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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 
Мета вивчення дисципліни “Системи та процеси маркетингового менеджменту” (для 

аспірантів) – засвоїти науково-теоретичні підходи, тенденції та практичні знання з 
організації, планування, реалізації та контролю маркетингової діяльності на підприємстві.  

Завдання курсу: вивчення на основі системного підходу, методів та алгоритмів управ-
ління маркетинговою діяльністю на підприємстві; набуття вмінь творчого пошуку 
напрямів і резервів удосконалення процесів та методів управління маркетинговою 
діяльністю підприємства, а також розв’язання конкретних маркетингових завдань. 

Предмет: процеси, методи та інструментарій управління маркетинговою діяльністю 
підприємства. 

У результаті вивчення дисципліни аспірант повинен 
знати:  

• сутність маркетингового менеджменту та його методологічні засади;  
• концепції маркетингового менеджменту та їх історичні тенденції,  
• сучасні тенденції розвитку маркетингового менеджменту; 
 • методологію комплексних досліджень ринку; 
• наукові підходи до формуванні організаційної структури маркетингу та критерії її 
ефективності; 
• принципи, методи та завдання маркетингового планування, формування маркетингової 
стратегії підприємства;  
• сутність і методи управління комплексом маркетингу (маркетингом-мікс), 
прийоми управління розробкою окремих його складових;  
• сутність та основні принципи контролю маркетингової діяльност підприємства;  
• сутність функції мотивації в системі маркетингового менеджменту, підходи до 

управління маркетинговим персоналом на сучасній фірмі, прийоми ефективної його 
мотивації; 

•  сутність і процес визначення ефективності та рентабельності маркетингової діяльності: 
уміти  

• застосовувати здобуті знання у процесі маркетингового управління підприємством;  
• організовувати та здійснювати маркетингове дослідження; на основі аналізу ринкових 

можливостей фірми та її ресурсів вибрати цільовий ринок;  
• визначати і формувати конкретну маркетингову стратегію фірми, розробляти відповідні 

програми маркетингу;  
• здійснювати планування, організацію та контроль у процесі розробки окремих складових 

комплексу маркетингу. 
При вивченні дисципліни рекомендується використовувати літературні джерела не 

тільки зі списку літератури, але й інших джерел інформації. 
Місце та значення дисципліни в навчальному процесі. Маркетинговий 

менеджмент — це процес планування, організації, мотивації, контролю та прийняття 
рішень по забезпеченню потреб споживачів у сфері обміну і досягнення цілей організації, 
необхідність його вивчення здобувачами полягає у освоєнні системи методів та 
алгоритмів керування маркетинговою діяльністю на підприємстві; набуття вмінь творчого 
пошуку напрямків і резервів удосконалення процесів і методів управління маркетинговою 
діяльністю підприємства, а також вирішення конкретних маркетингових завдань з метою 
прийняття обґрунтованих управлінських рішень. 

Міждисциплінарні зв’язки: курс «Системи та процеси маркетингового 
менеджменту» тісно пов’язаний з такими курсами, які формують спеціаліста з 
маркетингу. До таких дисциплін перш за все належать «Маркетинг», «Маркетингові 
дослідження», «Промисловий маркетинг», «Маркетинг послуг», «Маркетингова товарна 
політика», «Маркетингова політика комунікацій», «Міжнародний маркетинг», тощо. 

Форми контролю знань: До контрольних заходів вивчення дисципліни «Системи 
та процеси маркетингового менеджменту» належать: вхідний, поточний і підсумковий 
контроль (семестровий). 
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Вхідний контроль ставить за мету виявити базовий рівень підготовки до початку 
вивчення дисципліни. 

Поточний контроль здійснюється з метою перевірки рівня знань на певних етапах 
засвоєння навчального матеріалу у вигляді захисту індивідуальних завдань.  

Підсумковий (семестровий) контроль проводиться з метою оцінювання результатів 
навчання у формі екзамену, що складається в період, визначений навчальним планом та в 
терміни, передбачені розкладом. 
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ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛІНИ «СИСТЕМИ ТА ПРОЦЕСИ 
МАРКЕТИНГОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ» 

(для аспірантів)  
№п/п Назва теми 

І. Модуль 1. Науково–методичні підходи до розуміння  
маркетингового менеджменту  

Тема 1. Теоретична сутність системи та системного підходу в менеджменті 
Тема 2. Маркетинговий менеджмент як складне системне утворення і його складові  
Тема 3. Процес маркетингового менеджменту 

ІІ. Модуль 2. Організація маркетингового менеджменту 
Тема 4. Організаційна структура служби маркетингу 
Тема 5. Людський фактор в організації маркетингу 
 Критерії оцінки організації 

ІІІ. Модуль 3. Планування маркетингової діяльності 
 Сутність і система маркетингового планування 
 Маркетингове стратегічне планування 
 Тактичне і оперативне планування маркетингу 
 Інформаційна система в маркетинговому менеджменті 

 Управління брендом 
ІV Модуль 4. Мотивація та контроль маркетингової діяльності 

 Функція мотивації в маркетинговому менеджменті 
 Контроль та аудит маркетингової діяльності  
 Ефективність маркетингової діяльності 
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ЗМІСТ 

ДИСЦИПЛІНИ 
“СИСТЕМИ ТА ПРОЦЕСИ МАРКЕТИНГОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ” 

 
 

Модуль 1. Науково – методичні підходи до розуміння маркетингового менеджменту 
 

Тема 1. Теоретична сутність системи та системного підходу в менеджменті 
Трактування поняття системи. Види систем. Складові елементи системи. 

