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В сучасних умовах кожне підприємство незалежно від форми власності, 

виду та масштабів діяльності усвідомлює необхідність використання концепції 

маркетингу в управлінні, оскільки результати діяльності та ефективність бізнесу 

залежать від маркетингової стратегії, орієнтованої на задоволення потреб 

споживачів. Якщо немає клієнтів – немає продажів, немає продажів – немає 

бізнесу, а немає маркетингу – немає клієнтів, тобто коло замикається. Тому 

урахування потреб споживачів, своєчасна реакція на зміни в маркетинговому 

середовищі, розробка та реалізація маркетингових стратегій, прийняття рішень 

щодо використання маркетингових інструментів є важливими аспектами 

діяльності підприємства. Крім того, посилення конкуренції, підвищення вимог 

споживачів до рівня якості, сервісу, доступності товарів, розвиток виробничих, 

комунікаційних, управлінських технологій вимагають від менеджера з маркетингу 

глибоких знань і практичних навичок для розробки, реалізації й контролю 

маркетингових програм підприємства. Тому, актуальним в підготовці спеціалістів 

з менеджменту є засвоєння знань, вмінь та навичок з орієнтованого на ринок 

управління діяльністю підприємства. 

Метою вивчення навчальної дисципліни “Маркетинговий менеджмент” є  

формування сучасного розуміння можливостей управління маркетингом для 

досягнення переходу до нового рівня і форм споживання шляхом ситуаційного 

аналізу ринку, прогнозування еволюції потреб споживачів та стратегічного 

планування стимулювання руху товарів і послуг, організації продажу, що 

забезпечує зростання стійкості підприємницької діяльності в умовах вітчизняного 

ринку. 

Для досягнення названої мети поставлені такі основні завдання: визначення 

предмета дисципліни, змісту поняття "маркетинговий менеджмент", завдань 

маркетингового менеджменту на підприємстві, розкриття змісту етапів процесу 

маркетингового менеджменту; розкриття змісту та оволодіння навичками з 

реалізації функцій маркетингового менеджменту (аналіз ринку, планування, 

організація, мотивація, реалізація розроблених планів, а також контроль і аналіз 

ефективності); оволодіння навичками з використання інструментарію 

маркетингового менеджменту, тобто розробки та реалізації товарної, цінової, 

комунікативної політики, а також політики розподілу. 

Навчальний контент 
№з/п Теми Результати навчання 

1. Тема 1. Розуміння маркетингового  Знати : 

- переваги та ринкові цінності маркетингового 

менеджменту;  

- можливості та межі застосування ресурсів 

управління маркетингом; 

- основні етапи процесу маркетингового 

менеджменту; 

- сутність організації маркетингового менеджменту; 

- типові моделі побудови відділів маркетингу; 

- особливості планування маркетингових процедур; 

- процес застосування контролю маркетингових 

досліджень. 

Вміти : 

- організовувати та впровадити ситуаційний аналіз 

ринку; 

- застосувати у практичній діяльності методи 

управління маркетингом шляхом створення 

маркетингових стратегій і програм; 

 менеджменту. 

2. Тема 2. Процес маркетингового 
менеджменту. 

3. Тема 3. Організація маркетингового  
 менеджменту. 

4. Тема 4. Створення маркетингових 
організаційних структур на 
підприємстві. 

5. Тема 5.  Сутність і система  
 маркетингового  планування. 

6. Тема 6. Стратегії маркетингу. 
  

7. Тема 7. Маркетингове стратегічне  
 планування. 

8. Тема 8. Розробка маркетингових  
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 програм. - використати та впровадити розподіл та розвиток 

товарів і послуг; 

9. Тема 9. Тактичне та оперативне 
планування маркетингу. 

- використовувати сучасні теорії мотивації до 

стимулювання попиту та активізації попиту 

споживачів; 

 

10 Тема 10. Контроль маркетингової 
діяльності підприємства. 

. -  досягнути успіху та протистояти конкурентному     

середовищу засобами маркетингового менеджменту 

 

   

 

Методичне забезпечення навчальної дисципліни 

1. Робоча програма навчальної дисципліни. 

2. Курс лекцій.  

3. Методичні рекомендації до практичних занять із курсу. 

4.Методичні рекомендації до самостійної роботи здобувачів освіти. 

