
ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «МАРКЕТИНГОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ» 
 

1. Код: ПП 4. 

2. Назва: Маркетинговий менеджмент. 

3. Тип: обов’язковий. 

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

6. Семестр, коли вивчається дисципліна: 10. 

7. Кількість встановлених кредитів ЄКТС: 6,0. 

8. Прізвище, ініціали лектора/лекторів, науковий ступінь, посада: Попко О.В., канд. ек. наук, доцент  

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

• використовувати маркетингові підходи і методи в діяльності підприємства;  

• організовувати роботу маркетингової служби підприємства;  

• створювати необхідні умови для успішної реалізації маркетингового менеджменту;  

• проектувати системи стимулювання працівників маркетингових служб, контролювати їхню діяльність;  

• здійснювати маркетингове планування на підприємстві;  

• формулювати маркетингову місію і стратегію підприємства;  

• проводити аудит маркетингової діяльності; аналізувати результати маркетингової діяльності;  

• розробляти заходи щодо вдосконалення системи і методів маркетингового менеджменту підприємства. 

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

модульний контроль; 

11. Дисципліни, що передують вивченню зазначеної дисципліни: «Стратегічний маркетинг», «Товарна 

інноваційна політика». 

Дисципліни, що вивчаються супутньо із зазначеною дисципліною (за необхідності): 
«Міжнародний маркетинг», «Бренд-менеджмент», «Маркетинг відносин». 

12. Зміст курсу: (перелік тем)  Сутність і завдання логістичного менеджменту. Управління ланцюгом 

поставок.  Інтеграція процесів у ланцюгу поставок. Обслуговування споживачів у ланцюгу поставок.  

Логістичні стратегії. Планування логістичної діяльності. Організація структури управління в логістиці.  

Аналіз показників логістичної діяльності. Оцінювання ефективності функціонування логістичних систем. 

Інформаційні системи логістичного менеджменту. 
13. Рекомендовані навчальні видання: (зазначити до 5 джерел) 
1. Войчак А. В. Маркетинговий менеджмент: [навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц] / А. В. 

Войчак. — К.: КНЕУ, 2000. — 100 с. 

2. Крюков А.Ф. Управление маркетингом: [Учеб. пособие для вузов] / А.Ф. Крюков. – М.: КноРус, 2005. – 

368с. 

3. Маркетинг для магістрів: Навчальний посібник/ За заг.ред.д.е.н., проф. С.М.Ілляшенка. – Суми: ВТД 

«Університетська книга», 2007. –  928 с. 

4. Маркетинг: Навч. посібник / М.В. Мальчик, Н.А. Гонтаренко, О.В. Попко, З.О. Толчанова, Б.О.Король, 

О.В. Мартинюк, С.І. Коваль; за заг. ред. д.е.н., проф.. Мальчик М.В. – Рівне: НУВГП, 2014. – 444 с.   

5. Маркетингово-логістичні процеси в економіці: теорія і практика: Монографія/ М.В. Мальчик, Н.А. 

Гонтаренко, О.В. Попко, З.О. Толчанова, О.В. Мартинюк, С.І. Коваль, Т.Д.Мельник; за заг. ред. д.е.н., проф. 

Мальчик М.В. – Рівне: НУВГП, 2015. – 192 с. 

14. Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання: 
32 год. лекцій, 30 год. практичних робіт, 118 год. самостійної роботи. Разом – 180 год.  

Методи: 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. 

Підсумковий контроль (40 балів): екзамен  письмовий в кінці 10 семестру.  

Поточний контроль (60 балів): тестування, опитування. 

16. Мова викладання: українська. 

 
Завідувач кафедри,  

д.е.н., професор                                                                                                        М.В.Мальчик 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DESCRIPTION OF THE DISCIPLINE 

 "Marketing Management" 

1. Title. Marketing Management  
2. Index. PP4 

3. Type.  The mandatory. 

4. Academic year. 5. 

5. Semester. 10. 

6. Credits. 6. 

7. Lecturer name, academic degree and position. Popko, O.V., PhD in Economics, Associate Professor 

8. Results of studies. 

After studying the discipline the student should be able to:  

 use marketing approaches and methods in the enterprise’s performance; 

 organize the work of marketing service company; 

 create the necessary conditions for the successful implementation of marketing management; 

 design the system of incentives of the staff of marketing services, monitor their activities; 

 carry out marketing planning of a company; 

 formulate the marketing strategy and mission of the company; 

 audit of marketing activities; analyze the results of marketing activities; 

 develop measures to improve the system and methods of marketing management. 

9. Mandatory previous educational disciplines. 

"Strategic Marketing", "Product Innovation Policy." 

10. Contents. 
The essence and objectives of logistics management. Supply chain management. Integration processes in 

the supply chain. Customer service in the supply chain. Logistics strategy. Planning of the logistics business. 

Organization structure of management in logistics. Analysis of logistic activities. Evaluation of the efficiency of 

logistics systems. Logistics information systems management. 

11. Recommended literature 
1. Voychak, A.V. Marketing Management [Teach method. A manual for self-learning of the discipline] / 

A.V. Voychak. - K.: KNEU, 2000. - 100 p. 

2. Kryukov, A.F. Marketing Management [Textbook for universities] / A.F. Kryukov. - M.: KnoRus, 2005. 

- 368p. 

3. Marketing for the Masters: Textbook / Under ed. of S.M. Illyashenko. - Sumy: SHS "University Book", 

2007. - 928 p. 

4. Marketing: Training. manual / M.V. Malchyk, N.A. Gontarenko, O.V. Popko, Z.O. Tolchanova, 

B.O.Korol, O.V. Martyniuk, S.I. Koval; by the Society. Ed. Dr., Prof. M.V. Malchyk. - Rivne: NUWMNRU, 2014. 

- 444 p. 

5. Marketing and logistics in the economy: Theory and Practice: Monograph / M.V. Malchyk, N.A. 

Gontarenko, O.V. Popko, Z.O. Tolchanova, O.V. Martyniuk, S.I .Koval, T.D. Melnyk; by the ed. of Professor. 

Malchyk, M.V. - Rivne: NUWMNRU, 2015. - 192 p. 

12. Planned activities and teaching methods. 
32 hours of lectures and 30 hours of practical work, 118 hours of independent work. Total - 180 hours. 

Methods: interactive lectures, elements of problem lectures, individual tasks, implementation of business and role-

playing, case methods, individual and group research tasks using multimedia. 

13. Evaluation methods and criteria. 
Assessment is carried out on a 100-point scale. 

Current control (40 points): testing, poll, interviewing of the students. 

Final control (60 points) - a written exam at the end of the 10th semester. 

14.Teaching language. Ukrainian. 

 

Head of Marketing Department                     M.V.Malchyk, Doctor of Economics, Professor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


