
SYLLABUS 

 

Дисципліна Маркетинг відносин в управлінні підприємством 

Викладач Васюткіна Наталія Володимирівна 

 

Профайл 

викладача  

QR Code:  

Консультації: 

Очні 

консультації 

Онлайн 

консультації  

 

 

Четвер 10:00-11:00 

 

Четвер 11:00-12:00 

Контактний 

телефон 

 +30671859140 Viber 

E-mail  nataliyavasyutkina@ieu.edu.ua 
Сторінка 

дисципліни 

QR Code: 

Форма 

підсумкового 

контролю  

Залік 

Коротка 

анотація 

дисципліни 

Дисципліна «Маркетинг відносин в управлінні 

підприємством» передбачена для магістрів галузі знань 07 

«Управління та адміністрування», спеціальності 075 «Маркетинг» 

за освітньою програмою «Маркетинг та рекламний бізнес».  

Навчальна дисципліна «Маркетинг відносин в управлінні 

підприємством» є вибірковою, передбачає формування спеціальних 

знань щодо додаткових категорій маркетингу, методологічних 

аспектів організації маркетингової діяльності в системі взаємодії на 

підприємстві. 

Передумова 

вивчення 

дисципліни 

Вивчення дисципліни забезпечує одержання необхідних 

теоретичних знань та практичних навиків з питань взаємодії 

виробничо-господарської і комерційної діяльності та процесів 

управління взаємозв’язками в маркетингу. Навчальна дисципліна  

«Маркетинг відносин в управлінні підприємством» базується на 

знаннях таких дисциплін: «Маркетинг», «Стратегічний маркетинг», 

«Інноваційний маркетинг» 

Мета та цілі 

дисципліни  

     Мета курсу є формування у студентів сучасного наукового 

світогляду та системи спеціальних знань у сфері маркетингу 

відносин, вироблення вмінь та навичок в області побудови 

ефективної системи взаємодії на підприємстві та основні процеси 

управління взаємовідносинами в бізнес середовищі 

Цілі курсу передбачають ознайомлення студентів з:  

- завданнями та цілями маркетингу відносин, його зв’язки зі 

стратегічним маркетингом та іншими видами діяльності 



підприємства; 

- особливостями тактики та поведінки щодо утримання 

прихильності і лояльності покупця; 

- розуміння  принципів розвитку довгострокової взаємодії 

партнерів; 

- знання  моделей та методів формування взаємовідносин в бізнес 

середовищі; 

- розуміння і володіння методами оцінки перспектив стратегічних 

напрямів розвитку маркетингу відносин; 

Результати 

навчання 

ПРН 8. Використовувати методи міжособистісної комунікації в 

ході вирішення колективних задач, ведення переговорів, наукових 

дискусій у сфері маркетингу.  

ПРН10. Обґрунтовувати маркетингові рішення на рівні ринкового 

суб’єкта із застосуванням сучасних  управлінських принципів, 

підходів, методів, прийомів.  

ПРН 14. Формувати маркетингову систему взаємодії, будувати 

довгострокові взаємовигідні відносини з іншими суб’єктами ринку. 

Кредити 

ECTS 

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

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

аудиторних і 58 – самостійної роботи студента).  

Структура 

дисципліни Назви змістових 

розділіві тем 

Кількість годин 

денна форма заочна форма 

усього 

у тому числі 

усього 

у тому числі 

л п 
ла

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. Теоретико-методологічні основи маркетингу відносин в 

управлінні підприємсвом 

Тема 1.  

Теоретичні 

основи концепції 

маркетингу 

відносин  

20 2 2 - - 16 20     20 

Тема 2.  

Внутрішній 

маркетинг в 

управлінні 

підприємством 

20 

4 4 - - 12 20 2 2   16 

Тема 3. 

Інструменти 

маркетингу 

відносин 

10 

2 2 - - 6 10     10 

Разом за змістовим 

розділом 1 
50 

8 8   34 50 2 2   46 

Змістовий модуль 2. Особливості побудови управлінських відносин на підприємстві 

Тема 4. 

