
Інформаційний пакет освітніх компонент навчального плану 

освітньо-професійної програми  «Маркетинг» 
  

Освітнього рівня   бакалавр 

Спеціальності        075 «Маркетинг» 

Галузь знань          07 «Управління і адміністрування» 

1. Назва освітньої компоненти   «Маркетинговий супровід проектів ТК підприємств» 
  
2. Тип  основна, вибіркова   

 

3. Обсяг: 

Кредитів 

ECTS 
Годин 

За видами занять: 

Лекцій Семінар Практичних занять Лабораторних занять 
Самостійна 

підготовка 

5 150 24 - 36 - 90 

4. Взаємозв’язок у структурно-логічній схемі 

Освітні компоненти, які передують вивченню 
1. Конкурентоспроможність підприємства 2. Маркетинги 3. Маркетингові комунікації. 

4. Конкурентоспроможність підприємства 5. Стратегічний маркетинг   

Освітні компоненти для яких є базовою Кваліфікаційна робота.  

5. Компетенції відповідно до ОПП та вимог роботодавців: 
Компетенції відповідно до ООП 

Знати Вміти 

 

- логічно і послідовно відтворювати отримані знання предметної області маркетингу 

- критично аналізувати й узагальнювати положення предметної області сучасного маркетингу 

- використовувати теоретичні положення маркетингу для інтерпретації та прогнозування явищ і 

процесів у маркетинговому середовищі 

- проваджувати маркетингову діяльність на основі розуміння сутності та змісту теорії маркетингу і 

функціональних зв'язків між її складовими 

- коректно застосовувати методи, прийоми та інструменти маркетингу 

- проводити маркетингові дослідження у різних сферах маркетингової діяльності 

- визначати вплив функціональних областей маркетингу на результати господарської діяльності 

ринкових суб’єктів 

- розробляти маркетингове забезпечення розвитку бізнесу в умовах невизначеності 

- використовувати інструментарій маркетингу в інноваційної діяльності 

- використовувати маркетингові інформаційні системи в ухваленні маркетингових рішень і розробляти 

рекомендації щодо підвищення їх ефективності 

- аналізувати поведінку ринкових суб’єктів та визначати особливості функціонування ринків. 



- обґрунтовувати, презентувати і впроваджувати результати досліджень у сфері маркетингу 

- планування і провадження ефективної маркетингової діяльності ринкового суб’єкта в крос- 

функціональному розрізі 

- пропонувати вдосконалення щодо функцій маркетингової діяльності. 

- усвідомлювати умови ефективності міжнародної сегментації, застосовувати методику аналізу 

зовнішніх ринків, розробляти стратегії виходу на іноземні ринки 

- діагностувати фінансово-економічні проблеми здійснення маркетингової діяльності на глобальному 

(мега), макро-, мезо- і макрорівнях 

- використання Інтернет у маркетингу, з врахуванням особливостей віртуального середовища щодо 

маркетингових досліджень, товарів, ціноутворення, розподілу та комунікацій в Інтернеті. 
- використання маркетингових інструментів для  аналізу, оцінки та прогнозування ринку 

телекомунікацій;  просування та оцінки ефективності проектів телекомунікаційних підприємств. 

Компетенції відповідно до вимог роботодавців 

Знати Вміти 
 базові принципи організації та функціонування 

маркетингового супроводу проектів ТК підприємств;  
 основи застосування маркетингового аудиту проекту як 

основний напрямок аутсорсингу ТК підприємств; 
 головні етапи аналізу ринку та конкурентного аналізу в 

маркетинговому супроводі  проектів; 
 основні напрями розробки ефективної маркетингової 

стратегії проекту ТК підприємства в рамках аутсорсингу; 
 методи поведінкової лояльності споживачів до бренду 

проекту; 
 сутність управління товарною, збутовою та ціновою 

політикою ТК підприємств в рамках аутсорсингу;  
 функції маркетингового супроводу комунікаційної політики 

проекту та Інтернет-маркетингу; 
 заходи маркетингового аудиту та оцінки веб-сайту проекту 

та Інтернет заходів; 
 принципи оцінки, розробки та проведення рекламних 

кампаній для просування проекту ТК підприємств. 

 приймати рішення щодо вибору підприємств маркетингового супроводу проекту в Україні 
для підприємств телекомунікацій;  

 практичні навички документального оформлення результатів маркетингового аудиту 
проекту; 

 використовувати інструменти PEST, PEEST, SNW аналізів ринкового середовища проекту; 
 оцінювати конкурентів та обирати найбільш ефективні засоби поліпшення результатів 

проекту ТК підприємства; 
 формувати концепцію ефективної маркетингової стратегії проекту ТК підприємства; 
 складати програми лояльності споживачів до бренду проекту ТК підприємств; 
 приймати рішення щодо підвищення конкурентоспроможності товарів та послуг проекту ТК 

підприємства, впроваджувати знижки; 
 складати план заходів щодо розробки ефективної комунікаційної політики проекту; 
 практичні навички розробки ефективної digital стратегії просування продукції та бренду в 

Інтернеті; 
 використовувати інструменти оцінки, розробки та проведення рекламних кампаній для 

просування проекту ТК підприємств; 
 проводити розрахунок ефективності маркетингового супроводу проекту для діяльності ТК 

підприємства. 

