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ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Загальна характерис-

тика 

Форма навчання денна 

Мова викладання українська 

Курс / семестр 2/4 

Кількість годин 120 

Кількість кредитів 4 

Лекції (Л)  

практичні заняття (П) 

самостійна робота (С) 

Л 30 

П 22 

С 68 

Анотація 

Вивчення дисципліни «Маркетинг» дозволить сформувати у студентів систему 

теоретичних знань щодо планування маркетингу, сучасних концепцій його розвит-

ку, методичних та організаційних засад. Сформує уміння застосовувати стратегії 

маркетингу на сучасному підприємстві; розвине здатність розробляти ефективні 

стратегії розвитку підприємства; забезпечить уміння планувати та контролювати 

маркетингову діяльність. 

Формат навчання 
Очний (offline) / Заочний (extramural) – курс має супровід в системі дистанційного 

навчання, структуру, контент, завдання і систему оцінювання. 

Технічне й програмне 

забезпечен-

ня/обладнання 

Вивчення дисципліни передбачає використання комп’ютерної техніки та програм-

них продуктів. 

Методи та техніки 

навчання 

Поєднання традиційних і нетрадиційних методів навчання з використанням інно-

ваційних технологій: лекції (оглядова, тематична, проблемна, лекція-візуалізація); 

семінарські / практичні / (презентація, дискусія, «мозковий штурм», тестування / 
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ситуаційний аналіз / розрахунково-аналітичні завдання); індивідуальні консуль-

тації; робота в малих групах. 

Пререквізити 
Вивчення дисципліни базується на знаннях з таких дисциплін, як: «Макроеконо-

міка», «Мікроекономіка», «Економіка підприємства», «Менеджмент». 

Постреквізити 
Вивчення дисципліни є передумовою до вивчення таких дисциплін, як: «Контро-

лінг», «Логістика», «Потенціал і розвиток підприємства». 

Мета дисципліни 

Метою навчальної дисципліни "Маркетинг" є викладення принципів, завдань та 

функцій маркетингу , способів реалізації його основних політик - товарної, цінової, 

комунікацій і розподілення, а також відпрацювання практичних навичок вирішен-

ня маркетингових завдань і прищеплення вміння творчого пошуку напрямків і ре-

зервів удосконалення маркетингової діяльності підприємств; вивчення основних 

понять, категорій, систем, інструментарію та алгоритмів маркетингу; набуття 

практичних навичок розв’язання конкретних ринкових проблем та ситуацій; фор-

мування вмінь творчого пошуку резервів маркетингової діяльності підприємства.  

Завдання дисципліни 

Завданням навчальної дисципліни «Маркетинг» є:  визначення місця маркетингу 

в структурі управління та функціонування підприємства; вивчення принципів і 

організації маркетингу, маркетингового середовища, основних факторів макро- та 

мікро маркетингового середовища;  вивчення процесу управління маркетингом; 

визначення типів ринків і мотивації споживачів;  вивчення елементів комплексу 

маркетингу; вивчення стратегії фірм та методи визначення   цільового ринку, 

принципи сегментації і позиціонування; теоретична та практична підготовка здо-

бувачів вищої освіти з питань економічної сутності та форм інвестицій підпри-

ємств; визначення основних підходів до формування інвестиційних рішень з вибо-

ру напрямів та інструментів інвестування; вивчення закономірностей і механізму 

інвестиційних відносин держави, підприємств та фізичних осіб; визначення заходів 

з використання інвестицій як одного з дійових важелів економічної політики дер-

жави; формування у студентів навичок роботи в команді. 

РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ 

 

Компетентності та 

програмні результати навчання 

Загальні компетентності  Програмні результати навчання 

ЗК01. Здатність до абстрактного мислення, аналізу 

та синтезу. 

ЗК02. Здатність застосовувати знання у практичних 

ситуаціях. 

ЗК07. Здатність вчитися і оволодівати сучасними 

знаннями. 

ЗК08. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу 

інформації з різних джерел. 

ПР17. Вміти абстрактно мислити, застосовувати 

аналіз та синтез для виявлення ключових характери-

стик фінансових систем, а також особливостей пове-

дінки їх суб’єктів. 

