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Дисципліна «Маркетинговий менеджмент» передбачена для 

магістрів галузі знань 07 «Управління та адміністрування», 

спеціальності 075 «Маркетинг» за освітньою програмою 

«Маркетинг та рекламний бізнес».  

Навчальна дисципліна «Маркетинговий менеджмент» є 

обов’язковою, передбачає формування спеціальних знань щодо 

методологічних аспектів організації, планування, реалізації та 

контролю функцій управління процесами маркетингової діяльності 

підприємства. 

 

Передумова 

вивчення 

дисципліни 

Навчальна дисципліна «Маркетинговий менеджмент» базується на 

знаннях таких дисциплін, як «Стратегічний маркетинг», 

«Інноваційний маркетинг», «Рекламний менеджмент», «Маркетинг 

відносин в управлінні підприємством» 

Мета та цілі 

дисципліни  

     Мета курсу є формування знань з організації, планування, 

реалізації та контролю, функцій управління процесами 

маркетингової діяльності підприємства. 

Цілі курсу передбачають ознайомлення студентів з:  

- теоретичними підходами щодо розуміння маркетингового  

менеджменту, проблем і заходів впровадження маркетингового 

менеджменту в ринкових умовах; 

− теоретико-методологічних основ побудови процесу 

маркетингового менеджменту на підприємстві; 

− концептуальних основ організації маркетингового менеджменту; 



− теоретико-методичними засадами створення маркетингових 

організаційних структур на підприємстві; 

− сутністю і системою маркетингового планування; 

− сутністю і змістом корпоративних, конкурентних стратегій та 

стратегій маркетингу, а також особливостей маркетингових 

стратегій для великих, середніх та малих підприємств; 

− теоретико-методичними підходами щодо маркетингового 

стратегічного, тактичного й оперативного планування; 

− сутністю, змістом, завданнями та алгоритмами розроблення 

маркетингових програм; 

− розуміння системи контролю та аналізу маркетингової діяльності 

Результати 

навчання 

ПРН1. Знати і вміти застосовувати у практичній діяльності сучасні 

принципи, теорії, методи і практичні прийоми маркетингу.  

ПРН2. Вміти адаптовувати і застосовувати нові досягнення в теорії 

та практиці маркетингу для досягнення конкретних цілей і 

вирішення задач ринкового суб’єкта.  

ПРН4. Вміти розробляти стратегію і тактику маркетингової 

діяльності з урахуванням крос-функціонального характеру її 

реалізації.  

ПРН6. Вміти підвищувати ефективність маркетингової діяльності 

ринкового суб’єкта на різних рівнях управління, розробляти 

проекти у сфері маркетингу та управляти ними.  

ПРН7. Вміти формувати і вдосконалювати систему маркетингу 

ринкового суб’єкта 

ПРН9. Розуміти сутність та особливості застосування 

маркетингових інструментів у процесі прийняття маркетингових 

рішень.  

ПРН10. Обґрунтовувати маркетингові рішення на рівні ринкового 

суб’єкта із застосуванням сучасних управлінських принципів, 

підходів, методів, прийомів.  

ПРН11. Використовувати методи маркетингового стратегічного 

аналізу та інтерпретувати його результати з метою вдосконалення 

маркетингової діяльності ринкового суб’єкта.  

ПРН12. Здійснювати діагностування та стратегічне й оперативне 

управління маркетингом за для розробки та реалізації 

маркетингових стратегій, проектів і програм.  

ПРН13. Керувати маркетинговою діяльністю ринкового суб’єкта, а 

також його підрозділів, груп і мереж, визначати критерії та 

показники її оцінювання. 

 

Кредити 

ECTS 

Дисципліна включає 5 кредити, 2 змістові модулі, залік, як форму 

підсумкового контролю. Загальна кількість годин – 150 (з них: 40– 

аудиторних і 110 – самостійної роботи студента).  

 



Структура 

дисципліни 
Назви змістових 

розділів і тем 

Кількість годин 

денна форма заочна форма 

усьо

го 

у тому числі 

усього 

у тому числі 

л п 

л

а

б

. 

ін

д. 
с. р. л п 

ла

б. 

ін

д. 

с. 

р. 

1 
2 3 4 5 6 7 8 9 

1

0 
11 12 13 

Змістовий модуль 1. Сутність і організаційні складові маркетингового 

менеджменту на підприємстві 

Тема 1. Розуміння 

маркетингового 

менеджменту 

14 2 - - - 12 14     14 

Тема 2. Процес 

маркетингового 

менеджменту 

14 

2 2 - - 10 16 2    14 

Тема 3. 