Задоволеність 

клієнтів в 

маркетингу 

10 

2 2 - - 6 10     10 



взаємин 

Тема 5. 

Відносини 

«службовець-

клієнт» 

10 

2 2 - - 6 10     10 

Тема 6. 

Переговорний 

процес 

10 

2 2 - - 6 10  2   8 

Тема 7. 

Особливості 

маркетингу 

взаємовідносин в 

Україні 

10 2 2 - - 6 10     10 

Разом за змістовим 

розділом 2 
40 8 8   24 40  2   38 

Усього годин 
90 

1

6 

1

6 
- - 58 90 2 4   84 

 

Перелік 

обов’язкових 

завдань  

1. Організація внутрішнього маркетингу на підприємстві 

2. Побудова дерева «Момент істини» 

3. Визначення моделі управлінських відносин 

4. Переговори та комунікація 

5. Побудова програми підвищення лояльності клієнтів 

Перелік 

вибіркових 

завдань 

1. Наукові школи маркетингу відносин 

2. Роль програм лояльності в маркетингу відносин. 

3. Задоволеність клієнтів та інструменти її досягнення. 

4. Вітчизняні дослідження у сфері маркетингу відносин.  

5. Приклади компаній, що використовують внутрішній маркетинг 

на підприємстві. 

Ознаки 

дисципліни 
Термін викладання 

 

Міжнародна 
дисциплінарна 

інтеграція 

Курс рік 
(навчання) 

Цикли: загальної 

підготовки/ 

професійної 

підготовки/ вільного 

вибору 

1 семестр так 1 рік Цикл вільного вибору 

 

 

Технічне й 

програмне 

забезпечення/ 

обладнання 

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

Система 

оцінювання та 

вимоги 

Загальна 

система 

оцінювання 

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 

 

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


дисципліни 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: 

✓ 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:  

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.  

 

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


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 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. Балабанова Л.В. Маркетинг взаємодії: навч. посібник. Д.: 

ДонНУЕТ, 

2015. 348с. 

2. Парсяк  В. Н. Маркетинг: сучасна концепція та технології 

[Текст] : підручник. Херсон : Олді-плюс, 2015. 326 с. 

3. Котлер Ф. Основы маркетинга : краткий курс ; пер. с англ. М. 

: Вильямс, 2015.  488 с. 

Додаткова література 

4. Васюткіна Н.В. Маркетинг взаємовідносин та партнерської 

взаємодії підприємств: концептуальні підходи, сучасні 

інструменти.  Економіка та управління.  2019. № 1. С.5-15 

5. Вхідний маркетинг. Вид-во: Фабула, 2020. 240 с. 

6. Гриценко Т., Гриценко С., Іщенко Т.Етика ділового 

спілкування. Вид-во: Центр наукової літератури, 2019. 344с. 

 

 

Додаткові інформаційні ресурси 

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

projects/ marketing-in-ua/arhive.php 

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

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

fem.sumdu.edu.ua/ 

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

opu. com.ua/index.php/mdt 

Журнал «Соціология: теорія, методи, маркетинг». URL: http:// 

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


stmm.in.ua. 

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

ua/magazine-list 

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

produktov/ 

8. Щотижневик «Бізнес». URL: http://advertising.ua/mass-media 

/1918/ rus/ 9. Українська асоціація маркетингу. URL: 

https://.uam.in.ua 

 

 

Поради з 

успішного 

навчання на 

курсі 

Якщо Ви бажаєте успішно опанувати всі інструменти  побудови, 

підтримки та розширення міцних довгострокових, 

взаємовигідних відносин  в управлінні підприємством, то: 

- налаштуйтесь на розуміння глибокої суті побудови взаємин і 

визначте ключові свої цілі для цього курсу; 

- розподіліть зусилля і складіть собі чіткий план вивчення 

дисципліни; 

- системно і наполегливо працюйте; 

- будьте організованим і свідомим; 

- проявляйте  активність, креативність. 

                                                                 До зустрічі на заняттях! 

 
 


