
Інформаційний пакет освітніх компонент навчального плану 

освітньо-професійної програми  «Маркетинг» 

Освітнього рівня   бакалавр 

Спеціальність        075 «Маркетинг»   

Галузь знань          07 «Управління і адміністрування» 

1. Назва освітньої компоненти   «Іноземна мова професійного спрямування.   Procurement Marketing» 

2. Тип  вибіркова 

 

3. Обсяг: Кредитів 

ECTS 

Годин За видами занять: 

Лекцій Семінар Практичних занять Лабораторних занять Самостійна підготовка 

5 150 4 - 72 - 74 

4. Взаємозв’язок у структурно-логічній схемі 
Освітні компоненти, які передують вивченню 1. Маркетинг 2. Логістика 3. Маркетингові дослідження 4. Поведінка споживачів  

5. Маркетинговий менеджмент  .  
Освітні компоненти для яких є базовою 2. Міжнародний маркетинг  2. Маркетинговий супровід проектів телекомунікаційних 

підприємств 3. Маркетингова політика 

5. Компетенції відповідно до ОПП та вимог роботодавців: 

Компетенції відповідно до ООП 
Знати Вміти 

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

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

 здатність до комунікації іноземною мовою, в тому числі і професійно-ділового спілкування. 

Компетенції відповідно до вимог роботодавців 
Знати Вміти 

‒ переваги і недоліки договору закупівель; 

‒ сутність первинних і вторинних джерел інформації; 

‒ концепцію логістики в рамках концепції маркетингу 

закупівель; 

‒ логістичні потреби маркетингу; 

‒ збіжності і відмінності маркетингу закупівель і логістики; 

‒ основні характеристики купівельної поведінки організацій; 

‒ цілі закупівель для потреб організацій; 

‒ закупівельні критерії організацій; 

‒ сутність оптимальної кількості потенційних покупців; 

‒ застосовувати концепцію маркетингу закупівель; 

‒ вивчати потреби споживачів;  

‒ класифікувати закупівлі; 

‒ визначати способи закупівель і аналізувати джерела закупівель; 

‒ добирати джерела інформації і використовувати інструменти маркетингу 

закупівель;  

‒ вести переговори з приводу умов договору закупівель;  

‒ розміщати замовлення і контролювати  надходження товарів; 

‒ характеризувати купівельну поведінку організацій і визначати обсяг замовлення 

чи закупівлі; 



‒ визначення закупівельного центру;  

‒ значущість закупівельного центру; 

‒ розподіл ролей у закупівельному центрі; 

‒ сутність поведінки організації покупця при онлайн-закупівлі; 

‒ переваги онлайн-закупівель на ринках організацій; 

‒ сутність е-ринків; 

‒ сутність онлайн-аукціонів на ринках організацій; 

‒ розподіляти ролі у закупівельному центрі;  

‒ визначати значущість закупівельного центру;  

‒ порівнювати етапи здійснення купівлі споживачем та організацією. 

6. Результати навчання відповідно до ОПП 

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

представникам різних структурних підрозділів ринкового суб’єкта. 

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

3. Відповідати вимогам, які висуваються до сучасного маркетолога, підвищувати рівень особистої професійної підготовки. 

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

термінології. 

5. 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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The essence of procurement marketing ‒ переваги  

і недоліки 

договору 

закупівель; 

‒ сутність 

первинних і 

вторинних 

джерел 

інформації; 

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

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

 здатність до комунікації іноземною мовою, в тому числі і професійно-

ділового спілкування. 

 застосовувати концепцію маркетингу закупівель; 

 вивчати потреби споживачів;  

 класифікувати закупівлі; 
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The stages of procurement 
marketing process 

‒ концепцію 

логістики в 

рамках 

концепції 

маркетингу 

закупівель; 

‒ логістичні 

потреби 

маркетингу; 

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

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

 здатність до комунікації іноземною мовою, в тому числі і професійно-

ділового спілкування. 

 класифікувати закупівлі; 

 визначати способи закупівель і аналізувати джерела закупівель; 
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Analysis of procurement sources, 

procurement marketing research. 

Selection of procurement sources. 

Activation. - Use of procurement 

marketing tools. 

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

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

 здатність до комунікації іноземною мовою, в тому числі і професійно-

ділового спілкування. 
 добирати джерела інформації і використовувати інструменти маркетингу 

закупівель;  
 вести переговори з приводу умов договору закупівель;  
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Value of marketing and logistics system. 

