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ВСТУП 
Методичні матеріали з вивчення навчальної дисципліни «Маркетинговий 

менеджмент» розроблені згідно з Додатком 2 до «Положення про робочу програму навчальної 

дисципліни в Державному вищому навчальному закладі «Київський національний економічний 

університет імені Вадима Гетьмана», затвердженого Вченою радою Університету 27.05.2021 р. 

(протокол № 10) та введеного в дію наказом ректора від 27.05.2021 р. №306. 

Анотація навчальної дисципліни. Навчальна дисципліна 

«Маркетинговий менеджмент» посідає важливе місце серед інших дисциплін 

магістерського рівня, оскільки на її основі узагальнюються знання з інших 

фахових дисциплін підготовки, а також приймаються управлінські рішення. 

Маркетинговий менеджмент – це наука про управління підприємством 

базуючись на маркетингових підходах, в центрі якого знаходиться фокусний 

споживач, за допомогою основних функцій менеджменту: планування, 

аналізу, організації, мотивації, контролю, коачінгу та комунікацій, 

направлених на ефективне створення та задоволення клієнтських потреб в 

динамічному середовищі з метою отримання максимального прибутку.  

Курс забезпечить слухачів практичними інструментами щодо 

управління відносинами з цільовими споживачами, брендингу, менеджменту 

закупівель та продаж, елементами маркетингового комплексу, 

маркетинговими стратегіями та здійснення ефективного планування.  

Слухачі отримають навики та знання щодо організації маркетингової 

бізнес-аналітики на підприємстві, створення та управління структурами 

маркетингу, мотиваційними системами та механізмами контролю за 

ефективною маркетинговою діяльністю. Курс ознайомить з методиками 

виміру ефективності маркетингових ініціатив підприємств.  

Міждисциплінарні зв’язки «Маркетинговий менеджмент» 

ґрунтуються на знаннях, уміннях та практичних навичках, отриманих у 

процесі вивчення навчальних дисциплін «Маркетинг», «Менеджмент», 

«Економіка підприємств», «Стратегічний менеджмент» та іншими. 

Метою дисципліни є виклад принципів, завдань та функцій 

управління маркетинговою діяльністю підприємства, розгляд алгоритмів, 

стратегій та політик організація, планування, реалізації та контролю цих 

процесів. 

 Основними завданнями  дисципліни є формування у майбутніх 

фахівців розуміння сутності і змісту діяльності підприємства, зорієнтованого 

на задоволення потреб і запитів споживачів цільових ринків; ролі і місця 

маркетингових служб в діяльності таких підприємств; мети і змісту праці 

менеджера з маркетингу стосовно виконання основних задач та функцій. 
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Предметом дисципліни «Маркетинговий менеджмент» є система 

знань про управління процесами маркетингової діяльності підприємства, 

використання  конкретного практичного інструментарію у вирішенні 

актуальних проблем розвитку з орієнтацією на потреби споживачів цільових 

ринків, і як результат приймаються управлінські рішення та здійснюється 

генеральне управління підприємством та його маркетинговою діяльністю з 

метою максимізації прибутків компанії. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни «Маркетинговий 

менеджмент» студент повинен набути такі результати навчання: 

1. Знання в галузі: методичних основ збирання й аналізу різнопланової 

маркетингової інформації в контексті необхідності аналітичного 

забезпечення процесів ухвалення управлінських рішень в умовах 

ринкової невизначеності, принципів маркетингового менеджменту; 

завдання та методи супроводження виконання маркетингових планів та 

програм; методів організації маркетингового менеджменту; алгоритм 

планування маркетингового менеджменту; методик розробки 

маркетингових програм; методик контролю та оцінки результатів 

маркетингової діяльності підприємства; сучасних тенденцій розвитку 

маркетингового менеджменту. здатність ідентифікувати, формулювати 

та вирішувати актуальні прикладні економічні проблеми та комерційні 

завдання, які постають перед підприємством. 

2. Уміння в галузі: запровадити маркетингові підходи і методи в 

діяльності підприємства; організувати роботу маркетингової служби 

підприємства; організувати підбір працівників маркетингових служб; 

розподілити функції між працівниками маркетингової служби 

підприємства; створити необхідні умови для успішної реалізації 

процесу маркетингового менеджменту; розробити організаційну 

структуру маркетингової служби підприємства; сформулювати 

маркетингову місію підприємства та маркетингову стратегію 

діяльності підприємства та його бізнес-одиниць; розробити систему 

стимулювання праці працівників маркетингових служб, контролю за їх 

діяльністю; організувати систему маркетингового планування на 

підприємстві; розробити маркетинговий стратегічний план діяльності 

підприємства та його бізнес-одиниць; тактичні та оперативні 

маркетингові плани; створювати відповідні маркетингові програми; 

створити систему контролю маркетингової діяльності підприємства; 

проводити аудит маркетингової діяльності; аналізувати результати 

маркетингової діяльності;  налагодити інформаційне забезпечення 

працівників маркетингових служб; розробляти заходи щодо 

вдосконалення систем і методів маркетингового менеджменту 

підприємства. 

3. Комунікація вміти встановлювати зв‘язки із суб‘єктами ринку; 

підтримувати зв‘язки між структурними підрозділами підприємства; 

залучати та підтримувати ділові відносини з партнерами  
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4. Автономія та відповідальність кваліфіковане виконання своїх 

функціональних обов‘язків; виконання планових показників роботи; 

дотримання трудової дисципліни; - соціально–економічна та 

екологічна відповідальність; проводити аналіз функціонування та 

розвитку суб’єктів господарювання, визначати функціональні сфери, 

розраховувати відповідні показники які характеризують 

результативність їх діяльності; показувати навички самостійної роботи, 

демонструвати критичне, креативне, самокритичне мислення; 

застосовувати набуті теоретичні знання для розв'язання практичних 

завдань та змістовно інтерпретувати отримані результати. 

 Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування та розвиток у 

студентів компетентностей та програмних результатів навчання відповідно 

до освітньо-професійної програми «Менеджмент». 
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1. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ЗА ТЕМАМИ 

 

Тема 1.  Маркетинговий менеджмент – основа системи управління 

компанії. 

Суть менеджменту та маркетингового менеджменту. Особливості 

внутрішньої та зовнішньої орієнтації підприємства. Фактори, що визначають 

міру розвитку зовнішньої орієнтації. Маркетингова та ринкова орієнтація 

підприємства. 

 Концепції маркетингового менеджменту, як системи управління 

попитом (виробнича, товарна, збутова), управління функцією маркетингу 

(конструювання маркетингових сумішей), сучасна (стратегічна, соціально-

етична, сітьової взаємодії, партнерських стосунків, як система управління 

взаємовідносинами із споживачами. 

 Задачі та функції маркетингового менеджменту.  

 

Тема 2. Маркетинговий аналіз бізнес-середовища компанії 

 Визначення загального, цільових та потенційних ринків підприємства. 

Похідний та основний ринок. Методи розрахунку місткості ринку. 

Визначення найпривабливіших ринків та точки виходу на ринок. Ринкове 

сегментування, його методи та критерії. Імпакт-фактори та драйвери росту 

компанії та ринку, чек-ліст їх використання підприємством. Дослідження 

кон’юнктури товарних ринків та прогнозування їх розвитку. Сезонність 

попиту на фокусних ринках.  

Сутність конкуренції та конкурентоспроможності. Визначення 

фокусних конкурентів, аналітика їх поведінки та врахування і корекція 

маркетиногової діяльності підприємства. Стратегії конкурентної боротьби за 

М.Портером. Визначення сильних та слабких сторін конкурентів та 

опціональні стратегії протидії.  Розрахунок показників 

конкурентоспроможності товарів та підприємства. Карти та індекси 

конкурентоспроможності. Стратегічні групи конкурентів та методи їх 

визначення.  Взаємозв'язок рівня конкруентоспроможності та 

перспектив бізнесу за моделлю SHELL. 

Сегментація споживачів підприємства. Застосування моделей RFM та 

Sherrington 5W. Визначення фокусних споживачів. 

 

Тема 3. Управління відносинами з фокусним споживачем. 

Маркетингова аналітика поведінки покупців за показниками: об’єм 

покупок, середній чек, частота покупок, рейтингування за ABC, активність за 

географією, асортиментом, сегментом ринку, рівень «віддтоку» та «притоку» 

клієнтів. 

Новий та існуючий клієнт, моделі маркетингової поведінки 

підприємства щодо їх менеджменту. Процес прийняття рішеннь щодо 

покупки товарів або послуги. 
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Застосування АВС аналізу в маркетинговій аналітиці покупців. 

Визначення активної клієнтської бази (АКБ) та моделі впливу на споживачів. 

Використання матриці ANSOFF в практичній діяльності підприємства. 

Сутність клієнтської цінності, розрахунок її рівня та розробка 

унікальної торгівельної пропозиції. 

Лояльність споживача та розрахунок індексу лояльності до бренду та 

компанії. Індекс задоволенності споживача (CSI) та практичні методи 

розрахунку. Визначення довічної цінності клієнта підприємства (CLTV) та 

його застосування в маркетинговій діяльності. 

 

Тема 4. Маркетингове сегментування та стратегії позиціонування 

брендів підприємства. STP – маркетинг (segmenting, targeting, positioning)

 Визначення цільових сегментів підприємства, розробка таргетованих 

пропозицій та побудова системи позиціонування підприємства. Застосування 

методик 5W Sheriington та моделі Абеля. 

 Розробка легенди та асоціацій бренду, визначення раціональних та 

емоційних переваг. 

 

Тема 5. Ефективне управління брендом. 

Маркетингова аналітика брендів за основними показниками їх 

ефективності. Методики розрахунку вартості бренда компанії. Суть поняття 

«канібалізм» брендів та методи боротьби з канібалізмом. Аналітика 

привабливості брендів за матрицею BCG та ANSOFF та їх маркетингові 

стратегії. Визначення показника «обізнанності» про бренд. Оцінка категорій 

«оновлення» та «фейсліфтінг» брендів. Розробка та аналіз «піраміди 

обіцянок» бренду. 

 

Тема 6. Цінова політика підприємства. 

Визначення цінової політики та стратегії підприємства за прямими та 

маркетинговими методами з використанням переваг підприємства в 

порівнняні з конкурентами. Оцінка впливу зовнішніх та внутрішніх факторів 

на систему ціноутворення. Основні цінові стратегії підприємства. 

 

Тема 7.  Побудова систем розподілу компанії. 

Розробка системи розподілу підприємства та побудова каналів збуту, 

визначення їх ефективності. Основні переваги та недоліки омніканальних та 

мультиканальних систем. Визначення інтенсивності каналів збуту. 

Запобігання конфліктів в каналах збуту. 

 

Тема 8. Система маркетингових комунікацій 

Розробка плану маркетингових комунікацій, визначення основних 

показників ефективності маркетингових комунікацій. Застосування основних 

каналів та інструментів системи маркетингового просування. Стимулювання 

збуту. Традиційні та діджитал інструменти комцнікацій. Іміджеві та 

стимулюючі методи комунікацій. 
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Тема 9. Планування маркетингової діяльністю та побудова 

маркетингових стратегій 

Сутність та смисл маркетингового планування. Основні завдання 

маркетингового планування.  Принципи маркетингового планування. 

Система маркетингового планування. Загальна схема маркетингового 

планування: проведення маркетингових досліджень, постановка 

корпоративних задач, визначення практичних проблем і прогнозів, розробка 

маркетингових стратегій та програм, розрахунок бюджетів, письмове 

оформлення планів, комунікації, контроль та корегування планів. Сутність та 

типи маркетингових стратегій: головні (корпоративні), дивізіонні, стратегії 

бізнес-одиниць, стратегії маркетингу. Маркетингові корпоративні та 

дивізіонні маркетингові стратегії: сутність та класифікації за Ф.Котлером. М. 

