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Освітній рівень перший (бакалаврський) 

Програма 

навчання 
вибіркова  

Галузь знань 27 Транспорт 

Спеціальність 275 Транспортні технології (на автомобільному транспорті) 

Освітня програма Транспортні технології (на автомобільному транспорті) 

Обсяг дисципліни 4,0 кредитів ECTS (120 академічних годин) 

Види аудиторних 

занять 
лекції, практичні заняття 

Індивідуальні та 

(або) групові 

завдання 

Контрольна робота 

Форми 

семестрового 

контролю 

Залік  

 

 

Викладач: Соколюк Катерина Юріївна, к.е.н., доцент кафедри 

машинобудування, katya.sokoluk@meta.ua  

 

В процесі вивчення даної дисципліни здобувачі вищої освіти 

ЗНАЙОМЛЯТЬСЯ З ОСНОВНИМИ ПОНЯТТЯМИ МАРКЕТИНГУ В 

УМОВАХ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ ТА КОНКУРЕНЦІЇ. 
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Наприклад: Уміння планувати та прогнозувати маркетингову діяльність 

і застосовувати методи та прийоми маркетингових досліджень. 

Передумовами для вивчення дисципліни «Основи маркетингу» є 

набуття теоретичних знань та практичних навичок за такими дисциплінами:  

«Транспортно-експедиційна діяльність»; «Економіка та планування роботи 

підприємства»; «Транспортна географія»; «Вантажні перевезення»;  «Основи 

теорії транспортних процесів і систем». 

Метою викладання навчальної дисципліни «Основи маркетингу» є 

формування та закріплення у студентів комплексу знань, що стосуються 

ключових понять маркетингу та маркетингових систем управління, а також 

освоєння вміннями планувати та прогнозувати маркетингову діяльність і 

застосовувати методи та прийоми маркетингових досліджень. 

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми «Транспортні 

технології (на автомобільному транспорті)» здобувачі вищої освіти:  

повинні знати: 

 сутність маркетингу, основні його положення та умови ефективного 

застосування; зміст основних маркетингових категорій;  

 сутність та значення комплексу маркетингу;  

 процес формування маркетингової служби на підприємстві;  

повинні вміти:  

 давати визначення маркетингу і з'ясовувати причини його виникнення;  

 пояснювати, як завдяки маркетингу виявляються і задовольняються 

потреби споживачів;  

 розрізняти складники маркетингу та чинники маркетингового 

середовища; визначати, як за рахунок маркетингу створюється попит і 

покупці стають прихильниками товару й компаній;  

 відрізняти нинішній ринок покупця від ринку продавця, що був 

характерним у минулому;  

 пояснювати, яким чином маркетинг створює переваги для споживачів; 

 характеризувати можливі етичні проблеми у маркетинговій діяльності; 

визначати причини, які змушують компанію проводити маркетингові 

дослідження й описувати етапи проведення маркетингових досліджень; 

 визначати складники ціни; виявляти чинники, що розширюють межі, у 

яких компанія може встановлювати свої ціни, а також з'ясувати ціль, яку 

вона ставить перед собою;  

 пояснювати переваги й недоліки різних засобів поширення реклами; 

обговорювати сильні та слабкі сторони програм стимулювання збуту, 

орієнтованих на споживача й торговельного посередника;  
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 визначати суть зв'язків із громадськістю як важливої форми 

маркетингових комунікацій;  

 обговорювати природу та обсяги персонального продажу й управління 

ним у маркетингу. 

 

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 

№ з/п Назви тем 
Кількість годин 

лекції практичні лабораторні самостійна 

1 Сутність маркетингу та 

його сучасні концепції 

2 4 – 
6 

2, 3 Класифікація та 

характеристика видів 

маркетингу 

4 4 – 

6 

4  Маркетинг як відкрита 

мобільна система 

2 – – 
6 

5, 6 Маркетингові 

дослідження 

4 4 – 
6 

7, 8 Маркетингова товарна 

політика 

4 4 – 
6 

9, 10 Маркетингова цінова 

політика  

4 – – 
6 

11, 12 Маркетингова політика 

розподілу 

4 4 – 
6 

13, 14 Маркетингові 

комунікації 

4 6 – 
6 

15 Стратегії маркетингу 2 – – 6 

16, 17 Організація, планування 

та контроль маркетингу 

4 – – 
6 

 Всього 34 26 – 60 

 

Критерії оцінювання та засоби діагностики 

Мінімальний та максимальний рівень оцінювання щодо отримання 

«заліку» за навчальною дисципліною «Основи маркетингу» складає 60 та 100 

балів відповідно, і може бути досягнений наступними засобами оцінювання: 
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Засоби оцінювання 

Мінімальна 

кількість балів 

Максимальна 

кількість 

балів 
Вид контролю 

Кількість 

у 

семестрі 

Контрольна робота 1 5 15 

Практичні роботи (виконання 

та захист) 
6 15 30 

Аудиторна контрольна робота 1 10 15 

Контроль знань:    

Підсумковий (семестровий) 

контроль знань – залік 
1 30 40 

Разом  60 100 

 

З дисципліни передбачено виконання контрольної роботи у одному 

семестрі. 

Контрольна робота. Навчальним планом передбачено виконання 

контрольної роботи з дисципліни «Основи маркетингу». Зміст роботи 

пов’язаний із закріпленням теоретичних питань програми дисципліни 

«Основи маркетингу», містить у собі два теоретичних питання. 

Методичні рекомендації до виконання контрольної роботи наведені в 

[4]. 

 

Два рази за семестр проводяться експрес контроль знань – 

стандартизовані тести (20 тестових питань), наприклад: 

1. Кінцевими цілями будь-якої маркетингової діяльності є: 

а) задоволення існуючих потреб i запитів споживачів; 

б) забезпечення одержання підприємством відповідних доходів i 

прибутків; 

в) створення відповідного іміджу. 

г) формування репутації. 

2. Стимулювання збуту, поліпшення якості товарів, рекламування 

– це головні інструменти:  

а) конверсійного маркетингу; 

б) розвиваючого маркетингу; 

в) стимулюючого маркетингу. 

г) ремаркетингу. 
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Підсумковий контроль знань проводиться для студентів, що не змогли 

з будь яких причин набрати необхідну кількість балів, або для студентів, що 

бажають збільшити вже набрану кількість балів.  Підсумковий контроль знань 

здійснюється у вигляді усної бесіди з викладачем (комісією викладачів) по 

тематиці навчальної дисципліни. 
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