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ВСТУП 
 

1. Мета дисципліни – надання теоретичних знань і формування у майбутніх фахівців 
маркетингового мислення та системи спеціальних знань у галузі управління діяльністю 
організації, розуміння змісту основних понять, принципів і функцій менеджменту та 
маркетингу, особливостей  їх реалізації в різних сферах діяльності, а також формування 
практичних навичок щодо прийняття управлінських рішень, спрямованих на вирішення 
проблем підприємства та адаптації його діяльності завдяки маркетинговим інструментам до 
змін у зовнішньому середовищі. 
 
2. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни:  

1. Успішне опанування курсів “Вступ до університетських студій”, “Соціально-
політичні студії”, “Вибрані розділи трудового права і основ підприємницької діяльності”, 
“Сучасні інформаційні системи та технології”.  

2. Знання теоретичних основ соціології, економічної теорії, основ підприємницької 
діяльності. 

3. Вміти аналізувати і здійснювати комунікацію в системі міжособистісного 
спілкування, розраховувати економічні показники, обробляти статистичні дані, аналізувати 
статистичну інформацію.  

4. Володіти елементарними навичками: математичного моделювання, системного 
прогнозування, користування Microsoft Office Word, Microsoft PowerPoint. 
 

3. Анотація навчальної дисципліни / референс.  

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів: 

 Змістовий модуль 1. Теоретичні основи та практичні аспекти менеджменту. 

Сутність, принципи, функції та рівні менеджменту. Види менеджменту (маркетинговий, 

фінансовий, кадровий, стратегічний, інноваційний та ін.). Підходи до управління (процесний, 

системний, ситуаційний). Стилі керівництва (авторитарний, демократичний, ліберальний). 

Методи менеджменту (адміністративні, економічні, соціальні, психологічні, технологічні). 

Організація як об'єкт управління. Управлінська праця й менеджери. Прийняття рішень у 

менеджменті.  Комунікації в менеджменті.   

Змістовий модуль 2. Теоретичні основи та практичні аспекти маркетингу. 

Сутність, еволюція та функції маркетингу. Комплекс маркетингу (marketing mix). Управління 

маркетинговою діяльністю (планування, організування, мотивування, контролювання). 

Сутність та методи (кількісні та якісні) маркетингових досліджень. Товар у системі 

маркетингу. Формування ціни на товар. Канали розподілу (функції, структура, учасники) та 

товарорух. Система маркетингових комунікацій (реклама; стимулювання збуту; формування 

суспільної думки тощо). 

 

4. Завдання (навчальні цілі) полягають в наступному: розкриття сутності основних понять 

менеджменту та маркетингу, змісту основних принципів та функцій менеджменту та 

маркетингу; висвітлення сутності рівнів менеджменту; характеристика методів менеджменту; 

ознайомлення з  підходами, видами та концепціями менеджменту та маркетингу; пізнання  
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теоретичних і практичних здобутків промислово розвинутих країн у використанні 

маркетингових підходів з метою їх застосування у вітчизняній практиці; пізнання 

відмінностей у стилях управління; вироблення навичок у формуванні маркетингових і 

управлінських цілей та  прийнятті рішень. Опанування знань спрямоване на формування 

інтегральної, загальних та фахових компетентностей за освітньою програмою «Статистика». 

Набуті в процесі вивчення дисципліни знання, вміння та навички мають безпосередній вихід 

на фахові компетентності та застосовуються при вивченні професійно-орієнтованих 

дисциплін, виконанні творчих індивідуальних завдань, написанні бакалаврських робіт. 

