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АНОТАЦІЯ 
 

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. 

Зміст дисципліни розкривається в темах:  

1. Науково-теоретичні основи маркетингового менеджменту. 

2. Процес маркетингового менеджменту. 

3. Організація маркетингового менеджменту. 

4. Структура управління маркетингом на підприємстві. 

5. Методологія маркетингового планування. 

6. Стратегії маркетингу. 

7. Маркетингове стратегічне планування. 

8. Розробка маркетингових програм. 

9. Тактичне та оперативне планування маркетингу. 

10. Контроль маркетингової діяльності підприємства. 

11. Управління товарною політикою. 

12. Управління ціновою політикою. 

13. Управління комунікаційною політикою. 

14. Управління політикою розподілу. 

15. Ефективний брендинг. 
 

ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
Найменування 

показників 

Галузь знань,  

спеціальність,  

ступінь вищої  

освіти 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

Денна форма  

навчання 

Заочна форма  

навчання 

Кількість кредитів – 4 

Галузь: 

07 «Управління і 

адміністрування» 

Спеціальність або освітня 

програма: 

073 «Менеджмент» 

Статус дисципліни:  

обов’язкова 

Залікових модулів – 3  Рік підготовки 

Змістових модулів – 3 2 2 

Індивідуальне завдання 

студента - 
Семестр 

Загальна кількість 

годин – 120 

3 3 

Лекції (год.) 

Тижневих годин для денної 

форми навчання:  

аудиторних – 4; 

самостійної роботи  

студента – 2,4  

Ступінь 

вищої освіти: другий  

(магістерський) 

36 8 

Практичні, семінарські (год.) 

36 6 

Лабораторні (год.) 

- - 

Самостійна робота (год.) 

48 106 

Індивідуальне завдання  (год.) 

- - 

Вид контролю: 

екзамен екзамен 

Примітка. Співвідношення кількості годин аудиторних занять та самостійної роботи 

становить (%): 60% до 40% (для денної форми навчання) та 11,7% до 88,3% (для заочної 

форми навчання). 



 

1. ПЕРЕЛІК ПЛАНОВАНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ, 

СПІВВІДНЕСЕНИХ З ПЛАНОВАНИМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЄННЯ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ 

 
За результатами вивчення дисципліни здобувач повинен опанувати наступні 

компетентності: 

Загальні компетентності (ЗК): 

ЗК1 – здатність проведення досліджень на відповідному рівні; 

ЗК2 – здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп різного рівня (з 

експертами з інших галузей знань/видів економічної діяльності); 

ЗК6 – здатність генерувати нові ідеї (креативність); 

ЗК7 – здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

Фахові компетентності спеціальності (СК): 

СК1 – здатність обирати та використовувати концепції, методи та інструментарій 

менеджменту, втому числі у відповідності до визначених цілей та міжнародних 

стандартів; 

СК2 – здатність встановлювати цінності, бачення, місію, цілі та критерії, за якими 

організація визначає подальші напрями розвитку, розробляти і реалізовувати відповідні 

стратегії та плани; 

СК4 – здатність до ефективного використання та розвитку ресурсів організації; 

СК5 – здатність створювати та організовувати ефективні комунікації в процесі 

управління. 

За результатами вивчення навчальної дисципліни студент повинен 

знати: сутність маркетингового менеджменту та його методологічні засади; структуру і 

процес маркетингових досліджень, методи аналізу та оцінювання ринкових можливостей 

фірми; принципи, методи та завдання маркетингового планування, формування 

маркетингової стратегії підприємства; види і напрями маркетингового стратегічного 

планування та програмування; технологію маркетингового планування; методологію 

розробки тактичних та оперативних планів маркетингу на промисловому підприємстві; 

завдання і складові маркетингової діяльності підприємства. 
вміти: реалізовувати сформовані знання у процесі маркетингового управління 

підприємством; організовувати та здійснювати маркетингове дослідження; на основі 

аналізу ринкових можливостей фірми та її ресурсів вибрати цільовий ринок; визначати 

конкретну маркетингову стратегію фірми, розробляти відповідні програми маркетингу; 

здійснювати планування, організацію та контроль у процесі розробки окремих складових 

комплексу маркетингу. 

Програмні результати навчання (Р): 

Р2 – ідентифікувати проблеми в організації та обґрунтовувати методи їх вирішення;  

Р5 – планувати діяльність організації в стратегічному та тактичному розрізах;  

Р6 – мати навички прийняття, обґрунтування та забезпечення реалізації управлінських 

рішень в непередбачуваних умовах, враховуючи вимоги чинного законодавства, етичні 

міркування та соціальну відповідальність;  

Р7 – організовувати та здійснювати ефективні комунікації всередині колективу, з 

представниками різних професійних груп та в міжнародному контексті. 



2.  СТРУКТУРА ТА ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛІНИ 

СТРУКТУРА ЗАЛІКОВИХ МОДУЛІВ ТА РОЗПОДІЛ ЧАСУ НА ЇХ 

ЗАСВОЄННЯ 
Назви змістових модулів 

і тем 

Кількість годин 

денна форма заочна форма 

усього у тому числі усього у тому числі 

лк пр лаб Інд с.р. лк пр Лаб інд с.р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Заліковий модуль 1 

Змістовий модуль 1 (40 год.) 

