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Вибіркова дисципліна, змістових модулів – 2. 

Форма контролю: залік. 

Загальна кількість кредитів – 3, годин – 90, у т.ч. лекції – 

14 годин, практичні заняття – 14 годин, самостійна 

робота – 62 години. 

Формат: очний (offline / facetoface) / дистанційний 

(online). 

Мова викладання: українська  

Рік викладання – 2022 

Консультації Консультації проводяться відповідно до Графіку, 

розміщеному в інформаційному ресурсі moodle.kntu.kr.ua; у 

режимі відео конференцій Zoom, через електронну пошту, 

Viber, Telegram за домовленістю. 

Пререквізити Особливі вимоги відсутні 
 

1. Мета і завдання дисципліни 

Метою вивчення навчальної дисципліни «Основи маркетингу» 

єформування у здобувачів системи знаньз теорії, методології маркетингу, 

вироблення вмінь і навичок здійснення управлінських функцій на підприємстві 
на основі маркетингу для задоволення потреб споживачів та забезпечення 

ефективної діяльності підприємства. 

Завдання вивчення дисципліни: 

- теоретичне ознайомлення здобувачів  з термінологією, понятійним 

апаратом маркетингу; 

- формування у здобувачів системи знань у сфері теоретичних, 

методичних, інформаційних основ маркетингу; маркетингових досліджень; 



потреб та попиту; сегментації ринку і типології споживачів; товару, ціни, 

розповсюдження, комунікацій як елементів комплексу маркетингу;  

- забезпечення засвоєння здобувачами методичного інструментарію 

маркетингу; 

- оволодіння конкретними прийомами поведінки та активної 
маркетингової діяльності в умовах динамічного маркетингового середовища 

 

2. Результати навчання 

У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач вищої 
освітиповинен 

знати: 

- суть та задачі маркетингу, його значення за сучасних умов розвитку 

економіки України  і світу, сферу застосування; 

-  перелік функцій маркетингу, сутність і зміст кожної; 
- правила побудови організаційних структур управління, здійснюваного 

за концепцією маркетингу; 

- напрями дослідження ринку, товару, конкуренції, покупців і споживачів;  

- сутність сегментації ринку,  напрями досліджень роботи на цільових 

ринках, дослідження зовнішнього середовища маркетингової системи; 

- послідовність розробки товарної, цінової та збутової політики, значення 

"паблікрилейшинз" та особливості роботи в цій сфері; 
- сутність управління маркетингом, роботи, через які воно здійснюється,  

та їх виконавців; 

вміти: 

- обґрунтовувати вибір та ефективно використовувати 

сучасниймаркетинговий інструментарій; 

- проводити аналіз маркетингового середовища суб’єктів 

господарювання; 

- ідентифікувати джерела та розуміти методологію визначення і 
методиотримання маркетингових даних, збирати та аналізувати 

необхіднуінформацію, розраховувати маркетингові показники; 

- застосовувати набуті теоретичні знання прирозв’язанні конкретних 

ситуацій;  

- уміти творчо вирішувати питання пошуку резервів 

вдосконаленнямаркетингової діяльності. 
-  узагальнювати результати маркетингової діяльності та розробляти на 

основі цьоговиважені управлінські рішення. 

набути соціальних навичок(soft-skills): 

- 

здійснюватипрофесійнукомунікацію,ефективнопояснюватиiпрезентуватиматері
ал; 

- взаємодіяти в економічному середовищі з питань маркетингу. 

 

3. Політика курсу та академічна доброчесність 

Очікується, що здобувачі вищої освіти будуть дотримуватисяпринципів 

академічної доброчесності, усвідомлювати наслідки їїпорушення. 



ПриорганізаціїосвітньогопроцесувЦентральноукраїнськомунаціональном
утехнічномууніверситетіздобувачі вищої освіти, викладачі та 

адміністраціядіють відповідно до: Положення про організацію освітнього 

процесу;Положенняпроорганізаціювивченнявибірковихнавчальнихдисциплінта
формуванняіндивідуальногонавчальногоплануЗВО;Кодексуакадемічноїдоброче
сностіЦНТУ. 

 

4. Програма навчальної дисципліни 

Змістовий модуль 1.Теоретичні основи маркетингу. 

Тема 1. Сутність маркетингу та розвиток його концепцій 

Тема 2. Маркетинг як відкрита мобільна система 

Тема 3. Формування маркетингової інформаційної системи на основі 
проведення маркетингових досліджень  

Тема 4. Вивчення потреб і поведінки споживачів та вибір цільових 

сегментів  

Змістовий модуль 2.Комплекс маркетингу: сутність та зміст  

Тема 5. Товар у комплексі маркетингу 

Тема 6. Ціна у комплексі маркетингу  

Тема 7. Розповсюдження у комплексі маркетингу 

Тема 8. Комунікації у комплексі маркетингу 

Тема 9. Управління маркетинговою діяльністю 

 

5. Система оцінювання та вимоги 

Види контролю: поточний,підсумковий. 

Методи контролю: спостереження за навчальною діяльністю 

здобувачів,усне опитування, письмовий контроль. 

Рейтинг студента із засвоєння дисципліни визначається за 100 

бальноюшкалою, у тому числі: перший рубіжний контроль – 50 балів, другий 

рубіжний контроль – 50 балів. 

Семестровий залік полягає в оцінці рівня засвоєння здобувачем 

вищоїосвіти навчального матеріалу на лекційних та практичних заняттях і 
виконання індивідуальних завдань за стобальною тадворівневою («зараховано», 

«не зараховано») та шкалою ЄКТС результатівнавчання. 
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