
Інформаційний пакет освітніх компонент навчального плану 

освітньо-професійної програми  «Маркетинг» 
                                                                                               (назва) 

Освітнього рівня   бакалавр 

Спеціальності       073  «Менеджмент»,  075 «Маркетинг», 076  «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», 

                                 051 «Економіка» 

Галузь знань          07 «Управління і адміністрування» ,  05 «Соціальні та поведінкові науки» 

1. Назва освітньої компоненти   «Маркетинг» 
                                                                             (назва дисципліни) 

2. Тип  основна, вибіркова (вказати)                                                                                                                                                                                

 

3. Обсяг: 

Кредитів 

ECTS 
Годин 

За видами занять: 

Лекцій Семінар Практичних занять Лабораторних занять Самостійна підготовка 

8 240 44 - 60 - 136 

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

Освітні компоненти для яких є базовою 1. Поведінка споживачів. 2. Маркетингові комунікації 3. Маркетингова політика. 

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

Знати Вміти 

- предметну область 
професійної діяльності. 

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 
працювати в команді; 
спілкуватися з представниками інших професійних груп різного рівня (з експертами з інших галузей знань/видів економічної діяльності). 

Компетенції відповідно до вимог роботодавців 

Знати Вміти 

-основні тенденції розвитку сучасної концепції маркетингу; здійснювати сегментацію ринку з метою виявлення і задоволення потреб споживачів; 

-класифікацію і характеристики маркетингу;   застосовувати різні види маркетингу в залежності від видів попиту, кінцевої мети і способів досягнення; 

-фактори впливу на середовище функціонування підприємства; сканувати зовнішнє середовище і отримувати інформацію про cоціальні, економічні, технологічні та регулятивні 

фактори; 

напрямки і етапи проведення маркетингових досліджень; збирати інформацію за допомогою: опитування, спостереження, експерименту та панельних досліджень; 



процес стратегічного маркетингу та етапи його планування; складати план маркетингу підприємства; 

-принципи і складові маркетингової товарної політики; визначати основні показники товарного асортименту;  

основні правила та методи маркетингового ціноутворення; розраховувати початкову орієнтовну ціну продукції  та точку беззбитковості за допомогою різних методів; 

функції і види маркетингових каналів збуту, типи підприємств 

роздрібної торгівлі; 

вибирати канали збуту та прогнозувати обсяги продажу;  

складові комплексу просування; планувати програму просування відповідно до етапу  життєвого циклу товару; 

фази  реалізації і контролю як заключні стадії процесу маркетингу; розробляти план маркетингу підприємства і оцінювати ефективність його реалізації.  

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.Виявляти й аналізувати ключові характеристики маркетингових систем різного рівня, а також особливості поведінки їх суб’єктів. 
5. Визначати функціональні області маркетингової діяльності ринкового суб’єкта та їх взаємозв’язки в системі управління, розраховувати відповідні показники, які 

характеризують результативність такої діяльності. 
6. Діяти соціально відповідально та громадсько свідомо на основі етичних принципів маркетингу, поваги до культурного різноманіття та цінностей громадянського 

суспільства з дотриманням прав і свобод особистості. 
7. Демонструвати навички письмової та усної професійної комунікації державною й іноземною мовами, а також належного використання професійної термінології. 
8. Демонструвати відповідальність у ставленні до моральних, культурних, наукових цінностей і досягнень суспільства у професійній маркетинговій діяльності. 

7. План вивчення освітньої компоненти 

Змістовний 

розділ 

Вид 

заняття 
Тема Знати Вміти 

План 

заняття 

Лекція, 

методична 

розробка 

Розділ 1. 

Сучасна 

концепція 

маркетингу  

Лекція 

1.1 

Сутність маркетингу та його  сучасна 

концепція 

 предметну область професійної 

діяльності; 

 основні тенденції розвитку 

сучасної концепції 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 

- здійснювати  сегментацію  ринку  з  метою  виявлення  і 

задоволення  потреб  споживачів;  

http://dl.dut

.edu.ua/cou
rse/view.ph

p?id=2313 

 

http://dl.dut.e

du.ua/course/
view.php?id=

2313 

 

Лекція 

1.2 

Класифікація і характеристики 

маркетингу 

 

 предметну область професійної 

діяльності; 

 класифікацію   і характеристики  

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 різні види маркетингу в залежності від видів 

http://dl.dut

.edu.ua/cou

rse/view.ph
p?id=2313 

 

http://dl.dut.e

du.ua/course/

view.php?id=
2313 
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попиту, кінцевої мети і способів досягнення; 

Лекція 

1.3 
Маркетингове середовище 

 предметну область професійної 

діяльності; 

 фактори  впливу  на середовище 

функціонування підприємства; 

