
Опис кредитного модуля (дисципліни) 

НГ-02, ОСНОВИ МАРКЕТИНГУ 

Статус кредитного модуля  обов’язковий        

Лектор    Юдіна Наталія Володимирівна, старший викладач  

Інститут / факультет   менеджменту та маркетингу     

Кафедра    промислового маркетингу      

І. Загальні відомості 

Кредитний модуль НГ-02 – „Основи маркетингу‖ відноситься до циклу дисциплін 

гуманітарної та соціально-економічної підготовки. На його вивчення відводиться 1,5 

кредити ECTS. Вивчення кредитного модуля базується на знаннях, отриманих студентами 

при вивченні кредитного модуля НГ-01 - „Основи менеджменту‖. 

ІІ. Розподіл навчального часу 
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10 НГ-02 1,5/54 9/0,5 18/1 - 27 1 - З 
ІІІ. Мета і завдання модуля (дисципліни) 

Метою дисципліни є формування системи знань щодо предмету та суті маркетингової діяльності, її 

місця в діяльності промислового підприємств та надання базових навичок маркетингової діяльності на 

підприємствах різних форм власності.   

Завданням дисципліни є надання студентам знань щодо місця маркетингу в структурі управління 

та функціонування підприємства,  принципів та функцій маркетингу, маркетингового середовища 

організації, основних етапів маркетингової діяльності, процесу управління маркетингом, специфіки 

промислового та споживчого ринків, а також надання навичок аналізу ринку та розробки маркетингових 

стратегій підприємств.   

Предметом вивчення у межах дисципліни є методи маркетингової діяльності підприємств на 

промисловому та споживчому ринках.  

Після вивчення модулю студент має знати: 

- сутність, переваги та недоліки існуючих концепцій управління в сучасних умовах 

функціонування промислових підприємств; 

- процес прийняття управлінських рішень в діяльності промислового підприємства на засадах 

маркетингу 

- базові принципи виокремлення основних споживчих груп промислового підприємства 

- принципи формування, джерела та сутність управління базами даних потенційних клієнтів 

промислового підприємства; 

- принципи виокремлення основних конкурентів промислового підприємства, сутність 

проведення малобюджетного конкурентного аналізу в умовах фінансових і економічних криз; 

- базові принципи пошуку та формування конкурентної переваги промислового  підприємства у 

свідомості споживачів;  

- структуру та правила побудови комерційних пропозицій для потенційних клієнтів 

промислового підприємства; 

- послідовність проведення маркетингових досліджень (дослідження рівню попиту споживачів на 

продукцію виробництва, обсяг ринку, напрями інноваційної діяльності, конкурентний аналіз тощо) 

власними силами підприємства; 

- сутність товарної політики промислового підприємства; 

- структуру збутової системи; 

- психологію встановлення доброзичливих стосунків з постачальниками та дистриб‘юторами;  

- основні етапи продажу на промисловому ринку, структуру тренінгу для менеджерів з продажу; 

- принципи проведення малобюджетних заходів з інтегрованого просування промислового 

підприємства; 

- структуру посадових інструкцій робітників промислового підприємства на засадах маркетингу 

- Студент має вміти: 

- складати комерційні пропозиції промислового підприємства для потенційних споживачів; 

- формувати в електронному вигляді базу даних контактів потенційних клієнтів підприємства; 

- просувати промислове підприємство за допомогою засобів та технологій Інтернет (дошки об‘яв, 

тематичні промислові портали тощо) 

- розробляти корпоративний сайт-візитівку для малого підприємства на тематичних сайтах, 

подібних системам Prom.ua, UkrBiz.net, тощо     

- власноруч проводити аналіз маркетингового середовища промислового підприємства,  



- визначати маркетингову управлінську проблему виробництва 

- формулювати пошукові питання 

- складати анкети та проводити їх апробацію 

- формувати ринково-продуктову стратегію промислового підприємства  

- здійснювати на практиці управління промисловим підприємством на засадах соціально-

етичного маркетингу 

- проводити міні-тренінг зі спілкування менеджерів з продажу з клієнтами промислового 

підприємства 

- формувати програми лояльності для постійних клієнтів промислового підприємства 

- розробляти посадові інструкції для робітників виробничого підприємства 

- розробляти мотиваційні програми для менеджерів зі збуту промислової продукції та 

інженерних послуг. 

ІV. Зміст дисципліни (кредитного модуля) 
Розділ І. Концепція маркетингу 

Тема 1.1. Сучасна концепція маркетингу 

Тема 1.2. Аналіз маркетингових проблем та можливостей організації  

Тема 1.3. Типи ринків та моделі поведінки споживачів 

Тема 1.4. Система маркетингової інформації та маркетингових досліджень 

Розділ ІІ. Ринково-продуктові стратегії підприємства  

Тема 2.1. Відбір цільових ринків 

Тема 2.2. Розробка комплексу маркетингу. Товар з точки зору маркетингу 

Тема 2.3. Ціноутворення 

Тема 2.4. Стратегія збуту та просування 

Тема 2.5. Маркетинговий менеджмент 

Тема 2.6. Міжнародний маркетинг 

V. Методи навчання та інформаційно-методичне забезпечення 
Основні методи проведення занять - лекція, дискусія, кейс (господарська ситуація, рольові 

завдання), проведення самостійного дослідження із використанням інформаційно-методичних матеріалів та 

пакету прикладних програм дистанційного курсу «Маркетинг», розробленого в системі Moodle. Адреса в 

Інтернет:  

http://moodle.udec.ntu-kpi.kiev.ua/oldmoodle/course/view.php?id=1090&edit=0&sesskey= gwESqzdGD3 

Основна література по курсу: 

VІ. Мова 

Дисципліна викладається українською або російською мовами. 

VІІ. Характеристика індивідуальних завдань 
Індивідуальне семестрове завдання навчальною програмою не передбачено. Самостійна робота 

студентами виконується у формі самостійного опрацювання господарських ситуацій. Ціллю 

індивідуального завдання є отримання студентами базових навичок аналізу ринку та розробки продуктово-

ринкової стратегії промислового підприємства. Завдання передбачає ідентифікацію маркетингових проблем 

промислового підприємства, аналіз маркетингового середовища та виявлення маркетингових проблем та 

можливостей, розробку гіпотези сегментації та відбір цільових ринків, позиціонування та визначення на цій 

основі елементів комплексу маркетингу організації. (Із використанням інформаційно-методичних матеріалів 

та пакету прикладних програм дистанційного курсу «Маркетинг», розробленого в системі Moodle. Адреса в 

Інтернет:  

http://moodle.udec.ntu-kpi.kiev.ua/oldmoodle/course/view.php?id=1090&edit=0&sesskey= gwESqzdGD3 

 

VІІІ. Методика оцінювання 

Для оцінювання рівня засвоєння кредитного модулю застосовується рейтингова 

система. Шкала оцінювання – загально університетська. Загальна оцінка по дисципліні з 

урахуванням різних видів робіт: 

- Участь в лекційній роботі – 20% 

- Обговорення господарських ситуацій – 40% 

- контрольна робота – 20% 

- Підсумковий залік – 20% 

 

ІX. Організація 

Порядок реєстрації на вивчення дисципліни та на семестрову атестацію 

визначається загальними вимогами факультету.  

http://moodle.udec.ntu-kpi.kiev.ua/oldmoodle/course/view.php?id=1090&edit=0&sesskey=%20gwESqzdGD3
http://moodle.udec.ntu-kpi.kiev.ua/oldmoodle/course/view.php?id=1090&edit=0&sesskey=%20gwESqzdGD3