Портером, П. Друкером, Р. Майлзом та Ч.Сноу. Моделі та процеси 

формування корпоративних маркетингових стратегій. Маркетингові стратегії 

бізнес-одиниць: сутність та класифікація за І.Ансофом. Маркетингове 

стратегічне планування. 

 

Тема10. Ефективність маркетингової діяльності підприємства 

Поняття категорії «ефективність маркетингової діяльності 

підприємства», звітність та основні показники. Методики розрахунку 

показників ефективності маркетингової діяльності.  

Аналітика ефективності маркетингових онлайн та оффлайн 

комунікацій. Основні метрики та стандарти. 

Зв'язок показників ефективності маркетингової діяльності з загальними 

показниками підприємства. 

Розробка та методика побудови маркетингових бюджетів підприємтсва, 

їх оцінка ефективності та аналітика. 

Використання бенчмаркінгу підприємством, порівняння позицій та 

показників підприємства з конкурентами та нормативами. 

Контроль та кореляція маркетингової діяльності, як результат 

маркетингової бізнес-аналітики. 
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2. ПОРЯДОК ПОТОЧНОГО ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ 

ЗДОБУВАЧА ОЧНОЇ (ДЕННОЇ) ФОРМИ НАВЧАННЯ 

При поточному контролі результатів навчання здобувачів оцінюванню підлягає 

виконання ними: 

– завдань під час навчальних занять;  

– контрольних (модульних) робіт; 

– індивідуальних завдань самостійної роботи. 

2.1. КАРТА НАВЧАЛЬНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА 

з навчальної дисципліни (обов’язкової) «Маркетинговий менеджмент» 

для студентів освітньої програми «Менеджмент» денної форми навчання 

Номер 

заняття 
Вид та тема навчального заняття 

Макси-

мальна 

кількість 

балів1 

 

Робота в аудиторії: 

- виконання завдань, тести,доповіді, участь в обговоренні; 

- виконання та захист індивідуальних завданнь та кейсів. 

25 

15 

1. 

Семінарське заняття 1. Маркетинговий менеджмент – основа 

системи управління компанії: 

- кейс; 

1 

2. 

Семінарське заняття 2. Маркетинговий менеджмент – основа 

системи управління компанії:: 

- бліц-тест; 

2 

3. 

Семінарське заняття 3. Маркетинговий аналіз бізнес-середовища 

компанії: 

- завдання по аналізу ринку; 

1 

4. 

Семінарське заняття 4. Маркетинговий аналіз бізнес-середовища 

компанії: 

-               бліц-тест; 

2 

5. 

Семінарське заняття 5. Маркетинговий аналіз бізнес-середовища 

компанії: 

- розрахунок рівня конкурентоздатності бренду 

2 

6. 

Семінарське заняття 6. . Маркетинговий аналіз бізнес-

середовища компанії: 

-               аналіз основних клієнтських метрик; 

2 

7. 

Семінарське заняття 7. Управління відносинами з фокусним 

споживачем: 

- аналіз основних клієнтських метрик; 

2 

8. 

Семінарське заняття 8. Управління відносинами з фокусним 

споживачем: 

- бліц-тест; 

3 

9. 

Семінарське заняття 9. Маркетингове сегментування та стратегії 

позиціонування брендів підприємства. STP – маркетинг (segmenting, 

targeting, positioning): 

- побудова обіцянок бренда; 

1 

10. 
Семінарське заняття 10. Маркетингове сегментування та стратегії 

позиціонування брендів підприємства. STP – маркетинг (segmenting, 
1 

                                                
1 Оцінка може відповідати результатам навчальної діяльності студентів на одному або декількох заняттях 
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targeting, positioning): 

- розробка сегменьування; 

11. 

Семінарське заняття 11. Маркетингове сегментування та стратегії 

позиціонування брендів підприємства. STP – маркетинг (segmenting, 

targeting, positioning): 

- бліц-тест; 

2 

12. 
Семінарське заняття 12. Ефективне управління брендом: 

-  Розробка та побудова бренду за основними інструментаріями; 
1 

13. 
Семінарське заняття 13. Ефективне управління брендом: 

-                 міні-кейс; 
1 

14. 
Семінарське заняття 14. Ефективне управління брендом: 

- бліц-тест; 
2 

15. 
Семінарське заняття 15. Цінова політика підприємства: 

- міні-кейс; 
1 

16. 
Семінарське заняття 16. Цінова політика підприємства: 

-               бліц-тест; 
2 

17. 
Семінарське заняття 17. Побудова систем розподілу компанії: 

-                міні-кейс; 
1 

18. 
Семінарське заняття 18. Побудова систем розподілу компанії: 

-                       бліц-тест; 
2 

19. 
Семінарське заняття 19. Система маркетингових комунікацій: 

-                       міні-кейс; 
1 

20. 
Семінарське заняття 20. Система маркетингових комунікацій: 

-                       бліц-тест; 
2 

21. 

Семінарське заняття 21. Планування маркетингової діяльністю та 

побудова маркетингових стратегій: 

-                       міні-кейс; 

1 

22. 

Семінарське заняття 22. Планування маркетингової діяльністю та 

побудова маркетингових стратегій: 

-                       міні-кейс; 

1 

23. 

Семінарське заняття 23. Планування маркетингової діяльністю та 

побудова маркетингових стратегій: 

-                       бліц-тест; 

2 

24. 

Семінарське заняття 24. Ефективність маркетингової діяльності 

підприємства: 

-                       міні-кейс; 

1 

25. 

Семінарське заняття 25. Ефективність маркетингової діяльності 

підприємства: 

-                       міні-кейс; 

1 

26. 

