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+380679123250 / +380990016989 Viber 

E-mail  bogdanavyshnivska@ieu.edu.ua  

Сторінка 

дисципліни 

QR Code: 

Форма 

підсумкового 

контролю  

Екзамен  

Коротка 

анотація 

дисципліни 

Навчальна дисципліна «Маркетинг» є нормативною, 

передбачена для підготовки бакалаврів галузі знань 07 

«Управління та адміністрування»,  спеціальності 075 

«Маркетинг» за освітньою програмою «Маркетинг».  

Курс передбачає формування знань щодо базових категорій 

маркетингу, методологічних аспектів організації маркетингової 

діяльності та її пріоритетів у сучасних умовах. 

Передумова 

вивчення 

дисципліни 

Базові знанні з дисциплін: економічна теорія, економіка 

підприємства, статистика, психологія, бухгалтерський облік, 

менеджмент 

Мета та цілі 

дисципліни  

Мета курсу – формування у майбутніх фахівців 

систематизованого комплексу знань щодо базових категорій 

маркетингу, методологічних аспектів організації маркетингової 

діяльності та її пріоритетів в сучасних умовах..  

Цілі курсу:  

• вивчення теоретичних понять категорій маркетингу та 

сучасних тенденцій у цій 

• галузі знань; опанування методологічного апарату 

організації маркетингової діяльності на підприємстві; 

• набуття здатності до творчого пошуку напрямків 

удосконалення маркетингової діяльності.. 

Результати 

навчання 

Отриманні знання дозволять студентам: 

• демонструвати знання та навики основ та принципів 

mailto:bogdanavyshnivska@ieu.edu.ua


провадження маркетингової діяльності; 

•  аналізувати і прогнозувати ринкові явища та процеси;  

• збирати та аналізувати необхідну інформацію, 

розраховувати економічні та маркетингові показники;  

• застосовувати інноваційні підходи щодо провадження 

маркетингової діяльності ринкового суб’єкта, 

• гнучко адаптуватися до змін маркетингового середовища;  

• виявляти навички самостійної роботи, гнучкого мислення, 

відкритості до нових знань. 

Кредити 

ECTS 

Дисципліна включає 4 кредити, 2 змістових модулів та іспиту 

після вивчення навчальної дисципліни. Загальна кількість годин 

– 120 (48 аудиторних і 72 годин самостійної роботи студента).  

Структура 

дисципліни 
Найменування тем Лекції Семінарські 

заняття 
/практичні / 
лабораторні 

Самостійна 
робота 

Змістовий модуль 1. 
Теоретико-методологічні 
основи маркетингу 

Тема 1. Сутність 
маркетингу та його сучасна 
концепція 

2 2 6 

Тема 2. Класифікація 
маркетингу. 

2 2 6 

Тема 3. Маркетингове 
середовище. 

2 2 6 

Тема 4. Структура 
маркетингової системи та 
особливості її 
функціонування 

2 2 6 

Тема 5. Вивчення потреб і 
поведінки споживачів та 
вибір цільових сегментів 
ринку. 

2 2 6 

Тема 6. Маркетингові 
дослідження 

2 2 6 

Змістовий модуль 2. 
Формування комплексу 
маркетингу та 
організація 
маркетингової діяльності 
підприємства 

Тема 7. Маркетингова 
товарна політика 

2 2 6 

Тема 8. Маркетингова 
цінова політика 

2 2 6 



Тема 9. Маркетингова 
політика збуту 

2 2 6 

Тема 10. Маркетингова 
комунікаційна політика 

2 2 6 

Тема 11. Планування 

маркетингової діяльності 

підприємства 

2 2 6 

Тема 12. Організація та 

контроль маркетингової 

діяльності підприємства. 
2 2 6 

 

Перелік 

обов’язкових 

завдань  

1. Тенденції розвитку економіки України. Стратегічний 

маркетинг як один з шляхів підвищення 

конкурентоспроможності української економіки. 

2. Взаємозв’язок принципів управління економікою та 

стратегічного маркетингу 

3. Ланцюг: потреби, цінності, товари, ринки. Класифікаця 

потреб 

4. Стратегічний маркетинг як перша стадія життєвого циклу 

товару і перша загальна функція управління. 

5. Класифікація об’єктів стратегічного маркетингу. 

6. Поняття “конкуренція”, “якість”, “конкурентоспроможність”, 

“конкуренті переваги”, їх значення в системі стратегічного 

маркетингу. 

7. Вимірювання конкурентоспроможності товару 

8. Вимірювання конкурентоспроможності країни на 

міжнародному ринку 

9. Стандартизація як один з інструментів управління 

конкурентоспроможністю. 

