосовувати, відповідно до інших вимог освітньої 

програми, сучасні теорії та методи розв’язання спеціалізованих складних задач і 

практичних проблем у сфері міжнародної торгівлі товарами та послугами, міжнародного 

руху капіталу, міжнародних валютно-фінансових та кредитних відносин, 

мобільності людських ресурсів, міжнародного трансферу технологій. 

ПРН 18. Досліджувати економічні явища та процеси у міжнародній сфері на основі 

розуміння категорій, законів; виділяючи й узагальнюючи тенденції, закономірності 

функціонування та розвитку світового господарства з урахуванням  причинно-

наслідкових та просторово-часових зв’язків. 

ПРН 19. Розуміти та застосовувати чинне законодавство, міжнародні нормативні  

документи і угоди, довідкові матеріали, чинні стандарти і технічні умови тощо у  сфері 

міжнародних економічних відносин. 

ПРН 23. Усвідомлювати необхідність навчання впродовж життя з метою підтримки  

професійної компетентності на високому рівні. 

ПРН 27. Розуміти основні поняття і закони міжнародного бізнесу, а також особливості 

його організації, обирати методи здійснення міжнародного бізнесу в умовах невизначеності. 



ПРН 28. Управляти міжнародним бізнесом, розробляти та обирати конкретні 

стратегії розвитку бізнесу міжнародної компанії, в тому числі стратегію персоналу, 

фінансово-інвестиційну, конкурентну, маркетингову та інші, з урахуванням пріоритетів 

компанії та особливостей країн. 

ПРН 29. Застосовувати набуті знання для розв’язання прикладних завдань в сфері 

обліку, аналізу, контролю, оподаткування міжнародного бізнесу. 

 

2. Тематичний план навчальної дисципліни 

 

Розділ 1. Теоретико-методологічні засади сучасного бренд-менеджменту 

 

Тема 1. Сутність та методологічні основи бренд-менеджменту 

Поняття бренду. Особливості формування бренду як маркетингового продукту. 

Обґрунтування актуальності та доцільності створення бренду. Особливості просування 

бренду. 

Тема 2. Зміст атрибутів бренду 

Змістовні характеристики бренду. Індивідуальність бренду. Сутність атрибутів 

бренду. 

Тема 3. Сегментування як один із інструментів бренд-менеджменту 

Сутність та значення сегментації ринку. Критерії сегментації. Процес прийняття 

рішення про вибір цільових сегментів ринку. 

Тема 4. Процедура позиціювання бренду 

Позиція бренду та сутність позиціювання. Класифікація стратегій позиціювання 

бренду. Зображення позиції бренду на картах-схемах сприйняття. 

 

Розділ 2. Аспекти управління брендом у міжнародному бізнесі 

 

Тема 5. Методики оцінки економічної ефективності бренду 

Оцінка бренду: «за» і «проти». Методи оцінки вартості бренду. Показники оцінки 

вартості бренду. 

Тема 6. Теоретичні засади дослідження марочного капіталу підприємства 

Сутність та зміст марочного капіталу як економічної категорії та активу 

організації. Складові елементи та етапи формування марочного капіталу. Світовий 

досвід створення марочного капіталу суб’єктами господарювання. 

Тема 7. Управління марочним капіталом на мікрорівні 

Методи оцінок марочного капіталу, визначення меж їх застосування. Концепція 

управління маркетинговими ризиками в управлінні марочним капіталом. Використання 

TOWS/SWOT-аналізу в системному стратегічному управлінні марочним капіталом. 

Модель системного комплексного управління марочним капіталом на мікрорівні. 

Тема 8. Державне регулювання марочного капіталу 

Імідж держави як функція сукупного марочного капіталу країни. Модель 

державного управління марочним капіталом. 

Тема 9. Правові основи бренд-менеджменту 

Етичні аспекти бренд-менеджменту. Удосконалення нормативно-правової бази 

державного регулювання бренд-менеджменту. 

