
АНОТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «МАРКЕТИНГОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ» 

Мета дисципліни полягає у побудові системи знань щодо принципів, цілей, завдань та 

функцій управління маркетинговою діяльністю підприємства, а також формування стратегій, 

методів організації, планування, реалізації та контролю цих процесів. Завдання навчальної 

дисципліни полягають у здатності розробляти ефективну організаційну структуру служби 

маркетингу, розробку посадових інструкцій співробітників служб маркетингу, стимулювання 

праці працівників маркетингових служб, контролю за їхньою діяльністю; розумінні 

системоутворюючих зв’язків із іншими структурними підрозділами підприємства та із 

зовнішніми організаціями ринкової інфраструктури; здатності визначати методологію і 

методику прийняття науково-обґрунтованих управлінських рішень у сфері маркетингу; 

умінні застосовувати методи маркетингового стратегічного й тактичного планування, 

розробляти маркетингові програми, виконувати контроль та аналіз маркетингової діяльності. 

Міждисциплінарні зв’язки: «Маркетинговий менеджмент» для спеціальності 073 

базується на таких дисциплінах «Маркетинг», «Організація управління підприємством», 

«Організація управління промисловим підприємством», «Менеджмент»  та ін. 

Перелік компетенцій, яких набуде здобувач після опанування навчальної дисципліни: 

Знати та розуміти:  

- принципи маркетингового менеджменту; задачі і функції менеджера з маркетингу; 

- методи організації та алгоритм планування маркетингового менеджменту; 

- методики розробки маркетингових програм, завдань та методів супроводження 

виконання маркетингових планів та програм; 

- методи контролю та оцінювання результатів маркетингової діяльності підприємства;  

- сучасні концепції та тенденції розвитку маркетингового менеджменту. 

Уміти: 

- запровадити маркетингові підходи і методи в діяльності підприємства; 

- організувати роботу маркетингової служби підприємства;  

- створити необхідні умови для успішної реалізації процесу маркетингового менеджменту; 

- розробити організаційну структуру маркетингової служби підприємства;  

- розподілити функції між працівниками маркетингової служби, організувати підбір 

працівників маркетингових служб; 

- сформулювати місію підприємства; маркетингові цілі, сформулювати маркетингову 

стратегію підприємства та його бізнес-одиниць; 

- розробити маркетинговий стратегічний план діяльності підприємства та його бізнес-

одиниць; розробити тактичні та оперативні маркетингові плани; 



- створити систему контролю маркетингової діяльності підприємства, проводити аудит 

маркетингової діяльності, аналізувати результати маркетингової діяльності, розробляти 

заходи щодо вдосконалення систем і методів маркетингового менеджменту підприємства. 

Сфера реалізації набутих компетентностей -  управління маркетингом в діяльності 

підприємств різних організаційно-правових форм. Набуті компетентності дозволять 

впроваджувати маркетингові підходи і методи в діяльності ринкового суб’єкта, розробляти 

організаційну структуру його маркетингової служби, тактичні і стратегічні маркетингові 

плани та програми.  

Зміст навчальної дисципліни за темами: 

Тема 1. Маркетинговий менеджмент в системі управління підприємством. 

Тема 2. Процес маркетингового менеджменту. 

Тема 3. Організація маркетингового менеджменту та створення маркетингових підрозділів 

Тема 4. Сутність та система маркетингового планування. 

Тема 5. Маркетингові стратегії 

Тема 6. Маркетингове стратегічне планування. 

Тема 7.  Маркетингове тактичне планування. 

Тема 8. Маркетингові програми 

Тема 9. Контроль та аналіз маркетингової діяльності. 

Науково-педагогічний працівник, що забезпечує викладання навчальної дисципліни – 

д.е.н., проф. Ларіна Ярослава Степанівна, larin_sla@ukr.net Yaroslava.larina@kneu.edu.ua 
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