5.Завдання для контрольних (модульних) робіт та питання на залік. 

 

 

Компетентності та результати навчання згідно ОПП, формуванню яких 

сприяє дисципліна 

Інтегральна компетентність: 
ІК Здатність розв’язувати складні задачі і проблеми у сфері менеджменту або у 

процесі навчання, що передбачають проведення досліджень та/або здійснення 
інновацій за невизначеності умов і вимог. 

Загальні компетентності: 
ЗК 1 Здатність до проведення досліджень на відповідному рівні. 

ЗК 2 Здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп різного 
рівня (з експертами з інших галузей знань/видів економічної діяльності). 

ЗК 3 Навички використання інформаційних та комунікаційних технологій. 

ЗК 4 Здатність мотивувати людей та рухатися до спільної мети. 

ЗК 6 Здатність генерувати нові ідеї (креативність). 

Спеціальні компетентності: 
СК 1 Здатність обирати та використовувати концепції, методи та інструментарій 

менеджменту, в тому числі у відповідності до визначених цілей та міжнародних 

стандартів. 

СК 3 Здатність до саморозвитку, навчання 
самоменеджменту. 

впродовж життя та ефективного 

СК4  Здатність до ефективного використання та розвитку ресурсів  організації.  

СК5 Здатність створювати та організовувати ефективні комунікації в процесі управління.  

СК 9 Здатність аналізувати й структурувати проблеми організації, приймати 
ефективні управлінські рішення та забезпечувати їх реалізацію. 

Програмні результати навчання: 
ПРН 1 Критично осмислювати, вибирати та використовувати необхідний науковий, 

методичний і аналітичний інструментарій для управління в непередбачуваних умовах. 

ПРН 5 Планувати діяльність організації в стратегічному та тактичному розрізах.  

ПРН 7 Організовувати та здійснювати ефективні   комунікації всередині колективу, з 
представниками різних професійних груп та в міжнародному контексті. 

ПРН 8 Застосовувати спеціалізоване програмне забезпечення та інформаційні системи для 

вирішення задач управління організацією.  

ПРН 9 Вміти спілкуватись в професійних і наукових колах державною та іноземною мовами. 
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ПРН 13 Вміти планувати і здійснювати інформаційне, методичне, матеріальне, фінансове та 
кадрове забезпечення організації (підрозділу). 

 

 

Політика оцінювання 

Політика оцінювання знань здобувачів освіти здійснюється з дотриманням 

принципів доброчесності та студентоцентрованого підходу. 

Політика щодо дедлайнів та перескладання. Роботи слід здавати у 

зазначені терміни. За порушення термінів здачі завдань знижується бал. 

Перескладання модулів відбувається із дозволу навчального відділу за наявності 

поважних причин (наприклад, хвороба, міжнародне стажування). 

Політика щодо академічної доброчесності. Усі письмові роботи 

перевіряються на наявність плагіату і допускаються до захисту із коректними 

текстовими запозиченнями не більше 25 %. Списування під час підсумкового 

контролю та заліку заборонене (в т.ч. із використанням мобільних пристроїв). 

Мобільні пристрої дозволяється використовувати лише під час он-лайн 

тестування. 

Політика щодо відвідування. Відвідування лекцій та практичних занять є 

обов’язковим. За відвідування 1 лекції / 1 практичного заняття нараховується 1 

бал. За об’єктивних причин (наприклад, хвороба, міжнародне стажування) 

навчання може відбуватись дистанційно із погодженням викладача, у цьому 

випадку за відвідування лекційних та практичних занять бали нараховуються за 

результатами тестування по темі лекції / практичного заняття. 

 

Міждисциплінарні зв’язки 

Пререквізити: базові знання з дисциплін: «Економічна теорія», 

«Макроекономіка», «Мікроекономіка», «Економіка підприємства», «Статистика», 

«Економічний аналіз», «Менеджмент», «Маркетинг», що необхідні для 

опанування компетентностями. 

Постреквізити: знання, отримані під час вивчення навчальної 

дисципліни, будуть використовуватись при опануванні: «Стратегічний 

менеджмент», «Логістичний менеджмент», «Фінансовий менеджмент», 

«Міжнародний менеджмент», «Креативний менеджмент», а також при 

проходженні   переддипломної практики. 
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