
 

АНОТАЦІЯ ДИСЦИПЛІНИ 
 

«Маркетинговий менеджмент» 

 

Ступень «Магістр» 

 

Кількість кредитів ECTS Семестр 

5 1 

 
 

1 Мета опанування дисципліни: вивчення принципів, завдань і функцій управління 

маркетинговою діяльністю підприємства, засвоєння алгоритмів, стратегій та політики організації, 

планування, реалізації та контролювання цих процесів. 

 

2 Завдання:  

- ознайомлення студентів з відповідними поняттями, категоріями, системами та процесами 

маркетингового менеджменту; 
- набуття навичок організації маркетингу на підприємстві та створення маркетингових 

організаційних структур; 

- вивчення прийомів маркетингового планування; 

- опанування навичками розробки та аналізу маркетингових стратегій; 

- вивчення прийомів маркетингового стратегічного планування; 

- вивчення сутності маркетингових програм та підходів до їх розробки; 

- опанування прийомами контролю та аналізу маркетингової діяльності підприємства. 

. 

 

3 Перелік компетенцій, яких набуде студент після опанування дисципліни: 

 

знання і розуміння:   

основні завдання, функції та сучасні тенденції розвитку маркетингового менеджменту: 

сутність і зміст маркетингового планування; 

алгоритм розроблення маркетингового оперативного планування; 

умови використання підприємствами диференційованого і концентрованого маркетингу; 

процес керування підприємством на принципах маркетингу; 

керування товарною політикою; 

керування ціновою політикою; 

керування розподілом і рухом товарів; 

керування просуванням товару 

 

застосування знань і розумінь: 

уміння виконувати перевірку раціональності створеної організаційної маркетингової структури; 

уміння реалізувати процес маркетингового планування; 

уміння проводити дослідження в області організації і керування виробничо-господарською, 

комерційною і збутовою діяльністю підприємства; 

навички аналізу показників виробничо-збутової діяльності суб'єктів господарювання для 

визначення ефективності їхньої діяльності по кожному з напрямків виробництва й збуту, уміння 

виявляти доцільність зміни або збереження стратегії по цих напрямках; 

уміння здійснювати оцінку конкурентних переваг; 

уміння аналізувати системи збуту продукції галузі з метою виявлення можливостей і ефективності 

збуту через альтернативні канали: власну збутову мережу, агентів по збуті, за допомогою торгів і 

т.д.; 



уміння виявляти найбільш вигідні для підприємства ринкові можливості 

 

4.  Зміст дисципліни розкривається в темах: 

 

Змістовий модуль 1. Сутність та особливості організації маркетингового менеджменту на 

підприємствах 

Тема 1. Розуміння маркетингового менеджменту. 
Тема 2. Організація маркетингу на підприємстві. 

Тема 3. Створення маркетингових організаційних структур на підприємстві. 

Тема 4. Сутність і система маркетингового планування. 

 

Змістовий модуль 2.  Реалізація маркетингового менеджменту на підприємстві 

Тема 5. Стратегії маркетингу. 

Тема 6. Маркетингове стратегічне планування. 

Тема 7. Маркетингові програми. 

Тема 8. Тактичне та оперативне планування маркетингу. 

Тема 9. Контроль та аналіз маркетингової діяльності підприємства. 

 

5. Викладацький склад: д.е.н., доцент Приймак Н.С. 
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