
ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

«Маркетинг відносин» 
1. Код: ВВ1. 

2. Назва: Маркетинг відносин. 

3. Тип: вибіркова. 

4. Рівень вищої освіти: ІІ (магістерський). 
5. Рік навчання, коли пропонується дисципліна: 5. 

6. Семестр, коли вивчається дисципліна:10. 

7. Кількість встановлених кредитів ЄКТС: 4. 

8. Прізвище, ініціали лектора/лекторів, науковий ступінь, посада: М.В.Мальчик, д.е.н, проф., 

завідувач кафедри маркетингу. 

9. Результати навчання:  
Після вивчення дисципліни студент повинен бути здатним: 

- побудувати внутрішні відносини (внутрішній маркетинг) в організації; 

- визначати моделі управлінських відносин; 

- оцінювати взаємовигідний економічний ефект взаємодії підприємств; 

- готувати й проводити ефективні особисті продажі; 

- розробляти програму маркетингу відносин для підприємства. 

10. Форми організації занять: навчальне заняття, самостійна робота, практична підготовка, 

контрольні заходи. 

11. Дисципліни, що вивчаються супутньо із зазначеною дисципліною (за необхідності): 
«Маркетинговий аналіз», «Стратегічний маркетинг». 

12. Зміст курсу: Маркетинг відносин: принципи і парадигма відносин. Внутрішній маркетинг. 

Сутність управлінських відносин в організації. Управління скаргами. Процес перемовин. Аналіз 

прибутковості покупців. Споживча лояльність: поняття, оцінка, програми підвищення. Процес 

впровадження маркетингу відносин. Маркетинг відносин і мережева економіка. 

13. Рекомендовані навчальні видання: 
1. Інновації у маркетингу і менеджменті [Текст] : монографія / За заг. ред. С.М. Ілляшенка. – Суми : ТОВ 

"Друкарський дім "Папірус", 2013. – 616 с. 

2. Литовченко, І. Л. Інтернет-маркетинг [Текст] : навч. посіб. / І. Л. Литовченко. – К. : ЦУЛ, 2011. – 332 с.  

3. Маркетинг у галузях і сферах діяльності [Текст] : навч. посіб. / За ред. І.М. Буднікевич. – К. : ЦУЛ, 

2013. – 536 с. 

4. Маркетингові технології економічного зростання [Текст] : монографія / М.А. Окландер, О.І. Яшкіна, 

І.Л. Литовченко; За ред. М.А. Окландера. – Одеса : Астропринт, 2012. – 376 с. 

5. Парсяк, В. Н. Маркетинг: сучасна концепція та технології [Текст] : підручник / В. Н. Парсяк. – Херсон 

: Олді-плюс, 2015. – 326 с.  

14. Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання: 
22 год. лекцій, 20 год. практичних робіт, 78 год. самостійної роботи. Разом – 120 год.  

Методи навчання: інтерактивні лекції, елементи проблемної лекції, індивідуальні завдання, 

впровадження ділових та рольових ігор, кейс-методів, індивідуальні та групові науково-дослідні 

завдання, використання мультимедійних засобів. 

15. Форми та критерії оцінювання: 
Оцінювання здійснюється за 100-бальною шкалою. 

Поточний контроль (40 балів): тестування, опитування, перевірка самостійної роботи студентів. 

Підсумковий контроль (60 балів) – залік письмовий в кінці 10 семестру.  

16. Мова викладання: українська. 

 
Завідувач кафедри                                                                    М.В. Мальчик, д.е.н., проф. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DESCRIPTION OF THE EDUCATIONAL SUBJECT "MARKETING RELATIONSHIP" 

1. Code: BB1. 

2. Title: Marketing relationship. 

3. Type: Selective. 

4. The level of higher education: II (Master). 

5. Academic year with the proposed discipline: 5.                                                                                                 

6. Semester with the studied discipline: Xth.  

7. The number of established ECTS credits: 4. 

8. The lecturer's name, initials, academic degree, position:  M.V. Malchyk,  Doctor of Economics, 

professor, head of the marketing department.  

9. Results of studies.                                                                                                                                                    

After completion of the course the student should be able to: 

-  form internal relationships (internal marketing) in the organization; 

-  determine models of management relations; 

-  assess mutually beneficial economic effect of interaction between enterprises; 

-  prepare and carry out effective personal selling; 

-  work out relationship marketing program for the enterprise. 

10. Forms of studies:  classroom training, independent work, practical training, control measures. 

11. Subjects studied simultaneously with the said discipline (if necessary): "Marketing analysis", 

"Strategic marketing". 

12. Course content: Marketing relationship: principles and relations paradigm. Internal marketing. Essence of 

management relations in the organization. Management of complaints. The process of negotiations. Analysis 

of customers profitableness. Consumer's  loyalty: concept, assessment, improvement program. The process of 

implementing relationship marketing. Marketing relationships and network economics. 

13. Recommended educational publications:   

1. Innovations in marketing and management [Text]: monograph / gener. ed. by  S.M. Illiashenko. –    Sumy 

LLC "Printing house" Papyrus ",  2013. – 616 p. 

2. Lytovchenko, I.L. Internet- marketing [Text]: Educ. manual / I.L. Lytovchenko.  –   K: TSUL, 2011. –    

332 p. 

3. Marketing in the fields and sectors of activity [Text]: Educ. manual / Ed. by I.M. Budnikevych.  –   K: 

TSUL, 2013. – 536 p. 

4. Marketing technologies for economic growth [Text]: monograph / M.A .Oklander, O.I. Yashkina, I.L. 

Lytovchenko;  Ed. by M.A. Oklander. –  Odessa:  Astroprint,  2012. – 376 p. 

5. Parsiak V.N. Marketing: modern concept and technology [Text]: textbook / V.N. Parsiak.  –     Kherson: 

Oldie Plus, 2015. – 326 p. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14. Planned educational activities and teaching methods.                                                                                     

22 hours  –  lectures , 20 hours  –  practical work,  78 hours  –  independent work. Total  – 120 hours.                          

Teaching methods: interactive lectures, elements of problem lectures, individual tasks, implementation of 

business and role-plays, case methods, individual and group research tasks, the use of multimedia facilities. 

15. Forms and assessment criteria. 

Assessment is carried out on a 100-points scale. 

Current control (40 points): testing, questioning, checking of students' independent work. 

Final control (60 points)  –  written test at the end of the 10th semester. 

16. Language of teaching.  Ukrainian. 

 

Head of Department, 

Doctor of Economics, professor                                                                   M.V.Malchyk  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


