
1. Назва модуля: Маркетингове планування
2. Код модуля: МУБ_8_ВВІ.1.08_3
3. Тип модуля: вибірковий.
4. Семестр: 2
5. Обсяг модуля: загальна кількість годин – 90 (кредитів ЄКТС – 3); аудиторні

години – 30 (лекцій – 14, практичних занять – 16). 
6. Лектор: Білошкурська Наталія Володимирівна, к. е. н., доцент.
7. Результати навчання:
У результаті вивчення модуля  студент повинен: 
знати: аналізувати діяльність в сфері маркетингового управління 

підприємствами в сучасних умовах, підґрунтям якої є оволодіння знаннями щодо: 
основних концепцій маркетингового менеджменту; особливостей діяльності 
підприємств в умовах глобалізації та високої конкуренції та факторів 
макромаркетингового середовища, які впливають на діяльність підприємства; етапів 
стратегічного та тактичного планування маркетингової діяльності на підприємстві та 
видів маркетингових стратегій; основних принципів та підходів до побудови 
організаційної структури управління маркетингом, розподілу функціональних 
обов’язків та міжфункціональної координації діяльності підрозділів підприємства; 
видів контролю маркетингової діяльності, показників ефективності використання 
маркетингових інструментів. 

вміти: складати план стратегії розвитку підприємства; складати стратегічний 
та тактичний план маркетингу; планувати виведення на ринок нової продукції; 
планувати бюджет маркетингових заходів; планувати товарну політику підприємства; 
планувати цінову політику підприємства; планувати політику комунікацій; планувати 
політику розподілу продукції. 

8. Спосіб навчання: аудиторні заняття.
9. Необхідні попередні та супутні модулі:
пререквізити: стратегічний маркетинг;  
кореквізити: аналіз маркетингової діяльності підприємства. 
10. Зміст модуля:
Еволюція основних концепцій маркетингу та їх характеристика. Сучасна 

модель маркетингу та її особливості. Управління маркетингом взаємодій фірми та 
його підсистеми. Методологічні підходи до планування маркетингу. Особливості 
стратегічного планування маркетингових комунікацій фірми. Тактичне планування 
маркетингової діяльності компанії. Особливості планування товарної політики фірми. 
Цінова політика компанії та її планування. Планування розподільно-збутової політики 
фірми та її особливості. Планування комунікаційної політики маркетингу. 

11. Рекомендована література:
1. Планування маркетингу : [навч. посібн. реком. МОНУ для студ. ВНЗ] / О.А.

Овєчкіна, Д. В. Солоха, К. В. Іванова, В. В. Морєва. – 2-ге вид. переробл. та
доп. – К. : ЦУЛ, 2013. – 352 с.

2. Циба Т.Є. Маркетингове планування : [навчальний посібник] / Т.Є. Циба,
М.І. Сокур, В.І. Баюра. – К. : Центр учбової літератури, 2007. – 128 с.
12. Форми та методи навчання: лекції, практичні заняття, самостійна робота.
13. Методи і критерії оцінювання:
– Поточний контроль (80%) – усне опитування, тестування, індивідуальне
навчально-дослідне завдання; 
– Підсумковий контроль (20%) – залік (теоретичні питання, тестові завдання).
14. Мова навчання: українська.


