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Опис навчальної дисципліни 

Мета вивчення 
навчальної дисципліни 

Мета навчальної дисципліни є формування у майбутніх фахівців сучасної системи 
поглядів та спеціальних знань у галузі маркетингу, набуття практичних навичок щодо 

планування, організації та контролю маркетингової діяльності підприємства малого 

бізнесу з урахуванням задоволення потреб споживачів та забезпечення ефективної 

діяльності підприємства малого бізнесу. 

Тривалість 
5 кредитів, разом 150 год. (лекції 20 год., практичні 40 год., самостійна робота студентів 

90 год.) 

Форми та методи 
навчання 

Лекції та практичні заняття в аудиторії (демонстрування, пояснення, бесіда, модерація, 

методи наративів, кейсів, скрайбінгу, вебквесту), самостійна робота поза розкладом. 

Система поточного та 
підсумкового контролю 

Поточний контроль: відвідування занять; захист домашнього завдання; обговорення 

матеріалу занять; виконання навчальних завдань; доповіді з рефератами та їх 

обговорення; тестування; поточна модульна робота 

Підсумковий контроль: залік (ПМК) 

Базові знання  
Наявність широких знань із застосування сучасних технологій у маркетинговій 

діяльності. 

Мова викладання Українська 

 
 

Перелік компетентностей, які забезпечує дана навчальна дисципліна, програмні 
результати навчання 

Програмні результати навчання 
Компетентності, якими повинен 

оволодіти здобувач 

ПР01. Знати і вміти застосовувати у практичній 

діяльності сучасні принципи, теорії, методи і 

практичні прийоми маркетингу. 

ПР03. Планувати і здійснювати власні дослідження 

у сфері маркетингу, аналізувати його результати і 

обґрунтовувати ухвалення ефективних 

ЗК01. Здатність приймати обґрунтовані рішення. 

ЗК02. Здатність генерувати нові ідеї (креативність). 

ЗК04. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації. 

ЗК05. Навички міжособистісної взаємодії. 

ЗК06. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з 

різних джерел. 

http://www.marketing.puet.edu.ua/
https://el.puet.edu.ua/


Програмні результати навчання 
Компетентності, якими повинен 

оволодіти здобувач 

маркетингових рішень в умовах невизначеності. 

ПР05. Презентувати та обговорювати результати 

наукових і прикладних досліджень, маркетингових 

проектів державною та іноземною мовами. 

ПР08. Використовувати методи 

міжособистісної комунікації в ході вирішення 

колективних задач, ведення переговорів, наукових 

дискусій у сфері маркетингу.  
ПР09. Розуміти сутність та особливості 

застосування маркетингових інструментів у процесі 

прийняття маркетингових рішень. 

ПР11. Використовувати методи маркетингового 

стратегічного аналізу та інтерпретувати 

його результати з метою вдосконалення 

маркетингової діяльності ринкового суб’єкта. 

ПР12. Здійснювати діагностування та стратегічне й 

оперативне управління маркетингом задля 

розробки та реалізації маркетингових стратегій, 

проектів і програм. 

ПР14. Формувати маркетингову систему взаємодії, 
будувати довгострокові взаємовигідні відносини з 

іншими суб’єктами ринку. 

ПР15. Збирати необхідні дані з різних джерел, 

обробляти і аналізувати їх результати із 

застосуванням сучасних методів та 

спеціалізованого програмного забезпечення. 

 

ЗК08. Здатність розробляти проекти та управляти ними.  

СК01. Здатність логічно і послідовно відтворювати та 

застосовувати знання з найновіших теорій, методів і практичних 

прийомів маркетингу. 

СК02. Здатність коректно інтерпретувати результати останніх 

теоретичних досліджень у сфері маркетингу та практики їх 

застосування. 

СК03. Здатність до проведення самостійних досліджень та 
інтерпретації їх результатів у сфері маркетингу. 

СК04. Здатність застосовувати творчий підхід до роботи за фахом. 

СК05. Здатність до діагностування маркетингової діяльності 

ринкового суб’єкта, здійснення маркетингового аналізу та 

прогнозування. 

СК06. Здатність обирати і застосовувати ефективні засоби 

управління маркетинговою діяльністю ринкового суб’єкта на рівні 

організації, підрозділу, групи, мережі. 

СК07. Здатність розробляти і аналізувати маркетингову стратегію 

ринкового суб’єкта та шляхи її реалізації з урахуванням 

міжфункціональних зв’язків. 

СК08. Здатність формувати систему маркетингу ринкового 
суб’єкта та оцінювати результативність і ефективність її 

функціонування. 

СК09. Здатність здійснювати на належному рівні теоретичні та 

прикладні дослідження у сфері маркетингу. 

