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Дисципліна Вступ до спеціальності «Маркетинг» 

Викладач К.е.н., доц., Вишнівська Богдана Вікторівна   

Профайл 

викладача  

QR Code:  

Консультації

: 

Очні 

консультації 

Онлайн 

консультації  

 

 

 

Вівторок 14:00-15:00 

 

П’ятниця 14:00-15:00 

Контактний 

телефон 

+380679123250 / +380990016989 Viber 

E-mail  bogdanavyshnivska@ieu.edu.ua  

Сторінка 

дисципліни 

QR Code: 

Форма 

підсумкового 

контролю  

Залік  

Коротка 

анотація 

дисципліни 

Дисципліна «Вступ до спеціальності «Маркетинг» передбачена 

для підготовки бакалаврів галузі знань 07 «Управління та 

адміністрування»,  спеціальності 075 «Маркетинг» за освітньою 

програмою «Маркетинг». У сучасних умовах глобальних зрушень 

у житті нашої держави актуальним є формування у студентів 

загального уявлення про структуру, зміст, характер і специфіку 

їхньої майбутньої професійної діяльності, ознайомлення зі 

змістом та основними формами навчання у вищому закладі 

освіти, видами і формами перевірки й оцінки знань, умінь та 

навичок. 

Передумова 

вивчення 

дисципліни 

Атестат про повну загальну середню освіту, сертифікати ЗНО. 

Вступні екзамени з фаху. Решта вимог визначаються правилами 

прийому на освітньо-професійну програму бакалавра 

Мета та цілі 

дисципліни  

Мета курсу передбачає ознайомлення студентів із основними 

аспекти ринкової економіки, структурою та інфраструктурою 

ринку, системою управління підприємством; формування знань 

щодо базових категорій маркетингу, методологічних аспектів 

організації маркетингової діяльності та її пріоритетів у сучасних 

умовах.  

Цілі курсу:  

• ознайомлення студентів з видами, сутністю та завданнями 

маркетингу як на рівні окремого підприємства, так і в сучасній 

економічній системі;  

• вивчення процесів історичного розвитку та становлення 

mailto:bogdanavyshnivska@ieu.edu.ua


маркетингу; ознайомлення з основними напрямами та видами 

професійної діяльності фахівця з маркетингу; 

• ознайомлення із системою та інституціями одержання 

маркетингових знань;  

• представлення студентській аудиторії теоретичних надбань 

маркетингової науки та ознайомлення з науковою спадщиною 

вітчизняних і закордонних вчених-маркетологів; 

• сприяти формуванню особистості майбутнього бакалавра, 

розвитку його культури, ерудиції. 

Результати 

навчання 

Отриманні знання дозволять студентам: 

• знати сутність та завдання маркетингу як навчальної 

дисципліни, прикладної функції сучасного підприємництва та 

науки; 

• розуміти функції та завдання основних підрозділів 

маркетингових служб та окремих працівників; 

• аналізувати тенденції становлення та розвитку маркетингу як 

науки та здобутки провідних вчених маркетологів. 

• свідомо виокремлювати маркетингові функції з-поміж інших 

бізнесових функцій підприємства; 

• правильно користуватися бібліотечним фондом щодо пошуку та 

вибору необхідної навчальної літератури; 

• здійснювати пошук навчальних, наукових і прикладних 

матеріалів у пошукових системах електронних мереж. 

Кредити 

ECTS 

Дисципліна включає 4 кредити, 3 змістових модулів та заліку 

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. 
Генезис маркетингу 

Тема 1. Формування теорії 
маркетингу. 

2 2 6 

Тема 2. Аспекти маркетингу. 2  4 

Тема 3. Еволюція 
економічної теорії – основа 
виникнення та розвитку 
теорії маркетингу.  

2 2 6 

Тема 4. Історія розвитку 
маркетингу.  

2  4 

Тема 5. Концепції 2 1 4 



маркетингу. 

Тема 6. Категорії 
маркетингу. 

2 1 4 

Змістовий модуль 2. 
Основи маркетингу 

Тема 7. Комплекс 
маркетингу 

2 2 6 

Тема 8. Еволюція концепції 
«4Рs». 

2 2 4 

Тема 9.  Нові «літерні» 
концепції маркетингу. 

2  4 

Тема 10. Сутність і 
структура маркетингового 
середовища 

2  4 

Тема 11. Зміст та методи 

вивчення і аналізу ринкової 

ситуації 

2 1 4 

Змістовий модуль 3. 

Організації  маркетолога 

Тема 12.  Становлення 

ринкової економіки в 

Україні. Посилення 

конкуренції на ринку. 

2 1 6 

Тема 13. Соціальна 

відповідальність і етика 

маркетингу. 
2 2 4 

Тема 14. Професійно-
кваліфікаційна 
характеристика фахівця з 
маркетингу, його роль в усіх 
сферах діяльності 

2  4 

Тема 15. Посадова 
інструкція маркетолога 

2 1 4 

Тема 16. Організація праці 
маркетолога  2 1 4 

 

Перелік 

обов’язкових 

завдань  

1. Обґрунтуйте необхідність маркетингу в період економічної 

нестабільності. 

