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Навчальну програму дисциплши «Маркетинг» розроблено на основ1 осв1тньо-професшноТ 
програми та навчальних плашв № НБ-6-051/16 пщготовки фах1вщв осв1тнього ступеня 
«Бакалавр» за спещальнютю 051 «Економка» та осв1тньо-професшних програм «Економ1чна 
юбернетика», «1УПжнародна економка», «Економка пщприемства (за видами економ1чноТ 
Д1яльност1)», № НБ-6-071/16 пщготовки фах1вщв освггнього ступеня «Бакалавр» за 
спещальнютю 071 «Облк 1 оподаткування» та освггньо-професшною програмою «Облк 1 
аудит», № НБ-6-072/16 пщготовки фах1вщв освггнього ступеня «Бакалавр» за спещальнютю 
072 «Фшанси, банювська справа та страхування» та освггньо-професшною програмою 
«Фшанси 1 кредит», № НБ-6-076/16 пщготовки фах1вщв осв1тнього ступеня «Бакалавр» за 
спещальнютю 076 «Пщприемництво, торпвля та б1ржова Д1яльнють» та освггньо-професшною 
програмою «Пщприемницька Д1яльшсть в ав1ацн» та вщповщних нормативних документов.

Уавчальну програму розробила 
доцент кафедри маркетингу _____________________ О. Радченко

йавчальну програму обговорено та схвалено на засщанш кафедри маркетингу, 
протокол № Л / вщ « 0 2 »  С?- '!_____2019 р.

Завщувач кафедри ________С.Смер1чевський

йавчальну програму обговорено та схвалено на засщанш випусковоТ кафедри 
спещальност1 051 «Економка» за осв1тньо-професшною програмою «Економ1чна юбернетика» 
кафедри економ1чно-1 шбернетики, протокол №___вщ «]3_» (О /О'З 2019 р.

Завщувач кафедри ______ _______________  НЛванченко
1

Уавчальну програму обговорено та схвалено на засщанш випусковоТ кафедри 
спещальност1 051 «Економка» за осв1тньо-професшною програмою «Економка 
пщприемства(за видами економ 1чно'Г д1яльност1)» кафедри економки шштряного транспорту, 
протокол № / 0 в\д, <* /3 » ____ 2019 р.

Завщувач кафедри _________ с СХАре^сва,

Швчальну програму обговорено та схвалено на засщанш в^даусково'Т кафедри 
спещальност1 051 «Економка» за освггньо-професшною програмою «Мокнародна економка», 
кафедри м 1жнародно'Т економки, протокол №/ ^/ 2019 р.

Завщувач кафедри ______С.1УПзюк

Навчальну програму обговорено та схвалено на засщанш випусковоТ кафедри 
спещальност1 071 «Облк 1 оподаткування» за освггньо-професшною програмою «Облк 1 
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спещальност1 072 «Фшанси, банк1вська справа та страхування» за освггньо-професшною 
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1. ПОЯСНЮ ВАЛЬНА ЗАПИСКА
Навчальна програма навчально! дисциплши «Маркетинг» розроблена на основ1 

“М етодичних вказ1вок до розроблення та оформления навчальноТ та робочо! 
навчально! програм дисциплш», введених в дно розпорядженням вщ 16.06.2015р. 
№3 7/роз.

Дана навчальна дисцишпна е теоретичною та практичною основою сукупносп 
знань та вмшь, що формують профшь фах1вця в галуз1 маркетингу.

Метою викладання дисциплши е поглиблене вивчення теоретичних основ 1 
конкретних метод1в оргашзацн маркетингово! д1яльносп шдприемства

Завдаинями вивчення навчальноТ дисциплши е:
-розроби ти  мехашзми, засоби та шструменти практично ‘1 реагпзацп пронесу 

прийняття рш ен ь сиоживачем;
-  дослщження ринку та аиагйз сучасних тенденцш;
-  формувати ефективш маркетингов1 плани.
У результата вивчення дано! навчальноТ дисциплши студент повинен:
Знати:
-  зм1ст процес1в та технологи маркетингу;
-  основи маркетингового планування, його оргашзацн, та здшснення;
-  шформацшне забезпечення процесу управлшня маркетинговш Д1яльшстю;
-  механ1зми, засоби та шструменти практично!' реашзацн процесу прийняття 

р 1шень споживачем.
Вм1ти:
-  визначати М1С1Ю 1 Ц1Л1 п1дприемства у маркетинговому середовииц;
-  0рган130вуватн ефективш реклами1 комун1каци;
-  використовувати сучасш методи вивчення ринку та методи впливу на 

прийняття р1шень споживачем.
Навчальний матер1ал дисциил1ни структурований за модульним принципом 

1 складаеться з трьох навчальних модул1в, а саме:
-  навчального модуля №1 «Концепщя маркетингу в систем1 ринкових 

вщносин»;
-  навчального модуля №2 «Основш складов1 формування маркетингово!' 

