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ЗК2. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, 

наукові цінності та примножувати досягнення суспільства на основі 

розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, її 

місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у 

розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати різні 

види та форми рухової активності для активного відпочинку та 

ведення здорового способу життя. 
ЗК4. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

ЗК5. Знання та розуміння предметної області та розуміння 

професійної діяльності. 

ЗК10. Здатність до проведення досліджень на відповідному рівні. 

ЗК11. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації. 

ЗК12. Здатність генерувати нові ідеї (креативність). 

СК1. Здатність визначати та описувати характеристики організації. 

СК2. Здатність аналізувати результати діяльності організації, 

зіставляти їх з факторами впливу зовнішнього та внутрішнього 

середовища. 

СК3. Здатність визначати перспективи розвитку організації. 

СК4. Вміння визначати функціональні області організації та зв’язки 

між ними. 

СК5. Здатність управляти організацією та її підрозділами через 

реалізацію функцій менеджменту. 

СК7. Здатність обирати та використовувати сучасний 

інструментарій менеджменту. 

СК8. Здатність планувати діяльність організації та управляти часом. 

СК9. Здатність працювати в команді та налагоджувати 

міжособистісну взаємодію при вирішенні професійних завдань. 

СК10. Здатність оцінювати виконувані роботи, забезпечувати їх 

якість та мотивувати персонал організації. 

СК11. Здатність створювати та організовувати ефективні комунікації 

в процесі управління. 

СК12. Здатність аналізувати й структурувати проблеми організації, 

формувати обґрунтовані рішення. 

ПРН3. Демонструвати знання теорій, методів і функцій 

менеджменту, сучасних концепцій лідерства. 

ПРН4. Демонструвати навички виявлення проблем та обґрунтування 

управлінських рішень.  

ПРН5. Описувати зміст функціональних сфер діяльності організації. 

ПРН6. Виявляти навички пошуку, збирання та аналізу інформації, 

розрахунку показників для обґрунтування управлінських рішень. 

ПРН7. Виявляти навички організаційного проектування. 

ПРН8. Застосовувати методи менеджменту для забезпечення 



ефективності діяльності організації. 

ПРН9. Демонструвати навички взаємодії, лідерства, командної 

роботи. 

ПРН10. Мати навички обґрунтування дієвих інструментів 

мотивування персоналу організації. 

ПРН11. Демонструвати навички аналізу ситуації та здійснення 

комунікації у різних сферах діяльності організації. 

ПРН12. Оцінювати правові, соціальні та економічні наслідки 

функціонування організації. 

ПРН16. Демонструвати навички самостійної роботи, гнучкого 

мислення, відкритості до нових знань, бути критичним і 

самокритичним. 

ПРН17. Виконувати дослідження індивідуально та/або в групі під 

керівництвом лідера. 

Опис дисципліни 

Попередні умови, 

необхідні для 

вивчення 

дисципліни 

«Міжнародна економіки, макро- та мікроекономіки, економіки 

праці, статистики. 

Основні теми 

дисципліни 

Всього – 150 годин, лекції – 32 години, практичні заняття – 16 годин 

Тема 1. Розуміння маркетингового менеджменту 

Тема 2. Процес маркетингового менеджменту 

Тема 3. Організація маркетингового менеджменту 

Тема 4. Створення маркетингових організаційних структур 

на підприємстві 

Тема 5. Сутність і система маркетингового планування 

Тема 6. Стратегії маркетингу 

Тема 7. Маркетингове стратегічне планування 

Тема 8. Розробка маркетингових програм 

Тема 9. Тактичне та оперативне планування маркетингу 

Тема 10. Контроль маркетингової діяльності підприємства 
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