10. Конкурентні переваги підприємства: суть, класифікація, 

управління. 

11. Сутність системного підходу та його роль у стратегічному 

маркетингу 

12.  Основні властивості та класифікація систем 

13.  Правила застосування системного підходу 

14.  Маркетинговий, функціональний та інші наукові підходи до 

управління в системі стратегічного маркетингу. 

15.  Структура системи стратегічного маркетингу 

16. Підсистема наукового супроводу, цільова та забезпечуюча 

підсистеми в стратегічному маркетингу 

17. Суть і види цін в системі стратегічного маркетингу. 



18. Міжнародна практика формування цін 

19. Фактори ціноутворення та методи прогнозування цін. 

20. Вибір стратегії ціноутворення 

21. Місія підприємства, маркетингова ціль. Абсолютна і 

відносна ринкова частка 

22. Поняття про стратегічний господарський підрозділ, його 

ознаки 

23. Фактори маркетингового мікросередовища фірми 

24. Фактори маркетингового макросередовища фірми 

25. SWOT-аналіз, етапи його проведення, значення для 

подальшої діяльності фірми 

26. Фактори та критерії сегментації. Принципи ефективної 

сегментації 

27. Стратегія недиференційованого, диференційованого та 

концентрованого маркетингу. Суть. Види. Приклади 

застосування. 

28. Оцінка сегментів у процесі вибору цільових ринків 

29.  Маркетингові стратегії вибору цільового ринку 

30. Маркетингові стратегії диференціації. Їх види, особливості 

застосування. 

Перелік 

вибіркових 

завдань 

1. Сучасний стан та тенденції розвитку маркетингу у 

розвинених країнах. 

2. Класифікація конкурентних переваг об’єктів. 

3. Конкурентоспроможність в системі стратегічного маркетингу 

4. Проблеми підвищення конкурентоспроможності українських 

продовольчих товарів на зарубіжних ринках. 

5. Елементи товарної диференціації. 

6.  Порівняльна характеристика методів управління в системі 

стратегічного маркетингу. 

7. Правове регулювання діяльності підприємств в Україні у 

контексті формування стратегії організації. 

8. Критерії вибору певного виду цінової політики підприємства. 

9. Інформаційне забезпечення стратегічного маркетингу. 

10. Управління якістю товару в системі стратегічного 

маркетингу. 

11.  Методи прогнозування у стратегічному маркетингу. 

12.  Стратегічні рішення щодо збуту товару 

13.  Застосування стратегії диверсифікації в українських умовах 

14.   Методи оптимізації управлінських рішень 



15.  Розробка нормативів конкурентоспроможності товарів. 

16.  Методичні основи формування стратегії організації 

17.  Класифікація інновацій в системі стратегічного маркетингу  

18.  Розробка стратегічного управлінського рішення та 

оперативне управління виконанням стратегії організації 

19.  Стратегії розробки нових товарів 

20. Стратегії брендингу 

Ознаки 

дисципліни 
Термін 
викладання 

Семестр Міжнародна 
дисциплінарна 
інтеграція 

Курс рік 
(навчання) 

Цикли: 

загальної 

підготовки/ 

професійної 

підготовки/ 

вільного 

вибору 

1 семестр 1 семестр так 1 курс 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 залікова 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. 

Поточна успішність за участь у практичних заняттях і 

самостійна робота студентів за модуль 1і  модуль 2 – загальна 

кількість 40 балів 

Модуль 1 (теми 1-6) – модульна контрольна робота – загальна 

кількість – 30 балів 

Модуль 2 (теми 7-12) – модульна контрольна робота –  загальна 

кількість – 30 балів 

 

Співвідношення між національними та ECTS оцінками і 

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

esb.pdf 

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


 

Умови допуску 

до 

підсумкового 

контролю  

До підсумкового модульного контролю допускаються студенти, 

які відвідали усі передбачені навчальною програмою з 

дисципліни аудиторні навчальні заняття, та при вивченні модуля 

набрали кількість балів, не меншу за мінімальну – 30 балів. 

Загальна сума балів становить 100. Сумарна оцінка за вивчення 

дисципліни виставляться за національною та європейською 

шкалою.  

 

Залік відбувається у формі тестових завдань. Тестові запитання 

складено відповідно до програми курсу. Залік проводиться 

згідно з розкладом. 

  

 

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

 

Політика 

дисципліни 

Для активізації навчально-пізнавальної діяльності студентів при 

вивченні дисципліни здійснюються проблемні лекції, 

презентації, кейси, робота в малих групах та семінари-дискусії, 

що використовують мультимедійне техніко-програмне 

забезпечення. 