 

3. Структура навчальної дисципліни 

 

 

Назви розділів і тем 

Кількість годин 

Денна форма Заочна форма 
усього у тому числі усього у тому числі 

л п лаб інд ср л п лаб інд ср 



 

4. Теми практичних занять 

 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

1 Сутність та методологічні основи бренд-менеджменту 2 

2 Зміст атрибутів бренду 2 

3 Сегментування як один із інструментів бренд-менеджменту 2 

4 Процедура позиціювання бренду 2 

5 Методики оцінки економічної ефективності бренду 2 

6 Теоретичні засади дослідження марочного капіталу підприємства 2 

7 Державне регулювання марочного капіталу 1 

8 Правові основи  бренд-менеджменту 1 

9 Контрольна робота 2 

Разом 16 

 

  

Розділ 1. Теоретико-методологічні засади сучасного бренд-менеджменту 

Тема 1. Сутність та 

методологічні основи 

бренд-менеджменту 

11 4 2   5       

Тема 2. Зміст 

атрибутів бренду 

11 4 2   5       

Тема 3. Сегментування 

як один із інструментів 

бренд-менеджменту 

11 4 2   5       

Тема 4. Процедура 

позиціювання 

бренду 

11 4 2   5       

Разом за розділом 1 44 16 8   20       

Розділ 2. Аспекти управління брендом у міжнародному бізнесі 

Тема 5. Методики 

оцінки економічної 

ефективності бренду 

11 4 2   5       

Тема 6. Теоретичні 

засади дослідження 

марочного капіталу 

підприємства 

5 3 2    

 

      

Тема 7. Управління 

марочним капіталом 

на мікрорівні 

7 3    4       

Тема 8. Державне 

регулювання марочного 

капіталу 

9 3 2     4       

Тема 9. Правові 

основи  бренд-

менеджменту 

9 3 2    4       

Контрольна робота 5     5       

Разом за розділом 2 46 16 8    22       

Усього годин  90 32 16   42       



5. Завдання для самостійної роботи 

 

Самостійна робота студента включає: опрацювання навчального матеріалу, 

підготовку до практичних занять, підготовку до поточного контролю, виконання 

індивідуальної науково-дослідної контрольної роботи з курсу та підготовку до 

підсумкового контролю (екзамену). 

Зміст самостійної роботи студента за дисципліною (опрацювання навчального 

матеріалу) визначається кількістю годин на підготовку до відповідних тем. 

 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кіль-

кість 

годин 

Форма 

контролю 

1 Тема 1. Сутність та методологічні основи бренд-

менеджменту. 

Підготовка до семінару в рамках лекції та підготовка 

доповідей 

5 Опитування 

та виступи із 

доповідями 

2 Тема 2. Зміст атрибутів бренду. 

Підготовка до семінару в рамках лекції та підготовка 

доповідей 

5 Опитування 

та виступи із 

доповідями 

3 Тема 3. Сегментування як один із інструментів бренд-

менеджменту. 

Підготовка до семінару в рамках лекції та підготовка 

доповідей 

5 Опитування 

та виступи із 

доповідями 

4 Тема 4. Процедура позиціювання бренду. 

Підготовка до семінару в рамках лекції та підготовка 

доповідей 

5 Опитування 

та виступи із 

доповідями 

5 Тема 5. Методики оцінки економічної ефективності 

бренду. 

Підготовка до семінару в рамках лекції та підготовка 

доповідей 

5 Опитування 

та виступи із 

доповідями 

6 Тема 7. Управління  марочним капіталом на мікрорівні. 

Підготовка до семінару в рамках лекції та підготовка 

доповідей 

 

4 

Опитування 

та виступи із 

доповідями 

7 Тема 8. Державне регулювання марочного капіталу. 

Підготовка до семінару в рамках лекції та підготовка 

доповідей 

  4 Опитування 

та виступи із 

доповідями 

8 Тема 9. Правові основи  бренд-менеджменту. 

Підготовка до семінару в рамках лекції та підготовка 

доповідей 

  4 Опитування 

та виступи із 

доповідями 

9 Підготовка до контрольної роботи 3 Письмовий 

контроль 

Разом 42 

 

6. Індивідуальне завдання 

 

Індивідуальне завдання – написання контрольної роботи в аудиторії. На 

підготовку до контрольної винесено 3 години із складу самостійної роботи; для її 

проведення – 2 години зі складу семінарських занять. Індивідуальне завдання – це 

самостійна наукова робота студента, метою написання якої є поглиблення та 

узагальнення знань, їх застосування до комплексного вирішення конкретної професійної 

задачі, формування уміння самостійно працювати навчальною та науковою літературою, 

обробляти статистичні дані, користуватися комп’ютерною технікою. 