ПР19. Застосовувати набуті теоретичні знання для 

розв’язання практичних завдань та змістовно інтер-

претувати отримані результати. 

ПР21. Демонструвати базові навички гнучкого, кре-

ативного та критичного мислення у дослідженнях та 

професійному спілкуванні, виявляти ініціативу та 

лідерські якості, швидко адаптуватись до нових 

умов, продукувати інноваційні ідеї. 

ПР23. Виявляти навички самостійної роботи та ви-

конувати функціональні обов’язки в групі, пропону-

вати обґрунтовані фінансові рішення. 

Фахові компетентності 

ФК01. Здатність досліджувати тенденції розвитку 

економіки за допомогою інструментарію макро- та 

мікроекономічного аналізу, оцінювати сучасні еко-

номічні явища. 

ФК04. Здатність застосовувати економіко-

математичні методи та моделі для вирішення фі-

нансових задач. 

ФК17. Здатність підтримувати належний рівень 

знань та постійно підвищувати свою професійну 

підготовку. 

Очікувані результати 

навчання 

Після завершення цього курсу студент буде: 

а) знати 

✓ сутність маркетингу та його сучасну концепцію; 

✓ ринок як категорію маркетингу та його різновиди; 

✓ класифікацію маркетингу; 

✓ основні характеристики маркетингу; 



✓ сегментацію ринку товарів і послуг; 

✓ різновиди маркетингових досліджень та систему маркетингової інфор-

мації; 

✓ маркетингову товарну та цінову політику; 

✓ маркетингову політику розподілу та просування; 

✓ сутність та складові стійкого маркетингу; 

б) уміти 

✓ визначати сутність маркетингу, різновиди його визначень; 

✓ проводити маркетингові дослідження в умовах ринку;  

✓ характеризувати сучасний маркетинг та проводити аналіз ринкових мо-

жливостей підприємств і установ; 

✓ планувати нові товари та послуги для ринку збуту;  

✓ визначати асортиментну політику підприємства. 

СТРУКТУРА КУРСУ 

Години: 

Тема Результати навчання Завдання 
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МОДУЛЬ 1 

ОСНОВИ МАРКЕТИНГУ 

2 2 4 Тема 1. Сутність маркетингу 

та його сучасна концепція 

Ознайомитися із суттю та причинами розвитку 

маркетингу. Знати основні поняття маркетингу, 

основні принципи, концепції. Застосовувати 

нормативну базу маркетингової діяльності в 

Україні. Володіти практикою використання су-

часних тенденцій розвитку маркетингу. 

Тести. 

Опитування. 

2 2 6 Тема 2. Маркетинговий ме-

неджмент 

Знати сутність страхового ринку, його класифіка-

цію,  структурну будову та інструменти. Розуміти 

особливості державного регулювання та держав-

ного нагляду, а також ліцензування страхової 

діяльності в Україні. 

Тести.  

Доповіді. 

2 2 6 Тема 3. Маркетингова інфо-

рмаційна система 

Ознайомитися із поняттями та напрямками мар-

кетингового дослідження. Вивчити види марке-

тингової інформації. Оволодіти методами про-

ведення маркетингових досліджень. Вивчити 

процес маркетингового дослідження. 

Тести. 

Доповіді. 

2 2 6 Тема 4. Споживчі ринки та 

поведінка покупців 

Ознайомитися із методами дослідження поведі-

нки споживачів. Вивчити поведінку на спожив-

чому ринку та на ринку підприємств. 

Тести. 

Опитування. 

Реферат.  

2 2 6 Тема 5. Сегментація ринку, 

цільовий ринок і позиціону-

вання на ринку 

Ознайомитися із поняттями сегментування рин-

ку, його значенням для пошукового маркетингу. 

Вивчити процес сегментування ринку. Практи-

куватися у виборі цільових сегментів ринку. 

Вивчити методику позиціонування товару і фірм 

на ринку. 

Тести. 

Задачі. 

МОДУЛЬ 2 

ДОСЛІДЖЕННЯ ОСНОВНИХ ЕЛЕМЕНТІВ КОМПЛЕКСУ МАРКЕТИНГУ 

4 2 8 Тема 6. Товарна політика в 

системі маркетингу 

Ознайомитися із поняттям товарної політики, 

виявити проблеми її формування. Вивчити хара-

ктеристики товару, його рівні. Аналізувати асо-

ртимент і номенклатуру товарів. Ознайомитися 

із поняттям марки і упаковки товару. Вивчити 

життєвий цикл товару. Навчитись розробляти 

нові товари в комплексі товарної політики.  