1. Науково-теоретичні 

основи маркетингового 

менеджменту 

6 2 2     2 6       6 

2. Процес 

маркетингового 

менеджменту 

8 2 2     4 8 1      7 

3. Організація 

маркетингового 

менеджменту 

8 2 2      4 8 1       7 

4. Структура управління 

маркетингом на 

підприємстві 

8 2 2     4 8       8 

5. Методологія 

маркетингового 

планування 

10 4 4     2 10  2     8 

Разом за змістовим 

модулем 1 
40 12 12 0 0 16 40 2 2     36 

Змістовий модуль 2 (80 год.) 

6. Стратегії маркетингу 8 4 2      2 8  1     7 

7. Маркетингове 

стратегічне планування 
8 2 2     4 8  1     7 

8. Розробка 

маркетингових програм 
8 4 4      8  1     7 

9. Тактичне та 

оперативне планування 

маркетингу 

8 2 4     2 8  1     7 

10. Контроль 

маркетингової діяльності 

підприємства 

8 2 2      4 8 1         7 

11. Управління товарною 

політикою 

8 2 2   4 8 1    7 

12. Управління ціновою 

політикою 

8 2 2   4 8 1    7 

13. Управління 

комунікаційною 

політикою 

8 2 2   4 8 1    7 

14. Управління політикою 

розподілу 

8 2 2   4 8     8 

15. Ефективний брендинг 8 2 2   4 8 2    6 

Разом за змістовим 

модулем 2 

80 24 24   32 80 6 4   70 

Усього годин 120 36 36   48 120 8 6 0 0 106 



Змістовий модуль 1 (40 год) 

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. Можливості 

інтегрованих 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. 

 

Змістовий модуль 2 (80 год) 

Тема 6. Стратегії маркетингу 

Сутність стратегії. Основна мета стратегічного маркетингу. Місце стратегічного 

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 бренду. Визначення сутності 

бренда (мозковий штурм). Асоціації як інструмент до розуміння та позиціонування 

бренда. Модель створення бренду "Колесо бренду". Зв’язок між сутністю, 

позиціонуванням та комунікаціями бренда на прикладах відомих брендів. 

 

 

 

 

 



3. ПОЛІТИКА І ПРОЦЕДУРИ 

При вивченні дисципліни «Маркетинговий менеджмент» викладач повинен 

дотримуватись вимог Кодексу честі викладача (http://www.knu.edu.ua/ normatyvna-

baza/kodeksy), а здобувач вищої освіти – Кодексу честі студента 

(http://www.knu.edu.ua/normatyvna-baza/kodeksy). Крім того, викладач та здобувач 

вищої освіти мають дотримуватися таких правил: 

1. Не спізнюватися на заняття; перед початком заняття вимкнути звук засобів 

зв’язку (мобільний телефон, смарт-годинник тощо). 

2. Не пропускати заняття без поважної причини, у разі відсутності – 

попереджати та узгоджувати час відпрацювання пропущеного заняття. 

3. Здійснювати попередню підготовку до лекційних та практичних занять 

згідно з переліком рекомендованої літератури. 

4. Згідно з календарним графіком навчального процесу проводити/здавати 

всі види контролю. 

5. Брати активну участь в навчальному процесі. 

6. Бути толерантними, відвертими і доброзичливими до колег, студентів, 

відвідувачів навчального закладу, а також відкритими до конструктивної критики. 

7. У процесі навчання дотримуватись принципів академічної доброчесності. 

 

4. МЕТОДИ КОНТРОЛЮ І ПОРЯДОК ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ 

НАВЧАННЯ 

Методами контролю з дисципліни «Маркетинговий менеджмент» є поточний, 

модульний та підсумковий контроль.  

Поточний контроль здійснюється під час проведення семінарських 

(практичних) занять і має на меті перевірку рівня підготовленості студента до 

виконання конкретної роботи. Формами проведення поточного контролю з 

дисципліни є: усні опитування; письмові контрольні роботи; поточне тестування; 

виконання самостійної роботи тощо. 

Активна робота під час аудиторних занять також може оцінюватись 

викладачем певною кількістю додаткових балів по кожній темі.  

Захист самостійних творчих робіт здійснюється у вигляді презентації роботи 

та усного опитування (захисту) за темою дослідження. 

Підсумковий контроль проводиться з метою оцінки результатів навчання на 

освітньо-кваліфікаційному рівні бакалавра. Підсумковий контроль з дисципліни 

«Маркетинговий менеджмент» включає семестровий контроль у формі екзамену 

(виконання тестових завдань на комп’ютері). 

Загальний бал визначається сумуванням всіх балів отриманих при вивченні 

даної дисципліни. Результати  фіксуються у балах та перераховуються в оцінки за 

національною шкалою та шкалою ECTS. 