Для студентів: 

✓ студенти мають бути чесними та відповідальними, 

ретельно готуватись до практичних занять, докладати зусиль 

до своєчасного виконання всіх завдань, складання заліків та 

екзаменів; 

✓ активно займатися самостійною роботою, використовуючи 

методичні посібники, рекомендації викладачів, додатково 

опрацьовувати нову літературу, використовувати усі 

можливості для отримання необхідних знань; 

✓ уникати створення конфліктних ситуацій, а в разі 

виникнення таких ситуацій врегульовувати їх на засадах 

поваги й толерантності. 

Для викладачів: 

✓ спілкування із студентами має бути з урахуванням гідності та 

честі, враховуючи стать, вік, національні чи релігійні ознаки; 

✓ в однаковій мірі доброзичливо відноситися до всіх осіб, що 

навчаються і вимогливість до них має бути обґрунтованою й 

об’єктивною;  

✓ підвищувати мотивацію до навчання, уникати суджень, які 

принижують гідність осіб, що навчаються та їх інтелект. 

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


✓ викладач є прикладом для наслідування у студентів;  

✓ бути чесним і справедливим, не допускати створення ситуації 

щодо передбачає будь-які прояви корупції. 

Політика 

щодо 

пропусків 

занять та 

виконання 

завдань 

пізніше 

встановленого 

терміну 

Студент, який з поважних причин (підтверджено 

документально) пропустив заняття і проходив поточний 

контроль, має право пройти поточний контроль у двотижневий 

термін після повернення до навчання. 

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

допускається до підсумкового семестрового контролю знань з 

цієї дисципліни.  

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. Котлер Ф. Маркетинг від А до Я. 80 концепцій, який має знати 

кожен менеджер. -  Альпіна Паблішер Україна. - 2021. -  252 с. 

2. Батченко Л. В., Бондар І. С., Русавська В. А. Бізнес-

комунікації в міжнародному менеджменті : навч. посіб. / Л. В. 

Батченко, І. С. Бондар, В. А. Русавська. – Київ: Видавництво 

Ліра-К, 2017.– 300с. 

 

Додаткова література 

1. Зозульов О. В., Царьова Т.О. Функціонально-структурна 

модель товару як основа для стрес-тестування маркетингової 

бізнес-моделі компанії // Економічний вісник Національного 

технічного університету України "Київський політехнічний 

інститут". – 2018. – №15. – C. 382-391. 

2. Маркетинг : навчальний посібник / Л.Л. Калініченко, Є.В. 

Кильницька ;Міністерство освіти і наки України, Харківський 

національний університет будівництва та архітектури. - Харків 

: Панов А. М., 2017. - 168 с  

 

 

Додаткові інформаційні ресурси: 

1. http://www.autosystems.com.ua  – інформаційно-пошукова 

система по підприємствах, фірмах і організаціях, які працюють 

на ринку України (Маркетинг термінал-2000); 

2. http://barhan.pol1/ava,ua/marek/  – розділ маркетинг і 

https://ieu.edu.ua/docs/050.pdf
https://ieu.edu.ua/docs/011.pdf
http://www.autosystems.com.ua/
http://barhan.pol1/ava,ua/marek/


реклама: теорія, практичні поради; 

3. http://www.customs.gov.ua  (Державна митна служба 

України); 

4. http://www.dssu.gov.ua  (Державний комітет України з 

питань технічного регулювання та споживчої політики); 

5. http://www.obriy-marketing.kiev.ua  – маркетинг для 

ефективного просування на ринку товарів і організацій (Обрій-

маркетинг); 

6. http://www.mr.com.ua  – «Маркетинг і реклама» – 

український професіональний журнал; 

7. http://udc.com.ua/  – проект про бізнес-технології, головні 

теми: кооперація, системи управління якістю, маркетинг і 

Internet, дисконтна програма; 

8. http://www.i2.com.ua  – Бібліотека інтелектуальні системи 

прогнозування: фінанси, валюта, економіка, маркетинг, 

менеджмент, цінні папери, біржі; 

Поради з 

успішного 

навчання на 

курсі 

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

2. - визначте свою мету 

3. - складіть собі чіткий графік 

4. - наполегливо працюйте 

5. - будьте впевненим і свідомим 

6. - будьте креативним і активним 

 

 

Тому я бажаю Вам завзятості, цілеспрямованості і оптимізму. І 

тоді успіх прийде сам! До зустрічі на заняттях! 

 

http://www.customs.gov.ua/
http://www.dssu.gov.ua/
http://www.obriy-marketing.kiev.ua/
http://www.mr.com.ua/
http://udc.com.ua/
http://www.i2.com.ua/