6. Результати навчання відповідно до ОПП 

1. Демонструвати знання і розуміння теоретичних основ та принципів провадження маркетингової діяльності. 

2. Аналізувати і прогнозувати ринкові явища та процеси на основі застосування фундаментальних принципів, теоретичних знань і прикладних 

навичок здійснення маркетингової діяльності. 

3. Застосовувати набуті теоретичні знання для розв’язання практичних завдань у сфері маркетингу. 

4. Збирати та аналізувати необхідну інформацію, розраховувати економічні та маркетингові показники, обґрунтовувати управлінські рішення на 

основі використання необхідного аналітичного й методичного інструментарію. 

5. Виявляти й аналізувати ключові характеристики маркетингових систем різного рівня, а також особливості поведінки їх суб’єктів. 

6. Використовувати цифрові інформаційні та комунікаційні технології, а також програмні продукти, необхідні для належного провадження 



маркетингової діяльності та практичного застосування маркетингового інструментарію. 

7. Застосовувати інноваційні підходи щодо провадження маркетингової діяльності ринкового суб’єкта, гнучко адаптуватися до змін 

маркетингового середовища. 

8. Оцінювати ризики провадження маркетингової діяльності, встановлювати рівень невизначеності маркетингового середовища при прийнятті 

управлінських рішень. 

9. Пояснювати інформацію, ідеї, проблеми та альтернативні варіанти прийняття управлінських рішень фахівцям і нефахівцям у сфері маркетингу, 

представникам різних структурних підрозділів ринкового суб’єкта. 

10. Демонструвати вміння застосовувати міждисциплінарний підхід та здійснювати маркетингові функції ринкового суб’єкта. 

11. Виявляти навички самостійної роботи, гнучкого мислення, відкритості до нових знань, бути критичним і самокритичним. 

12. Відповідати за результати своєї діяльності, виявляти навички підприємницької та управлінської ініціативи. 

13. Виконувати функціональні обов’язки в групі, пропонувати обґрунтовані маркетингові рішення. 

14.Демонструвати навички письмової та усної професійної комунікації державною й іноземною мовами, а також належного використання 

професійної термінології. 

7. План вивчення освітньої компоненти 

Змістовний 

розділ 

Вид 

заняття 
Тема Знати Вміти 

План 

заняття 

Лекція, 

методична 

розробка 

Розділ 1. 

Основи 

маркетингов

ого 

супроводу 

проектів 

телекомунік

аційних 

підприємств 

Лекція 

1 

Основи маркетингового 

супроводу проектів ТК 

підприємств.  

 сутність та завдання маркетингового 
супроводу (маркетингового аутсорсингу) 
проектів 

 види послуг маркетингового супроводу 
проектів ТК підприємств 

 маркетингові функції як  предмет 
маркетингового супроводу ТК 
підприємств 

 особливості сучасного маркетингового 
аутсорсингу на підприємствах 
телекомунікацій в Україні 

 переваги та недоліки вибору 
маркетингового аутсорсингу для 
телекомунікаційних підприємств 

 логічно і послідовно відтворювати отримані 
знання предметної області маркетингу 

 критично аналізувати й узагальнювати 
положення предметної області сучасного 
маркетингу 

 використовувати теоретичні положення 
маркетингу для інтерпретації та 
прогнозування явищ і процесів у 
маркетинговому середовищі 

 проваджувати маркетингову діяльність на 
основі розуміння сутності та змісту теорії 
маркетингу і функціональних зв'язків між її 
складовими 

 приймати рішення щодо вибору підприємств 
маркетингового супроводу проекту в Україні 
для підприємств телекомунікацій 

  

Лекція 

2 

Маркетинговий аудит проекту як 

основний напрямок аутсорсингу 

ТК підприємств  

 сутність і зміст маркетингового аудиту 
 класифікацію видів та вимог до 

маркетингового аудиту 
 методи маркетингового аудиту 
 етапи маркетингового аудиту проекту 

ТК підприємств  
 інформацію для проведення 

  коректно застосовувати методи, прийоми та 
інструменти маркетингу 

 проводити маркетингові дослідження у різних 
сферах маркетингової діяльності 

 визначати вплив функціональних областей 
маркетингу на результати господарської 
діяльності ринкових суб’єктів 

  



маркетингового аудиту та джерела її 
отримання 

 документально оформлювати результати 
маркетингового аудиту проекту 

Лекція 

3 

Аналіз ринку як частина 

маркетингового супроводу 

проектів ТК підприємств 

 основні етапи аналізу ринку в 
маркетинговому супроводі  проектів та 
його періодичність проведення 

 оцінку попиту на продукт проекту ТК 
підприємств 

 вивчення характеристик ринку, на який 
спрямовано продукт проекту. Оцінка 
фактичної та потенційної ємності ринку. 