 

Тематика питань контрольних робіт 

1. Тенденції бренд-менеджменту ХХI століття. 

2. Умови і особливості розвитку бренд-менеджменту в Україні. 

3. Індивідуальність бренду і її характеристики. 

4. Проблема захисту від підробок і імітацій брендів. 

5. Бренд як об’єкт міфотворчості. 

6. Бренд-менеджмент як процес формування уподобання торговій марці або 

корпорації. 

7. Поняття товарного та корпоративного бренд-менеджменту. 

8. Раціональні, асоціативні, емоційні та поведінкові елементи в структурі бренду. 

9. Функціональні, індивідуальні, соціальні та комунікативні якості бренду. 

10. Соціально-психологічні аспекти бренд-менеджменту. 

11. Відносини споживача і бренду як міжособистісні відносини. 

12. Бренд-менеджмент як практика розробки, реалізації та розвитку бренду. 

13. Розробка концепції позиціонування бренду та фокусування маркетингових 

комунікацій. 

14. Розробка ідентичності бренду (іміджу, позиції, зовнішньої перспективи). 

15. Проективні методики розробки індивідуальності, цінностей, асоціацій, 

міфології бренду. 

16. Розробка атрибутів бренду. Формальні та змістовні вимоги до імені бренду. 

17. Заходи бренд-менеджменту для посилення ринкових позицій бренду. 

18. Поняття бренд-менеджменту як управління якістю бренду і маркетинговими 

комунікаціями. 

19. Способи вивчення і параметри оцінки поточного іміджу бренду. 

20. Методики вимірювання сили бренду і потенціалу його розвитку. 

21. Методики вимірювання сприйняття споживачами відмінностей бренду. 

22. Характеристики бренду в залежності від значень відмінності, актуальності, 

поваги та розуміння. 

23. Матеріальні витрати і капітал бренду, способи їх оцінки та прогнозування. 

24. Використання психологічних особливостей в управлінні брендами. 

25. Модель системного комплексного управління марочним капіталом. 

 

7. Методи навчання 

 

Методи навчання – це взаємодія між викладачем і студентами, під час якої 

відбувається передача та засвоєння знань, умінь і навичок від викладача до студента, а 

також самостійної та індивідуальної роботи студента. 

При проведенні визначених планом видів занять використовуються такі методи: 

1. Під час викладення навчального матеріалу: 

– словесні (бесіда, пояснення, розповідь, інструктаж); 

– наочні (ілюстрування, демонстрування, самостійне спостереження); 

– практичні (вправи, практичні роботи, дослідні роботи). 

2. За організаційним характером навчання: 

– методи організації та здійснення навчально-пізнавальної діяльності; 

– методи стимулювання і мотивації навчально-пізнавальної діяльності; 

– методи контролю та самоконтролю у навчанні; 

– бінарні (поєднання теоретичного, наочного, практичного) методи навчання. 

3. За логікою сприймання та засвоєння навчального матеріалу: індуктивно-

дедукційні, репродуктивні, прагматичні, дослідницькі, проблемні тощо. 

Разом із виконанням завдань з вивчених тем можуть також додатково 

враховуватись такі види активностей здобувача: проходження тренінг-курсів або 



дистанційних курсів з використанням сучасних освітніх технологій на різноманітних 

онлайн-платформах; участь в майстер-класах, форумах, конференціях, семінарах, 

гуртках та зустрічах із використанням сучасних освітніх технологій; участь у науково-

дослідних та прикладних дослідженнях з проблем, що вивчаються в межах дисципліни 

«Бренд-менеджмент у міжнародному бізнесі» й т. ін. 

 

8. Методи контролю 

 

Метод контролю – це система дій, націлена на перевірку знань студента. В 

дисципліні «Бренд-менеджмент у міжнародному бізнесі» для денної форми навчання 

використовуються наступні форми контролю: 

усний контроль, що по своїй сутності передбачає діалог і перевірку 

репродуктивного відтворення студентом отриманої інформації, а також усний контроль 

у формі доповіді студентом стосовно проблеми, що не була вирішена в рамках 

інформації, даної у лекції; 

дискусія, що передбачає активний диспут між усією групою та викладачем 

стосовно знаходження відповіді на поставлене питання; 

письмовий поточний тестовий контроль; 

підсумковий контроль у вигляді екзамену. 