- 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  

сканувати зовнішнє середовище і отримувати інформацію 

про cоціальні, економічні, технологічні та регулятивні 

фактори; 

 

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

rse/view.ph

p?id=2313 
 

http://dl.dut.e
du.ua/course/

view.php?id=

2313 
 

Лекція 

1.4 
Маркетингові дослідження 

 предметну область 

професійної діяльності; 

  напрямки і етапи проведення 

маркетингових досліджень; 

 

 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  

збирати інформацію за допомогою: опитування, 

спостереження, експерименту та панельних 

досліджень; 

http://dl.dut

.edu.ua/cou
rse/view.ph

p?id=2313 

 

http://dl.dut.e

du.ua/course/
view.php?id=

2313 

 

Лекція 

1.5 
План маркетингу підприємства 

 предметну  область  професійної 

діяльності; 

 процес  стратегічного маркетингу 

та  етапи  його планування; 

 

- 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  

складати план маркетингу підприємства; 

http://dl.dut

.edu.ua/cou

rse/view.ph
p?id=2313 

 

http://dl.dut.e

du.ua/course/

view.php?id=
2313 

 

Прак-

тичне 

заняття 

Сутність маркетингу, сучасна 

концепція, класифікація і 

характеристики.  

 предметну  область  професійної 
діяльності; 

сутність   маркетингу, 

логічно і послідовно відтворювати отримані знання 

предметної області маркетингу 

критично аналізувати й узагальнювати положення 

http://dl.dut

.edu.ua/cou
rse/view.ph

p?id=2313 

http://dl.dut.e

du.ua/course/
view.php?id=

2313 
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1-2 взаємозв’язок  між  елементами 

комплексу  маркетингу  та 

факторами  зовнішнього 

середовища. 

основні тенденції  розвитку 

сучасної  концепції  маркетингу; 

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  різні  концепції  маркетингу в залежності від 

специфіки  і життєвого  циклу продукту чи  послуги.  

Прак-

тичне 

заняття 

3-4 

Класифікація і характеристики 

маркетингу.  

 предметну  область професійної 

діяльності; 

 класифікацію і характеристики 

маркетингу; 

 особливості  міжнародного 

маркетингу для  вітчизняних 

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 

-застосовувати  різні  види  маркетингу в  залежності від видів 

попиту, кінцевої мети і способів досягнення; 
 

http://dl.dut

.edu.ua/cou
rse/view.ph

p?id=2313 

http://dl.dut.e

du.ua/course/
view.php?id=

2313 

Прак-

тичне 

заняття 

5-7 

Маркетингове середовище.  

 предметну  область 

професійної діяльності; 

 фактори впливу на середовище 

функціонування підприємства; 

- різні методи  аналізу середовища 

функціонування підприємства. 

 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  

сканувати зовнішнє середовище і отримувати інформацію 

про cоціальні, економічні, технологічні та регулятивні 

фактори; 

 застосовувати  різні методи аналізу середовища 

функціонування підприємства. 
 

http://dl.dut

.edu.ua/cou
rse/view.ph

p?id=2313 

 

http://dl.dut.e

du.ua/course/
view.php?id=

2313 

 

 
Прак-

тичне 
Маркетингові дослідження. 

 предметну область 
професійної діяльності; 

 напрямки і етапи проведення 

логічно і послідовно відтворювати отримані 

знання предметної області маркетингу 

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

rse/view.ph

http://dl.dut.e
du.ua/course/
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заняття 

8-11 

маркетингових досліджень; 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 
збирати інформацію за допомогою: опитування, 

спостереження, експерименту та панельних 
досліджень; 

p?id=2313 
 

2313 
 

 

Прак-

тичне 

заняття 

12-15 

План маркетингу підприємства. 

 предметну область 
професійної діяльності; 

 процес стратегічного маркетингу 
та етапи  його планування; 

 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 

складати  план  маркетингу підприємства; 

http://dl.dut

.edu.ua/cou
rse/view.ph
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Самос-

тійна 

робота 

1. Еволюція  змісту і концепції 

маркетингу. 

2. Розвиток комплексу маркетингу: 

від «4Р» до «7Р». 

3.  Сучасні  види маркетингу. 

4.  Тенденції  сучасного  маркетингу. 

5. Нормативно-правова база 

маркетингової діяльності в Україні. 

6. Маркетинг за видами попиту. 

7. Особливості міжнародного 

маркетингу. 

8. Чинники макросередовища та їх 

вплив на маркетингову діяльність 

виробника. 

9. Мікросередовище та його значення 

у маркетинговій діяльності. 

10. Методи аналізу зовнішнього і 

 предметну область професійної 

діяльності; 

- основні тенденції  розвитку 

сучасної  концепції маркетингу; 

- фактори впливу на середовище 

функціонування підприємства; 

- напрямки і етапи проведення 

маркетингових досліджень; 

- процес стратегічного маркетингу 

та етапи його планування; 

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 

складати план маркетингу підприємства; 

 

http://dl.dut

.edu.ua/cou

rse/view.ph
p?id=2313 
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внутрішнього середовища 

підприємства. 

