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Пререквізити 

навчальної дисципліни 

Навчальні дисципліни за курс профільної середньої освіти: 

- Громадянська освіта 

- Математика 

- Інформатика 

- Технології 

Анотація дисципліни  

мета та очікувані 

програмні результати 

навчальної дисципліни,  

Дисципліна «Менеджмент і маркетинг» спрямована 

- на формування у студентів системи теоретичних знань з 

менеджменту та маркетингу; 

- отримання ними практичних навичок 

o володіння сучасними методами прийняття управлінських рішень, 

o вміння планувати та розробляти стратегії, 

o проектувати системи управління, 

o аналізувати та оцінювати діяльність компаній і організацій, 

o аналізувати маркетингову діяльність підприємств, порядок 

вивчення кон’юнктури ринку та проведення маркетингових 

досліджень. 

 

Метою викладання навчальної дисципліни є 

- формування у студентів системи знань про сутність і зміст 

менеджменту 

o як мистецтво управління, про сутність і зміст маркетингу 

o як філософію підприємницької діяльності в умовах ринкової 

економіки і конкуренції, 

- та засвоєння теоретичних основ підприємницької діяльності та 

практичних навичок в різних сферах економіки. 

 

Завданнями вивчення навчальної дисципліни є: 

- дати понятійний апарат у сфері здійснення управлінської діяльності; 

- навчити студентів приймати обґрунтовані управлінські рішення в 

ситуаціях ринкової невизначеності; 
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- сформувати у студентів вміння самостійно приймати правильні 

рішення щодо оцінки пошуку оптимальних форм здійснення 

керівництва, вибору ефективної форми мотивації. 

- сформувати практичні навички розв’язування маркетингових 

завдань та виконання відповідних функцій; 

- дати понятійний апарат в сфері здійснення підприємницької 

діяльності; 

- узагальнити інформацію про форми, види, засади, методи 

здійснення підприємницької діяльності в Україні.  

 

Очікувані результати: 

- планувати і здійснювати власні дослідження у сфері маркетингу, 

аналізувати його результати і обґрунтовувати ухвалення ефективних 

маркетингових рішень в умовах невизначеності  

- збирати необхідні дані з різних джерел, обробляти і аналізувати їх 

результати із застосуванням сучасних методів та спеціалізованого 

програмного забезпечення 

- вміти підвищувати ефективність маркетингової діяльності 

ринкового суб’єкта на різних рівнях управління, розробляти проекти у 

сфері маркетингу та управляти ними 

- здійснювати діагностування та стратегічне й оперативне управління 

маркетингом задля розробки та реалізації маркетингових стратегій, 

проектів і програм 

основна тематика 

дисципліни 

Програма навчальної дисципліни містить 2 змістовні модулі 

 

Змістовний модуль 1. 

Теоретичні основи менеджменту, маркетингу і підприємництва 

Тема 1. Менеджмент як наука ефективного управління в ринкових 

умовах 

Тема 2. Функції менеджменту: «визначення цілей», планування, 

організування, мотивування, контролювання, регулювання. 

Тема 3. . Інформація і комунікація в менеджменті 

Тема 4. Види організаційних структур управління. Ефективність 

управління організаціями 

МКР 1. Письмова робота, виконання тестових завдань відкритої та 

закритої форми 

 

Змістовий модуль 2. 

Функції управління і маркетинг в умовах ринку 

Тема 5. Сучасна концепція маркетингу. Маркетинг як механізм 

задоволення потреб споживачів 

Тема 6. Маркетингове середовище та маркетингова інформація  

Тема 7. Формування маркетингової інформаційної системи на основі 

проведення маркетингових досліджень 

Тема 8. Товарна політика в системі маркетингу. Цінова політика в 

системі маркетингу 

Тема 9. Політика розповсюдження в системі маркетингу. 

Комунікаційна політика в системі маркетингу. 

МКР 2. Письмова робота, виконання тестових завдань відкритої та 

закритої форми  

  



Критерії контролю та 

оцінювання результатів 

навчання 

Під час вивчення дисципліни «Основи менеджмент та маркетинг» 

застосовується поточний модульний контроль знань здобувачів освіти.  

Підсумкове оцінювання знань студентів  освіти з дисципліни 

здійснюється, згідно встановленого порядку, за 100- бальною шкалою 

з урахуванням результатів поточного модульного контролю. 

При цьому загальна 100-бальна шкала оцінювання знань 

розподіляється так:  

 оцінюваня поточного контролю - 0-60 балів;  

 оцінювання модульного контролю - 0- 40 балів. 
 

У процесі поточного контролю здійснюється перевірка 

- запам’ятовування та розуміння програмного матеріалу, 

- набуття вміння і навичок конкретних розрахунків та обґрунтувань, 

- опрацювання, публічний та письмовий виклад (презентації) певних 

питань дисципліни.  
 