 інструменти аналізів ринкового 
середовища проекту 

 розробляти маркетингове забезпечення 
розвитку бізнесу в умовах невизначеності 

 використовувати інструментарій маркетингу 
в інноваційної діяльності 

 використовувати маркетингові інформаційні 
системи в ухваленні маркетингових рішень і 
розробляти рекомендації щодо підвищення їх 
ефективності 

 використовувати інструменти PEST, PEEST, 
SNW аналізів ринкового середовища проекту 

  

Лекція 

4 

Конкурентний аналіз проекту ТК 

підприємства в рамках 

маркетингового супроводу 

 етапи конкурентного аналізу 
 джерела отримання інформації щодо 

діяльності конкурентів ТК підприємств 
 показники оцінки конкурентів: оцінка 

продуктів, часта ринку, діючі 
маркетингові стратегії, представлення в 
Інтернеті, відгуки, методи просування, 
технічний і технологічний рівень і т.д. 

 оцінку привабливості галузі на основі 
побудови матриць БКГ та McKinsey / 
General Electric 

 аналізувати поведінку ринкових суб’єктів та 
визначати особливості функціонування ринків. 

 обґрунтовувати, презентувати і 
впроваджувати результати досліджень у 
сфері маркетингу 

 планування і провадження ефективної 
маркетингової діяльності ринкового суб’єкта в 
крос- функціональному розрізі 

 оцінювати конкурентів та обирати найбільш 
ефективні засоби поліпшення результатів 
проекту ТК підприємства 

  

Лекція 

5 

Аутсорсинг розробки ефективної 

маркетингової стратегії проекту 

ТК підприємства 

 сутність та види маркетингової стратегії 
проектів ТК підприємств  

 оцінку ефективності діючої стратегії 
маркетингу проекту ТК підприємств 

 методику аудиту стратегії маркетингу на 
основі концепції життєвого циклу 
проекту ТК підприємства 

 основні етапи проведенні оцінки 
стратегії маркетингу проекту 
підприємства 

 моделі прийняття рішення на основі 
аналізу ефективності маркетингової 
стратегії 

 пропонувати вдосконалення щодо функцій 
маркетингової діяльності. 

 усвідомлювати умови ефективності 
міжнародної сегментації, застосовувати 
методику аналізу зовнішніх ринків, розробляти 
стратегії виходу на іноземні ринки 

 діагностувати фінансово-економічні проблеми 
здійснення маркетингової діяльності на 
глобальному (мега), макро-, мезо- і макрорівнях 

 формувати концепцію ефективної 
маркетингової стратегії проекту ТК 
підприємства 

  

Лекція 

6 

Маркетинговий супровід бренд-

аудиту та аналізу лояльності 

споживачів до бренду проекту 

ТК підприємств 

 сутність та складові елементи бренд-
аудиту 

 зовнішній та внутрішній аудит бренду 
 види лояльності споживачів підприємств 

ТК 
 основні види програм заохочення 

 діагностувати фінансово-економічні проблеми 
здійснення маркетингової діяльності на 
глобальному (мега), макро-, мезо- і макрорівнях 

 використання Інтернет у маркетингу, з 
врахуванням особливостей віртуального 
середовища щодо маркетингових досліджень, 

  



лояльності споживачами 
 методи оцінки емоційної лояльності 

споживачів до бренду проекту 
 методи поведінкової лояльності 

споживачів до бренду проекту 
 основі етапи складання програм 

лояльності споживачів до бренду 
проекту ТК підприємств 

товарів, ціноутворення, розподілу та 
комунікацій в Інтернеті. 

 складати програми лояльності споживачів до 
бренду проекту ТК підприємств 

Прак-

тичне 

заняття 

1 

Основи маркетингового 

супроводу проектів ТК 

підприємств 

 сутність та завдання маркетингового 
супроводу (маркетингового аутсорсингу) 
проектів 

 види послуг маркетингового супроводу 
проектів ТК підприємств 

 маркетингові функції як  предмет 
маркетингового супроводу ТК 
підприємств 

 особливості сучасного маркетингового 
аутсорсингу на підприємствах 
телекомунікацій в Україні 

 переваги та недоліки вибору 
маркетингового аутсорсингу для 
телекомунікаційних підприємств 

 використання Інтернет у маркетингу, з 
врахуванням особливостей віртуального 
середовища щодо маркетингових досліджень, 
товарів, ціноутворення, розподілу та 
комунікацій в Інтернеті. 

 використання маркетингових інструментів для  
аналізу, оцінки та прогнозування ринку 
телекомунікацій;  просування та оцінки 
ефективності проектів телекомунікаційних 
підприємств. 

 приймати рішення щодо вибору підприємств 
маркетингового супроводу проекту в Україні 
для підприємств телекомунікацій 

  

Прак-

тичне 

заняття 

2 

Маркетинговий аудит проекту як 

основний напрямок аутсорсингу 

ТК підприємств 

 сутність і зміст маркетингового аудиту 
 класифікацію видів та вимог до 

маркетингового аудиту 
 методи маркетингового аудиту 
 етапи маркетингового аудиту проекту 

ТК підприємств  
 інформацію для проведення 

маркетингового аудиту та джерела її 
отримання 

 розробляти маркетингове забезпечення 
розвитку бізнесу в умовах невизначеності 

 використовувати інструментарій маркетингу 
в інноваційної діяльності 

 використання маркетингових інструментів для  
аналізу, оцінки та прогнозування ринку 
телекомунікацій;  просування та оцінки 
ефективності проектів телекомунікаційних 
підприємств. 

