
SYLLABUS 

 

Дисципліна Маркетинг за сферами діяльності 

Викладач Доцент кафедри маркетингу і рекламного бізнесу, кандидат 

економічних наук, доцент, Вишнівська Богдана Вікторівна 

Профайл 

викладача 

QRCode:  

Консультації: 

Очні 

консультації 

Онлайн 

консультації  

 

 

Понеділок 14:00-15:00 

 

П’ятниця 15:00-16:00 

Контактний 

телефон 

 +30990016989 Viber 

E-mail  bogdanavyshnivska@ieu.edu.ua 

Сторінка 

дисципліни 

QR Code: 

Форма 

підсумкового 

контролю  

Залік 

Коротка 

анотація 

дисципліни 

Сучасний маркетинг – це не тільки прикладна економіка, але й 

частина стратегії підприємства, тому правильний підхід до 

маркетингу на підприємствах різної галузевої приналежності – 

запорука їх успіху. Здійснювані останнім часом економічні 

реформи в Україні створюють міцну основу для використання 

переважно економічних методів управління різними галузевими 

ринками. Успішний розвиток таких реформ нерозривно пов’язаний 

із удосконаленням товарно-грошових відносин, у тому числі за 

рахунок переходу від стихійного маркетингу до розвинутої системи 

маркетингових взаємовідносин на ринку. У зв’язку з цим 

необхідність вивчення навчальної дисципліни "Маркетинг за 

сферами діяльності" у межах програми підготовки магістрів 

спеціальності 075 „Маркетинг” є важливою і актуальною. 

Особливе значення цієї дисципліни полягає в тому, що завдяки 

набутим знанням і навичкам майбутній фахівець зможе проявити 

себе як ініціативний працівник з випереджальним способом 

стратегічного мислення, адекватно реагуючий на зміни 

маркетингового середовища і здатний своєчасно вносити необхідні 

корективи в діяльність підприємницької структури різних 

галузевих спрямувань, що застосовує переваги маркетингу і має на 

меті забезпечення досягнення цілей маркетингу та місії 

підприємства на ринку. 

Передумова 

вивчення 

Диплом бакалавра. Вступні екзамени з фаху. Решта вимог 

визначаються правилами прийому на освітньо-професійну 



дисципліни програму магістра 

Мета та цілі 

дисципліни  

Мета курсу є набуття майбутніми фахівцями глибоких знань та 

практичних навичок щодо діяльності суб’єктів підприємництва, які 

здійснюють свою діяльність в сфері галузевого спрямування, 

використовуючи маркетингові принципи та підходи.  

Цілі курсу передбачають ознайомлення студентів з: 

- понятійно-категоріальним апаратом, принципами, видами, 

концепціями та функціями маркетингу за різним галузевим 

спрямуванням; 

- методикою проведення маркетингових досліджень у різних 

сферах маркетингової діяльності;  

- основними елементами маркетингового середовища в галузевому 

спрямуванні;  

- елементами комплексу маркетингу «4Р»;  

- специфікою маркетингової діяльності в різних галузях.   

Результати 

навчання 

Отриманні знання дозволять студентам: 

- знати поняття, сутність і класифікацію суб'єктів галузевих ринків; 

- розуміти специфічні особливості маркетингового середовища 

суб'єктів різної галузевої приналежності;  

- знати конкурентні стратегії, стратегії позиціювання, стратегії 

маркетингових комунікацій організацій;  

- вміти організовувати розподільну систему збуту товарів та послуг 

галузевого підприємства;  

- розробляти стратегію розвитку ринкового суб’єкта;  

- управляти організаційним механізмом галузевого маркетингу;  

- здійснювати планування й контроль маркетингу суб'єктів 

галузевих ринків;  

- аналізувати та розробляти елементи комплексу маркетингу 

організації. 

Кредити 

ECTS 

Дисципліна включає 3 кредити, 2 змістові модулі та залік, як форму 

підсумкового контролю. Загальна кількість годин – 90 (з них: 32 – 

аудиторних і 58 – самостійної роботи студента).  

