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Навчальна дисципліна 
«МАРКЕТИНГОВИЙ 

МЕНЕДЖМЕНТ» 

Рівень вищої освіти Перший (бакалаврський) рівень 

Ступінь вищої освіти бакалавр 

Галузь знань 07 – Управління та адміністрування 

Спеціальність 075 Маркетинг 

Обсяг дисципліни в кредитах ЕСTS 4 

Статус дисципліни Варіативна компонента ОП  

Мова викладання  українська 

Мета та завдання навчальної 

дисципліни 

Мета дисципліни:  вивчити науково-

теоретичні та практичні особливості 

організації, планування, реалізації та 

контролю маркетингової діяльності на 

промисловому підприємстві. 

Завдання дисципліни: вивчити 

систему методів та алгоритмів управління 

маркетинговою діяльністю на 

підприємстві; сформувати здатність 

творчого пошуку напрямів і резервів 

удосконалення процесів та методів 

управління маркетинговою діяльністю 

підприємства, а також розв’язання 

конкретних маркетингових завдань. 

Інтегральна компетентність, загальні 

компетентності, спеціальні (фахові 

компетенції) 

ЗК 4 Здатність вчитися і оволодівати 

сучасними знаннями. 

ЗК 6 Знання та розуміння предметної 

області та розуміння професійної діяльності. 

СК 1 Здатність логічно і послідовно 

відтворювати отримані знання предметної 

області маркетингу. 

СК 3 Здатність використовувати теоретичні 

положення маркетингу для інтерпретації та 

прогнозування явищ і процесів у 

маркетинговому середовищі. 

СК 14 Здатність пропонувати вдосконалення 



щодо функцій маркетингової діяльності. 

Форми проведення занять Лекції, практичні (семінарські) заняття 

Індивідуальні заняття - 

Програмні результати навчання 

Р 3 Застосовувати набуті теоретичні знання 

для розв’язання практичних завдань у сфері 

маркетингу. 

Р 6 Визначати функціональні області 

маркетингової діяльності ринкового суб’єкта 

та їх взаємозв’язки в системі управління, 

розраховувати відповідні показники, які 

характеризують результативність такої 

діяльності. 

Р 19 Використовувати знання професійної 

та практичної підготовки з маркетингу для 

моніторингу макро- та мікросередовища 

маркетингу,  при проведенні маркетингових 

досліджень, сегментування ринку та 

позиціонування продукції на  ринку, 

структурні елементи комплексу маркетингу 

підприємства, формуванні товарної, цінової, 

комунікаційної та збутової політики та 

організації маркетингової діяльності 

підприємства 

Оцінювання результатів навчання 

Здійснюється шляхом складання суми балів, 

отриманих під час поточного та підсумкового 

контролю. Оцінювання здійснюється за 

національною шкалою (відмінно, добре, 

задовільно, незадовільно) та за шкалою ЄКТС, 

де: 
 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів 

за всі види 

навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною 

шкалою 

для 

екзамену, 

курсового 

проекту 

(роботи), 

практики 

для заліку 

90-100 A відмінно 

зараховано 

82-89 B 
добре 

74-81 C 

64-73 D 
задовільно 

60-63 E 

35-59 FX 

незадовільно 

з 

можливістю 

повторного 

складання 

не 

зараховано з 

можливістю 

повторного 

складання 

1-34 F 

незадовільно 

з 

обов'язковим 

повторним 

вивченням 

дисципліни 

не 

зараховано з 

обов'язковим 

повторним 

вивченням 

дисципліни 
 



ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ЗА ТЕМАМИ 

Тема 1. Науково-теоретичні основи маркетингового менеджменту 

Розуміння маркетингового менеджменту. Сутність та основні поняття 

маркетингового менеджменту, його цілі та завдання.  

Зміст комплексу маркетингового менеджменту підприємства. Еволюція 

концепції маркетингового менеджменту. Характеристика процесу 

маркетингового менеджменту, його основних етапів. 

Підходи до розробки стратегії і тактики маркетингового менеджменту, 

планування маркетингових програм. 

Тема 2. Процес маркетингового менеджменту 

Визначення процесу маркетингового менеджменту. Сутність, 

особливості та умови використання концепцій маркетингового менеджменту. 

Сучасні особливості змін маркетингового середовища та стратегій.  

Сутність і завдання концепцій маркетингового менеджменту. Основні 

функції та методи маркетингового менеджменту. Маркетинговий 

менеджмент з позицій управління діяльністю, функцією, попитом.  

Сучасні проблеми і тенденції маркетингового менеджменту. 

Тема 3.Організація маркетингового менеджменту 

Основні принципи організації маркетингу на підприємстві. Структурні 

підрозділи, що можуть входити до складу служби маркетингу підприємства. 

Можливостіінтегрованих і неінтегрованих маркетингових організаційних 

структур менеджменту. Принципи організації управління маркетингом на 

підприємстві. Вимоги до створення нової маркетингової організації на 

підприємстві. Рівні маркетингового менеджменту на підприємстві. 

