
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   «Сучасні види маркетингу» 

2. Тип  основна 

 

3. Обсяг: 

Кредитів 

ECTS 
Годин 

За видами занять: 

Лекцій Семінар Практичних занять Лабораторних занять Самостійна підготовка 

4 120 26 - 36 - 58 

4. Взаємозв’язок у структурно-логічній схемі 
Освітні компоненти, які передують вивченню БАЗОВИЙ 

Освітні компоненти для яких є базовою 

1. Поведінка споживачів.  

2. Групова динаміка і комунікації.  

3. Практикум рекламної презентації. 

4. Маркетингова політика.  

5. Маркетинговий менеджмент. 

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 

Компетенції відповідно до вимог роботодавців 

Знати Вміти 
 загальну характеристику нестандартних видів маркетингу  
 сутність процесу латерального маркетингу 
  основні елементи уваги Івент-маркетингу  
 поняття "нейромаркетінгу", його концептуальну сутність і зміст; 
 психологічну роль семантики кольорів, звукосемантики і аромамерчандайзінгу  у 

формуванні атмосфери точки продажів; 
 сутність і принципи  Buzz-маркетингу;  
 основні цілі, завдання вірусного і партизанського маркетингу; 

 ідентифікувати ситуації, в яких слід застосовувати нестандартні методи маркетингу  
 володіти технологіями латерального маркетингу; 
 застосовувати  інструменти Івент-маркетингу; 
 володіти навиками методів реалізації нейромаркетінгу; 
 застосовувати способи використання музики, кольору, шрифту в прямій рекламі;  
 застосовувати технологію Buzz-маркетингу; 
 застосовувати прийоми і методики управління просуванням за допомогою вірусного і партизанського 

маркетингу.   



6. Результати навчання відповідно до ОПП 

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

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

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

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

діяльності та практичного застосування маркетингового інструментарію. 

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

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

різних структурних підрозділів ринкового суб’єкта. 

7. Демонструвати відповідальність у ставленні до моральних, культурних, наукових цінностей і досягнень суспільства у професійній маркетинговій діяльності. 

7. План вивчення освітньої компоненти 

Змістов-

ний 

розділ 

Вид 

заня

ття 
Тема Знати Вміти 

План 

заняття 

Лекція, 

методична 

розробка 
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Класифікація видів сучасного 

маркетингу 

 загальну 

характеристику 

нестандартних 

видів 

маркетингу  

 

 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; 

 ідентифікувати ситуації, в яких слід застосовувати нестандартні методи маркетингу  

http://dl.dut.edu.

ua/course/view.

php?id=1973 

http://dl.dut.edu.ua/

course/view.php?id

=1973 
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Латеральний маркетинг 

 сутність 

процесу 

латерального 

маркетингу 

 

 логічно і послідовно відтворювати отримані знання предметної області маркетингу; 

 критично аналізувати й узагальнювати положення предметної області сучасного 

маркетингу; 

 проваджувати маркетингову діяльність на основі розуміння сутності та змісту 

теорії маркетингу і функціональних зв'язків між її складовими; 

 володіти технологіями латерального маркетингу; 

http://dl.dut.edu.

ua/course/view.

php?id=1973 

http://dl.dut.edu.ua/

course/view.php?id

=1973 
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Івент маркетинг 

 основні 

елементи уваги 

Івент-

маркетингу 

 логічно і послідовно відтворювати отримані знання предметної області маркетингу 

 критично аналізувати й узагальнювати положення предметної області сучасного 

маркетингу 

 проваджувати маркетингову діяльність на основі розуміння сутності та змісту 

теорії маркетингу і функціональних зв'язків між її складовими; 

 застосовувати  інструменти Івент-маркетингу; 

http://dl.dut.edu.

ua/course/view.

php?id=1973 

http://dl.dut.edu.ua/

course/view.php?id

=1973 
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Парадигма сучасного маркетингу 

 загальну 

характеристику 

нестандартних 

видів 

маркетингу  

 

 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; 

 ідентифікувати ситуації, в яких слід застосовувати нестандартні методи маркетингу  

http://dl.dut.edu.

ua/course/view.