 

Екзаменаційний білет має таку структуру (взірець): 

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № ... 

1. Дайте розгорнуту відповідь на питання (10 балів)... 

2. Дайте розгорнуту відповідь на питання (10 балів)... 

3. Дайте розгорнуту відповідь на питання (10 балів)... 

4. Дайте коротке визначення (по 2 бали за визначення)... 

 

9. Схема нарахування балів 

 

Поточний контроль, самостійна робота 

Р
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Розділ 1 Розділ 2 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 
60 40 100 

7 7 6 7 6 7 6 7 7 

Т1, Т2 ... – теми розділів  

 

Критерії оцінки успішності та результатів навчання 

1) Критерії оцінки усного опитування на семінарських заняттях  

Критерії оцінки усного опитування на семінарських заняттях (за п’ятибальною 

шкалою) встановлюються за такими критеріями: 

розуміння, ступінь засвоєння теорії та методології проблем, що розглядаються; 

ступінь засвоєння фактичного матеріалу курсу; 

 знання основної та додаткової літератури; 

 уміння поєднувати теорію з практикою при розгляді виробничих ситуацій 

(кейсів), 

розв’язання задач, проведення розрахунків тощо при виконанні завдань, внесених 

на розгляд в аудиторії; 

 логіка, структура, стиль викладу матеріалу при виступах і аудиторії, вміння 

захищати свою позицію та здійснювати узагальнення інформації, отриманої з відповідей 

інших осіб. 

5 балів студент отримує, якщо його відповідь повністю відповідає визначеним 



критеріям. Він повинен знати відповіді на всі питання навчальної програми, 

продемонструвати повні і глибокі знання лекційного матеріалу, а також підручників і 

навчальних посібників. Студент повинен знати як саме економічні категорії і закони 

проявляються в ринкових умовах на мікрорівні та на макрорівні здійснювати 

порівняльний аналіз, робити логічні висновки, висловлювати власне ставлення до 

пропонованих йому проблем, демонструвати знання законодавчих та нормативних актів. 

4 бали свідчать, що студент має  тверді знання з дисципліни «Бренд-менеджмент 

у міжнародному бізнесі» в обсязі навчальної програми, вміє використовувати 

інструментарій мікроаналізу. Але у розкритті змісту питань були допущені незначні 

помилки у формулюванні термінів і категорій, або недостатнє висвітлення питань. 

3 бали ставляться тоді, коли знання студентів відповідають мінімуму і не нижче 

вимог, які існують у вищій школі і є в навчальних планах і програмах. Ці бали ставиться, 

коли студент продемонстрував, хоча і не в повному обсязі, але в цілому, правильні 

знання програми курсу, виявив розуміння основного змісту питань. 

2–0 балів ставиться при наявності серйозних недоліків, коли знання студентів 

нижче мінімуму навчальної програми, коли вони мають хаотичний і безсистемний 

характер, коли у студента відсутнє розуміння не тільки другорядних, але і вузлових 

питань курсу. 

2) Критерії оцінки знань при виконанні задач 

5 балів ставиться, коли студент дає повну вичерпну відповідь. Вона складається з 

правильних арифметичних дій, доцільного та логічного теоретичного обґрунтування 

виконаних розрахунків. 

4 бали ставиться тоді, коли теоретичне обґрунтування зроблене, хід розв’язання 

вірний, але є помилка при арифметичних розрахунках. 

3 бали студент отримує у тому випадку, коли арифметичне рішення задачі дається 

без повного теоретичного обґрунтування. 

2–0 ставиться, коли студент зовсім не розв’язує задачі, або розв’язує її 

неправильно. Опис та розв’язок є повністю ідентичним опису і розв’язку задачі іншим 

студентом. 