2. Дайте визначення ринкової концепції конкуренції. 

3. Обґрунтуйте актуальність і мету підготовки маркетологів. 

4. Дайте професійно-кваліфікаційну характеристику фахівця з 

маркетингу. 

5. Роль маркетолога в усіх сферах діяльності. 

6. Функціональні обов’язки маркетолога. 

7. Сформулюйте кваліфікаційні вимоги до маркетологів: вимоги 



до знань, умінь, навичок. 

8. Поясніть, що таке соціальні функції маркетологів. 

9. Основні види діяльності та посади, які може обіймати 

спеціаліст з маркетингу. 

10. У чому особливості маркетингу як наукової дисципліни? 

11. Поясніть, чи існує взаємозв’язок сучасних теорій ринкової 

економіки з практичними ситуаціями. 

12. У чому ви бачите канони і творчість у маркетингу? 

13. Як поєднується викладання наукових концепцій маркетингу 

з описом досвіду їх практичного застосування? 

14. Назвіть дисципліни, які передують вивченню дисципліни 

“Маркетинг”, розвивають її. 

15. Поясніть категорію “цінність” товару, а також поняття 

“нужда”, “потреба”, “попит”. 

16. Дайте визначення поняття “маркетинг”, обґрунтуйте 

еволюційний процес його розвитку. 

17. Чи можна контролювати і регулювати попит на товари і 

послуги? 

18. Поясніть сутність маркетингових концепцій. 

19. Поясніть, як відбувається прискорення глобалізації 

економічних процесів, зміни у світовій економіці. 

Перелік 

вибіркових 

завдань 

1. Загальна характеристика професії. 

2. Фундаменталізація та індивідуалізація підготовки фахівців з 

вищою освітою. 

3. Організація навчального процесу в університеті. 

4. Соціально-культурна інфраструктура університету. 

5. Суть та визначення маркетингу. 

6. Комплекс елементів маркетингу. 

7. Принципи та функції маркетингової діяльності підприємства. 

8. Види маркетингу. 

9. Концепція маркетингового розвитку підприємства. 

10. Суб'єкти маркетингу підприємства. 

11. Внутрішні та зовнішні фактори маркетингу. 

12. Ринок та його сегментація. 

13. Сутність маркетингових досліджень. 

14. План маркетингової діяльності підприємства. 

15. Організаційна структура служби маркетингу на 

підприємстві 

16. Товарна політика підприємства. 



17. Цінова політика підприємства. 

18. Політика розподілу та збуту. 

19. Політика просування. 

20. Розвиток маркетингу в Україні та світі 

 

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 

загальної 

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. 

Види оцінювання Мах кількість балів 

Поточна успішність за участь у 

практичних заняттях і самостійна робота 

студентів за модуль 1,  модуль 2 і 

модуль 3 

40 

Модуль 1 (теми 1-6) – модульна 

контрольна робота 

20 

Модуль 2 (теми 7-11) – модульна 

контрольна робота 

20 

Модуль 3 (теми 12-16) – модульна 

контрольна робота 

20 

Залік (теми 1-16) – теоретичні питання, 

тести, практичні завдання 

100 

 

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


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  

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 

Викладання дисципліни передбачає використання новітніх 

освітніх технологій, спрямованих на підвищення зацікавленості 

студентів у вивченні курсу, оволодінні теоретичними та 

практичними знаннями з дисципліни.  

Для студентів: 

✓ вивчення дисципліни передбачає роботу в колективі та в 

окремих групах, з використанням методи “Brain storm” 

✓ атмосфера під час занять є доброзичливою, ввічливою та 

креативною; 

✓ студенти мають бути чесними та відповідальними; 

✓ відвідування лекційних та практичних занять є 

обов’язковою умовою оцінювання знань студентів; 

Для викладачів: 

✓ дотримання навчального плану дисципліни є обов’язковим 

✓ оцінювання знань студентів має бути справедливим і 

об’єктивним, відповідно до критеріїв оцінювання; 

✓ конструктивний підхід до вирішення конфліктних ситуацій 

і проблем в аудиторії; 

✓ пунктуальність та обов’язковість; 

 

Політика 

щодо 

Студент, який з поважних причин, підтверджених 

документально, не підлягав поточному контролю має право 

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

занять та 

виконання 

завдань 

пізніше 

встановленог

о терміну 

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  

 

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

 

Політика 

дотримання 

академічної 

доброчесност

і 

Учасники освітнього процесу керуються принципами академічної 

доброчесності 

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

Рекомендова

ні 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. Вествуд Дж. Як скласти маркетинговий план, 2020. – 176 с. 

2. Гелліген Б. Вхідний маркетинг, 2020. – 240 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 

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 

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/
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/


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.i2.com.ua/