 документально оформлювати результати 
маркетингового аудиту проекту 

  

Прак-

тичне 

заняття 

3 

Аналіз ринку як частина 

маркетингового супроводу 

проектів ТК підприємств 

 основні етапи аналізу ринку в 
маркетинговому супроводі  проектів та 
його періодичність проведення 

 оцінку попиту на продукт проекту ТК 
підприємств 

 вивчення характеристик ринку, на який 
спрямовано продукт проекту 

 оцінку фактичної та потенційної ємності 
ринку. 

 використання маркетингових інструментів для  
аналізу, оцінки та прогнозування ринку 
телекомунікацій;  просування та оцінки 
ефективності проектів телекомунікаційних 
підприємств. 

 аналізувати поведінку ринкових суб’єктів та 
визначати особливості функціонування ринків. 

 використовувати інструменти PEST, PEEST, 
SNW аналізів ринкового середовища проекту 

  



Прак-

тичне 

заняття 

4 

Аналіз ринкового макро та мікро 

середовища й оточення проекту 

ТК підприємств 

 основні етапи аналізу ринку в 
маркетинговому супроводі  проектів та 
його періодичність проведення 

 інструменти аналізів ринкового 
середовища проекту 

 використовувати теоретичні положення 
маркетингу для інтерпретації та 
прогнозування явищ і процесів у 
маркетинговому середовищі 

 аналізувати поведінку ринкових суб’єктів та 
визначати особливості функціонування ринків. 

  

Прак-

тичне 

заняття 

5 

Конкурентний аналіз проекту ТК 

підприємства в рамках 

маркетингового супроводу 

 етапи конкурентного аналізу 
 джерела отримання інформації щодо 

діяльності конкурентів ТК підприємств 
 показники оцінки конкурентів: оцінка 

продуктів, часта ринку, діючі 
маркетингові стратегії, представлення в 
Інтернеті, відгуки, методи просування, 
технічний і технологічний рівень і т.д. 

 аналізувати поведінку ринкових суб’єктів та 
визначати особливості функціонування ринків. 

 планування і провадження ефективної 
маркетингової діяльності ринкового суб’єкта в 
крос- функціональному розрізі 

 оцінювати конкурентів та обирати найбільш 
ефективні засоби поліпшення результатів 
проекту ТК підприємства 

  

Прак-

тичне 

заняття 

6 

Бенчмаркінг як результат 

конкурентного аналізу 

підприємств 

 бенчмаркінг як результат конкурентного 
аналізу підприємств 

 аналіз конкуренції в галузі за 
М. Портером  

 оцінку привабливості галузі на основі 
побудови матриць БКГ та McKinsey / 
General Electric 

 планування і провадження ефективної 
маркетингової діяльності ринкового суб’єкта в 
крос- функціональному розрізі 

 пропонувати вдосконалення щодо функцій 
маркетингової діяльності. 

 проваджувати маркетингову діяльність на 
основі розуміння сутності та змісту теорії 
маркетингу і функціональних зв'язків між її 
складовими 

  

Прак-

тичне 

заняття 

7 

Аутсорсинг розробки ефективної 

маркетингової стратегії проекту 

ТК підприємства 

 сутність та види маркетингової стратегії 
проектів ТК підприємств  

 оцінку ефективності діючої стратегії 
маркетингу проекту ТК підприємств 

 методику аудиту стратегії маркетингу на 
основі концепції життєвого циклу 
проекту ТК підприємства 

 основні етапи проведенні оцінки 
стратегії маркетингу проекту 
підприємства 

 моделі прийняття рішення на основі 
аналізу ефективності маркетингової 
стратегії 

 розробляти маркетингове забезпечення 
розвитку бізнесу в умовах невизначеності 

 використовувати інструментарій маркетингу 
в інноваційної діяльності 

 використовувати маркетингові інформаційні 
системи в ухваленні маркетингових рішень і 
розробляти рекомендації щодо підвищення їх 
ефективності 

 формувати концепцію ефективної 
маркетингової стратегії проекту ТК 
підприємства 

  

Прак-

тичне 

заняття 

8 

Маркетинговий супровід бренд-

аудиту проекту ТК підприємств 

 сутність та складові елементи бренд-
аудиту 

 зовнішній та внутрішній аудит бренду 
 види лояльності споживачів підприємств 

ТК 
 основні види програм заохочення 

  пропонувати вдосконалення щодо функцій 
маркетингової діяльності. 