Семінарське заняття 26. Ефективність маркетингової діяльності 

підприємства: 

-                       бліц-тест; 

2 

Усього балів за роботу на заняттях: 40 

Усього балів за контрольні (модульні) роботи: 10 

Екзамен 50 

РАЗОМ БАЛІВ: 100 

 
У разі пропуску практичних (семінарських) занять з поважних причин (у тому числі 

тимчасової непрацездатності у зв’язку із хворобою) здобувач зобов’язаний своєчасно (не пізніше 

як упродовж п’ятьох робочих днів після повернення до занять): 
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– звернутися до декана факультету або його заступника з відповідною заявою щодо 

отримання дозволу на відпрацювання пропущених навчальних занять; 

– сформувати та узгодити з викладачем індивідуальний графік відпрацювання пропущених 

занять із зазначенням форм робіт; 

– відпрацювати пропущенні заняття не пізніше ніж до початку залікового тижня – для 

навчальних дисциплін з підсумковим контролем у формі екзамену. 

Здобувача НЕ допускають до підсумкового контролю у формі екзамену за таких 

умов: 

– за результатами поточного контролю здобувач набрав від 0 до 20 балів (включно); 

– здобувач пропустив більш як 50 % практичних (семінарських, контактних) занять, 

не відпрацювавши їх до початку залікового тижня. 

Якщо здобувач набрав від 0 до 20 балів (включно), то він вважається таким, що не 

виконав вимоги робочої програми навчальної дисципліни та має академічну 

заборгованість. Він отримує право за власною заявою опанувати навчальну дисципліну в 

наступному семестрі понад обсяги, встановлені навчальним планом освітньої програми на 

засадах факультативного вивчення за індивідуальним графіком згідно з Положенням 

про надання додаткових освітніх послуг понад обсяги, встановлені навчальними планами і 

освітніми програмами. 

Якщо здобувач пропустив більш як 50 % практичних (семінарських) занять з 

навчальної дисципліни, незалежно від причини та незважаючи на кількість 

набраних балів за результатами поточного контролю, виконання контрольних 

(модульних) робіт та індивідуальних завдань, він не допускається до екзамену з 

навчальної дисципліни. Відповідне рішення приймає декан факультету за поданням 

викладача, який проводить практичні (семінарські) заняття, про що фахівець деканату 

факультету інформує здобувача до початку екзаменаційної сесії. 

 

2.2. Критерії оцінювання поточних результатів вивчення дисципліни 

Загальна максимальна кількість балів за поточну успішність здобувача протягом 

семестру складає 50 балів. 

При поточному контролі результатів навчання здобувачів оцінюванню підлягає 

виконання ними: 

– завдань під час навчальних занять;  

– контрольних (модульних) робіт; 

– індивідуальних завдань самостійної роботи. 

Поточний контроль здійснюється під час проведення практичних, семінарських, 

контактних занять та занять у дистанційному режимі і має на меті перевірку рівня 

підготовленості здобувача до виконання конкретного завдання чи рівень засвоєння 

пройденого матеріалу. 

Форми проведення поточного контролю під час навчальних занять визначає 

викладач. Такими формами можуть бути тестування, бліц-опитування, контрольна 

(модульна) робота, Case study, захист результатів виконання групових або індивідуальних 

аналітично-розрахункових робіт, презентація, есе, колоквіум тощо. 

Упродовж семестру здійснюється оцінювання усіх видів робіт, що виконують 

студенти. Індивідуальні завдання виконуються окремо кожним студентом, завдання для 

роботи в міні-групах передбачають їх виконання командами з 2-6 осіб. Аналітична робота 

представляється у вигляді доповіді, демонстраційної презентації, захищається на 

контактному (семінарському) занятті. 

Модульний контроль здійснюється 1 раз на семестр на очній (денній) формі 

навчання .Завдання для проведення модульного контролю можуть включати теоретичні 

питання, тести, розрахункові задачі, міні-кейси.  
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Бали, які студент заробив під час аудиторного заняття, викладач переносить у 

систему електронного обліку поточної успішності студентів.  

Під час виконання контрольної (модульної) роботи та інших видів контрольних 

робіт здобувач може користуватися лише переліком матеріалів, дозволених викладачем, 

який веде заняття з навчальної дисципліни. Використання інших матеріалів та 

інформаційних засобів (сторонні друковані матеріали, інтернет, мобільний телефон, 

планшет, смарт-годинник, додаткові вкладки браузера на комп’ютері (у разі 

комп’ютерного тестування) тощо) є порушенням Етичного кодексу й дає підстави 

відсторонити цього здобувача від виконання контрольної (модульної) роботи та оцінити 

результати її виконання в нуль балів. 

 

3. САМОСТІЙНА РОБОТА ЗДОБУВАЧА 

 

3.1. Зміст самостійної роботи здобувача 

 

Самостійна робота здобувача спрямована на поглиблене засвоєння змісту 

навчальної дисципліни, формування вмінь та навичок самостійної навчальної діяльності.  

Самостійна робота теоретичного спрямування дозволяє поглибити засвоєння 

теоретичного матеріалу, підготуватися до навчальних занять. Включає виконання низки 

завдань, спрямованих на засвоєння навчального матеріалу на рівнях «відтворення» та 

«розуміння». Залежно від інформаційного джерела для самостійного опрацювання 

навчального матеріалу використовують такі методи: аналіз, синтез, порівняння, 

класифікація, конспектування, реферування, цитування, анотування, підготовка 

повідомлень та доповідей, написання творів-есе та наукових статей, надання відповідей на 

запитання та самостійне формулювання запитань, підготовка ілюстративного матеріалу, 

формулювання висновків тощо. 