Дисципліна спрямована на досягнення таких загальних та фахових (предметних) 

компетентностей випускника: 

- здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу (ЗК-3); здатність 

застосовувати знання у практичних ситуаціях (ЗК-4); знання й розуміння предметної 

області та професійної діяльності (ЗК-5); здатність спілкуватися українською мовою як 

усно, так і письмово (ЗК 6); здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями (ЗК 9); 

здатність до пошуку, обробки та аналізу інформації з різних джерел (ЗК 10); здатність 

приймати обґрунтовані рішення (ЗК 11); здатність працювати автономно (ЗК 14); 

визначеність і наполегливість щодо поставлених завдань і взятих обов’язків (ЗК 15); 

здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт (ЗК 16); здатність діяти на 

основі етичних міркувань (мотивів) (ЗК 17); фахові компетентності - здатність 

здійснювати логічні математичні міркування із чітким зазначенням припущень та 

висновків (СК-3); здатність до математичного формулювання задач та вибору методів їх 

розв’язання (СК-4); Здатність до кількісно-статистичного мислення (СК-5); Здатність 

робити якісні висновки з кількісних даних (СК-7); Здатність проводити дослідження 

ймовірнісно-статистичних моделей та інтерпретувати одержані результати (СК-10); 

Здатність подавати статистичні процедури та результати їхнього застосування у формі, 

придатній для цільової аудиторії, до якої звертаються, як усно, так і письмово (СК-13); 

Здатність до аналізу основ і властивостей статистичних алгоритмів та розуміння переваг 

тих чи інших підходів, у тому числі до оцінки їх обґрунтованості й ефективності (СК-14). 
5. Результати навчання за дисципліною: 
 

Результат навчання 
(1. знати; 2. вміти) 

Методи 
викладання 
і навчання 

Методи 
оцінювання 

Відсоток у 
підсумковій 

оцінці з 
дисципліни Код Результат навчання 

1.1 знати сутність основних понять і категорій 
менеджменту та маркетингу; загальні 
закономірності формування, функціонування 
і розвитку системи управління та 
маркетингу; особливості застосування 
різноманітних видів і методів менеджменту 
та маркетингу 

лекція,  
семінар, 
дискусія, 

 
 
 

усне 
опитування, 
виконання 
тестових 
завдань, 

підготовка 
доповідей 

мінігрупами 

12 

1.2 знати стилі та моделі управління; сучасні 
підходи менеджменту, концепції 

лекція,  
семінар,  

усне 
опитування, 

15 
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менеджменту та маркетингу та переваги й 
обмеження їх застосування вітчизняними 
підприємствами 

самостійна 
робота  

 

виконання 
тестових та 
ситуаційних 

завдань, 
виконання 

самостійного 
завдання, залік 

1.3 знати фактори, які впливають на 
ціноутворення в конкретних ринкових  
умовах; типи та рівні каналів товароруху, 
переваги та недоліки основних 
організаційних структур служби маркетингу  

лекція, 
семінар, 

самостійна 
робота  

  

усне 
опитування, 
виконання 
тестових 

завдань, залік 

15 

2.1 вміти дати характеристику основним 
представникам кожного рівня управління; 
орієнтуватися в сучасних підходах у 
менеджменті; розрізняти види менеджменту; 
орієнтуватися в стилях і моделях управління 

лекція, 
ситуаційні 
завдання 

виконання 
самостійного 

завдання, творчі 
завдання, 

робота в групах, 
залік  

13 

2.2 вміти визначати основні напрямки 
дослідження ринку; виявити сильні та слабкі 
сторони організації; визначити зовнішні та 
внутрішні фактори, які впливають на 
маркетингову  діяльність 

лекція, 
розгляд 

практични
х ситуацій  

усне 
опитування, 
виконання 
тестових 
завдань, 

виконання 
самостійного 
завдання, залік 

15 

2.3 вміти ефективно використати елементи 
системи маркетингових комунікацій; 
проводити контроль маркетингової 
діяльності  

семінар, 
розгляд 

ситуаційн
их завдань 

виконання 
тестових та 
ситуаційних 

завдань, 
самостійного 
завдання, залік 

10 

2.4 вміти використовувати набуті знання в 
процесі обґрунтування управлінських і 
маркетингових рішень 

семінар, 
розгляд 

ситуаційн
их  

завдань 

виконання 
тестових та 
ситуаційних 

завдань, 
самостійного 
завдання, залік 

10 

3.1  вироблення у студентів практичних навичок 
роботи в групі, демонструвати вміння 
взаємодіяти з людьми та впливати на їх 
поведінку, аргументувати власну точку зору 
в дискусії на основі етичних міркувань, 
соціально відповідально   

