
1. Назва модуля: Маркетинговий менеджмент 
2. Код модуля: МУБ_8_ПП.06_3 
3. Тип модуля: обов’язковий (нормативний) 
4. Семестр: 3 
5. Обсяг модуля: загальна кількість годин – 90 (кредитів ЄКТС – 3); 

аудиторні години – 30 (лекцій – 14, практичних занять – 16). 
6. Лектор: Богашко Олександр Леонідович – кандидат економічних наук, 

доцент 
7. Результати навчання: 
У результаті вивчення модуля студент повинен: 
знати: сутність маркетингового менеджменту та його методологічні засади; 

структуру і процес маркетингових досліджень, методи аналізу та оцінювання 
ринкових можливостей фірми; принципи, методи та завдання маркетингового 
планування, формування маркетингової стратегії підприємства; сутність і методи 
управління комплексом маркетингу (маркетингом-мікс), прийоми управління 
розробкою окремих його складових; сутність та основні принципи організації 
маркетингу на підприємстві, контролю його маркетингової діяльності; підходи до 
управління торговим персоналом на сучасній фірмі, прийоми ефективної його 
мотивації. 

вміти: застосовувати здобуті знання у процесі маркетингового управління 
підприємством; організовувати та здійснювати маркетингове дослідження; на 
основі аналізу ринкових можливостей фірми та її ресурсів вибрати цільовий ринок; 
визначати і формувати конкретну маркетингову стратегію фірми, розробляти 
відповідні програми маркетингу; здійснювати планування, організацію та контроль 
у процесі розробки окремих складових комплексу маркетингу. 

8. Спосіб навчання: аудиторні заняття. 
9. Необхідні попередні та супутні модулі: 
пререквізити: менеджмент персоналу, маркетинг, менеджмент. 
кореквізити: стратегічний менеджмент. 
10. Зміст модуля:  
Сутність, значення і завдання маркетингового менеджменту. Маркетинг у 

системі управління підприємством. Організація маркетингового менеджменту. 
Створення маркетингових підрозділів підприємства. Маркетингове планування. 
Маркетингові стратегії. Маркетингове стратегічне планування. Маркетингове 
тактичне планування. Маркетингові програми. Контроль та аналіз маркетингової 
діяльності підприємства. 

11. Рекомендована література: 
1. Біловодська О. А. Маркетинговий менеджмент: Навч. пос. – К.: Знання, 2010. 

– 332 с. 
2. Войчак А. В. Маркетинговий менеджмент: Підручник, – КНЕУ, 2000. – 100 с. 
3. Щербань В.М. Маркетинговий менеджмент: навчальний посiбник для вузiв / 

В. М. Щербань. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 223 с. 
12. Форми та методи навчання: лекції, практичні заняття, самостійна 

робота. 
13. Методи і критерії оцінювання: 
– Поточний контроль (75%) – усне опитування, тестування, індивідуальне 
навчально-дослідне завдання; 
– Підсумковий контроль (25%) – екзамен (теоретичні питання, задачі, 
тестові завдання). 
14. Мова навчання: українська. 