Самостійна робота практичного спрямування має на меті формування і розвиток 

практичних умінь та навичок, підготовку до навчальних занять та засвоєння навчального 

матеріалу на рівнях «застосування» та «створення». Залежно від типу навчального 

завдання використовують такі методи: вирішення конкретних задач та ситуацій фахового 

спрямування, Case study, розрахунково-аналітична робота, проведення наукового 

дослідження, виконання індивідуального чи групового проєкту, дискусії тощо. 

Самостійна робота здобувачів передбачає виконання різних видів завдань: 

обов’язкові та вибіркові, індивідуальні та групові, у вигляді окремих завдань до кожної 

теми або комплексних самостійних робіт з кількох тем. 

 

3.2. Порядок оцінювання індивідуальних завдань самостійної роботи з 

навчальної дисципліни 

 

3.2.1. Вимоги до виконання індивідуальних завдань самостійної роботи 

Студенти виконують індивідуальні та/або командні завдання самостійної роботи 

згідно Карти навчальної роботи здобувача. Детальний опис завдань та рекомендацій і 

вимог щодо їх виконання викладач надає здобувачам на початку вивчення навчальної 

дисципліни.  

Форма контролю виконаних завдань самостійної роботи: визначає викладач. Крім 

перевірки викладачем письмової роботи, може бути передбачений захист роботи і 

обговорення результатів за графіком занять.  

 

3.2.2. Критерії оцінювання результатів виконання індивідуальних завдань 

самостійної роботи 

 



 14 

Під час контролю виконання завдань для самостійної роботи оцінюється рівень 

самостійності та якості виконання завдань, підготовлених за матеріалами кейсів та 

інформації обраного підприємства у вигляді результатів проведеного студентом 

дослідження. Тематика такого проекту попередньо узгоджується з викладачем, який також 

доводить конкретні вимоги до його виконання. Результати виконання мають бути 

підготовленими у вигляді презентації і захищені перед викладачем. 

  Оцінювання індивідуального завдання студента очної (денної) форми навчання 

складається з двох частин: 

- попередня оцінка рівня підготовки і виконання індивідуальної роботи – 10 балів 

максимум; 

- безпосередній захист студентом індивідуальної роботи – 5 балів максимум. 

 Опанування навчальної дисципліни «Маркетинговий менеджмент» студентами 

передбачає обов’язкове виконання, індивідуальної дослідно-аналітичної роботи у вигляді 

огляду (звіту), визначення, розрахунку та рекомендацій підприємству щодо параметрів, 

характеристик і тенденцій розвитку обраного ринку, на якому функціонує конкретне 

підприємство, його маркетингового середовища, комунікацій, ефективності маркетингової 

діяльності підприємства, параметрів задоволеності стейкхолдерів, розробка 

маркетингового та стратегічного плану підприємства. Головні вимоги (у т.ч. структура, 

обсяги, приклади оформлення тощо) аналітичного проекту, а також окремі можливі 

напрямки його здійснення доводяться викладачем до студентів під час контактних занять. 

Тематика аналітичного проекту, а також його структура, узгоджуються кожним студентом 

із викладачем індивідуально, оскільки мають враховувати специфіку діяльності 

підприємства на обраному студентом ринку або ключові чинники і параметри 

досліджуваного ринку чи його сегментів. 

 Головна мета написання аналітичного проекту – практичне застосування методів 

визначення параметрів, показників, оцінки їх рівня, аналітика та визначення практичних 

рекомендацій щодо прийняття управлінських рішень підприємству. 

 Внаслідок цього аналітичний проект повинен містити необхідну маркетингову 

аналітику, зібрану студентами у вигляді параметрів, індексів, метрик, висновків та 

рекомендацій по досліджуваному ринку та маркетинговій діяльності підприємства, що 

характеризує стан основних показників його мікро- та макросередовищ, а її інтерпретація 

дозволяє вирішувати конкретні маркетингової проблеми та приймати зважені управлінські 

рішення. Аналітичний проект має бути оформлений у вигляді презентації у MS PowerPoint 

або PDF презентації.  

 У результаті його захисту студент повинен засвідчити рівень самостійності 

проведеної роботи, а також обґрунтованості отриманих висновків і практичних 

рекомендацій. Обов’язковим є чітке розуміння студентом використовуваної при цьому 

методології дослідження та релевантність рекомендацій і висновків.  

  В навчальних цілях можуть використовуватися як надані викладачем масиви 

даних, так і ті, що зібрані безпосередньо студентами в процесі підготовки до практичних 

(семінарських) занять протягом семестру. 

 

Критерії оцінювання індивідуальної дослідно-аналітичної роботи 

Оцінка «15 балів» ставиться за умови, що студент повністю виконав поставлене 

перед собою завдання. Це передбачає збирання доступної первинної чи вторинної 

інформації (у т.ч. внутрішнього і зовнішнього походження), а також визначення 

параметрів, показників, оцінки їх рівня, аналітика та визначення практичних рекомендацій 

щодо прийняття управлінських рішень підприємству. 

Оцінка «11 балів» ставиться за умови, якщо студент зібрав і проаналізував 

достатній обсяг маркетингової інформації з досліджуваної тематики, проте у недостатній 

мірі надав висновки та рекомендації підприємству щодо його маркетингової діяльності та 

прийняття управлінських рішень. 
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Оцінка «9 балів» виставляється, якщо студент провів власне дослідження, зібрав 

масиви маркетингової інформації, проте не повністю досягнув поставленого в роботі 

завдання, не визначив основні параметрити, не застосував всі рекомендовані метрики та 

індекси, методика використовувалась вибірково, а не в комплексі, не надав висновки та 

рекомендації підприємству щодо його маркетингової діяльності та прийняття 

управлінських рішень. Використаний аналітичний інструментарій застосовувався 

обґрунтовано, проте масиви відповідних даних були проаналізовані поверхнево. 