php?id=1973 

http://dl.dut.edu.ua/

course/view.php?id

=1973 
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Технології латерального 

маркетингу 

 сутність 

процесу 

латерального 

маркетингу 

 

 логічно і послідовно відтворювати отримані знання предметної області маркетингу; 

 критично аналізувати й узагальнювати положення предметної області сучасного 

маркетингу; 

 проваджувати маркетингову діяльність на основі розуміння сутності та змісту 

теорії маркетингу і функціональних зв'язків між її складовими; 

 володіти технологіями латерального маркетингу; 

http://dl.dut.edu.

ua/course/view.

php?id=1973 

http://dl.dut.edu.ua/

course/view.php?id

=1973 
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5-
6  Інструменти  Івент -маркетингу 

 основні 

елементи уваги 

Івент-

маркетингу 

 логічно і послідовно відтворювати отримані знання предметної області маркетингу 

 критично аналізувати й узагальнювати положення предметної області сучасного 

маркетингу 

 проваджувати маркетингову діяльність на основі розуміння сутності та змісту 

теорії маркетингу і функціональних зв'язків між її складовими; 

 застосовувати  інструменти Івент-маркетингу; 

http://dl.dut.edu.

ua/course/view.

php?id=1973 

http://dl.dut.edu.ua/

course/view.php?id

=1973 
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1. Загальна характеристика видів 

маркетингу.  

2. Актуальність та затребуваність 

нестандартних методів маркетингу.  

3. Спільність та відмінності інноваційних 

видів маркетингу   

4. Базові поняття латерального маркетингу; 

історія і передумови його виникнення.   

5. Сутність процесу латерального 

маркетингу. 

6. Технології латерального маркетингу . 

7. Методи латерального зсуву  

8. Поняття, цілі та завдання Івент-

маркетингу.  

9. Основні елементи уваги Івент-

маркетингу:  цільова аудиторія, час, місце, 

зміст, сценарій.  

10. Інформаційна підтримка заходів.  

11. Післяподієвий інформаційний вихід у 

ЗМІ та Інтернеті.   

12. Класифікація подій в межах реалізації 

Event Marketing.  

 загальну 

характеристику 

нестандартних 

видів 

маркетингу  

 сутність 

процесу 

латерального 

маркетингу 

 основні 

елементи уваги 

Івент-

маркетингу 

 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; 

 ідентифікувати ситуації, в яких слід застосовувати нестандартні методи 

маркетингу  

 володіти технологіями латерального маркетингу; 

 застосовувати  інструменти Івент-маркетингу; 

http://dl.dut.edu.

ua/course/view.

php?id=1973 

http://dl.dut.edu.ua/

course/view.php?id

=1973 
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Нейромаркетинг 

 поняття 

"нейромаркетінг", 

його концепт-

туальну сутність і 

зміст; 

 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 
 володіти навиками методів реалізації нейромаркетінгу; 

http://dl.dut.edu.

ua/course/view.

php?id=1973 

http://dl.dut.edu.ua/

course/view.php?id

=1973 
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Сенсорний маркетинг   

-психологічну 
роль семантики 
кольорів, 
звукосемантики і 
аромамерчандай-
зінгу у формуван-
ні атмосфери 
точки продажів; 

 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 
 застосовувати способи використання музики, кольору, шрифту в прямій рекламі; 

http://dl.dut.edu.

ua/course/view.

php?id=1973 

http://dl.dut.edu.ua/

course/view.php?id

=1973 
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Методи реалізації 

нейромаркетінгу 

 поняття 

"нейромаркетінг", 

його концепт-

туальну сутність і 

зміст; 
 

 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; 
 володіти навиками методів реалізації нейромаркетінгу; 

http://dl.dut.edu.

ua/course/view.

php?id=1973 

http://dl.dut.edu.ua/

course/view.php?id

=1973 
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Інструментарій сенсорного 

маркетингу 

 психологічну 

роль семантики 

кольорів, 

звукосемантики і 

аромамерчандай-

зінгу у формуван-

ні атмосфери 

точки продажів; 

 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; 
 застосовувати способи використання музики, кольору, шрифту в прямій рекламі; 

http://dl.dut.edu.

ua/course/view.

php?id=1973 

http://dl.dut.edu.ua/

course/view.php?id

=1973 

П
ра

кт
ич

не
 з
ан

ят
тя

 1
0 

Особливості застосування 

маркетингу кольорів. 

