
1. Назва модуля: Аналіз маркетингової діяльності підприємства 
2. Код модуля: МУБ_ВВ1.2.03_3 
3. Тип модуля: обов’язковий 
4. Семестр: 3 
5. Обсяг модуля: загальна кількість годин – 90 (кредитів ЄКТС – 3); 

аудиторні години – 30 (лекції – 12 год., практичні – 18 год.) 
6. Лектор: Кузьменко Ольга Андріївна 
7. Результати навчання:  
У результаті вивчення модуля студент повинен: 

знати: теоретичні аспекти, завдання, функції маркетингової діяльності; 
особливості ринків сільськогосподарської продукції та продовольства; методи 
дослідження кон’юнктури ринку продовольчої продукції та методи аналізу ринкової 
ситуації та їх практичне використання; фактори макро- та мікромаркетингового 
середовища і їх вплив на маркетингову діяльність підприємств; елементи 
комплексу аграрного маркетингу, їх характеристики, особливості застосування в 
практичній діяльності підприємств; стратегії аграрного маркетингу, шляхи та 
способи їх реалізації; способи управління маркетингом на підприємствах; систему 
показників визначення результативності та ефективності маркетингової діяльності; 

вміти: проводити ефективну маркетингову діяльність; здійснювати 
маркетингові дослідження ринків продукції та продовольчих товарів; створювати 
на підприємствах маркетингову інформаційну систему; здійснювати планування, 
розробляти програми маркетингу, визначати стратегії розвитку підприємств на 
внутрішніх та зарубіжних ринках; здійснювати аналіз підприємств-конкурентів та 
товарів-конкурентів на ринку сільськогосподарської продукції та продовольства; 
застосувати всі аспекти маркетингової діяльності для отримання довгострокового 
прибутку і задоволення потреб споживачів. 

8. Спосіб навчання: аудиторні заняття 
9. Необхідні попередні та супутні модулі: 
пререквізити: маркетинг 
кореквізити: маркетингове планування 
10. Зміст модуля: 
Система маркетингових досліджень. Зміст та методи вивчення і аналізу 

ринкової ситуації. Продукція агропромислового виробництва як елемент аграрного 
маркетингу. Маркетингова цінова політика в системі АПК. Зберігання, переробка та 
система збуту продукції. Маркетингові комунікації на ринку. Маркетингове 
планування на підприємствах. Контроль та аналіз маркетингової діяльності. 

11. Рекомендована література:  
1. Андрійчук В.Г. Ефективність діяльності аграрних підприємств- К.: 

КНЕУ, 2005. – 290 с. 
2. Липчук В.В., Дудяк А.П., Бугіль С.Я. Маркетинг: основи теорії та 

практики. Навчальний посібник. / За загальною редакцією В.В. Липучка. – Львів: 
“Новий Світ – 2000”; “Магнолія плюс”. –2003.–288 с. 

12. Форми та методи навчання: лекції, практичні заняття 
13. Методи і критерії оцінювання:  

• Поточний контроль (80%) – усне опитування, тестування, індивідуальне 
навчально-дослідне завдання  

• Підсумковий контроль (20 %) – залік (теоретичні питання, задачі, тестові 
завдання) 
14. Мова навчання: українська 

 
 