11. Етика і соціальна відповідальність у 

маркетингу.  

12. Маркетингові інформаційні 

системи. 

13. Види і напрямки маркетингових 

досліджень. 

14. Методи збирання даних за 

допомогою опитування 

15. Сучасний стан та тенденції 

розвитку ринку маркетингових 

досліджень в Україні. 

16. Панельні дослідження в 

маркетингу 

17. Система маркетингового 

планування. Рівні і види планів. 

18. Етапи стратегічного планування. 

19. SWOT-аналіз в стратегічному 

плануванні. 

20. Маркетингові та бізнес-плани: 

сутніь, цілі і аудиторії.   

Розділ 2. 

Формування  

комплексу 

маркетингу  

Лекція 

2.1. 
Маркетингова товарна політика 

 предметну область професійної 
діяльності; 

принципи і складові маркетингової 

товарної політики; 

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 

визначати основні показники товарного асортименту; 

http://dl.dut

.edu.ua/cou

rse/view.ph
p?id=2313 
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du.ua/course/
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2313 

 

Лекція 

2.2 
Маркетингова цінова політика 

предметну область професійної 
діяльності; 

основні правила та методи 
маркетингового ціноутворення; 
 

логічно і послідовно відтворювати отримані знання 

предметної області маркетингу 

критично аналізувати й узагальнювати положення 

предметної області сучасного маркетингу 

використовувати теоретичні положення маркетингу для 

http://dl.dut

.edu.ua/cou
rse/view.ph

p?id=2313 
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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 

розраховувати початкову орієнтовну ціну продукції  та 

точку беззбитковості за допомогою різних методів; 

Лекція 

2.3. 
Маркетингова політика продажу 

предметну область професійної 
діяльності; 

функції і види маркетингових 

каналів збуту, типи підприємств 

роздрібної торгівлі; 
 

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 

вибирати канали збуту та прогнозувати обсяги продажу; 

http://dl.dut

.edu.ua/cou
rse/view.ph
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Лекція 

2.4 
Маркетингова політика просування. 

предметну область 
професійної діяльності; 

складові комплексу просування; 

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 

планувати програму просування відповідно до 

етапу  життєвого циклу товару; 

http://dl.dut

.edu.ua/cou
rse/view.ph
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Лекція 

2.5 

Організація і контроль 

маркетингу 

предметну область 
професійної  діяльності; 

фази  реалізації і контролю 

як заключні стадії процесу 

 логічно і послідовно відтворювати отримані знання 

предметної області маркетингу 

критично аналізувати й узагальнювати положення 

предметної області сучасного маркетингу 

http://dl.dut
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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 

розробляти план маркетингу підприємства і оцінювати 

ефективність його реалізації. 

Прак-

тичне 

заняття 

16-18 

Маркетингова товарна політика. 

предметну область 
професійної діяльності; 

принципи  і складові маркетингової 
товарної політики; 

 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 

визначати основні показники товарного асортименту; 

http://dl.dut
.edu.ua/cou
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Прак-

тичне 

заняття 

19-21 

Маркетингова цінова політика. 

предметну область 
професійної діяльності; 

основні правила та методи 
маркетингового ціноутворення; 

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 

 розраховувати початкову орієнтовну ціну продукції  та 

точку беззбитковості за допомогою різних методів; 

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

rse/view.ph

p?id=2313 

http://dl.dut.e
du.ua/course/

view.php?id=

2313 

Прак-

тичне 

заняття 

Маркетингова політика продажу. 
предметну область 

професійної діяльності; 
функції і види маркетингових 

логічно і послідовно відтворювати отримані знання 

предметної області маркетингу 

критично аналізувати й узагальнювати положення 
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22-24 каналів збуту, типи підприємств 

роздрібної торгівлі; 
 

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 

вибирати канали збуту та прогнозувати обсяги 

продажу; 

Прак-

тичне 

заняття 

25-27 

Маркетингова політика просування. 
предметну область 

професійної діяльності; 
складові комплексу просування; 

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 

планувати програму просування відповідно до етапу  

життєвого циклу товару; 

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

rse/view.ph

p?id=2313 

http://dl.dut.e
du.ua/course/

view.php?id=

2313 

Прак-

тичне 

заняття 

28-30 

Організація і контроль маркетингу. 

предметну область 
професійної діяльності; 

фази  реалізації і контролю як 

заключні стадії процесу 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 

 розробляти план маркетингу підприємства і 

оцінювати ефективність його реалізації. 