Оцінка «0 балів» ставиться за умови, якщо студент використав масив інформації, 

проте не засвідчив свій особистий внесок у процеси її збирання, систематизації, 

оцінювання. Така оцінка виставляється також у випадку, коли студент не може послатися 

на джерела отриманої інформації, пояснити методику її отримання, запропонувати 

напрямки її використання менеджментом підприємства для розв’язання конкретних 

маркетингових задач або коли він не здатен обґрунтувати необхідність застосування 

конкретних методів аналізу даних чи не зміг коректно описати запропоновані змінні.  

Отримані студентами у процесі здійснення поточного контролю бали, а також бали, 

отримані в результаті виконання завдань контрольної (модульної) роботи регулярно 

відображаються викладачем, який проводить практичні (семінарські) заняття у даній 

академічній групі, в електронному журналі, а підсумкові результати поточного контролю 

заносяться викладачем до електронного журналу не пізніше останнього практичного 

(семінарського) заняття в семестрі. 

 

4. ПІДСУМКОВЕ ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ 

ДИСЦИПЛІНИ (форма підсумкового контролю — екзамен) 

 

4.1. Оцінювання результатів навчання здобувачів вищої освіти під час підсумкового 

контролю у формі екзамену  

 

Форма підсумкового контролю – екзамен (очна (денна)форма навчання) 

Загальна підсумкова оцінка вивчення навчальної дисципліни з підсумковим 

контролем у формі екзамену складається із суми результатів: 

– поточного контролю роботи на семінарських, контактних заняттях, контрольних 

(модульних) робіт та індивідуальних (командних) завдань самостійної роботи (до 50 

балів); 

– підсумкового контролю (екзаменаційна робота) (до 50 балів). 

Здобувача допускають до підсумкового контролю у формі екзамену, якщо він за 

результатами поточного контролю з навчальної дисципліни протягом семестру: 

– набрав не менше 21 бала – для здобувачів усіх форм навчання; 

– не пропустив більш як 50 % практичних (семінарських) занять – для здобувачів 

очної (денної) форми навчання. 

Якщо здобувач був відсутній на екзамені без причини, підтвердженої довідкою 

встановленого зразка про тимчасову непрацездатність, то він втрачає право на одне 

складання екзамену, за ним залишається можливість двох перескладань. 

Під час підготовки до відповіді за екзаменаційним білетом (тестом) здобувач може 

користуватися лише дозволеним переліком матеріалів. Використання інших матеріалів та 

інформаційних засобів (сторонні друковані матеріали, інтернет, мобільний телефон, 

планшет, смарт-годинник, додаткові вкладки браузера на комп’ютері (у разі 

комп’ютерного тестування) тощо) вважається порушенням Етичного кодексу й дає 

підстави екзаменатору відсторонити цього здобувача від виконання завдань 

екзаменаційного білета (теста) та оцінити результати екзамену в нуль балів. 

Заборонено перемовлятися, вставати, переміщатися по аудиторії та виходити з неї 

під час виконання завдань екзаменаційного білета чи комп’ютерного тестування. 

Якщо під час складання екзамену виникають питання технічного або іншого 
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характеру (уточнення умови завдання екзаменаційного білета / тестового питання, 

повідомлення про погане самопочуття тощо), здобувач має право звернутися до 

екзаменатора. 

Здобувач, який за сумарним результатом поточного і підсумкового контролю у 

формі екзамену набрав від 21 до 59 балів (включно), після додаткової самостійної 

підготовки має право перескласти екзамен. 

Перескладання екзамену з навчальної дисципліни дозволяється не більше двох 

разів: перший раз – науково-педагогічному працівнику, який проводив екзамен; другий – 

комісії з двох науково-педагогічних працівників кафедри. В обох випадках загального 

підсумкового оцінювання результатів навчання цього здобувача враховують результат їх 

поточного контролю. Термін ліквідації академічної заборгованості для таких осіб 

встановлюється згідно з графіком навчального процесу. 

Здобувач, який за результатами другого перескладання екзамену (комісії) з 

навчальної дисципліни набрав від 21 до 59 балів (включно), вважається таким, що має 

академічну заборгованість. Він має право за власною заявою опанувати цю навчальну 

дисципліну в наступному семестрі понад обсяги, встановлені навчальним планом 

відповідної освітньої програми на засадах факультативного вивчення за індивідуальним 

графіком згідно з Положенням про надання додаткових освітніх послуг понад обсяги, 

встановлені навчальними планами і освітніми програмами. 

Здобувач, який не написав заяву на факультативне вивчення навчальної дисципліни, 

а отже не ліквідував наявну академічну заборгованість протягом двох навчальних 

семестрів, підлягає відрахуванню з Університету. 

Перескладання екзамену з метою підвищення рейтингу з успішності та отримання 

більш високої оцінки під час екзаменаційної сесії не дозволено. 

Апеляція результатів підсумкового контролю у формі екзамену / дистанційного 

екзамену. Відповідно до Положення про апеляцію результатів підсумкового контролю у 

формі екзамену в Державному вищому навчальному закладі «Київський національний 

економічний університет імені Вадима Гетьмана» здобувач, який не погоджується з 

результатами підсумкового контролю у формі екзамену / дистанційного екзамену, має 

право не пізніше наступного робочого дня після оприлюднення (оголошення та внесення 

до Електронного журналу) результатів екзамену звернутися з письмовою апеляцією до 

декана факультету.  

Дострокове складання екзамену / дистанційного екзамену. Як виняток, 

здобувачеві надають можливість дострокового складання заліку, екзамену, дистанційного 

екзамену в разі: 

– невідкладного лікування на період проведення сесії; 

– вагітності та пологів; 

– офіційного запрошення на навчання за профілем спеціальності; 

– наявності інших важливих підстав, що не порушують законодавство, нормативні 

документи Університету та мають документальне підтвердження. 

Дозвіл на дострокове складання екзамену (дистанційного екзамену) надає декан 

факультету за умови, що на момент подання заяви здобувач отримав не менше 50 % від 

максимально можливої кількості балів за результатами поточного контролю з навчальної 

дисципліни. 

