
АНОТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «МАРКЕТИНГ» 

 

Мета дисципліни—формування у студентів системи теоретичних знань про 

маркетинг як науку та практичних навичок використання маркетингового підходу, 

інструментарію, методів і рішень для забезпечення успіху підприємства на цільовому 

ринку. 

Міждисциплінарні зв’язки. Навчальна дисципліна «Маркетинг» пов’язана з 

такими навчальними дисциплінами, як «Економічна теорія», «Економікс», 

«Мікроекономіка», «Макроекономіка», «Економіка підприємства», «Менеджмент», 

«Соціологія», «Психологія», «Міжнародний маркетинг» та іншими.  

Перелік компетентностей. Після успішного опанування навчальної дисципліни 

здобувач буде: 

- Знати та розуміти: теоретичні основи маркетингу; маркетингові аспекти 

управління підприємством; процеси планування і проведення маркетингових 

досліджень; процеси розробки маркетингової стратегії і плану маркетингу; 

формування комплексу маркетингу та особливості товарної, цінової, комунікаційної, 

збутової політик; процеси організації і контролю маркетингової діяльності на 

підприємстві; 

- Уміти: системно і цілеспрямовано аналізувати внутрішнє та зовнішнє 

середовище підприємства, кон’юнктуру ринку; складати план проведення 

маркетингових досліджень; інтерпретувати маркетингову інформацію для вибору 

найбільш відповідної до ринкової ситуації маркетингової стратегії та для 

обґрунтування маркетингових рішень; розробляти план маркетингу; аналізувати 

товарну, цінову, комунікаційну, збутову політики підприємства та розробляти шляхи 

їх удосконалення; аналізувати показники маркетингової діяльності. 

Сфера реалізації набутих компетентностей. Набуті при вивченні навчальної 

дисципліни компетентності можуть бути широко реалізовані здобувачами вищої 

освіти в майбутній професії в різних галузях економіки та при виконанні різних 

професійних обов’язків, враховуючи визначальну роль маркетингу в ринковому 

успіху підприємства за сучасних умов. 



Зміст навчальної дисципліни за темами: 

Тема 1. Сутність та еволюція концепції маркетингу. 

Тема 2. Система та характеристики сучасного маркетингу. 

Тема 3. Маркетингові дослідження. 

Тема 4. Планування маркетингової діяльності підприємства. 

Тема 5. Маркетингова товарна політика. 

Тема 6. Маркетингова цінова політика. 

Тема 7. Маркетингова політика розподілу. 

Тема 8. Маркетингова політика комунікацій. 

Тема 9. Організація та контроль маркетингової діяльності на підприємстві. 

Викладання навчальної дисципліни забезпечують науково-педагогічні 

працівники кафедри маркетингу імені А.Ф. Павленка ДВНЗ “КНЕУ ім. В. Гетьмана”. 

Адреси електронної пошти кафедри: kmark@kneu.edu.ua . 
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