Marketing and logistics convergence. 

Differences between  marketing and 

logistics. 

‒ логістичні 

потреби 

маркетингу; 

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

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

 здатність до комунікації іноземною мовою, в тому числі і професійно-

ділового спілкування. 

 вести переговори з приводу умов договору закупівель;  

 розміщати замовлення і контролювати  надходження товарів; 
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Procurement standart for organizations. 

Buyer-seller  relationship and supplier 

partnership. 

‒ збіжності і 

відмінності 

маркетингу 

закупівель і 

логістики; 

‒ основні 

характеристики 

купівельної 

поведінки 

організацій; 

 

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

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

 здатність до комунікації іноземною мовою, в тому числі і професійно-

ділового спілкування. 
 розміщати замовлення і контролювати  надходження товарів; 
 характеризувати купівельну поведінку організацій і визначати обсяг 

замовлення чи закупівлі; 
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1. Оцінювання постачальника 

шляхом сертифікації. 

2.Аудиторська оцінка 

постачальника. 

3.Ціни-орієнтири в закупівлі. 

4.Контрактні (договірні) види 

ціни в закупівлі. 

5.Форми закупівлі матеріально-

технічних ресурсів. 

6.Базові умови закупівлі та 

‒ переваги і 

недоліки 

договору 

закупівель; 

‒ сутність 

первинних і 

вторинних 

джерел 

інформації; 

‒ концепцію 

 здатність проваджувати маркетингову діяльність на основі розуміння 

сутності та змісту теорії маркетингу і функціональних зв'язків між її 

складовими 

 здатність усвідомлювати умови ефективності міжнародної сегментації, 

застосовувати методику аналізу зовнішніх ринків, розробляти стратегії 

виходу на іноземні ринки 

 здатність до комунікації іноземною мовою, в тому числі і професійно-

ділового спілкування. 

 застосовувати концепцію маркетингу закупівель; 

 вивчати потреби споживачів;  

  



постачання.. 

7.Умови закупівлі та оплати. 

8. Контракти (договори) 

закупівлі. 

9. Різновиди контрактів 

(договорів) у закупівельній 

діяльності. 

10.Порядок укладання контрактів 

(договорів). 

11.Порядок вирішення спірних 

питань за контрактами 

(договорами) закупівлі. 

12.Цілі та завдання комунікацій 

в області закупівлі. 

 

логістики в 

рамках 

концепції 

маркетингу 

закупівель; 

‒ логістичні 

потреби 

маркетингу; 

‒ збіжності і 

відмінності 

маркетингу 

закупівель і 

логістики 

 класифікувати закупівлі; 

 визначати способи закупівель і аналізувати джерела закупівель; 

 добирати джерела інформації і використовувати інструменти 

маркетингу закупівель;  
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Procurement process by purchasing 
organizations 

‒ закупівельні 

критерії 

організацій; 

‒ сутність 

оптимальної 

кількості 

потенційних 

покупців; 

 

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

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

 здатність до комунікації іноземною мовою, в тому числі і професійно-

ділового спілкування. 

 характеризувати купівельну поведінку організацій і визначати 

обсяг замовлення чи закупівлі; 

 розподіляти ролі у закупівельному центрі;  
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Online shopping in the organizations 
markets 

‒ переваги онлайн-

закупівель на 

ринках 

організацій; 

‒ сутність е-ринків; 

‒ сутність онлайн-

аукціонів на 

ринках 

організацій; 

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

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

 здатність до комунікації іноземною мовою, в тому числі і професійно-

ділового спілкування. 

 розподіляти ролі у закупівельному центрі;  

 визначати значущість закупівельного центру;  

 порівнювати етапи здійснення купівлі споживачем та 

організацією. 
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9 Scope of order or purchase. 

 
Number of leads. 
 
Procurement goals for the needs of 
organizations. 
 
Procurement criteria of organizations. 

‒ закупівельні 

критерії 

організацій; 

‒ сутність 

оптимальної 

кількості 

потенційних 

покупців; 

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

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

‒ здатність до комунікації іноземною мовою, в тому числі і професійно-ділового 

спілкування. 

‒ характеризувати купівельну поведінку організацій і визначати обсяг 

замовлення чи закупівлі; 

‒ розподіляти ролі у закупівельному центрі;  
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Correlation of  marketing and logistics 

system. 

 

Logistic marketing  needs. 

 

Marketing and logistics convergence. 

