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1. Мета опанування дисципліни: формування системи теоретичних знань та практичних 

навичок про методи і процеси маркетингового планування продукту, головні методологічні та 

організаційно-економічні принципи оптимізації товарної політики, розроблення товарів та послуг 

ринкової новизни. 

 

2. Завдання: засвоєння студентами категоріально-понятійного апарату та головних законів 

і закономірностей маркетингу; -пізнання принципів і методів маркетингу; засвоєнні ефективних 

форм і заходів маркетингової діяльності; опанування сучасного інструментарію маркетингу та 

способів його практичного застосування; пізнання економіко-організаційного механізму 

маркетингу; опанування теоретико-методологічних засад і практичних методів маркетингових 

досліджень і сегментування ринку; засвоєння змісту та завдань комплексу маркетингу; набуття 

умінь із маркетингового розподілу та просування товарів; формування здатності до самостійного 

вибору та застосування на практиці моделей і підходів маркетингової діяльності; набуття умінь із 

планування, організації та контролю маркетингу. 

 

3. Перелік компетенцій, яких набуде студент після опанування дисципліни: 

 

знання і розуміння:   

теоретичних положень маркетингу для інтерпретації та прогнозування явищ і процесів у 

маркетинговому середовищі; 

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

теоретичних основ та принципів провадження маркетингової діяльності; 

ринкових явищ та процесів на основі застосування фундаментальних принципів, 

теоретичних знань і прикладних навичок здійснення маркетингової діяльності; 

 

застосування знань і розумінь: 

уміння застосовувати набуті теоретичні знання для розв’язання практичних завдань у сфері 

маркетингу; 

уміння збирати та аналізувати необхідну інформацію, розраховувати економічні та 

маркетингові показники, обґрунтовувати управлінські рішення на основі використання 

необхідного аналітичного й методичного інструментарію; 

уміння виявляти й аналізувати ключові характеристики маркетингових систем різного 

рівня, а також особливості поведінки їх суб’єктів; 

 

4. Зміст дисципліни розкривається в темах: 

Тема 1. Сутність і значення маркетингу в сучасній економіці  

Тема 2. Товари і послуги в маркетинговій діяльності  

Тема 3. Ціна в системі ринкових характеристик товару  

Тема 4. Якість продукції та методи її оцінювання  

Тема 5. Конкурентоспроможність товару та її показники. 

Тема 6. Ринок товарів та послуг. 

Тема 7. Формування попиту на ринку окремого товару. 



Тема 8. Маркетингові дослідження товарного ринку. 

Тема 9. Цільовий ринок товару і методика його вибору  

Тема 10. Життєвий цикл товару на ринку  

Тема 11. Призначення та види ідентифікування продукції 

 

5. Викладацький склад: к.пед.н., доцент Богатирьова Г.А. 


