
1. Назва модуля: Маркетинг 
2. Код модуля: МУБ_6_ПП.06_10 
3. Тип модуля: обов’язковий 
4. Семестр: 3, 4 
5. Обсяг модуля: загальна кількість годин – 300 (кредитів ЄКТС – 10); 

аудиторні години – 120 (лекцій – 60, практичних – 60) 
6. Лектор: Гарматюк Олена Валентинівна 
7. Результати навчання: 
У результаті вивчення модуля студент повинен: 
знати: основні поняття маркетингу, функції та завдання маркетингу, види 

маркетингу та їх характеристики; класифікації товарів за специфікою ознак, стадії  
життєвого циклу товару, склад, суть та значення  товарної  політики підприємств, 
етапи процесу сприйняття нового продукту та основні параметри, що характеризують 
конкурентоспроможність товарів; суть і значення ціни товару, основні етапи 
ціноутворення, поняття ринку, типи та види ринків, сегментування ринку; суть і 
завдання системи просування товару, основні риси каналів розповсюдження товарів; 
суть, види та стадії  маркетингового дослідження; методи збору маркетингової 
інформації; основні функції управління маркетингом.  

уміти: збирати та обробляти маркетингову інформацію; проводити  
сегментування ринку та позиціонування товару; розраховувати і аналізувати 
економічні показники конкурентоспроможності товарів; оцінювати споживчі переваги 
товарів; розраховувати  та аналізувати коефіцієнти еластичності  попиту;  розрізняти  
та класифікувати основні моделі встановлення цін; оформляти звіт за результатами 
маркетингового дослідження; розробляти рекламні звернення до споживачів; 
розробляти комплекс стимулювання збуту; досліджувати діяльність підприємства та 
обирати маркетингові стратегії залежно від його життєвого циклу; аналізувати та 
розраховувати основні фінансові показники маркетингового плану 

8. Спосіб навчання: аудиторні заняття 
9. Необхідні попередні та супутні модулі: 
пререквізити: економіка підприємства 
кореквізити: маркетингові дослідження 
10. Зміст модуля:  
Сутність маркетингу та його сучасна концепція. Система та характеристики 

сучасного маркетингу. Маркетингові дослідження ринку. Особливості дослідження 
ринку. Маркетингова товарна політика. Планування нових товарів. Брендинг в 
управлінні маркетинговою діяльністю. Маркетингова цінова політика. Методи 
маркетингового ціноутворення. Маркетингова політика комунікацій. Комплекс 
маркетингових комунікацій. Місце мерчандайзингу в системі маркетингових 
комунікацій. Маркетинг гостинності. Маркетингова політика розподілу. Маркетинг 
супермаркету. Організація та контроль маркетингової діяльності на підприємстві.  

11. Рекомендована література: 
1.  Бутенко Н.В. Маркетинг: підручник / Н.В. Бутенко. — К.: Атіка, 2008. — 300с. 
2. Старостіна А. О. Маркетинг: Підручник / Старостіна А. О., Длігач А. О., 

Гончарова Н. П., Крикавський Є.В. та ін.; за заг. ред. Старостіної А. О. - К.: Знання, 
2009. - 1070с. 

3. Стрельчук Є.М. "Маркетинг": навчальний посібник / Стрельчук Є.М., 
Борисевич Є.Г. - ОНАЗ ім..О.С.Попова, Одесса - 2013 - 52 с. 

12. Форми та методи навчання: лекції, практичні заняття, самостійна робота. 
13. Методи і критерії оцінювання: 
– Поточний контроль (70%) – усне опитування, тестування, індивідуальне 

навчально-дослідне завдання; 
– Підсумковий контроль (30%) – залік, екзамен (теоретичні питання, задачі, 

тестові завдання). 
14. Мова навчання: українська.   


