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ВСТУП 

 

Навчальна програма дисципліни „Маркетинг-менеджмент” складена 

відповідно до освітньої програми та навчального плану підготовки здобувачів 

магістерського рівня вищої освіти за спеціальністю 073 Менеджмент.  

Предметом вивчення навчальної дисципліни є теорія і практика 

управління маркетинговою діяльністю організацій в умовах сучасного розвитку 

вітчизняної економіки та євроінтеграції.  

Міждисциплінарні зв’язки: „Менеджмент”, „Маркетингова та іміджева 

діяльність навчального закладу”, „Маркетинг інновацій”, „Управління 

комунікаціями в організаціях”. 

Програма навчальної дисципліни містить такі змістові модулі: 

1. Аналіз маркетингових можливостей організації. 

2. Розробка маркетингових стратегій організації. 

3. Управління маркетинговими програмами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Мета і завдання навчальної дисципліни 

 

1.1 Метою вивчення дисципліни “Маркетинговий менеджмент” є 

формування у студентів системи знань щодо організації, планування, реалізації 

та контролю маркетингової діяльності організації. 

1.2 Основними завданнями вивчення дисципліни „Маркетинг-

менеджмент” є: 

- вивчення системи методів та алгоритмів управління маркетинговою 

діяльністю організації; 

- набуття вмінь творчого пошуку напрямів і резервів удосконалення 

процесів та методів управління маркетинговою діяльністю організації, а також 

розв’язання конкретних маркетингових завдань. 

 У результаті вивчення дисципліни студент повинен знати:  

- сутність маркетингового менеджменту та його методологічні засади;  

- структуру і процес маркетингових досліджень, методи аналізу та 

оцінювання ринкових можливостей фірми;  

- принципи, методи та завдання маркетингового планування, фор- 

мування маркетингової стратегії підприємства;  

- сутність і методи управління комплексом маркетингу, прийоми 

управління розробкою окремих його складових; 

- сутність та основні принципи організації маркетингу в організації, 

контролю її маркетингової діяльності; 

- підходи до управління маркетинговими каналами. 

 Вміти: 

 - застосовувати здобуті знання у процесі маркетингового управління 

організацією; 

- організовувати та здійснювати маркетингові дослідження; 

- на основі аналізу ринкових можливостей організації та її ресурсів 

обирати цільовий ринок; 

- визначати і формувати конкретну маркетингову стратегію організації, 

розробляти відповідні програми маркетингу; 

- здійснювати планування, організацію та контроль у процесі розробки 

окремих складових комплексу маркетингу. 

  

 

На вивчення навчальної дисципліни відведено 90 годин /3 кредити ECTS. 

 



2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 

 

Змістовий модуль 1 

Аналіз маркетингових можливостей організації 

 

Тема 1. Дослідження маркетингового середовища 

 та оцінка ринкового попиту 

Аналіз потреб і тенденцій в макросередовищі. Основні фактори 

макросередовища: демографічне, економічне, природне, технологічне, 

політико-законодавче, соціокультурне середовище.  

Збір інформації і оцінка ринкового попиту. Система внутрішньої звітності. 

Система маркетингових досліджень. Система забезпечення маркетингових 

рішень. Методи прогнозування та виміру попиту. Дослідження намірів 

споживачів. 

 

Тема 2. Аналіз поведінки споживачів 

Фактори, що визначають поведінку індивідуальних споживачів: фактори 

культури, соціальні фактори, особистісні фактори, психологічні фактори. 

Процес купівлі. Моделі прийняття рішень щодо купівлі товару чи послуги.  

Аналіз поведінки корпоративних споживачів при купівлі товарів чи послуг. 

Діловий та споживчий ринок. Типи ділових закупівель. Учасники процесу 

ділових закупівель. Фактори, що визначають поведінку корпоративних 

споживачів: фактори зовнішнього середовища, організаційні фактори, фактори 

міжособистісних відносин, культурні фактори. Інституціональний і державний 

ринки.  

 

Тема 3. Ідентифікація ринкових сегментів і вибір цільових ринків 

Рівні сегментації та структура ринку. Процедура сегментації ринку. 

Критерії ефективної сегментації. Сегментація споживчого і ділового ринків. 

Оцінка сегментів ринку. Вибір цільових сегментів ринку. 

 

Змістовий модуль 2 

Розробка маркетингових стратегій організації 

 

Тема 4. Позиціонування та диференціація ринкової пропозиції 

Розробка стратегії позиціонування. Інструменти диференціації продукту, 

послуг, персоналу, маркетингових каналів, образу. Маркетингові стратегії, що 

основані на життєвому циклі товару.  

 

Тема 5. Розробка нових товарів та глобальних ринкових пропозицій 

Організація розробки нового продукту. Генерування ідеї нового товару. 

Розробка концепції нового товару. Розробка маркетингової стратегії. Ринкове 

тестування. Комерціалізація. Процес прийняття товару споживачами.  



Розробка глобальних ринкових пропозицій. Вихід на зовнішній ринок. 

Оцінка потенційних ринків. Ліцензування. Розробка маркетингової програми.  

 

Змістовий модуль 3 

Управління маркетинговими програмами 

 

Тема 6. Управління маркетинговими каналами організації 

Створення партнерської мережі та системи маркетингових каналів. Функції 

маркетингових каналів. Рішення відносно управління маркетинговим каналом: 

відбір, навчання, мотивація, оцінка діяльності учасників коналу. 

Управління роздрібною та оптовою торгівлею. Види роздрібних та 

оптових продавців. Тенденції розвитку роздрібної та оптової торгівлі. 

Маркетингова логістика. Управління торговим персоналом. 

 

Тема 7. Управління маркетинговими комунікаціями 

Комунікативний процес. Розробка ефективних маркетингових комунікацій. 

Рішення про структуру маркетингових комунікацій. Управління рекламою, 

стимулюванням збуту, паблік рилейшнз і прямим маркетингом. Телемаркетинг 

і мобільна комерція. Сучасний онлайн-маркетинг. SMM-маркетинг.  
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4. Формою підсумкового контролю є залік. 

 

5. Засоби діагностики результатів навчання 

Основними засобами діагностики результатів навчання є: 

 усні відповіді на теоретичні питання; 

 тести; 

 ситуаційні завдання. 

 