 усвідомлювати умови ефективності 
міжнародної сегментації, застосовувати 

 складати програми лояльності споживачів до 
бренду проекту ТК підприємств 

  



лояльності споживачами 

Прак-

тичне 

заняття 

8 

Аналіз лояльності споживачів до 

бренду проекту ТК підприємств 

 методи оцінки емоційної лояльності 
споживачів до бренду проекту 

 методи поведінкової лояльності 
споживачів до бренду проекту 

 основі етапи складання програм 
лояльності споживачів до бренду 
проекту ТК підприємств 

 використовувати теоретичні положення 
маркетингу для інтерпретації та 
прогнозування явищ і процесів у 
маркетинговому середовищі 

 приймати рішення щодо підвищення 
конкурентоспроможності товарів та послуг 
проекту ТК підприємства, впроваджувати 
знижки 

  

Самос-

тійна 

робота 

 Маркетингові функції як  предмет 
маркетингового супроводу ТК 
підприємств 

 Особливості сучасного 
маркетингового аутсорсингу на 
підприємствах телекомунікацій в 
Україні 

 Обгрунтування вибору підприємств 
маркетингового супроводу проекту в 
Україні для підприємств 
телекомунікацій 

 Інформація для проведення 
маркетингового аудиту та джерела її 
отримання 

 Оцінка попиту на продукт проекту 
ТК підприємств 

 Вивчення характеристик ринку, на 
який спрямовано продукт проекту. 
Оцінка фактичної та потенційної 
ємності ринку. 

 Показники оцінки конкурентів: 
оцінка продуктів, часта ринку, діючі 
маркетингові стратегії, представлення 
в Інтернеті, відгуки, методи 
просування, технічний і 
технологічний рівень і т.д. 

 базові принципи організації та 
функціонування маркетингового 
супроводу проектів ТК підприємств;  

 основи застосування маркетингового 
аудиту проекту як основний напрямок 
аутсорсингу ТК підприємств; 

 головні етапи аналізу ринку та 
конкурентного аналізу в маркетинговому 
супроводі  проектів; 

 основні напрями розробки ефективної 
маркетингової стратегії проекту ТК 
підприємства в рамках аутсорсингу; 

 методи поведінкової лояльності 
споживачів до бренду проекту 

 логічно і послідовно відтворювати отримані 
знання предметної області маркетингу 

 критично аналізувати й узагальнювати 
положення предметної області сучасного 
маркетингу 

 використовувати теоретичні положення 
маркетингу для інтерпретації та 
прогнозування явищ і процесів у 
маркетинговому середовищі 

 проваджувати маркетингову діяльність на 
основі розуміння сутності та змісту теорії 
маркетингу і функціональних зв'язків між її 
складовими 

 коректно застосовувати методи, прийоми та 
інструменти маркетингу 

 проводити маркетингові дослідження у різних 
сферах маркетингової діяльності 

 визначати вплив функціональних областей 
маркетингу на результати господарської 
діяльності ринкових суб’єктів 

 розробляти маркетингове забезпечення 
розвитку бізнесу в умовах невизначеності 

 використовувати інструментарій маркетингу 
в інноваційної діяльності 

  

Розділ 2. 

Практичні 

аспекти 

маркетингово

го супроводу 

проектів 

Лекція 

7 

Управління товарною та збутовою 

політикою ТК підприємств в рамках 

аутсорсингу 

 оцінку складових маркетингу проекту  
 методи оцінки якості та 

конкурентоспроможності продукції, 
послуг ТК підприємства на основі 
використання методів АВС, XYZ 
аналізів 

 сутність оцінки збутової оцінки політики  

 логічно і послідовно відтворювати отримані 
знання предметної області маркетингу 

 критично аналізувати й узагальнювати 
положення предметної області сучасного 
маркетингу 

 визначати вплив функціональних областей 
маркетингу на результати господарської 

  



телекомунікац

ійних 

підприємств  

в рамках проекту ТК підприємства 
 оцінку й оптимізація управління 

товарними запасами проекту 
 оцінку збутового потенціалу 

підприємства й розробка заходів щодо 
його використання 

діяльності ринкових суб’єктів 
 приймати рішення щодо підвищення 

конкурентоспроможності товарів та послуг 
проекту ТК підприємства, впроваджувати 
знижки 

Лекція 

8 

Аутсорсінг оптимізації цінової 

політики проекту ТК підприємства 

 сутність оцінки цінової політики проекту 
 завдання маркетингового аудиту 

стосовно ціноутворення 
 аналіз цінової еластичності попиту 
 оцінка цінових знижок 

 коректно застосовувати методи, прийоми та 
інструменти маркетингу 

 проводити маркетингові дослідження у різних 
сферах маркетингової діяльності 

 складати план заходів щодо розробки 
ефективної цінової політики проекту 

  

Лекція 

9 

Маркетинговий супровід 

комунікаційної політики проекту 

ТК підприємства 

 сутність аутсорсингу аудиту 
комунікаційної політики проекту ТК 
підприємства 

 напрямки оцінки комунікаційної 
політики проекту ТК підприємства  

 етапи проведення оцінки комунікаційної 
політики проекту ТК підприємства 

 методи оцінки складових комунікаційної 
політики  

 коректно застосовувати методи, прийоми та 
інструменти маркетингу 

 використання Інтернет у маркетингу, з 
врахуванням особливостей віртуального 
середовища щодо маркетингових досліджень, 
товарів, ціноутворення, розподілу та 
комунікацій в Інтернеті. 