 
Тематичний план навчальної дисципліни 

Назва теми Види робіт Завдання самостійної роботи у розрізі тем 

Модуль 1. Теоретичні засади маркетингу на підприємствах малого бізнесу 

Тема 1. Сутність та 

соціально-економічні 

аспекти малого бізнесу 

Відвідування занять; захист домашнього 

завдання; обговорення матеріалу занять; 

виконання навчальних завдань; завдання 

самостійної роботи; творчі проекти 

Види підприємств малого бізнесу та 

особливості їх діяльності 

Тема 2. Маркетингова 
концепція для підприємств 

малого бізнесу 

Відвідування занять; захист домашнього 
завдання; обговорення матеріалу занять; 

виконання навчальних завдань; завдання 

самостійної роботи; творчі проекти 

Особливості застосування маркетингових 
елементів підприємствами малого бізнесу 

Тема 3. Маркетингові 

дослідження та 

маркетинговий аудит на 

підприємствах малого 

бізнесу 

Відвідування занять; захист домашнього 

завдання; обговорення матеріалу занять; 

виконання навчальних завдань; завдання 

самостійної роботи; творчі проекти 

Формування взаємовідносин малих 

підприємств із дослідницькими компаніями  

Тема 4. Партнерські та 

договірні відносини в 

малому бізнесі 

Відвідування занять; захист домашнього 

завдання; обговорення матеріалу занять; 

виконання навчальних завдань; завдання 

самостійної роботи; творчі проекти 

Види партнерських взаємовідносин на 

підприємствах малого бізнесу  

Модуль 2. Маркетинговий інструментарій для підприємств малого бізнесу 

Тема 5. Нейромаркетинг – 

як інструмент управління 

поведінкою споживачів 
для підприємств малого 

бізнесу (4 год.) 

Відвідування занять; захист домашнього 

завдання; обговорення матеріалу занять; 

виконання навчальних завдань; завдання 
самостійної роботи; творчі проекти 

Особливості та техніки нейромаркетингу, які 

застосовуються підприємствами малого 

бізнесу 

Тема 6. Формування 

корпоративного стилю на 

підприємствах малого 

бізнесу 

Відвідування занять; захист домашнього 

завдання; обговорення матеріалу занять; 

виконання навчальних завдань; завдання 

самостійної роботи; творчі проекти 

Особливості корпоративної культури малих 

підприємств 



Тема 7. Маркетинговий 

консалтинг у плануванні 

діяльності підприємств 

малого бізнесу (4 год.) 

Відвідування занять; захист домашнього 

завдання; обговорення матеріалу занять; 

виконання навчальних завдань; завдання 

самостійної роботи; тестування; творчі 

проекти 

Види послуг, які надаються 

консультаційними підприємствами у 

секторі малого бізнесу  
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Програмне забезпечення навчальної дисципліни 

• Пакет програмних продуктів Microsoft Office 
Політика вивчення навчальної дисципліни та оцінювання 

• Політика щодо термінів виконання та перескладання: завдання, які здаються із порушенням термінів без поважних 

причин, оцінюються на нижчу оцінку (75 % від можливої максимальної кількості балів за вид діяльності). 

Перескладання модулів відбувається із дозволу провідного викладача за наявності поважних причин (наприклад, 

лікарняний). 

• Політика щодо академічної доброчесності: студенти мають свідомо дотримуватися «Положення про академічну 

доброчесність» (http://puet.edu.ua/sites/default/files/polozhennya_pro_akademichnu_dobrochesnist_2020.pdf); списування 

під час виконання поточних модульних робіт та тестування заборонено (в т. ч. із використанням мобільних девайсів). 

Мобільні пристрої дозволяється використовувати лише під час он-лайн тестування та підготовки практичних завдань 

в процесі заняття. 

• Політика щодо відвідування: 

відвідування занять є обов’язковим компонентом. За об’єктивних причин (наприклад, хвороба, працевлаштування, 
стажування) навчання може відбуватись в он-лайн формі (Moodle) за погодженням із провідним викладачем. 

• Політика зарахування результатів неформальної освіти: http://puet.edu.ua/uk/neformalna-osvita 

 
 

Оцінювання 
Підсумкова оцінка за вивчення навчальної дисципліни розраховується через поточне оцінювання 

Види робіт 
Максимальна 

кількість балів 

Модуль 1 (теми 1-4): відвідування занять (8 балів); захист домашнього завдання (8 балів); 

обговорення матеріалу занять (4 бали); виконання навчальних завдань (8 балів); завдання 
самостійної роботи (8 балів); тестування (4 бали); поточна модульна робота (10 балів) 

50 

Модуль 2 (теми 5-7): відвідування занять (8 балів); захист домашнього завдання (8 балів); 

обговорення матеріалу занять (4 бали); виконання навчальних завдань (8 балів); завдання 

самостійної роботи (8 балів); тестування (4 бали); поточна модульна робота (10 балів) 
50 

Разом 100 

 

http://ev.fmm.kpi.ua/article/view/233926
http://journal.puet.edu.ua/index.php/nven/article/view/1798/1854
http://dspace.puet.edu.ua/bitstream/123456789/9934/1/2%20%2898%29%202020.pdf
http://toplutsk.com/articles-article_173.html#voice
http://puet.edu.ua/uk/neformalna-osvita


 
Шкала оцінювання здобувачів вищої освіти за результатами вивчення навчальної дисципліни 

 

Сума балів за всі види 
навчальної діяльності 

Оцінка за 
шкалою ЄКТС 

Оцінка за національною шкалою 

90-100 А Відмінно  

82-89 В Дуже добре  

74-81 С Добре 

64-73 D Задовільно 

60-63 Е Задовільно достатньо 

35-59 FX Незадовільно з можливістю повторного складання 

0-34 F 
Незадовільно з обов’язковим повторним вивченням 

навчальної дисципліни 

 

 

 

 