стратеги»;
- навчального модуля №3 «Оргашзащя маркетинговоУ д1Яльност1 

ищприемства в сучасних умовах», кожен з яких е лопчно завершеною, вщносно 
самостшною, цш1сною частиною навчально! дисципл1ни, засвоення яко! передбачае 
проведения модульно!' контрольно! роботи та анал13 результат1в и виконання.

Навчальна дисцишпна «Маркетинг» базуеться на знаниях таких дисциплш, як: 
«М1кроеконом1ка», «Макроекономша» ,«Економ1ка пщприемства» та е базою для 
вивчення дисциплш галуз1 знань «Сощальш та поведшков1 науки» та «Управлшня 
та адмш 1стрування.
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2. ЗМ1СТ НАВЧАЛЬНОГ ДИСЦИПЛШ И
2.1. Модуль №1 «Концепщя маркетингу в систем! ринкових вщносин»

Тема 2.1.1. Формування теорп маркетингу
Етимолопя слова „маркетинг”. Суть, альтернативы вар1анти визначення 

маркетингу. Концепцн маркетингового розвитку. Принципи 1 ц ш  маркетингу. 
Тенденцн розвитку маркетингу в У крапп.

Тема 2.1.2. Взаемозв’язок маркетингу 13 сум 1жними дисциплшами
Взаемозв’язок маркетингу 13 загальними економ1чними дисциплшами. 

Вщ мшюсть маркетингу вщ економ1ки 1 менеджменту. Вплив тенденцш розвитку 
суспшьства на пщ ходи до управлшня пщприемством та адаптацп його до сучасних 
УМОВ. ПСИХОЛОПЯ СПОЖИВаЧ1В ЯК ОСНОВНИЙ фаКТОр ПрИСТОСуваННЯ Д1ЯЛЬН0СТ1
пщприемства до вимог сучасного ринку.

Тема 2.1.3. Еволющя економ1чноТ теорп як чинник виникнення та 
розвитку теорн маркетингу

Хронолопя виникнення 1 розвитку ринку. Економ1чна теор1я як передумова 
формування концепцн маркетингу. Передумови виникнення концепцп маркетингу. 
Взаемозв’язок та вщ мш ноеп пщход1в до управл1ння Д1яльн1стю пщприемства 
загальноеконом1чно1 теорп та маркетингу. Роль маркетингу у систем! ринкових 
вщносин. Зютавлення концепцп збуту 1 концепцп маркетингу. Характеристика 
маркетингу як культури, стратеги 1 тактики.

Тема 2.1.4. Концепцн маркетингу
Еволющя концепцш маркетингу. Концепщя удосконалення виробництва. 

Концепщя штенсифшаци комерцшних зусиль. Концепщя маркетингу. Концепщя 
сощально-етичного маркетингу. М ожливоеп викорпстання р1зних маркетингових 
П1ДХОД1В в сучасних умовах пщ  впливом ринкових умов.

Тема 2.1.5. Основш категорн маркетингу
Потреба як основна щея маркетингу. 1ерарх1я потреб А. Маслоу. Ц1нност1, основы 

види. Запити. Попит. Основш види попиту. Товар. Класифшащя товар 1 в. Вартють та 
задоволення. Функц1ональне задоволення. Психолопчне задоволення. Маркетингова 
комун1кац1я, розподшення. Понятгя ринку. Основн1 показники, що характеризують 
ринок. Типи ринюв. П осл1довн1сть: потреба-бажання-попит-обмш. Суб’екти маркетингу. 
1х класиф1кац1я. Зовшшне та внутршне середовище маркетингу. Сегментац1я ринку.