Організація 

маркетингового 

менеджменту 

14 

2 2 - - 10 16 2    14 

Тема 4. Створення 

маркетингових 

організаційних 

структур на 

підприємстві 

14 

2 - - - 12 14     14 

Тема 5. Сутність і 

система 

маркетин-гового 

планування 

14 

2 2 - - 10 14  2   12 

Модульний контроль  

№1 
2 - 2 - - -       

Разом за змістовим 

розділом 1 
72 10 8 - - 54 74 4 2   68 

Змістовий модуль 2. Складові реалізації маркетингового менеджменту на 

підприємстві 

Тема 6. Стратегії 

маркетингу 
14 2 - - - 12 14     14 

Тема 7. 

Маркетингове 

стратегічне 

планування 

16 4 - - - 12 16 2    14 

Тема 8. Розробка  

маркетингових 

програм 

16 4 2 - - 10 18 2 2   14 

Тема 9. Тактичне та 

оперативне 

планування 

маркетингу 

14 2 2 - - 10 14     14 

Тема 10. Контроль 

маркетингової 

діяльності 

підприємства 

16 2 2 - - 12 14     14 

Модульний контроль 

№2 
2 - 2 - - -       



Разом за змістовим 

розділом 2 
78 14 8 - - 56 76 4 2   70 

Усього годин 150 24 16 - - 110 150 8 4   138 
 

Перелік 

обов’язкових 

завдань  

1. Аналіз моделі маркетингового менеджменту для будь-якого 

підприємства за визначеними  елементами 

2. Етапи процесу стратегічного плану і види робіт, що мають 

значення на визначених етапах 

3. Розробити план впровадження маркетингового менеджменту на 

підприємстві. 

4. Розробка маркетингової стратегії на підприємстві, з проведенням 

різних видів аналізів – портфельний, матричний. 

5. Розробити маркетингові тактичні і оперативні плани маркетингу 

на підприємстві. 

Перелік 

вибіркових 

завдань 

1. Маркетинговий менеджмент як наука, як процес практичної 

діяльності, як мистецтво. 

2. Управління реалізацією стратегічного плану 

3. Науковий підхід до обґрунтування управлінського рішення 

4. Методи узгодження розроблених маркетингових планів. 

5. Розробити тактику маркетингової діяльності підприємства, 

застосовуючи етапи процесу управління маркетингу. 

Ознаки 

дисципліни 
Термін викладання 

 

Міжнародна 
дисциплінарна 

інтеграція 

Курс рік 
(навчання) 

Цикли: загальної 

підготовки/ 

професійної 

підготовки/ вільного 

вибору 

2 семестр так 1 рік Цикл професійної  

підготовки 

 

 

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 екзаменаційна оцінка виставляється відповідно до 

сумарного рейтингу студента.  

QR Code: 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. 

Максимальна кількість балів за наступні види оцінювання 

становить: 

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


✓ модуль 1 = 30 балів; 

✓ модуль 2 = 30 балів; 

✓ семестровий екзамен = 40 балів. 

Співвідношення між національними та ECTS оцінками і 

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

esb.pdf 

 

Умови допуску 

до 

підсумкового 

контролю  

Мінімальна кількість балів, яку повинен набрати здобувач освіти за 

поточну навчальну діяльність за семестр для допуску до 

підсумкового контролю – 36 балів. Оцінка за дисципліну 

визначається як сума підсумкового балу за поточну діяльність та 

балу за підсумковий контроль і виражається за багатобальною 

шкалою. 

Оцінка з дисципліни, яка завершується заліком, визначається як 

сума балів  за поточну навчальну діяльність (не менше 36), бали за 

індивідуальну самостійну роботу здобувача освіти (не більше 6) та 

балів за екзамен (не менше 24). 

Загальний бал з дисципліни становить 100. Сумарна оцінка за 

вивчення дисципліни виставляється за національною та 

європейською шкалою.      

Підсумковий контроль у формі заліку проводиться після 

завершення вивчення усіх тем дисципліни і складається 

здобувачами освіти у період екзаменаційної сесії. Залік 

проводиться згідно з розкладу на останній парі навчального 

семестру. 

QR Code: https://ieu.edu.ua/docs/050.pdf  

 

Політика 

дисципліни 

З метою активізації навчально-пізнавальної діяльності студентів, 

при вивченні навчальної дисципліни, передбачено використання 

наступних методів навчання:  

лекції (бесіди і презентації), практичні заняття, інтерактивні 

заняття (робота в малих групах, кейс-методи, ділові ігри, творчі 

завдання, тренінги, мозковий штурм, семінари з мультимедійними 

презентаціями студентів та ін.), індивідуальні заняття, консультації 

з викладачами, самонавчання на основі конспектів, посібників та 

іншої рекомендованої літератури, навчальних мультимедійних 

матеріалів, через електронне навчання  в  системі Google Classroom.  