 

Differences in marketing and logistics 

‒ визначення 

закупівельного 

центру;  

‒ значущість 

закупівельного 

центру; 

‒ розподіл ролей у 

закупівельному 

центрі; 

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

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

 здатність до комунікації іноземною мовою, в тому числі і професійно-ділового 
спілкування. 

 розподіляти ролі у закупівельному центрі;  
 визначати значущість закупівельного центру;  
 порівнювати етапи здійснення купівлі споживачем та організацією. 
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Benefits of online purchasing in 

organizations' markets. 

 

E-markets: virtual markets for 

organizations. 

 

Online auctions in the markets of 

organizations. 

‒ розподіл 

ролей у 

закупівельном

у центрі; 

‒ сутність 

поведінки 

організації 

покупця при 

онлайн-

закупівлі; 

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

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

 здатність до комунікації іноземною мовою, в тому числі і професійно-ділового 
спілкування. 

‒ розподіляти ролі у закупівельному центрі;  

‒ визначати значущість закупівельного центру;  
 порівнювати етапи здійснення купівлі споживачем та організацією 
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Stages of the purchase.decision. 
 
Purchase of video  surveillance system. 

 розподіл ролей 

у 

закупівельном

у центрі; 

 сутність 

поведінки 

організації 

покупця при 

онлайн-

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

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

 здатність до комунікації іноземною мовою, в тому числі і професійно-ділового 
спілкування. 

‒ розподіляти ролі у закупівельному центрі;  

‒ визначати значущість закупівельного центру;  
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1.An alternative to produce on your own or 
buy from the outside 
products. 
2. Specific composition of material 
products purchased from the outside and 
used in the production of products. 
3. Specific composition of materials 
purchased for self 
production by the enterprise of their 
products. 
4. Advantages and disadvantages of the 
option to produce independently. 
5. Advantages and disadvantages of the 
alternative to buy from the side. 
6. Periodic and long-term recurrent 
purchases with an alternative to "buy from 
the outside" and their impact on supplier 
development. 
7. The impact of the alternative "to produce 
independently" on the development of the 
consumer. 
8. Realistic and functional consumer 
properties (characteristics) 
material resources. 
9. The essence and purpose of functional-
cost analysis 
material resources for procurement. 
10.Optimization of the procurement 
program by analysis of the mutual impact 
of different 
types of material resources being 
purchased. 

‒ визначення 
закупівельного 
центру;  

‒ значущість 
закупівельного 
центру; 

‒ розподіл ролей у 
закупівельному 
центрі; 

‒ сутність поведінки 
організації покупця 
при онлайн-
закупівлі; 

‒ переваги онлайн-
закупівель на 
ринках організацій; 

‒ сутність е-ринків; 

‒ сутність онлайн-
аукціонів на ринках 
організацій; 

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

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

 здатність до комунікації іноземною мовою, в тому числі і професійно-

ділового спілкування. 
 вести переговори з приводу умов договору закупівель;  
 розміщати замовлення і контролювати  надходження товарів; 
 характеризувати купівельну поведінку організацій і визначати обсяг 

замовлення чи закупівлі; 
 розподіляти ролі у закупівельному центрі;  
 визначати значущість закупівельного центру;  
 порівнювати етапи здійснення купівлі споживачем та організацією. 

  

8. Мова вивчення освітньої компоненти 
українська, англійська 

9. Інформаційне забезпечення освітньої компоненти 
1. Каїра-Мариновська З.С., Ващенко О.П. Логістика ринків.– Підручник. – Київ: ДУТ,  2018. 

2. Крикавський Є. Логістика та управління ланцюгами поставок: Навч. посібник / Є.Крикавський, О.Похильченко, М. Фертч. – Львів: Видавництво Львівської 

політехніки, 2017. –844 с. 

3. Macbeth Douglas Kinnis. Strategic Analysis of Supply Chain Design. Bookboon, 2016. — 79 p. 

4. Pride W.M., Ferrell O.C. Marketing. 18th Ed. — Cengage Learning, 2016. — 723 p. 

10. Методи оцінювання, підсумкові звітності за освітньою компонентою 
залік 



11. Матеріально-технічне забезпечення освітньої компоненти 
• Canva, Illustrator, Pablo buffer –створення елементів брендбуку 

• МойСклад - програма з торгівлі, складського обліку та CRM; 

• Microsoft Power BI - візуалізація маркетингових даних 

• Asana, Wonderlist - для планування робочого часу та виконання планів маркетингового відділу підприємства 

 

 

 