 психологічну 

роль семантики 

кольорів, 

звукосемантики і 

аромамерчандай-

зінгу у формуван-

ні атмосфери 

точки продажів; 

 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; 
 застосовувати способи використання музики, кольору, шрифту в прямій рекламі; 

http://dl.dut.edu.

ua/course/view.

php?id=1973 

http://dl.dut.edu.ua/

course/view.php?id

=1973 
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 Особливості застосування аудіо-

маркетингу. 

 психологічну 

роль семантики 

кольорів, 

звукосемантики і 

аромамерчандай-

зінгу у формуван-

ні атмосфери 

точки продажів; 

 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; 

 застосовувати способи використання музики, кольору, шрифту в прямій рекламі; 

http://dl.dut.edu.

ua/course/view.

php?id=1973 

http://dl.dut.edu.ua/

course/view.php?id

=1973 
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 Особливості застосування арома-

маркетингу.  

 психологічну 

роль семантики 

кольорів, 

звукосемантики і 

аромамерчандай-

зінгу у формуван-

ні атмосфери 

точки продажів; 

 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; 

 застосовувати способи використання музики, кольору, шрифту в прямій рекламі; 

http://dl.dut.edu.

ua/course/view.

php?id=1973 

http://dl.dut.edu.ua/

course/view.php?id

=1973 
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1. Основні інструменти 

нейромаркетінгу і механізми їх 

впливу на споживача.  

2. Методи реалізації 

нейромаркетінгу.  

3. Ключова роль несвідомих 

процесів в реалізації 

інструментів нейромаркетінгу.  

4. Основні канали для передачі 

інформації про товар і впливу на 

споживача за допомогою органів 

почуттів. 

5. Способи використання 

музики, кольору, шрифту в 

прямій рекламі.  

6. Канали сенсорного впливу.  

7. Інструменти сенсорного 

маркетингу.  

8. Формування емоційної 

торгової пропозиції (emotional 

selling proposition - ESP). 

 поняття 

"нейромаркетінг", 

його концепт-

туальну сутність і 

зміст; 
-  психологічну 
роль семантики 
кольорів, 
звукосемантики і 
аромамерчандай-
зінгу у формуван-
ні атмосфери 
точки продажів; 

 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; 

 володіти навиками методів реалізації нейромаркетінгу; 

 застосовувати способи використання музики, кольору, шрифту в прямій 

рекламі;  
 

http://dl.dut.edu.

ua/course/view.

php?id=1973 

http://dl.dut.edu.ua/

course/view.php?id

=1973 
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Л
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Buzz-маркетинг   

 сутність і 
принципи  
Buzz-
маркетингу;  

 

 логічно і послідовно відтворювати отримані знання предметної області маркетингу 
 критично аналізувати й узагальнювати положення предметної області сучасного 

маркетингу 
 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 
 застосовувати технологію Buzz-маркетингу; 

http://dl.dut.edu.

ua/course/view.

php?id=1973 

http://dl.dut.edu.ua/

course/view.php?id

=1973 
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Вірусний і партизанський 

маркетинг 

 основні цілі, 
завдання 
вірусного і 
партизанського 
маркетингу; 

 логічно і послідовно відтворювати отримані знання предметної області маркетингу 
 критично аналізувати й узагальнювати положення предметної області сучасного 

маркетингу 
 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 
  застосовувати  прийоми і методики управління  просуванням за допомогою  вірусного і 

партизанського маркетингу.   

http://dl.dut.edu.

ua/course/view.

php?id=1973 

http://dl.dut.edu.ua/

course/view.php?id

=1973 
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Особливості Buzz-маркетингу 

 сутність і 
принципи  
Buzz-
маркетингу;  

 

 логічно і послідовно відтворювати отримані знання предметної області маркетингу; 

 критично аналізувати й узагальнювати положення предметної області сучасного 

маркетингу; 

 проваджувати маркетингову діяльність на основі розуміння сутності та змісту 

теорії маркетингу і функціональних зв'язків між її складовими; 
  застосовувати технологію Buzz-маркетингу; 

http://dl.dut.edu.

ua/course/view.

php?id=1973 

http://dl.dut.edu.ua/

course/view.php?id

=1973 
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Основниі інструментіи 

функціонування вірусного  

маркетингу. 