Опитування. 

Задачі.  

4 2 8 Тема 7. Маркетингова цінова 

політика 
Ознайомитися із сутністю та цілями цінової по-

літики в системі маркетингу підприємства. Ви-

вчити методику розрахунку ціни. Характеризу-

вати маркетингові цінові стратегії. Ознайомити-

Опитування. 

Ситуаційні 

вправи. 



ся із державною політикою регулювання цін.  

4 2 8 Тема 8. Маркетингова полі-

тика розподілу 
Ознайомитися із сутністю, метою і завданнями 

політики розподілу. Вивчити канали розподілу, 

його рівні. Практикувати у виборі торгівельного 

посередники. Ознайомитися із принципами фу-

нкціонування збутової логістики. 

Задачі. 

Ситуаційні 

вправи. 

4 4 8 Тема 9. Маркетингова кому-

нікаційна політика 
Ознайомитися із поняттям маркетингова політи-

ка комунікацій. Вивчити теоретико - прикладну 

роль реклами, стимулювання збуту. Аналізувати 

зв’язки з громадськістю. Вміти використовувати 

директ-маркетинг та особистий продаж. 

Опитування. 

Ситуаційні 

вправи. 

Реферат. 

4 2 8 Тема 10. Процес управління 

маркетингом 
Ознайомитися із суттю та поняттям управління 

маркетингом. Вивчити процес стратегічного 

маркетингового планування. Ознайомитися із 

видами маркетингових стратегій. 

Опитування. 

Ситуаційні 

вправи. 

ДІАГНОСТИКА ТА КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ  

РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ 

Форми контролю Форма  

поточного 

контролю 

Поточний контроль передбачає перевірку та оцінку рівня підго-

товки студента за визначеною темою (в тому числі і самостійної 

роботи). Поточний контроль проводиться у формі усного опиту-

вання, письмового експрес-контролю (в тому числі у вигляді ви-

конання тестових завдань/вирішення задач), виступів студентів при 

обговоренні теоретичних питань, доповідей та презентацій, есе, 

захисту реферату. 

Форма  

модульного 

контролю 

Модульний контроль є перевіркою та оцінкою рівня підготовки 

студента за темами одного змістового модулю та передбачає ви-

конання модульної контрольної роботи.  

Результати знань (оцінювання) поточного та модульного контролю фіксуються  

 у відповідності до наведеного в таблиці (нижче) розподілу балів. 

Мінімальна сума балів поточного та модульного контролю, що може зарахову-

ватись автоматично при виставлені підсумкової семестрової оцінки – 60. 

Студент, який за результатами поточного та модульного контролю набрав мі-

німально необхідну кількість балів, має право: 

- не складати підсумковий контроль з навчальної дисципліни у формі екза-

мену (заліку) й отримати набрану кількість балів як підсумкову оцінку. 

- складати підсумковий контроль з навчальної дисципліни у формі екзамену 

(заліку) для підвищення своєї оцінки. 

Форма  

підсумкового 

контролю 

Екзамен (усно/письмово) 

Критерії оцінювання Оцінювання кожного змістового модулю здійснюється за 100-бальною шкалою.  

Бали нараховуються за таким співвідношенням:  

- практичні (семінарські) заняття – 30 балів; 

- самостійна робота студента – 15 балів; 

- індивідуальна робота студента – 5 балів. 

- модульна контрольна робота – 50 балів.  

Підсумкова максимальна кількість кожного змістового модулю – 100 балів.  

Підсумковий контроль визначається як середня двох контролів (за перший та другий 

змістові модулі). 