3) Критерії оцінки відповідей на тестові завдання 

 завдання передбачає необхідність вибрати одну або кілька правильних відповідей 

на поставлені питання. Кожна правильна відповідь на тестові запитання оцінюється в 1 

бал. На виконання одного завдання відводиться 1–2 хвилини. 

Загальна оцінка за тестове завдання ставиться в залежності від набраної кількості 

балів. 

5 балів ставиться, якщо правильні відповіді складають 90–100%.  

4 бали ставиться, якщо правильні відповіді складають 70–89%.  

3 бали ставиться, якщо правильні відповіді складають 50–69%.  

2–0 ставиться, якщо правильні відповіді складають до 50%. 

4) Критерії оцінювання аналітично-пошукових завдань та рефератів 

5 балів ставиться за умов, якщо студент продемонстрував вміння всебічно, 

безпомилково, в логічній послідовності проаналізувати проблему, проявив творчій 

підхід, проаналізував альтернативні теоретичні погляди, проявив авторське ставлення, 

використав значний фактичний та статистичний матеріал, сформулював висновки; 

4 бали ставиться студентові, який продемонстрував вміння всебічно та 

безпомилково проаналізувати проблему, проаналізував альтернативні теоретичні 

погляди, використав значний фактичний та статистичний матеріал, сформулював 

висновки, проте відсутній творчій підхід при аналізі проблем 

3 бали отримує студент, який виконав завдання з незначними помилками, в 

недостатній мірі використав статистичний та фактичний матеріал, не виявив авторського 

розуміння проблеми; 

2 бали ставиться студентові, який припускається грубих помилок та логічної 



непослідовності під час виконання завдання, не використав сучасну літературу та 

сучасний фактичний матеріал. 

 

Шкала оцінювання 

Сума балів за всі види навчальної діяльності 

протягом семестру 

Оцінка 

для чотирирівневої 

шкали оцінювання 

для дворівневої 

шкали 

оцінювання 

90–100 відмінно  

зараховано 70–89 добре  

50–69 задовільно  

1–49 незадовільно не зараховано 

 

Увага! У разі настання / подовження дії обставин непоборної сили (в тому числі 

запровадження жорстких карантинних обмежень в умовах пандемії з забороною 

відвідування ЗВО ) здобувачам вищої освіти денної форми навчання певний відсоток 

семінарських занять буде проведений в дистанційній формі (із використанням платформ 

Zoom та Google Classroom, код класу rx27bka, посилання: 

https://classroom.google.com/c/NTQ3MDAzMjE0ODM1?cjc=rx27bka). В такому разі, усні 

відповіді, опитування, дискусії відбуваються за розкладом на платформі Zoom, а 

письмові завдання за темами надсилаються через платформу Google Classroom.  
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11. Посилання на інформаційні ресурси в Інтернеті, відео-лекції, інше методичне 

забезпечення 

 

1. Аналітичний медіапортал про ринок реклами, маркетингу, PR в Україні. URL: 

sostav.ua. 

2. Аналітичний портал про маркетингові комунікації Marketing Media Review. URL: 

mmr.ua. 

3. Веб-сайт Української асоціації маркетингу. URL: uam.in.ua. 

4. Офіційний веб-сайт Верховної Ради України. URL: rada.gov.ua. 

5. Офіційний веб-сайт Всеукраїнської рекламної коаліції. URL: vrk.org.ua. 

6. Офіційний веб-сайт Інтернет-видання про творчість, рекламу і дизайн. URL: 

adme.ua. 

7. Офіційний веб-сайт Міністерства економіки України. URL: me.gov.ua. 

 

12. Особливості навчання за денною формою в умовах подовження дії обставин 

непоборної сили (в тому числі запровадження обмежень через пандемію та воєнний 

стан) 

 

В умовах дії суворих обмежень освітній процес в університеті здійснюється за 

дистанційною формою навчання, а саме:  

– дистанційно (за затвердженим  розкладом занять) на платформах Zoom та 

Google Classroom проводяться всі лекційні заняття; 

– дистанційно на платформах Zoom та Google Classroom ( код класу Classroom: 

rx27bka, посилання: https://classroom.google.com/c/NTQ3MDAzMjE0ODM1?cjc=rx27bka) в 

певному відсотку можуть  проводитися практичні (семінарські), консультації, а також 

контроль самостійної роботи. 
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