Структура 

дисципліни 
Найменування тем Лекції Практичні Самостійна 

робота 

Змістовий модуль 1. Сутність і 

завдання маркетингу за сферами 

діяльності 

Тема 1.   Сутність, особливості та 

концепції маркетингу за сферами 

діяльності 

2 2 7 

Тема 2. Маркетингові 

дослідження на ринку і виявлення 

цільових сегментів 

2 2 7 

Змістовий модуль 2. Маркетинг 

окремих галузей 
2 2 7 



Тема 3. Промисловий маркетинг 

Тема 4. Торгівельний маркетинг 2 2 8 

Тема 5. Медичний та 

фармацевтичний маркетинг 

 

 

2 

 

 

2 

7 

Тема 6. Аграрний маркетинг  2 2 7 

Тема 7. Маркетинг будівельних 

послуг 
2 2 7 

Тема 8. Маркетинг у банку 2 2 8 
 

Перелік 

обов’язкових 

завдань  

Надання студентам цілісної та логічно-послідовної системи 

теоретичних знань і практичних навичок за основними напрямами 

маркетингової діяльності: дослідженням, комплексним аналізом та 

прогнозуванням ринку, розробкою стратегії маркетингу й 

інструментів її реалізації (товарної та цінової політики, політики 

розподілу, комунікативної політики, контролю маркетингової 

діяльності). 

Перелік 

вибіркових 

завдань 

1. Оволодіти навичками розробки корпоративної місії й стратегії 

ринкового суб'єкта на основі результатів маркетингових 

досліджень.  

2. Адаптовувати організаційний механізм управління організацією 

згідно специфіки її діяльності. 

3. Вирішувати проблему збуту продуктів галузевого підприємства. 

4. Досягати бажаного конкурентного положення на ринку. 

Ознаки 

дисципліни 
Термін 

викладання 
Семестр Міжнародна 

дисциплінарна 
інтеграція 

Курс рік 
(навчання) 

Цикли: загальної 

підготовки/ 

професійної 

підготовки/ вільного 

вибору 

1 семестр 1 семестр так 5 курс 
Цикл вільного вибору 

 

 

Технічне й 

програмне 

забезпечення/ 

обладнання 

Доступ до мережі Інтернет, ноутбук, планшет, смартфон або ПК. 

Система 

оцінювання та 

вимоги 

Загальна 

система 

оцінювання 

дисципліни 

У процесі вивчення дисципліни здійснюється поточний та 

підсумковий контроль знань студентів. 

Підсумкова залікова оцінка виставляється відповідно до сумарного 

рейтингу студента. 

QRCode: https://ieu.edu.ua/docs/pol-mark-esb.pdf 

 

За результатами поточного контролю протягом семестру студент 

може отримати максимально – 100 балів, мінімальна сума балів, що 

дозволяє студенту бути атестованим з дисципліни – 60 балів. 

https://ieu.edu.ua/docs/pol-mark-esb.pdf


Максимальна кількість балів за наступні види оцінювання 

становить: 

✓ модуль 1 = 50 балів; 

✓ модуль 2 = 50 балів. 

Співвідношення між національними та ECTS оцінками і 

рейтингом студента: QRCode:https://ieu.edu.ua/docs/pol-mark-

esb.pdf 

Умови допуску 

до 

підсумкового 

контролю  

Здобувач освіти отримує залік на останньому занятті з дисципліни 

за результатами поточного оцінювання. 

 

QRCode:https://ieu.edu.ua/docs/050.pdf 

Політика 

дисципліни 
Викладання навчальної дисципліни передбачає використання 

новітніх освітніх технологій, спрямованих на: підвищення рівня 

зацікавленості студентів до вивчення курсу; оволодіння 

теоретичними та практичними знаннями з дисципліни.  

З метою активізації навчально-пізнавальної діяльності студентів, 

при вивченні навчальної дисципліни,передбачено використання: 

➢ індивідуальної, парної, групової, контактної та змішаної форм 

навчання; 

➢ системи репродуктивних та інтерактивних методів, які є 

важливою складовою студентоцентрованої, компетентнісної та 

розвивальної педагогічних технологій. До них належать: метод 

мозкового штурму, метод евристичних запитань, кейс-стаді, 

мікровикладання, ділова гра, інтерв’ювання. 
Політика 

щодо 

пропусків 

занять та 

виконання 

завдань 

пізніше 

встановленого 

терміну 

Студент, який з поважних причин, підтверджених документально, 

не підлягав поточному контролю мас право пройти поточний 

контроль у двотижневий термін після повернення до навчання. 