 

Політика 

щодо 

пропусків 

занять та 

виконання 

завдань 

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 

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


пізніше 

встановленого 

терміну 

семестрового контролю знань з цієї дисципліни, а в день складання 

екзамену в екзаменаційній відомості науково-педагогічним 

працівником виставляється оцінка «недопущений». Повторне 

складання заліку 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.  

QR Code: https://ieu.edu.ua/docs/050.pdf  

Політика 

дотримання 

академічної 

доброчесності 

Учасники освітнього процесу керуються принципами академічної 

доброчесності QR Code: https://ieu.edu.ua/docs/011.pdf  

Рекомендовані 

джерела 

інформації 

Основна література 

1. Бондаренко В.М., Поліщук І.І., Шарко В.В. Маркетинговий 

менеджмент: Навчальний посібник. - Вінниця: Видавничо-

редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2016. 224 с.  

2. Маркетинговий менеджмент: навчальний посібник / За ред. 

Штефанича Дмитра Андрійовича. Тернопіль: Економічна 

думка, 2015. 241 с. 

3. Маркетингова діяльність підприємств: сучасний зміст: 

монографія / ред. Н.В. Карпенко. К.: Центр учбової 

літератури, 2016. 251 с. 

Додаткова література 

4. Васюткіна Н.В. Марченко С.В. Оцінювання ефективності 

маркетингу в збутовій діяльності підприємств. Науковий 

вісник ПУЕТ. Серія «Економічні науки»,  № 2(103) 2021, С. 

111-120 

5. Карбовська Л.О. Братусь Г.А. Васюткіна Н.В. Концептуальна 

модель інтеграції системи соціально відповідального 

маркетингу в стратегію управління промисловим 

підприємством. Наукові праці МАУП. 2019. №2 (58). С.48-56 

6. Крикавський Є. В., Дейнега І.О., Дейнега О.В., Лорві І.Ф. 

Маркетинговий менеджмент: навч. посібник: Видавництво 

Львівської 

політехніки, 2014. 380 с. (Серія Світ маркетингу та 

логістики». Вип.8). 

7. Васюткіна Н.В. Маркетинг цінностей як домінанта розвитку 

суб’єктів господарювання. Східна Європа: економіка, бізнес 

та управління (електронне фахове наукове видання). 2018. 

№2(13). С.61-68 

8. Васюткіна Н.В.  Реалізація новітніх маркетингових концепцій 

в діяльності підприємств в умовах глобалізації. V 

Міжнародна науково-практична інтернет конференція 

https://ieu.edu.ua/docs/050.pdf
https://ieu.edu.ua/docs/011.pdf


«Маркетингова освіта в Україні» 7-8 жовтня 2021.р URL: 

https://ir.kneu.edu.ua/bitstream/handle/2010/36749/Mou_21-

82.pdf?sequence=1&isAllowed=y 
9. Васюткіна Н. В., Кондратюк О. І.  Маркетингове планування як 

необхідність в сучасних умовах господарювання. Corporate 
governance: strategies, processes, technology: V International scientific 
conference (October 22-23, 2021. Leipzig, Germany). Riga, Latvia : 
“Baltija Publishing”, 2021. С. 60-65 

Додаткові інформаційні ресурси 

1.  Державний комітет статистики України. URL: https:// 

ukrstat.gov.ua 

2. Журнал «Маркетинг в Україні». URL: http://uam.in.ua/rus/ 

projects/ marketing-in-ua/arhive.php 

3. Журнал «Маркетинг і реклама». URL: https://mr.com.ua 40. 

Журнал «Маркетинг і менеджмент інновацій». URL: http:// mmi. 

fem.sumdu.edu.ua/ 

4. Журнал «Маркетинг і цифрові технології». URL: http://mdt-

opu. com.ua/index.php/mdt 

5. Журнал «Маркетинг и маркетинговые исследования». URL: 

http:// www.marketingandresearch.ru Журнал «Соціология: теорія, 

методи, маркетинг». URL: http:// stmm.in.ua. 

6. Журнал «Маркетинговые коммуникации». URL: https:// 

grebennikon.ru/journal-1.html#volume2019-4 

7. Журнал «Мир упаковки». URL: http:// packaging. com. 

ua/magazine-list 

8. Журнал «Мир продуктов». URL: https://journals.ua/prof/mir-

produktov/ 
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Поради з 

успішного 

навчання на 

курсі 

Менеджмент – це впершу чергу про управління, маркетинг -  це 

про креативність та  гнучкість, системність, цілісність мислення. 

Тому якщо бажаєте бути успішними в опануванні цієї 

дисципліні, то: 

- визначте свою мету; 

- налаштуйте графік управління своїм часом; 

- наполегливо працюйте; 

- будьте креативним і активним. 

- розвивайте системність, гнучкість, цілісність мислення 

 

Тому я бажаю Вам завзятості, цілеспрямованості і оптимізму. І 

тоді успіх прийде сам! До зустрічі на заняттях! 
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