лекція, 
семінар, 
розгляд 

ситуаційн
их завдань 

виконання 
тестових та 
ситуаційних 

завдань, 
самостійного 

завдання 

10 

3.2  організовувати та здійснювати комунікації з 
представниками різних професійних груп  

3.3  демонструвати вміння пошуку, збору, 
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обробки та презентації емпіричних даних у 
вигляді дослідження практики менеджменту 
та маркетингу відомих компаній 

4.1  прийняття і обґрунтування рішення щодо 
вибору стилю керівництва, координації та 
мотивації персоналу з метою досягнення 
спільних цілей  

семінар,  
дискусія,  
розгляд 

ситуаційн
их завдань  

семінар, 
розгляд 

ситуаційних  
завдань, залік 

10 

4.2 демонструвати знання сутності, змісту і 
значення маркетингу в діяльності організацій 
різних видів економічної діяльності. 

 
 
6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами 

навчання  
 

Результати навчання дисципліни 
Програмні результати навчання 1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 

Здійснювати професійну письмову й 
усну комунікацію українською мовою 
та, принаймні, однією з іноземних мов 
(РН-1). 

  + + + + +   + +  

Володіти  знаннями та вміннями з 
імовірнісних і статистичних розділів 
математики: побудова ймовірнісних 
просторів, обчислення ймовірностей 
подій та характеристик випадкових 
величин і векторів, граничні теореми, 
характеристики випадкових процесів, 
оцінювання характеристик 
сукупностей на основі спостережень, 
формулювання та перевірка 
статистичних гіпотез (РН-6). 

    +     +   

Знати методи моделювання 
природничих та/або соціальних 
процесів (РН-17). 

+ +          + 

Вміти застосовувати ймовірнісно-
статистичні  моделі та методи для 
розв’язання прикладних проблем і 
задач (РН-18). 

  +  +   + +  + + 

 
 
7. Структура курсу: 120 год. (4 кредити ECTS) зокрема: лекції – 28 год., семінарські заняття 

– 10 год., самостійна робота – 80 год., консультації – 2 год. 

 

7.1. Форми оцінювання студентів: рівень досягнення запланованих результатів навчання 

визначається за результатами виконання розрахунково-аналітичних завдань, виконання 

групових завдань, написання письмової контрольної роботи та захисту індивідуальних 

самостійних завдань з елементами дискусії. 
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Питома вага результатів навчання у підсумковій оцінці за умови її опанування на 

належному рівні: 

– результати навчання 1.1. – 1.3 (знання) – до 35% ; 

– результати навчання 2.1. – 2.4 (вміння) – до 35% ; 

– результати навчання 3.1. – 3.3 (комунікація) – до 10% ; 

– результати навчання 4.1. – 4.2 (автономність і відповідальність) – до 20% . 

У курсі передбачено 2 змістовні частини. Після завершення відповідних тем 

проводяться тематичні письмові роботи. Передбачено виконання та захист індивідуального 

творчо-аналітичного завдання для демонстрації набутих знань та вмінь. 

 

7.2.   Організація оцінювання 

Поточне оцінювання: оцінювання здійснюється впродовж семестру усіх видів робіт, а саме:  

усне виконання практичних завдань з елементами дискусії під час семінарських занять; 

письмове виконання розрахунково-аналітичних, ситуаційних, тестових, творчих 

індивідуальних завдань, есе; письмове виконання, презентація та захист групових та 

індивідуальних самостійних завдань; підсумкова контрольна робота. Невід’ємною частиною 

підготовки студентів до контролю є наявність конспекту лекцій і відвідування семінарських 

занять, а також своєчасне виконання індивідуальної та самостійної роботи. 

- поточне оцінювання:  

1. Письмова робота 1 – РН 1.1; 1.2.; 2.1 – 15 балів/ 10 балів 

2. Розрахунково-аналітичні  завдання – РН 2.2; 2.3 – 20 балів/ 12 балів 

3. Практичні завдання  – РН 1.2.; 2.2; 2.4  – 9 балів/ 5 балів  

4. Практичні завдання з елементами дискусії (есе, презентації) – РН 1.1; 2.2; 2.3; 3.1; 

3.2; 3.3; 4.1; 4.2 – 16 балів/ 7 балів 

5. Контрольна робота  – РН 1.1; 1.2; 1.3.; 2.1; 2.2; 2.3; 2.4 – 15 балів/ 11 балів. 