Розподіл балів (МОДУЛЬ 1) Розподіл балів (МОДУЛЬ 2) 

Поточне оцінювання та  

самостійна робота  

(max) 

Модульна 

контрольна 

робота 

(max) 

Сума 

балів 

(max) 

Поточне оцінювання та 

 самостійна робота 

 (max) 

Модульна кон-

трольна робота 

 (max) 

Сума 

балів 

(max) 

Т1 

Т 

Т2 

 

Т3 

 

Т4 

 

Т5 

 
50 100 

Т6 

 

Т7 

 

Т8 

 

Т9 

а 

Т10 

 
50 100 

10 10 

1

10 10 

1

10 10 10 

1

10 10 

1

10 



 

Шкала оцінювання 

студентів 

(підсумковий  

контроль) 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

Екзамен (курсовий про-

ект, практика) 
Залік 

90 - 100 А відмінно 

зараховано 

82 - 89 B добре 

74 - 81 С добре 

64 - 73 D задовільно 

60 - 63 E задовільно 

35 - 59 FХ 

незадовільно  

(з можливістю повторного 

складання) 

незадовільно 

(з можливістю повторного 

складання) 

0 - 34 F 

незадовільно 

 (з обов’язковим   

повторним вивченням  

дисципліни) 

незадовільно 

 (з обов’язковим   

повторним вивченням 

 дисципліни) 

Політика щодо  

дедлайнів та  

перескладання 

Роботи, які здаються із порушенням термінів без поважних причин, оцінюються на 

нижчу оцінку – 20% від визначеного максимального балу за даний вид роботи. Сту-

денти виконують декілька видів письмових робіт (есе, підготовка рефератів).  

Перескладання (модулів, контрольних робіт) відбувається із дозволу лектора за наяв-

ності поважних причин (наприклад, довідка про стан здоров’я).  

Політика щодо  

академічної  

доброчесності 

Списування під час контрольних робіт заборонене (в т.ч. із використанням мобільних 

девайсів). Реферати повинні мати коректні текстові посилання на використані літера-

турні джерела. Виявлення ознак академічної недоброчесності в письмовій роботі сту-

дента (плагіат), незалежно від масштабів,  є підставою для її незарахуванння виклада-

чем. 

Політика щодо  

відвідування 

Відвідування занять (лекцій, практичних, семінарських занять курсу) є обов’язковим. 

За об’єктивних причин (наприклад, хвороба, міжнародне стажування, індивідуальний 

графік, карантин)  навчання може відбуватись в онлайн режимі. Студент зобов’язаний 

дотримуватися усіх строків, визначених для виконання усіх видів письмових робіт, 

передбачених курсом. 

Політика щодо  

зарахування результатів  

неформальної освіти 

Відповідно до основ положення про «Порядок визнання вступу та результатів навчан-

ня, отриманих у неформальній освіті». 

Доступний за посиланням: www.kau.com.ua 

Політика та  

очікування 

Дотримання положень «Етичного кодексу здобувача вищої освіти Карпатського 

університету імені Августина Волошина». 

Доступний за посиланням: www.kau.com.ua 

Інформаційні джерела 1. Верлока В. С., Коноваленко М. К., Сиволовська О. В. Стратегічний марке-

тинг: навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів. Харків : УкрДАЗТ, 2017. 

289 с. 

2. Дорошенко Г. О. Маркетинг: навч. посіб. Харків : Тім Пабліш Груп, 2016. 

411 с. 

3. Жегус О. В. Парцирна Т.М. Маркетингові дослідження : навчальний посіб-

ник. Харків : ФОП Іванченко І.С., 2016. 237 с. 

4. Маркетингова товарна політика : навч. посіб. для студентів ВНЗ / Захарченко 

П. В. та ін. – К. : КНУБА, 2016. – 143 с.  

5. Маркетинг послуг : навчальний посібник / Л. О. Іванова, Б. Б. Семак, О. М. 

Вовчанська. – Львів: Видавництво Львівського торговельно-економічного 

університету, 2018. – 508 с. 

6. Маркетингові комунікації : навч. посіб. для студентів / [П.В. Захарченко та 

ін.]. – К. : КНУБА, 2016. – 151 с. 

7. Ортинська В.В. Маркетингові дослідження : підручник / В.В. Ортинська, 

О.М. Мельникович. – К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2015. – 455 с.  

8. Попова Н.В. Маркетинг : підручник / Н.В. Попова. – Харків : В справі, 2016. 

– 298 с. 2. 

9. Парсяк В.Н. Маркетинг: сучасна концепція та технології : підручник / В.Н. 

Парсяк. – Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2015. – 324 с.  
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