Шкали оцінювання результатів підсумкового контролю у формі екзамену 

наведені в табл. 1. 
 

 
 

100-бальна шкала Оцінка при підсумковому контролі  Шкала ECTS  

90 – 100 відмінно А 

80 – 89 
добре 

В 

70 – 79 С 
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4.2. Структура та зразок екзаменаційного білета / екзаменаційного тесту 

 

Екзамен з навчальної дисципліни “Маркетинговий менеджмент” в офлайн-форматі 

(в аудиторії) проводиться в письмовій формі за екзаменаційними білетами, складеними за 

робочою програмою навчальної дисципліни і затвердженими кафедрою.  

 
MINISTRY OF EDUCATION AND SCIENCE OF UKRAINE 

KYIV NATIONAL ECONOMICS UNIVERSITY 

named after VADYM HETMAN 
 

Subject  Marketing 

For MBA students  
Field of study  07 Management and Administration 

Specialty 073 Management 

Specialization Business Administration  

 

Control task № 20 

1. Answer the following question.  
Explain marketing-mix from customer`s side approach (4C). 

2. Mini-case task.  

A company has spent around 100 000 USD on marketing communications last year, in contrary, year 
before – 20 000 USD. The market has decreased by 20% comparing to previous year, as company market 

share has increased by 5%. Net profit of the company was 500 000 USD last year, in contrary, year before 

– 1 000 000 USD. The quantity of new clients has decreased by 50% comparing to previous year, as 
constant clients base has decreased only by 2%. Market is overloaded of rival companies, margin is low. 

Company is producing juices.  

 Develop short marketing-mix plan. 

3. Answer the test questions 
 

3.1. Firms today are beginning to understand the importance of marketing metrics to assess marketing 

performance. 
A) True 

B) False 

 

3.2. All of the activities in the value chain lead to margin. 
A) True 

B) False 

 
3.3. Primary data is the data collected for some other purpose than the problem currently being 

considered. 

A) True 
B) False 

 

3.4. Customer loyalty almost always is directly related to the various sources of value the customer is 

presently deriving from the relationship with the company and its brands. 
A) True 

B) False 

 
3.5. Outbound logistics refers to the transportation and distribution of products. 

66 – 69 
задовільно 

D 

60 – 65 Е 

21 – 59 незадовільно з можливістю перескладання  FX 

0 – 20 
незадовільно  

з обов’язковим повторним вивченням навчальної дисципліни 
F 
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A) True 

B) False 

 
3.6. Which of the following statements is correct? 

A) Marketing managers usually don't get involved in production or distribution decisions. 

B) Marketing is an activity that considers only the needs of the organization, not the needs of society as a 
whole. 

C) Marketing is the activity, set of institutions, and processes for creating, communicating, delivering and 

exchanging offerings that have value for customers, clients, partners, and society at large. 

Marketing is the term used to refer only to the sales function within a firm. 
 

3.7. As the marketing manager for ABC Company, you are charged with developing marketing strategies 

for an area that is composed of a diverse population from a variety of countries. In order to reach this 
diverse populace you might want to consider efforts that focus on specific ________ when generating 

strategies. 

A) income levels 

B) educational background 
C) age-groups 

D) gender 

E) ethnic groups 
 

3.8. Henry Ford is well known to business students for creating the assembly line that enabled mass 

production of the Model T. This is an example of _____________. 
A) production orientation 

B) selling orientation 

C) marketing orientation 

D) buzz marketing orientation 
E) business orientation 

 

3.9. Companies that develop markets outside their home markets with extensive selling and distribution 
networks, but still take a "domestic first" approach to the business are engaged in ___________________. 

A) foreign marketing 

B) international marketing 
C) global marketing 

D) no direct foreign marketing 

E) global partnerships 

 
3.10. The _____________ aspect of a firm is generally the most visible to people outside the 

organization. 

A) financial management 
B) accounting 

C) marketing 

D) information technology 

E) operations management 
 

 APPROVED by protocol #____ dated ___th of _______________ 20__                                                                                                                                                                                 

 
Chairman of Marketing       A.Fedorchenko 

 

 
Examiner____________________ O.Savych 
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4.3. Критерії оцінювання екзаменаційної роботи  

 

За результатами складання екзамену (з використанням екзаменаційного білету) 

здобувач може отримати від 0 до 50 балів (включно). 

При перевірці екзаменаційної роботи оцінюванню підлягають: 

- володіння категоріальним апаратом, фаховою термінологією та теоретичними 

знаннями; 

- вміння демонструвати практичні навички при розв’язуванні задач, вирішенні 

ситуацій;  

- вміння продемонструвати креативність та системність знань, володіння 

сучасними методами, методиками при вирішенні практичних питань. 

Кожне з 5 завдань екзаменаційного білету оцінюється в діапазоні від 0 до 10 балів за 

шкалою 0; 2; 4; 6; 8; 10 балів. Рамкові критерії оцінювання завдання екзаменаційного 

білета наведено в табл. 2. 

Шкала оцінювання екзаменаційних завдань* 

Оцінка Рівень знань Критерії оцінювання знань 

10 Відмінний Студент отримує, коли дав правильну і вичерпну відповідь на 

поставлене запитання, при цьому показав високі знання 

понятійного апарату і літературних джерел, уміння 

аргументувати своє ставлення до відповідних категорій, 

залежностей та явищ. Правильно виконав практичне завдання 

і пояснив відповідь. 

8 Добрий Студент отримує, коли дав правильну відповідь на поставлене 

запитання, показав хороші знання понятійного апарату і 

літературних джерел, проте не зміг переконливо 

аргументувати своє ставлення до відповідних категорій, 

залежностей та явищ. Правильно виконав практичне завдання, 

але не дав чіткого пояснення щодо його розв’язання. 