Модульний контроль: 1 модульна контрольна робота за навчальний семестр, 

максимальна кількість балів за МКР 15. Модульна контрольна робота складається з 

теоретичних питань, ситуаційних і практичних завдань, тестів. 

Модуль 1: оцінка за роботу на семінарських заняттях та письмова робота із теоретичних 

основ та практичних аспектів менеджменту – 35 балів (рубіжна оцінка 20 балів). 

Модуль 2: оцінка за роботу на семінарських заняттях та контрольна робота із 

теоретичних основ та практичних аспектів менеджменту та маркетингу – 40 балів (рубіжна 

оцінка 25 балів). 

Для студентів, які упродовж семестру не досягли мінімального рубіжного рівня оцінки 

(60 % від максимально можливої кількості балів), проводиться заключна семестрова 

контрольна робота, максимальна оцінка за яку не може перевищувати 40 % підсумкової 

оцінки (до 30 балів за 100-бальною шкалою). 

- підсумкове оцінювання проводиться у формі заліку максимальна оцінка 25 балів 

(рубіжна оцінка 15 балів). Підсумкова кількість балів з дисципліни (максимум 100 балів), яка 
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визначається як сума балів за систематичну роботу впродовж семестру та за результатами 

проведення заліку. Результатами навчання, які оцінюються під час заліку, є РН 1.1. – 4.2.   

При простому розрахунку отримаємо:  

 Змістовий 

модуль 1 

Змістовий 

модуль 2 

Залік  Підсумкова 

оцінка 

Мінімум 20 25 15 60 

Максимум 35 40 25 100 

 

Студент не допускається до заліку, якщо під час семестру набрав менше 45 балів. Для допуску до 

заліку студент обов’язково має написати передбачені програмою модульні контрольні роботи та 

представити і захистити самостійні роботи.  

Оцінка за залік не може бути меншою 15 балів для отримання загальної позитивної оцінки за 

курс. 

 Умовою отримання позитивної результуючої оцінки з дисципліни є досягнення не менш 

як 60% від максимально можливої кількості балів. 

  

7.3. Шкала відповідності 
 

Зараховано / Passed 
 

60-100 

Не зараховано / Fail 
 

0-59 

 
 

СТРУКТУРА  НАВЧАЛЬНОЇ  ДИСЦИПЛІНИ 
 

ТЕМАТИЧНИЙ  ПЛАН  ЛЕКЦІЙ  І  СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ 
 

ТЕМИ Кількість навчальних 

годин 

лекції семінар. 

заняття 

самост. 

робота 

 

Змістовий модуль 1: Теоретичні основи та практичні аспекти менеджменту 

Тема 1 Сутність, принципи, функції та рівні менеджменту. 2 - 6 

Тема 2. Підходи до управління та стилі керівництва.  2 1 5 

Тема 3. Методи менеджменту. 2 1 5 

Тема 4. Організація як об'єкт управління. 2 1 6 

Тема 5. Управлінська праця й менеджери. 2 1 6 
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Тема 6. Прийняття рішень у менеджменті. 2 1 7 

Тема 7. Комунікації в менеджменті.   2 - 5 

 

Змістовий модуль 2: Теоретичні основи та практичні аспекти маркетингу 

Тема 8. Сутність, еволюція та функції маркетингу. 2 - 6 

Тема 9. Управління маркетинговою діяльністю. 2 1 7 

Тема 10. Сутність, етапи та методи маркетингових досліджень. 2 1 6 

Тема 11. Товар у системі маркетингу.  2 - 5 

Тема 12. Формування ціни на товар. 2 - 5 

Тема 13. Канали розподілу товарів і товарорух. 2 - 5 

Тема 14. Система маркетингових комунікацій. 2 1 6 

Модульна контрольна робота   2  

Всього 28 10 80 

 
 

Загальний обсяг 120 год., в тому числі: 
Лекцій – 28 год. 
Семінари – 10 год. 
Самостійна робота - 80 год. 
Консультації – 2 год. 
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