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

rse/view.ph

p?id=2313 

http://dl.dut.e
du.ua/course/

view.php?id=

2313 

 

Самос-

тійна 

робота 

1. Життєвий  цикл товарів: 

маркетингові цілі та заходи на 

кожному його етапі. 

2. Класифікація нових товарів. 

предметну область 

професійної діяльності; 

принципи і складові 

маркетингової товарної 

логічно і послідовно відтворювати отримані знання 

предметної області маркетингу 

критично аналізувати й узагальнювати положення 

предметної області сучасного маркетингу 

http://dl.dut

.edu.ua/cou

rse/view.ph
p?id=2313 

http://dl.dut.e

du.ua/course/

view.php?id=
2313 



Етапи створення нового товару. 

3. Поняття якості та 

конкурентоздатності товарів. 

4. Стратегії ціноутворення – на 

нові товари, на товарну 

номенклатуру, корегування цін. 

5. Технології цінових переговорів. 

6. Групи цін згідно міжнародних 

правил «Інкотермс». 

7. Цінова дискримінація і 

юридичне регулювання цін. 

7. Глобальні розподільчі мережі 

майбутнього. 

8. Класифікація видів економічної 

діяльності (КВЕД) в Україні. 

9. Класифікація  підприємств 

торгівлі. 

10. Сутність збутової логістики. 

11. Чинники, які впливають на 

структуру комплексу комунікацій. 

12. Функції і види реклами. 

13. Персональні продажі: 

особливості використання у 

сучасному маркетингу. 

14. Визначення бюджету 

просування. 

15. Теорії і типи покупців. 

16. Особливості організації 

маркетингової діяльності на 

підприємстві. 

17. Види організаційних структур 

маркетингу. Переваги і недоліки. 

18. Процес стратегічного 

маркетингу. Використання чітких 

кількісних і якісних показників.  

19. Створення корпоративної 

стратегії. Визначення 

корпоративних цілей. 

20. Визначення ефективності 

маркетингу.  

політики; 

основні правила та методи 

маркетингового ціноутворення; 

функції і види маркетингових 

каналів збуту, типи підприємств 

роздрібної торгівлі; 

складові комплексу 

просування; 

фази  реалізації і контролю як 

заключні стадії процесу 

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 

визначати основні показники товарного асортименту; 

розраховувати початкову орієнтовну ціну продукції  

та точку беззбитковості за допомогою різних методів; 

вибирати канали збуту та прогнозувати обсяги 

продажу; 

планувати програму просування відповідно до етапу  

життєвого циклу товару; 

розробляти план маркетингу підприємства і 

оцінювати ефективність його реалізації. 



8. Мова вивчення освітньої компоненти 
українська 

9. Інформаційне забезпечення освітньої компоненти 
1. 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/ua/lib/3/category/743/view/1656  

2. Виноградова О. В. Сучасні види маркетингу. Навчальний посібник / О.В.Виноградова. – Київ: ДУТ,  2019. – 262 с. 

http://www.dut.edu.ua/ua/lib/1/category/743/view/1703  

3.Примак  Т. О.  Маркетинг.  Навчальний посібник /Т.О.Примак. – Київ: МАУП. – 2004. – 228 с.  http://www.dut.edu.ua/ua/lib/5/category/743/view/1235  

4. Котлер Ф. Маркетинг менеджмент. Экс пресс-курс. 2-е изд. / Ф.Котлер. –  Пер. с англ. под ред. С. Г. Божук. — СПб.: Питер, 2006. — 464 с: ил. — (Серия 

«Деловой бестселлер»). http://www.dut.edu.ua/ua/lib/5/category/743/view/1237  

5. Решетілова Т.Б. Маркетингові дослідження: підручник  / Т.Б. Решетілова, С.М. Довгань ; М-во освіти і науки України, Нац. гірн. ун-т. – Дніпропетровськ : НГУ, 

2015.  – 357 с. http://www.dut.edu.ua/ua/lib/5/category/743/view/1232 

6. Дарчук В.Г. Аналіз та планування маркетингової діяльності. Навчальний посібник. – Київ: ДУТ, 2019. – 146 с. 

http://www.dut.edu.ua/uploads/l_796_67558907.pdf  
7. Плахотнікова Л.О. Маркетинг: практикум. Частина II. Навчальний посібник. – Київ: ДУТ, 2019. – 108 с. http://www.dut.edu.ua/uploads/l_1707_97507936.pdf  

10. Методи оцінювання, підсумкові звітності за освітньою компонентою 
Залік, іспит 

11. Матеріально-технічне забезпечення освітньої компоненти 
• Microsoft PowerPoint –  для візуалізації даних 

• Moodle – дистанційне навчання і контроль 

• Microsoft Power BI – для аналітики і візуалізації інформації 

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

• Google analytics, Google forms,  Google docs, Google Trends – для проведення маркетингових досліджень 
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