Поточний контроль здійснюється в двох формах:  

 контроль систематичності та активності роботи студентів освіти 

протягом семестру над вивченням програмного матеріалу дисципліни;  

 модульний (проміжний) контроль.  

У разі невиконання завдань поточного контролю з об’єктивних причин,  

студент має право скласти їх індивідуально до останнього практичного 

заняття. Порядок такого контролю визначає викладач.  
 

Об'єктом поточного контролю знань студентів  освіти є:  

 систематичність та активність роботи на практичних заняттях 

(максимальна оцінка - 10 балів/змістовий модуль);  

 виконання обов’язкового завдання для самостійного опрацювання 

(максимальна оцінка – 20 балів/змістовий модуль); 

 модульний контроль (максимальна оцінка за модульні контролі – 20 

балів/змістовий модуль). 

Контроль систематичності та активності роботи студента освіти 

протягом семестру базується на оцінюванні активності та рівня знань 

студентів освіти при обговоренні питань семінарських занять. Шкала 

оцінювання становить: 0; 5; 10 балів.  

 

Результати поточного контролю знань здобувачів освіти вносяться до 

заліково-екзаменаційної відомості.  

Модульний контроль здійснюється у формі контрольних робіт за 

окремими частинами дисципліни (змістовними модулями). 

Шкала оцінювання для підсумкового контролю 

Сума балів за всі види 

навчальної діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для заліку 

90-100 А 

зараховано 

82-89 В 

75-81 С 

64-74 D 

60-63 Е 

35-59 FX 

не зараховано 

з можливістю повторного 

складання 

0-34 F 

не зараховано 

з обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 
 



Інші інформації про 

дисципліни (політика 

дисципліни, технічне та 

програмне забезпечення 

дисципліни тощо) 

Політика щодо академічної доброчесності: 

Жодні форми порушення академічної доброчесності не толеруються. 

Списування під час контрольних робіт та заліків заборонені (у т.ч. із 

використанням мобільних девайсів). Реферати повинні мати коректні 

текстові посилання на використані джерела. 

Базова література 

навчальної дисципліни 

та інші інформаційні 

ресурси 

Базова література 

1. Гиль О. О. Економіка та організація діяльності об’єднань 

підприємств : навч. посіб. Київ : Ліра-К, 2015.  248 с. 

2. Дмитрієв І.А., Шевченко І.Ю. Економіка підприємства: 

навчальний посібник для практичних занять і самостійної роботи 

студентів вищих навчальних закладів. Харків: ХНАДУ, 2018. 292 с. 

3. Балановська Т.І.,  Троян А.В. Управління бізнесом: [Навч.посібн], 

- К.: НУБіП, 2019.-401 с. 

4. Біляк Ю.В., Самофалова М.О. Менеджмент: [Навч.посібн]/, - К.: 

ЦП «Компринт», 2019,- 360с. 

5. Мороз В. С., Тельнов А. С. Організація виробництва : навч. посіб. 

Київ : Ліра-К, 2015. 256 с. 

6. Филюк Г.М. Економіка підприємства. Тренінг-курс: навч. 

посібник. Київ: Київський університет, 2017. 191 с 

Додаткова література 

7. Заблоцький Б. Ф. Економіка і організація іноваційної діяльності: 

навч. посіб. 2-ге вид. Київ : Ліра-К, 2015. 428 с. 

8. Біляк Т.О., Бірюченко С.Ю., Бужимська К.О., та ін. під заг. ред. 

Валінкевич Н.В. Основи підприємництва: Підручник ;. - Житомир: 

ЖДТУ, 2019. - 493 с  

9. Яркіна Н.М. Економіка підприємства : Навч. посіб. / Н. М. 

Яркіна.  Вид. 2-ге перероб. і доп.  Київ : Вид. Ліра-К, 2017.  600 с. 

Інформаційні ресурси 

1. Офіційний сайт Верховної Ради України: 

http://zakon4.rada.gov.ua/. 

2. Офіційний сайт Державної податкової служби України: 

http://www.tax.gov.ua/. 

3. Офіційний сайт Держкомстату України: http://www.ukrstat.gov.ua. 

4. Офіційний сайт журналу «Податки і бухгалтерський облік»: 

http://www.factor.ua. 

5. Офіційний сайт Міністерства освіти і науки України: 

http://www.mon.gov.ua  

6. Офіційний сайт Міністерства фінансів України:  

http://www.minfin.gov.ua. 

7. Офіційний сайт Національного банку України:  

http://www.bank.gov.ua  

8. Офіційний сайт Національної бібліотеки України ім. В.І. 

Вернадського:  http//www.nbuv.gov.ua Податковий кодекс України від 2 

грудня 2010 р. № 2755-VI [електронний ресурс]. – Режим доступу:  

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17 
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