 складати план заходів щодо розробки 
ефективної комунікаційної політики проекту 

  

Лекція 

10 

Аутсорсинг Інтернет-маркетингу 

проекту ТК підприємства 

 сутність маркетингового супроводу 
Інтернет-маркетингу проекту ТК 
підприємства 

 оцінку Інтернет-маркетингу проекту ТК 
підприємства 

 маркетинговий аудит та оцінка веб-сайту 
проекту та Інтернет заходів 

 створення, оптимізація та просування 
сайту, адміністрування груп у соціальних 
мережах 

 етапи організації емейл маркетингу та 
Інтернет-реклами 

 використання Інтернет у маркетингу, з 
врахуванням особливостей віртуального 
середовища щодо маркетингових досліджень, 
товарів, ціноутворення, розподілу та 
комунікацій в Інтернеті. 

 використання маркетингових інструментів для  
аналізу, оцінки та прогнозування ринку 
телекомунікацій;  просування та оцінки 
ефективності проектів телекомунікаційних 
підприємств. 

 приймати рішення щодо розробки ефективної 
digital стратегії просування продукції та бренду в 
Інтернеті 

  

Лекція 

11 

Маркетинговий супровід оцінки, 

розробки та проведення рекламних 

кампаній для просування проекту 

ТК підприємств 

 сутність аутсорсингу рекламної 
діяльності за проектом 

 особливості рекламного планування, 
створення рекламного плану та бюджету 

 існтрументи розробки рекламних 
кампаній і акцій 

 аналіз ефективності рекламних кампаній 
 дизайн та підготовка до друку рекламних 

 − використовувати маркетингові інформаційні 
системи в ухваленні маркетингових рішень і 
розробляти рекомендації щодо підвищення їх 
ефективності 

 використання маркетингових інструментів для  
аналізу, оцінки та прогнозування ринку 
телекомунікацій;  просування та оцінки 
ефективності проектів телекомунікаційних 

  



матеріалів 
 налаштування і супровід контекстно-

медійної реклами, реклами в соціальних 
мережах 

підприємств. 
 використовувати інструменти оцінки, розробки 

та проведення рекламних кампаній для 
просування проекту ТК підприємств 

Лекція 

12 

Оцінка ефективності 

маркетингового супроводу проекту 

для ТК підприємства 

 основні етапи контролю маркетингового 
супроводу  

 види ефектів від маркетингового 
аутсорсингу видів діяльності за проектом 
ТК підприємства 

 показники ефективності маркетингового 
супроводу проекту для ТК підприємства 

 формули розрахунку ефективності 
маркетингового супроводу проекту для 
діяльності ТК підприємства 

 використовувати інструментарій маркетингу 
в інноваційної діяльності 

 використовувати маркетингові інформаційні 
системи в ухваленні маркетингових рішень і 
розробляти рекомендації щодо підвищення їх 
ефективності 

 аналізувати поведінку ринкових суб’єктів та 
визначати особливості функціонування ринків. 

 проводити розрахунок ефективності 
маркетингового супроводу проекту для 
діяльності ТК підприємства 

  

Прак-

тичне 

заняття 

10 

Управління товарною політикою 

в рамках аутсорсингу ТК 

підприємств та розробка 

ефективної товарної стратегії 

 оцінку складових маркетингу проекту  
 методи оцінки якості та 

конкурентоспроможності продукції, 
послуг ТК підприємства на основі 
використання методів АВС, XYZ 
аналізів 

 оцінку й оптимізація управління 
товарними запасами проекту 

 коректно застосовувати методи, прийоми та 
інструменти маркетингу 

 проводити маркетингові дослідження у різних 
сферах маркетингової діяльності 

 приймати рішення щодо управління товарною 
політикою ТК підприємств в рамках 
аутсорсингу 

  

Прак-

тичне 

заняття 

11 

Оцінка збутової політики в 

рамках аутсорсингу ТК 

підприємств 

 сутність оцінки збутової оцінки політики  
в рамках проекту ТК підприємства 

 оцінку й оптимізація управління 
товарними запасами проекту 

 оцінку збутового потенціалу 
підприємства й розробка заходів щодо 
його використання 

 використовувати теоретичні положення 
маркетингу для інтерпретації та 
прогнозування явищ і процесів у 
маркетинговому середовищі 

 приймати рішення щодо управління збутовою 
політикою ТК підприємств в рамках 
аутсорсингу 

  

Прак-

тичне 

заняття 

12 

Аутсорсінг оптимізації цінової 

політики проекту ТК 

підприємства 

 сутність оцінки цінової політики проекту 
 завдання маркетингового аудиту 

стосовно ціноутворення 
 аналіз цінової еластичності попиту 
 оцінка цінових знижок 

 логічно і послідовно відтворювати отримані 
знання предметної області маркетингу 

 критично аналізувати й узагальнювати 
положення предметної області сучасного 
маркетингу 

 приймати рішення щодо управління ціновою 
політикою ТК підприємств в рамках 
аутсорсингу 

  

