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Обсяг дисципліни 

(години) та види занять 

Денна форма: лекції (30 год.), семінарські (30 год.), самостійна робота (60 год.) 
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Політика дисципліни Академічна доброчесність. 

Очікується, що здобувачі вищої освіти будуть дотримуватися принципів 
академічної доброчесності, усвідомлюючи наслідки її порушення, що 

визначається Кодексом академічної доброчесності Уманського державного 

педагогічного університету імені Павла Тичини. 

Відвідування занять. 

Відвідування занять є важливою складовою освітнього процесу. Очікується, що 

здобувачі вищої освіти відвідають всі лекції і семінарські (практичні) заняття 

курсу. 

Пропуски семінарських (практичних) занять відпрацьовуються в обов’язковому 

порядку. Здобувач вищої освіти зобов’язаний відпрацювати пропущене заняття 

упродовж двох тижнів з дня пропуску його. 

Креативна ініціатива здобувача вищої освіти. 

Здобувачі вищої освіти мають можливість за власною ініціативою підготувати 
доповіді до визначених робочою програмою тем семінарських (практичних) 

занять на основі пошуку та огляду наукових публікацій за заданою 

проблематикою дисципліни, поглибленому опрацюванні окремих лекційних 

тем або питань; при виконанні ІНДЗ самостійно вибирають його тему та творчо 

підходять до його вирішення. 

Що будемо вивчати? Потреби, засоби їх задоволення і доведення до споживачів, методи 

маркетингових досліджень. Загальні закономірності розвитку маркетингу в 

ринкових умовах, систему маркетингу підприємства. Комплексний аналіз та 

прогнозування ринку, розробка стратегії маркетингу та інструментів її 

реалізації – товарної, цінової, комунікаційної політики та політики розподілу, 

аналіз та контроль маркетингової діяльності. 

Чому це треба вивчати?   Формування у майбутніх фахівців системи знань щодо сутності і змісту 

маркетингу як філософії підприємницької діяльності в умовах ринкової 
економіки та конкуренції,  організація маркетингової діяльності та її пріоритети 

у сучасних умовах. 

Яких результатів можна  

досягнути? 

Дотримуватися вимог чинного законодавства, державних та міжнародних 

стандартів діяльності закладів готельно-ресторанного господарства. 

Пояснювати соціально-економічні явища та суспільно-економічні процеси у 

сфері обслуговування. 

Знання господарських механізмів, спрямованих на ефективне господарювання 

в умовах обмежених економічних і природних ресурсів. 

Застосовувати навички клієнтоорієнтованого сервісу у професійній діяльності. 

Уміння ефективно вирішувати службові завдання шляхом дотримання 

принципів і норм загальнолюдської моралі та культури фахової діяльності. 

Як можна використати 

набуті знання та уміння? 

Розуміння сутності та принципів розвитку суспільства, природи і мислення.  

Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і 

досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей 
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розвитку предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і 

суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати 

різні види та форми рухової активності для активного відпочинку та ведення 

здорового способу життя. 

Уміння критично оцінювати і прогнозувати соціальні, економічні, політичні, 

екологічні, культурні та інші події та явища. 

Розуміння культурологічних питань сучасності з позицій вшанування традицій 

і звичаїв свого народу та культурного надбання людства.  

Концептуальні знання, здобуті у процесі навчання та професійної діяльності, 
включаючи певні знання сучасних досягнень.  

Здатність до аналізу і синтезу соціально-значущих проблем та процесів.  

Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

Уміння будувати комунікаційну мережу для обміну інформацією та зворотного 

зв’язку, вести кореспонденцію. 

Розуміння предметної області і специфіки професійної діяльності. 

Здатність визначати ознаки, властивості і показники якості продукції та послуг, 

що впливають на рівень забезпечення вимог споживачів у закладах готельно-

ресторанного господарства. 

Здатність формувати та реалізовувати  ефективні зовнішні та внутрішні 

комунікації на підприємствах індустрії гостинності. 
Здатність знаходити творчі рішення на визначені конкретні проблеми у 

професійні діяльності. 

Здатність до нового економічного мислення, що відповідає сучасним умовам 

господарювання; уміння аналізувати реальні економічні процеси, 

усвідомлювати економічні проблеми, пов’язані з майбутньою практичною 

діяльністю.  

Знання методів організації ефективного господарювання на рівні підприємства, 

необхідної сукупності теоретичних та практичних знань з внесенням 

пропозицій щодо удосконалення діяльності підприємства. 

Знання сучасної організації виробництва в закладах індустрії гостинності. 

Зміст дисципліни Формування теорії маркетингу.  

Взаємозв`язок маркетингу із суміжними дисциплінами.  

Еволюція економічної теорії як чинник виникнення та розвитку теорії 
маркетингу.  

Концепції маркетингу.  

Основні категорії маркетингу.  

Комплекс маркетингу.  

Види маркетингу та їх характеристика.  

Сучасні проблеми маркетингу.  

Глобальний маркетинг.  

Інтерактивний маркетинг.  

Індивідуальний маркетинг. 

Екологічний маркетинг.  

Ризики в маркетингу. 
Маркетингові дослідження як основа прийняття управлінських рішень.  

Теоретичні аспекти маркетингової товарної політики.  

Засади маркетингового ціноутворення.  

Теорія маркетингових комунікацій.  

Теорія маркетингової політики розподілу 

Обов’язкові завдання Поглиблене опрацювання окремих тем або питань; виконання практичних 

завдань; підготовка рефератів за обраною темою; виконання 
індивідуальних навчально-дослідних завдань; підготовка до поточного 
контролю знань, що полягає в опрацюванні контрольних запитань і питань 
для самодіагностики; систематизація вивченого матеріалу з метою 

підготовки до екзамену. 

Міждисциплінарні зв’язки Організація обслуговування. Діловодство з використанням комп’ютерних 
технологій. Господарське законодавство. Економіка підприємства. 
Менеджмент. 
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