Тема 2.1.6. Види маркетингу та Ух характеристики
Види маркетингу в залежност1 вщ сфери застосування: споживчий, 

промисловий, торпвельний, банювський та шновацшний маркетинга. Види 
маркетингу в залежноеп вщ виду попиту. Конверсшний маркетинг. Стимулюючий 
маркетинг. Розвиваючий маркетинг. Ремаркетинг. Синхромаркетинг. Пщтримуючий 
маркетинг. Демаркетинг. Контрмаркетинг. Види маркетингу в залежноеп вщ задач: 
стратепчний маркетинг, тактичний маркетинг та оперативний маркетинг. Задач1 
маркетингу.
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2.2. Модуль № «Основш складов! формування маркетинговоТ стратеги »

Тема 2.2.1. Комплекс маркетингу
Маркетингове середовище. Зовшшне маркетингове середовище: 

макросередовище та мжросередовище. Складов! макросередовища. Складов! 
мнсросередовшца. В нутрш не середовище. Складов! внутр1шнього середовища. 
К онтрольоват 1 неконтрольоваш фактори. Комплекс маркетингу як основы складов! 
формування маркетинговоТ стратеги сучасного пщприемства. Елемеити комлексу 
маркетингу: товар, цша, мюце та просування. Взаемозв’язок елеменпв комплексу 
маркетингу.

Тема 2.2.2. Маркетингов1 дослщження як основа прийняття уиравлшських 
рииень

Цшь маркетингових дослщжень. Об’екти маркетингового дослщження. 
Основш напрями маркетингових дослщжень. Вимоги до маркетингових дослщжень. 
Процедура маркетингових дослщжень. Класифшащя маркетинговоТ шформацп. 
Загальна ощнка вторинноТ та иервинноГ шформацп. Маркетингова шформацшна 
система. Елементи ще'Т системи. Види маркетингових дослщжень. Кабшетш та 
польов1 дослщження. Групи маркетингових метод1в досл1дження.

Тема 2.2.3. Теоретичш аспекта маркетинговой товарноУ полггики
Поняття маркетинговоТ товарно‘1 политики. Основш рш ен ня в межах товар!юТ 

политики. Поняття товару. Класиф1кац1я товар1в. Послуга як товар. Яюсть товару. 
Чотири р 1вн1 якост1 товару. Показники якосп. Упаковка. Конкурентоспроможн1сть 
товару. Життевий цикл товару. Сутшсть управл1ння життевим циклом товару. 
Розробка нового товару. Товарний знак (торгова марка). Поняття асортименту 
товар1в. Формування асортименту. Товарна номенклатура пщприемства. 
Виробничий асортимент. Торговий асортимент.

Тема 2.2.4. Засади маркетингового щноутворення
Сутшсть маркетинговоТ цшово'Т полггики. Основш ц ш  щноутворення. Основы! 

функци Ц1ни. Види Ц1Н. Залежшсть ц1и вщ: обороту, вщ впливу держави, вщ 
особливостей комерц1Йного контракту, вщ сфери д1яльност1, В1Д порядку 
в1дшкодування споживачем транспортних витрат. Методи ц1ноутворення. Методи 
ор1ентоваш на витрати, на попит, на конкуренпв. Етапи процесу щноутворення. 
Цшов1 стратеги. Стратеги пов’язан1 з виведенням нового товару на ринок. Стратеги 
щноутворення в межах товарноТ номенклатур и. Встановлення остаточноТ Ц1ни. 
Вар1анти коригування ц1н.

Тема 2.2.5. Теория маркетингових комун1кац1Й
Сутн1сть, функци та ц ш  маркетинговоТ пол1тики комун1кац1Т. Основш 

маркетингов1 комун1кацп. Просування товару. Комушкацшш засоби, Тх 
класиф1кац1я. Основн1 та синтетичш комун1кац1ЙН1 засоби. Р1вн1 декодування. 
Важливють зворотнього зв’язку в процес1 комун1кац1Й. Поняття перешкод, основн! 
типи. Комплекс просування товару. Оцшка комплексу просування. Реклама. Види 
реклами. Стимулювання збуту. Засоби стимулювання споживач1в, посередниюв. 
власного торгового персоналу. Персональний продаж. Пабл1к рилейшиз. Прямий 
маркетинг. Виставки та спонсорство. 1нтегроваш маркетингов1 комушкаци в м1сцях 
продажу. Мерчандайзинг.
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Тема 2.2.6. Теор1я маркетинговоТ полггика розподшу
Сутшсть, мета полггнки розподшу та й  завдання. Канал розподшу. Р1вень 

каналу розподшу. Довжина та ширина каналу. Функцп канал1в розподшу. 
Посередники. К ласифкащ я посередниюв. Оптова торпвля. Роздр1бна торпвля. 
Маркетингов1 системи розподшу. Вертикалью, горизонтально багатоканальш 
системи. Франчайзингов1 системи. Стратеги розподшу товар1в. Ишення щодо 
структури каналу та стратеги охоплення ринку. Стратеги впливу на посередниюв. 
Поняття лопстики.