Прак-

тичне 

заняття 

13 

Маркетинговий супровід 

комунікаційної політики проекту 

ТК підприємства 

 сутність аутсорсингу аудиту 
комунікаційної політики проекту ТК 
підприємства 

 напрямки оцінки комунікаційної 

 коректно застосовувати методи, прийоми та 
інструменти маркетингу 

 проводити маркетингові дослідження у різних 
сферах маркетингової діяльності 

  



політики проекту ТК підприємства  
 етапи проведення оцінки комунікаційної 

політики проекту ТК підприємства 
 методи оцінки складових комунікаційної 

політики  

 визначати вплив функціональних областей 
маркетингу на результати господарської 
діяльності ринкових суб’єктів 

 впровадити заходи з організації маркетингового 
супроводу комунікаційної політики проекту ТК 
підприємства 

Прак-

тичне 

заняття 
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Аутсорсинг Інтернет-маркетингу 

проекту ТК підприємства 

 сутність маркетингового супроводу 
Інтернет-маркетингу проекту ТК 
підприємства 

 оцінку Інтернет-маркетингу проекту ТК 
підприємства 

 маркетинговий аудит та оцінка веб-сайту 
проекту та Інтернет заходів 

 та Інтернет-реклами 

 планування і провадження ефективної 
маркетингової діяльності ринкового суб’єкта в 
крос- функціональному розрізі 

 пропонувати вдосконалення щодо функцій 
маркетингової діяльності. 

 приймати рішення щодо розробки ефективної 
digital стратегії просування продукції та бренду в 
Інтернеті 

  

Прак-

тичне 

заняття 

15 

Розробка ефективної digital 

стратегії просування продукції та 

бренду в Інтернеті 

 створення, оптимізація та просування 
сайту, адміністрування груп у соціальних 
мережах 

 етапи організації емейл маркетингу та 
Інтернет-реклами 

 використання Інтернет у маркетингу, з 
врахуванням особливостей віртуального 
середовища щодо маркетингових досліджень, 
товарів, ціноутворення, розподілу та 
комунікацій в Інтернеті. 

 приймати рішення щодо розробки ефективної 
digital стратегії просування продукції та бренду в 
Інтернеті 

  

Прак-

тичне 

заняття 

16 

Маркетинговий супровід оцінки, 

розробки та проведення 

рекламних кампаній для 

просування проекту ТК 

підприємств 

 сутність аутсорсингу рекламної 
діяльності за проектом 

 особливості рекламного планування, 
створення рекламного плану та бюджету 

 існтрументи розробки рекламних 
кампаній і акцій 

 аналіз ефективності рекламних кампаній 
 дизайн та підготовка до друку рекламних 

матеріалів 
 налаштування і супровід контекстно-

медійної реклами, реклами в соціальних 
мережах 

 коректно застосовувати методи, прийоми та 
інструменти маркетингу 

 проводити маркетингові дослідження у різних 
сферах маркетингової діяльності 

 визначати вплив функціональних областей 
маркетингу на результати господарської 
діяльності ринкових суб’єктів 

 використовувати інструменти оцінки, розробки 
та проведення рекламних кампаній для 
просування проекту ТК під 

  

Прак-

тичне 

заняття 

17 

Основні етапи контролю 

маркетингового супроводу 

 основні етапи контролю маркетингового 
супроводу  

 види ефектів від маркетингового 
аутсорсингу видів діяльності за проектом 
ТК підприємства 

  

 планування і провадження ефективної 
маркетингової діяльності ринкового суб’єкта в 
крос- функціональному розрізі 

 пропонувати вдосконалення щодо функцій 
маркетингової діяльності. 

  

Прак-

тичне 

Оцінка ефективності 

маркетингового супроводу 
 показники ефективності маркетингового 

супроводу проекту для ТК підприємства 
 обґрунтовувати, презентувати і 

впроваджувати результати досліджень у 
  



заняття 
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проекту для ТК підприємства  формули розрахунку ефективності 
маркетингового супроводу проекту для 
діяльності ТК підприємства  

сфері маркетингу 
 проводити розрахунок ефективності 

маркетингового супроводу проекту для 
діяльності ТК підприємства 

Самос-

тійна 

робота 

 Методи оцінки якості та 
конкурентоспроможності продукції, 
послуг ТК підприємства на основі 
використання методів АВС, XYZ 
аналізів 

 Побудова багатокутника 
конкурентоспроможності 
підприємств 

 Завдання маркетингового аудиту 
стосовно ціноутворення 

 Аналіз цінової еластичності попиту 
 Напрямки оцінки комунікаційної 

політики проекту ТК підприємства  
 Етапи проведення оцінки 

комунікаційної політики проекту ТК 
підприємства 

 Створення, оптимізація та 
просування сайту, адміністрування 
груп у соціальних мережах 

 Розробка ефективної digital 
стратегії просування продукції та 
бренду в Інтернеті 

 Дизайн та підготовка до друку 
рекламних матеріалів 

 Налаштування і супровід контекстно-
медійної реклами, реклами в 
соціальних мережах 

 оцінку складових маркетингу проекту  
 методи оцінки якості та 

конкурентоспроможності продукції, 
послуг ТК підприємства на основі 
використання методів АВС, XYZ 
аналізів 