 основні цілі, 
завдання 
вірусного і 
партизанського 
маркетингу; 

 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; 
  застосовувати прийоми і методики управління просуванням за допомогою вірусного і 

партизанського маркетингу.   

http://dl.dut.edu.

ua/course/view.

php?id=1973 

http://dl.dut.edu.ua/

course/view.php?id

=1973 
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Прийоми ефективного впливу на 
споживача партизанського 
маркетингу. 

 основні цілі, 
завдання 
вірусного і 
партизанського 
маркетингу; 

 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; 
 застосовувати прийоми і методики управління просуванням за допомогою вірусного і 

партизанського маркетингу.   

http://dl.dut.edu.

ua/course/view.

php?id=1973 

http://dl.dut.edu.ua/

course/view.php?id

=1973 
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1 Плюси і мінуси прихованого 
маркетингу. Завдання прихованого 
маркетингу.  
2 Сутність і принципи  Buzz-
маркетингу.  
3 Основні правила дії Buzz-
маркетингу.  
4 Основні цілі, завдання вірусного і 
партизанського маркетингу.  
5 Склад основних інструментів 
функціонування вірусного і 
партизанського маркетингу.  
6 Правові та етичні норми стосовно 
форми і змісту вірусного і 
партизанського маркетингу.  
7 Прийоми і методики управління 
просуванням за допомогою вірусного 
і партизанського маркетингу.   
8 Механізми мотивації в змісті 
вірусного і партизанського 
маркетингу. 
9 Визначення відповідності вірусного 
і партизанського маркетингу 
комунікаційній стратегії організації 

 сутність і 
принципи  
Buzz-
маркетингу;  

 основні цілі, 
завдання 
вірусного і 
партизанського 
маркетингу; 

 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; 

 ідентифікувати ситуації, в яких слід застосовувати нестандартні методи 

маркетингу  
 застосовувати технологію Buzz-маркетингу; 
 застосовувати прийоми і методики управління просуванням за допомогою 

вірусного і партизанського маркетингу.   

http://dl.dut.edu.

ua/course/view.

php?id=1973 

http://dl.dut.edu.ua/

course/view.php?id

=1973 

8. Мова вивчення освітньої компоненти 

українська 

9. Інформаційне забезпечення освітньої компоненти 

1 Виноградова О. В. Сучасні види маркетингу. Навчальний посібник. – Київ: ДУТ,  2019. – 262 с. http://www.dut.edu.ua/ua/lib/1/category/743/view/1703 

2 Петруня Ю. Є. Маркетинг : навчальний посібник / Ю. Є. Петруня, В. Ю. Петруня. – 3-тє вид., переробл. і доповн. – Дніпропетровськ : Університет митної справи 

та фінансів, 2016. – 362 с.- http://www.dut.edu.ua/uploads/l_1656_31348223.pdf 

3. Buzz-marketing [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://expolady.com.ua/work/2/buzz-marketing  

4. Особливості створення інновацій [Електронний ресурс]. − Режим доступу: http://lib.lntu.info/book/fb/pesp/2012/12-40/page12.html.  

5. Партизанський маркетинг [Електронний ресурс]. − Режим доступу: http://www.partizanmarketing.in.ua/?page_id=31.  

6. Сучасні види інноваційного маркетингу [Електронний ресурс]. − Режим доступу: http://studme.com.ua/1951110515080/marketing/traditsionnye_ 

sposoby_prodvizheniya_produktsii_internete.html.  

10. Методи оцінювання, підсумкові звітності за освітньою компонентою 

залік 

11. Матеріально-технічне забезпечення освітньої компоненти 

• Microsoft PowerPoint –  візуалізація даних 

• Moodle – дистанційне навчання і контроль 
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