 

СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ ДЛЯ СТУДЕНТІВ ДЕННОЇ ФОРМИ 

НАВЧАННЯ 
Для поточного та підсумкового контролю успішності здобувачів вищої освіти 

використовується модульно-рейтингова система, яка передбачає розподіл балів за 

виконання усіх запланованих видів робіт. Така система оцінювання виключає 

можливість суб’єктивного відношення викладача і орієнтує здобувача вищої освіти 

на підрахунок своїх балів за конкретні види робіт. 

 

 

 

 

 



Розподіл балів з дисципліни 

(макс. кількість балів)  

Поточне оцінювання та самостійна робота Т

В 

Екзамен Разо
м 

1 модуль 2 модуль 
Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 СР Т6 Т7 Т8 Т9 Т10 Т11 Т12 Т13 Т14 Т15 СР    

3 3 3 3 3 10 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 10 

30 100 25 40 5 

Т1, Т2... Т15 – теми змістових модулів. 

СР – самостійна робота 

ТВ –  самостійна творча робота студентів 

 
Критерії оцінювання навчальних досягнень студентів на семінарських 

(практичних) заняттях  

Макс. кількість 

балів 

Критерії оцінювання навчальних досягнень 

3 Оцінюється робота студента, який у повному обсязі володіє навчальним 

матеріалом, вільно, самостійно та аргументовано його викладає, глибоко та 

всебічно розкриває зміст теоретичних запитань та практичних завдань, 

використовуючи при цьому обов’язкову та додаткову літературу, вільно 

послуговується науковою термінологією, розв’язує задачі стандартним або 

оригінальним способом, наводить аргументи на підтвердження власних думок, 

здійснює аналіз та робить висновки 

2 Оцінюється робота студента, який відтворює значну частину навчального 

матеріалу, висвітлює його основний зміст, виявляє елементарні знання окремих 

положень, записує основні формули, рівняння, закони. Не здатний до глибокого, 

всебічного аналізу, обґрунтування та аргументації, не користується необхідною 

літературою, допускає істотні неточності та помилки 

1 Оцінюється робота студента, який не в змозі викласти зміст більшості питань 

теми та курсу, володіє навчальним матеріалом на рівні розпізнавання явищ, 

допускає істотні помилки, відповідає на запитання, що потребують однослівної 

відповіді. 

0 Оцінюється робота студента, який не володіє навчальним матеріалом та не в 

змозі його висвітлити, не розуміє змісту теоретичних питань та практичних 

завдань. 

При оцінюванні конспекту з відповідями по самостійній роботі студента 

оцінюється своєчасність та  повнота відповідей  на питання.  

Розподіл балів при оцінюванні самостійної творчої роботи студентів денної 

форми навчання: 

 

Максимальна кількість балів за самостійну творчу роботу студентів  

Всього 

ТВ 

 

Своєчасність      

виконання  

Своєчасність 

Захисту 

Якість 

ТВ 

Захист ТВ 

вчасно невчасно вчасно  невчасно 

0,5 0 0,5 0 2 2 5 

Якщо оцінка виконання та захисту ТВ нижче граничного рівня – 4 бали, то 

така робота вважається невиконаною або незахищеною. Бали за таку роботу 

нараховуються тільки після її доведення до відповідного (необхідного) рівня 

виконання. 

Студент вважається допущеним до екзамену, якщо він отримав за поточну та 

самостійну роботу минімум 30 балів.  



СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ ДЛЯ СТУДЕНТІВ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ 

НАВЧАННЯ 

Система оцінювання для студентів заочної форми навчання передбачає здачу 

контрольна робота (у вигляді оформленого конспекту за темами, що винесені на 

самостійну роботу та презентації ТВ) та підсумкового контролю (екзамену у 

тестовій формі за всіма темами курсу).  

 

Розподіл балів з дисципліни 

(макс. кількість балів)  
Контрольна робота  

(у вигляді оформленого 

конспекту за темами, що 

винесені на самостійну 

роботу та презентації ТВ) 

Екзамен Разом 

Конспект за темами – 30 б 

ТВ – 30 б 

40 100 

60 

  

Розподіл балів при оцінюванні конспекту з відповідями по самостійній творчій 

роботі студента заочної форми навчання: 

Максимальна кількість балів за оцінюванні конспекту з відповідями по 

самостійній творчій роботі студента 

 

Всього 

ТВ 

 
Своєчасність 

виконання 

Своєчасність 

Захисту 

Якість 

ТВ 

Захист 

ТВ 

Самостійність 

виконання 

вчасно невчасно вчасно  Невчасно 

2,5 0 2,5 0 10 10 5 30 

 

Розподіл балів при оцінюванні самостійної роботи студентів заочної форми 

навчання: 

Якщо оцінка виконання та захисту ТВ нижче граничного рівня – 20 балів, то 

така робота вважається невиконаною або незахищеною. Бали за таку роботу 

нараховуються тільки після її доведення до відповідного (необхідного) рівня 

виконання. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Максимальна кількість балів за самостійну роботу студентів  

Всього 

СР 

 

Своєчасність 

виконання 

Своєчасність 

захисту 

Повнота 

відповідей 

 

Самостійність 

виконання 

вчасно Невчасно вчасно  невчасно 

2,5 0 2,5 0 15 10 30 



 

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 
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