 сутність управління товарною, збутовою 
та ціновою політикою ТК підприємств в 
рамках аутсорсингу;  

 функції маркетингового супроводу 
комунікаційної політики проекту та 
Інтернет-маркетингу; 

 заходи маркетингового аудиту та оцінки 
веб-сайту проекту та Інтернет заходів; 

 принципи оцінки, розробки та 
проведення рекламних кампаній для 
просування проекту ТК підприємств 

 показники ефективності маркетингового 
супроводу проекту для ТК підприємства 

 формули розрахунку ефективності 
маркетингового супроводу проекту для 
діяльності ТК підприємства 

 обґрунтовувати, презентувати і 
впроваджувати результати досліджень у 
сфері маркетингу 

 планування і провадження ефективної 
маркетингової діяльності ринкового суб’єкта в 
крос- функціональному розрізі 

 пропонувати вдосконалення щодо функцій 
маркетингової діяльності. 

 усвідомлювати умови ефективності 
міжнародної сегментації, застосовувати 
методику аналізу зовнішніх ринків, розробляти 
стратегії виходу на іноземні ринки 

 діагностувати фінансово-економічні проблеми 
здійснення маркетингової діяльності на 
глобальному (мега), макро-, мезо- і макрорівнях 

 використання Інтернет у маркетингу, з 
врахуванням особливостей віртуального 
середовища щодо маркетингових досліджень, 
товарів, ціноутворення, розподілу та 
комунікацій в Інтернеті. 

 використання маркетингових інструментів для  
аналізу, оцінки та прогнозування ринку 
телекомунікацій;  просування та оцінки 
ефективності проектів телекомунікаційних 
підприємств. 

  

8. Мова вивчення освітньої компоненти 
українська 

9. Інформаційне забезпечення освітньої компоненти 
1. Дарчук В.Г. Аналіз та планування маркетингової діяльності. Навчальний посібник. – Київ: ДУТ, 2019. – 146 с. 

http://www.dut.edu.ua/ua/lib/1/category/743/view/796 

2. Виноградова О.В., Дрокіна Н.І. Маркетингові технології управління Інтернет-проектами. Навчальний посібник. – Київ: ДУТ, 2019. – 351 с. 

http://www.dut.edu.ua/ua/lib/1/category/1798/view/1706 

3. Корягіна С. В. Маркетинговий аудит / С.В. Корягіна, М.В. Корягін. – К.: «Центр учбової літератури», 2014. – 320 с. - 

http://www.lac.lviv.ua/fileadmin/www.lac.lviv.ua/data/kafedry/Buh_Obliku/Docs/Marketingovii_audit.pdf  

4. Цибульська Е.І. Конкурентоспроможність підприємства: навч. посіб. для студентів, які навчаються за спец. 051 – Економіка / Е. І. Цибульська; Нар. укр. 

http://www.dut.edu.ua/ua/lib/1/category/743/view/796
http://www.dut.edu.ua/ua/lib/1/category/1798/view/1706
http://www.lac.lviv.ua/fileadmin/www.lac.lviv.ua/data/kafedry/Buh_Obliku/Docs/Marketingovii_audit.pdf


акад. – Харків : Вид-во НУА, 2018. – 320 с. http://www.dut.edu.ua/ua/lib/1/category/743/view/1767 

5. Куденко Н. В. Стратегічний маркетинг: Навч. посібник. — Вид. 2-ге, без змін. К.: КНЕУ 2006.—152 с. 

http://www.dut.edu.ua/ua/lib/1/category/743/view/1768 

6. Окландер М. А. Поведінка споживача: навч. посіб. / М. А. Окландер, І. О. Жарська – К.: «Центр учбової літератури», 2014. – 208 с.  

http://www.dut.edu.ua/ua/lib/3/category/743/view/1654 

7. Прокопенко О.В., Троян М.Ю. Поведінка споживачів: Навч. пос. – К.: Центр учбової літератури, 2008. – 176 с. 

http://www.dut.edu.ua/ua/lib/4/category/743/view/1419 

8. Окландер М. А., Чукурна О. П. Маркетингова цінова політика. Навч. посіб. – К.: Центр учбової літератури, 2012. – 240 с. 

http://www.dut.edu.ua/ua/lib/4/category/743/view/1418 

9. Балабанова Л.В. Рекламний менеджмент: підручник / М-во освіти і науки України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М. ТуганБарановського, Каф. 

маркетинг. менедж.; Л.В.Балабанова, Л.О.Юзик - Донецьк: ДонНУЕТ, 2011. - 414 с. http://www.dut.edu.ua/ua/lib/6/category/743/view/1224  

10. Методи оцінювання, підсумкові звітності за освітньою компонентою 
іспит 

11. Матеріально-технічне забезпечення освітньої компоненти 
• Asana, Wonderlist - для планування робочого часу та виконання планів маркетингового відділу підприємства; 

• Microsoft Excel, NextDoc, Airtable, Google Таблицы – сервіси систематизації маркетингових даних 

• Quantcast, SharkUP – сервіси дослідження даних рекламних компаній 

• Чатра, Talk-Me – онлайн сервіси для підтримки та консультування клієнтів на сайті 
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