2.3. Модуль №3 «Оргашзащя маркетинговоТ д 1яльност1 пщприемства в
сучасних умовах»

Тема 2.3.1. Сучасш проблеми маркетингу
Етика 1 сощальна вщповщальнють в маркетингу. М ехашзм створення 

споживчих цшностей. Взаемозв’язок маркетинговоТ та корпоративно! стратеги. 
Розподш ресурав  1 процес стратепчного маркетингу. Вдосконалення пронесу 
планування маркетингу та пошук шлях1в зростання.

Тема 2.3.2. Ризикн в маркетингу
Основш ризики В маркетинговш Д1ЯЛЬНОСП. О б’еКТИВИ1 (30ВН1ШН1) ризики. 

Суб’ективш ризики. Ризики в маркетингу пов’язан1 з економ1чними факторами. 
Ризики в маркетингу пов'язаш  з пол1тичними факторами. Ризики виникнення форс 
мажорних ситуацп. Методи вим1рювання ризиюв. Методи заиобшання настання 
негативно'Т ситуацп. Страхування як зас!б запоб1гання втрат В1Д настання негативно'Т 
ситуацп.

Тема 2.3.3. Глобальний маркетинг
Глобал1зац1я економ1ки та процеси штернацюнал1заци в сучасних умовах. 

Особливост1, цш1 1 завдання глобального маркетингу. Особливост1 досл1дження 
мЬкнародного зовн1шнього середовища. Анал1з, оц1нка та виб1р м1жнародних риншв. 
Процес формування стратеги розвитку пщприемства. Форми присутносп 
пщприемства на зовшшньому ринку. Особливост1 товарноТ, цшовоТ та збутовоТ 
пол1тики на м1жнародному ринку. Комун1кативна пол1тика.

Тема 2 .3 .4 .1нтерактивний маркетинг
Розвиток мереж1 М е т е !  та можливосп електроиного маркетингу. Сутшсть, 

переваги та недол1ки 1итерактивного маркетингу. Ресурси, серв1с 1 технолог1я будови 
1п1егпс1:. Створення 1 пщтримка 1М1джу компаии. Використаиия 1нформац1йного 
ресурсу. М аркетингов1 досл1дження в мереж1 1п1егпе1;. Розповсюдження шформацп 1 
мереж11п1егпе1;. Планування та управлшня витратами в штерактивному маркетингу. 
Повед1нка 1п1;егпе1;-покупц1в.

Тема 2 .3 .5 .1ндивщуальний маркетинг
Сучасний П1ДХ1Д до визначення потреб. Можливост1 використання 

шдивщуального п1дходу до задоволення потреб. Формування стратеги 
п1дприемства. Особливост1 формування товарноТ стратеги пщприемства. 
Формування сучасних метод1в цшоутворення. Особливост1 пол1тики комун1кац1Й 
при шдивщуальному П1ДХОД1. Пошук новпх канал1в розподшу товару.

Тема 2.3.6. Еколопчний маркетинг



Система менеджменту якост1. Шифр СМЯНАУ
Навчальна програма документа НП 11.01.03.-01-2019

навчально1 дисциплши
«Маркетинг» стор. 8 з 10

Сутшсть еколопчного маркетингу в сучасних умовах розвитку сусшльства. 
Становления 1 розвиток еколопчного маркетингу. 31вдання та функци еколопчного 
маркетингу. Сертифкащ я шдириемств за стандартами 180 9001. Система 
екомаркетингу. Основш ц ш  екомаркетингу. Об’екти та суб’екти еколопчного 
маркетингу. Фактори зовшшнього середовища, що впливають на формування 
комплексу еколопчного маркетингу. Напрямки розвитку еколопчного маркетингу.
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