Тема 4. Структура управління маркетингом на підприємстві 
 Маркетингові організаційні структури. Функції, права та обов’язки 

служби маркетингу на підприємстві. Права служби маркетингу. 

Організаційні мережі та маркетинг партнерських відносин. Моделі побудови 

відділів маркетингу на функціональних, територіальних, товарних, ринкових, 

корпоративних засадах. Суб’єкти маркетингового менеджменту, їх права та 

обов’язки на підприємстві. 

Тема 5. Методологія маркетингового планування 

Сутність маркетингового планування, його принципи та завдання. Місце 

планування маркетингу в загальній системі планування діяльності 

підприємства. Підходи до формування маркетингової стратегії. Модель 

стратегічного планування маркетингу. Основні напрями і характеристики 

стратегічного аналізу стану фірми та середовища маркетингу. Сутність 

стратегій підприємства, спрямованих на підвищення ефективності його 

діяльності. Процес планування програм маркетингу. Зміст та основні 

завдання поточного планування маркетингу. План маркетингу як складова 

бізнес-плану фірми. 

 

Тема 6. Стратегії маркетингу 
Сутність стратегії. Основна мета стратегічного маркетингу. 

Місцестратегічного маркетингу у процесі управління фірмою. Основні 



категорії стратегічного маркетингу. Сутність стратегічного господарського 

підрозділу. Елементи та види маркетингових стратегій. Ознаки класифікації 

стратегічних стратегій. Стратегії виживання. Стратегія стабілізації. Стратегія 

зростання. 

Тема 7. Маркетингове стратегічне планування 
Сутність та основні поняття стратегічного планування. Основна мета 

стратегічного планування. Переваги стратегічного планування. Завдання та 

функції маркетингового стратегічного планування. Принципи 

маркетингового стратегічного планування. Процес маркетингового 

стратегічного планування. Характеристика планів маркетингу залежно від їх 

діяльності. Характеристика моделі маркетингового стратегічного 

планування. Основні аспекти стратегічного аналізу та їх характеристики. 

Тема 8. Розробка маркетингових програм 
Види маркетингових програм та їх класифікація. Етапи планування 

розробки маркетингових програм. Сутність ринкових стратегій при розробці 

маркетингових програм. 

Тема 9. Тактичне та оперативне планування маркетингу 
Сутність та основні принципи оперативного планування маркетингу. 

Основні завдання тактичного та оперативного планування. Визначення 

додаткових цілей, які сприятимуть реалізації стратегії маркетингу. 

Визначення засобів, які допомагатимуть досягнути тактичних та оперативних 

цілей. Розробка бюджету та планування витрат конкретних маркетингових 

програм. Реалізація конкретних маркетингових програм. Коригування 

тактики маркетингу. 

Тема 10. Контроль маркетингової діяльності підприємства 
Сутність і основні складові контролю маркетингової діяльності фірми. 

Система та процес контролю маркетингової діяльності.Основні типи 

контролю: контроль щорічних планів, прибутковості, ефективності та 

стратегічний контроль. Етапи та зміст контролю щорічних планів. Підходи 

до контролю маркетингової прибутковості, сутність методології її аналізу. 

Показники контролю ефективності маркетингової діяльності. Сутність 

стратегічного контролю маркетингу. Маркетинговий аудит. 

Тема 11. Управління товарною політикою 
Поняття маркетингової програми підприємства. Склад маркетингової 

програми підприємства. Управління товарною лінією, торговими марками, 

упаковкою. Методи планування нового товару. Торгова марка, її сутність та 

види. Основні види, переваги та недоліки марочних стратегій. 

Тема 12. Управління ціновою політикою 

Управління та розробка програм ціноутворення. Етапи процесу 

управління цінами. Види ціноутворення з орієнтацією на витрати, попит, 

прибуток, конкуренцію. Методи ціноутворення. Еластичність попиту від 

ціни, доходів, перехресна еластичність попиту. Маржинальний аналіз. 

Стратегії ціноутворення. 

Тема 13. Управління комунікативною політикою 

Управління маркетинговими комунікаціями. Інтегрована комунікативна 



концепція, засоби та форми інтегрованих маркетингових комунікацій. 

Методи визначення бюджету комунікацій. Планування маркетингових 

комунікацій, складання медіа-плану. 

Тема 14. Управління політикою розподілу 

Управління маркетинговими каналами. Сутність, функції та переваги 

маркетингових каналів. Класифікація маркетингових посередників. 

Стратегічні маркетингові рішення щодо управління каналами збуту. Види 

збутових структур. Стратегії охоплення ринку. 

Тема 15. Ефективний брендинг 
Сутність і мета брендингу. Головне завдання концепції бренда. 

Визначення сутності бренда (мозковий штурм). Асоціації як інструмент до 

розуміння та позиціонування бренда. Модель створення бренда "Колесо 

бренда". Зв’язок між сутністю, позиціонуванням та комунікаціями бренда на 

прикладах відомих брендів. 
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