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1. Мета опанування дисципліни:  полягає у формуванні у здобувачів вищої 

освіти сучасного наукового світогляду та системи спеціальних знань у сфері теорії 

маркетингу, набуття вмінь і навичок конкретної маркетингової діяльності, 

методологічних аспектів організації маркетингової діяльності та її пріоритетів у 

сучасних умовах., навичок щодо просування нововведень на ринок товарів і 

послуг; уміння прийняття рішень на основі маркетингових інновацій для 

задоволення потреб споживачів. 

2. Завдання дисципліни передбачає теоретичну і практичну підготовку 

здобувачів вищої освіти у сфері теорії маркетингу; формуванні вмінь та навичок 

визначення й ознайомлення з етапами еволюції маркетингу, сучасними 

концепціями; формуванні знань щодо змісту та функцій маркетингової інформації 

та маркетингових досліджень; аналізу поведінки споживача; оцінюванні 

маркетингової товарної та цінової політики; використанні знань щодо 

маркетингової політики розподілу; управлінні діяльністю підприємства в системі 

маркетингових комунікацій; вивченні  етапів управління торговими марками; 

оцінюванні стратегій, планування, організації та контролю маркетингу; 

ознайомленні із стратегічним маркетингом; дослідженні соціально-етичного 

маркетингу як концепції маркетингової діяльності. 

3. Перелік компетентностей, яких набуде студент після опанування 

дисципліни:  

загальних програмних компетентностей: 
датність вчитися і оволодівати сучасними знаннями в сфері теорії маркетингу; 

вміння критично аналізувати й узагальнювати положення предметної області 

сучасного маркетингу; 

здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях; 

здатність проведення досліджень на відповідному рівні; 

здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу; 

здатність використовувати навички інформаційних і комунікаційних технологій; 

здатність працювати в команді; 

фахових програмних компетентностей: 
здатність проваджувати маркетингову діяльність на основі розуміння сутності та 

змісту теорії маркетингу і функціональних зв'язків між її складовими; 

здатність використовувати теоретичні положення маркетингу для інтерпретації та 

прогнозування явищ і процесів у маркетинговому середовищі; 

здатність логічно і послідовно відтворювати отримані знання предметної області 

маркетингу; 



вміння збирати та аналізувати необхідну інформацію, розраховувати економічні та 

маркетингові показники; 

вміння обґрунтовувати управлінські рішення щодо розробки товарної, цінової, 

комунікаційної і збутової політики підприємства на основі використання 

необхідного аналітичного й методичного інструментарію; 

здатність визначати вплив функціональних областей маркетингу на результати 

господарської діяльності ринкових суб’єктів; 

здатність розробляти маркетингове забезпечення розвитку бізнесу в умовах 

невизначеності; 

Опанування дисципліни дозволяє забезпечити  досягнення програмних 

результатів навчання: 

демонструвати знання і розуміння теоретичних основ та принципів маркетингу; 

здатність аналізувати і прогнозувати ринкові явища та процеси на основі 

застосування фундаментальних принципів, теоретичних знань і прикладних 

навичок здійснення маркетингової діяльності; 

збирати та аналізувати необхідну інформацію, розраховувати економічні та 

маркетингові показники, обґрунтовувати управлінські рішення на основі 

використання необхідного аналітичного й методичного інструментарію; 

здатність підготувати та успішно захистити груповий проект з маркетингу; 

здатність до організації та складання звiту за pезультатами дослiдження 

кон’юнктуpи pинку товаpу на локальному, регіональному, національному рівнях; 

здатність аналізувати поведінку ринкових суб’єктів та визначати особливості 

функціонування ринків;  

здатність виявляти навички самостійної роботи, гнучкого мислення, відкритості до 

нових знань, бути критичним і самокритичним; 

 

4. Зміст дисципліни розкривається в темах:  

Тема 1 Сутність, функції, принципи теорії маркетингу 

Тема 2 Етапи еволюції маркетингу і його сучасні концепції 

Тема 3 Маркетингова інформація та маркетингові дослідження 

Тема 4 Поведінка споживача  

Тема 5 Маркетингова товарна політика 

Тема 6 Маркетингова цінова політика 

Тема 7 Маркетингова політика розподілу  

Тема 8 Маркетингові комунікації в системі управління діяльністю 

підприємства 

Тема 9 Управління торговими марками  

Тема 10 Стратегія, планування, організація та контроль маркетингу 

Тема 11.Стратегічний маркетинг 

Тема 12. Соціально-етичний маркетинг як концепція маркетингової 

діяльності. 

5. Викладацький склад: к.е.н., доцент Барабанова В.В.  

  

 