Студент, що був відсутній на заняттях без поважних причин, не 

брав участі у заходах поточного контролю, не ліквідував 

академічну заборгованість, не допускається до підсумкового 

семестрового контролю знань з цієї дисципліни, а в день складання 

екзамену в екзаменаційній відомості науково-педагогічним 

працівником виставляється оцінка «недопущений». Повторне 

складання екзамену з дисципліни призначається за умови 

виконання всіх видів навчальної, самостійної (індивідуальної) 

роботи, передбачених робочою навчальною програмою 

дисципліни, i проводиться згідно із затвердженим директоратом 

графіком ліквідації академічної заборгованості.  

 

QRCode:https://ieu.edu.ua/docs/050.pdf 

Політика 

дотримання 

Учасники освітнього процесу керуються принципами академічної 

доброчесності QRCode:https://ieu.edu.ua/docs/011.pdf 

https://ieu.edu.ua/docs/pol-mark-esb.pdf
https://ieu.edu.ua/docs/pol-mark-esb.pdf
https://ieu.edu.ua/docs/050.pdf
https://ieu.edu.ua/docs/050.pdf
https://ieu.edu.ua/docs/011.pdf


академічної 

доброчесності 

Рекомендовані 

джерела 

інформації 

Основна література 

1. Сенишин О. С., Кривешко О. В. Маркетинг: навч. посібник. 

Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 

2020. 347 с. 

2. Маркетинг. Навчальний посібник / Старостіна А.О., Кравченко 

В.А., Пригара О.Ю., Ярош-Дмитренко Л.О. / За заг. ред. проф. 

Старостіної А.О. – К.: «НВП «Інтерсервіс», 2018. – 216 с.  

Додаткова література 

1. Кузнецов А. В. Маркетинг и менеджмент технического сервиса 

машин и оборудования: учеб. пособие / А. В. Кузнецов, В. А. 

Сакович, Н. И. Холод. – СПб.: Лань, 2015. – 272 c. 

2. Пилипчук В. П., Оснач О. Ф., Коваленко Л. П. Промисловий 

маркетинг: навч. посіб. – Київ: Центр навчальної літ., 2005. – 264 с. 

3. Управління продажем: навч. посіб. / О. В. Данніков, В. П. 

Пилипчук. – К.: КНЕУ, 2011. – 629 с. 

4. Маркетинг: теоретичні основи маркетингу: навч. посіб. / В. Б. 

Захожай, Л. В. Романова, Н. А. Головач та ін.; під кер. та наук. ред. 

В. Б. Захожая. – К.: ДП «Вид. дім «Персонал», 2015. -538 с. 

Додаткові інформаційні ресурси 

1. Верховна Рада України: офіційний веб-портал [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: http://www.rada.gov.ua/ 

2. Державна служба статистики України: офіційний сайт 

державного комітету статистики України [Електронний ресурс]: 

[Сайт]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/  

3. Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського 

[Електронний ресурс]: [Сайт]. – Режим доступу  

http://www.nbuv.gov.ua/  

4. Українська асоціація маркетингу, журнал «Маркетинг в 

Україні», «Маркетинг-газета» [Електронний ресурс]: [Сайт]. – 

Режим доступу http://www.uam.kneu.kiev.ua/ukr/index.php -  

5. Журнал «Маркетинг і менеджмент інновацій» [Електронний 

ресурс]: [Сайт]. – Режим доступу  http://mmi.fem.sumdu.edu.ua/  

6. Клуб маркетологов MarketingJazz [Електронний ресурс]: [Сайт]. 

– Режим доступу http://www.marketingclub.org.ua   

Поради з 

успішного 

навчання на 

курсі 

1. Якщо Ви бажаєте бути успішним в цій дисципліні, то: 

- визначте свою мету; 

- складіть собі чіткий графік; 

- наполегливо працюйте; 

- будьте впевненим і свідомим; 

- будьте креативним і активним. 

2. Середовище в аудиторії повинно бути дружнім, творчим, 

відкритим до конструктивної критики. На аудиторні заняття 

слухачі мають з’являтися вчасно відповідно до діючого розкладу 



занять, яке міститься на сайті університету. Під час занять усі його 

учасники мають дотримуватися вимог техніки безпеки. 

3. Від здобувачів очікується: базове розуміння маркетингу, а також 

обізнаність в питаннях товарної політики.  

 

Бажаю Вам завзятості, цілеспрямованості і оптимізму. І тоді 

успіх прийде сам! До зустрічі на заняттях! 

 