6 Задовільний Студент отримує, коли у цілому відповів на поставлене 

запитання, але не аргументував свою відповідь,  показав 

задовільні знання літературних джерел. Виконав практичне 

завдання, але допустив незначні помилки у його розв’язанні, 

невірно вказав одиниці виміру відповідних показників, не дав 

належні пояснення. 

4 Недостатній Студент отримує, коли у цілому відповів на поставлене 

запитання, але не аргументував свою відповідь, помилився у 

використанні понятійного апарату, показав незадовільні 

знання літературних джерел. Виконав практичне завдання, але 

допустив незначні помилки у його розв’язанні, невірно вказав 

одиниці виміру відповідних показників, не дав належні 

пояснення. 

2 Мінімальний Студент отримує, якщо дав визначення категорій щодо 

розглядає мого питання, написав вірно формулу для 

розв’язання завдання. 

0 Незадовільний Студент отримує, якщо дав неправильну або неповну 

відповідь на запитання, показав незадовільні знання 

понятійного апарату і спеціальної літератури чи взагалі нічого 

не відповів. Не розв’язав практичне завдання або допустив 

суттєві помилки при його вирішенні. 

*Примітка: у разі використання заборонених джерел студент видаляється з аудиторії та 

одержує загальну незадовільну оцінку за результатами іспиту. В такому випадку 



 20 

підсумкова оцінка складатиметься із кількості балів, набраних ним під час проведення 

поточного контролю.  

 

5. ПЕРЕЗАРАХУВАННЯ ТА ВИЗНАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ 

ЗДОБУВАЧА 

 

Перезарахування та визнання результатів навчання з навчальної дисципліни 

«Маркетинговий менеджмент» або її окремого компонента можливе за умов участі 

здобувача в програмі академічної мобільності (навчання в інших університетах України 

або світу) відповідно до Положення про включене навчання і навчання за програмами 

Європейського Союзу студентів ДВНЗ «Київський національний економічний університет 

імені Вадима Гетьмана» у закордонних вищих навчальних закладах, Положення про 

порядок реалізації права на академічну мобільність у Державному вищому навчальному 

закладі «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 

Положення про порядок оцінювання результатів навчання здобувачів вищої освіти в 

Державному вищому навчальному закладі «Київський національний економічний 

університет імені Вадима Гетьмана». 

Здобувачі вищої освіти мають право на визнання результатів навчання в 

неформальній та інформальній освіті (курси навчання в центрах освіти, курси 

інтенсивного навчання, семінари, конференції, олімпіади, конкурси наукових робіт, літні 

чи зимові школи, бізнес-школи, тренінги, майстер-класи, наукові публікації, науково-

дослідна робота, робота у студентських наукових гуртках, індивідуальні завдання, що 

поглиблюють навчальний матеріал навчальної дисципліни, тощо) в обсязі, що загалом не 

перевищує 10% від загального обсягу кредитів, передбачених освітньою програмою: у 

межах навчального року на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти − не більше 6 

кредитів. 

Участь у програмах здобуття неформальної та інформальної освіти регламентує 

Положення про визнання результатів навчання в Державному вищому навчальному 

закладі «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 

отриманих здобувачами у неформальній та інформальній освіті. 

 

6. АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ 

 

Дотримання академічної доброчесності здобувачами вищої освіти передбачає: 

– самостійне виконання навчальних завдань, завдань поточного та підсумкового 

контролю (для осіб з особливими освітніми потребами ця вимога застосовується з 

урахуванням їх індивідуальних потреб і можливостей); 

– посилання на джерела інформації в разі використання ідей, розробок, тверджень, 

відомостей; 

– дотримання норм законодавства про авторське право і суміжні права; 

– надання достовірної інформації про результати власної навчальної (наукової, 

творчої) діяльності, використані методики досліджень і джерела інформації. 

Порушенням академічної доброчесності учасниками освітнього процесу є: 

– академічний плагіат – оприлюднення (частково або повністю) наукових (творчих) 

результатів, отриманих іншими особами, як результатів власного дослідження (творчості) 

та/або відтворення опублікованих текстів (оприлюднених творів мистецтва) інших авторів 

без зазначення авторства; 

– самоплагіат – оприлюднення (частково або повністю) власних, раніше 

опублікованих наукових результатів як нових наукових результатів; 

– фабрикація – вигадування даних чи фактів, що використовують в освітньому 

процесі або наукових дослідженнях; 
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– фальсифікація – свідома зміна чи модифікація вже наявних даних, що стосуються 

освітнього процесу чи наукових досліджень; 

– списування – виконання письмових робіт із залученням зовнішніх джерел 

інформації, крім дозволених для використання, зокрема під час оцінювання результатів 

навчання здобувачів вищої освіти; 

– обман – надання завідомо неправдивої інформації щодо власної освітньої 

(наукової, творчої) діяльності чи організації освітнього процесу; 

– неправомірна вигода – грошові кошти або інше майно, переваги, пільги, послуги 

матеріального або нематеріального характеру, що їх обіцяють, пропонують, надають або 

одержують безоплатно чи за ціною, нижчою за мінімальну ринкову, без законних на те 

підстав, що призводить на необ’єктивності оцінювання; 

– хабарництво – надання (отримання) учасником освітнього процесу чи пропозиція 

щодо надання (отримання) коштів, майна, послуг, пільг чи будь-яких інших благ 

матеріального або нематеріального характеру з метою отримання неправомірної переваги 

в освітньому процесі, яке призводить на необ’єктивності оцінювання; 

– необ’єктивне оцінювання – свідоме завищення або заниження оцінки результатів 

навчання здобувачів вищої освіти. 

Дотримання принципів академічної доброчесності здобувачами вищої освіти 

регулюється Положенням про академічну доброчесність в Державному вищому 

навчальному закладі «Київський національний економічний університет імені Вадима 

Гетьмана», затверджене Вченою радою Університету (протокол № 1) від 31.08.2020 р., 

введене в дію наказом від 01.09.2020 р. № 345. 
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