Менеджмент як складне системне утворення. Підсистеми системи управління 
підприємством. Класифікація шкіл та підходів в менеджменті. Системний підхід в 
управлінні підприємством. 

Рекомендована література: [1-10, 12-15, 16 – 18, 21-28] 
 

 
Тема 2. Маркетинговий менеджмент як складне системне утворення і його 

складові 
Методологічні підходи по. визначенню маркетингового менеджменту з позицій 

системного підходу. Маркетинговий менеджмент як важлива підсистема та її місце в 
системі управління підприємством. Складові системи маркетингового менеджменту і їх 
характеристика. Концепції маркетингового менеджменту та їх еволюція. Маркетинговий 
менеджмент з позицій управління діяльністю, функцією, попитом. Сучасні проблеми і 
тенденції маркетингового менеджменту. 

Рекомендована література: [1 - 32] 
 
 
Тема 3. Процес маркетингового менеджменту 
 Сутність процесного підходу в управлінні.. Характеристика процесу 

маркетингового менеджменту, його основних етапів: аналіз ринкових можливостей, вибір 
цільових ринків, позиціювання товару на ринку, визначення маркетингової стратегії 
фірми, розробка тактичних і оперативних маркетингових планів та програм, розробка 
комплексу маркетингу, реалізація планів та програм, контроль та визначення ефективності 
маркетингової діяльності. Сучасні особливості змін маркетингового середовища та 
стратегій. Конкуренція, форми конкурентного співіснування фірм на ринку. Створення 
цінності, задоволення і лояльність покупців. Розвиток взаємовідносин з покупцями та їх 
прибутковість. Основні функції та методи маркетингового менеджменту.  

 
Рекомендована література: [1- 32] 

 
Модуль 2. Організація маркетингового менеджменту 
 

Тема 4. Організаційна структура служби маркетингу 
Взаємозв’язок стратегії та структури організації. Підходи до побудови служби 

маркетингу на підприємстві: функціональний, товарний, дивізіональний, матричний, 
сегментний, регіональний, за споживачами, за видами бізнесу, проектний, командний. 
Мережева структура організації. Організація бізнесу в системі Інтернет. Можливості 
інтегрованих та не інтегрованих маркетингових організаційних структур. Вимоги до 
створення нової маркетингової організації на підприємстві. Організаційні мережі та 
маркетинг партнерських відносин. Організація розробки нового товару Сучасний погляд 
на ре інжиніринг 

Рекомендована література: [2.5,6-10, 18, 21, 24- 27, 32] 
 
 
Тема 5. Людський фактор в організації маркетингу 
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Зміст концепції внутрішнього маркетингу. Ообистість менеджера з маркетингу, 
права та його обов’язки. Фактори успіху менеджера з маркетингу. Організаційна культура. 
Створення та підтримання в організації клімату по мотивації персоналу на самовідічу. 

Рекомендована література: [2.5,6-10, 15, 18, 20- 27, 32] 
 

 
Тема 6. Критерії оцінки організації 
Класифікація критеріїв, за якими оцінюється сучасна організація. Характеристика 

та структура критеріїв оцінки організації: економічні, технічні, адміністративні, критерії 
інтеграції, адаптації, оцінки можливих внутрішніх властивостей. 

Організація маркетингу в різних маркетингових системах: вертикального 
маркетингу, корпоративних, інтегрованих та адміністративних маркетингових системах. 

Рекомендована література:  [6, 7, 11, 302 
 
 
Модуль 3. Планування маркетингової діяльності 
 

Тема 7. Інформаційна система в маркетинговому менеджменті (МІС) 
 Сутність та її складові: внутрішня інформація щодо руху товару від розміщення заявок до 
її оплати та система торгової звітності; система маркетингових спостережень та система 
маркетингових досліджень. Методологія досліджень макро - і мікросередовища.  

Рекомендована література: [6-10, 22,27,30, 32] 
 
 

Тема 8. Сутність і система маркетингового планування 
Невідворотність планування. Планування як можливість адаптувати внутрішнє 

середовище до зовнішнього світу з метою . орієнтації на споживача. Місце планування 
маркетингу в загальній системі планування діяльності підприємства. Планування на 
корпоративному та дивізіональному рівнях. 

Рекомендована література: [1-10, 19,21 -27, 32] 
 
 
Тема 9. Маркетингове стратегічне планування 
Сутність та основні поняття стратегічного планування. Переваги стратегічного 

планування. Завдання та функції маркетингового стратегічного планування.. Процес 
маркетингового стратегічного планування. Характеристика моделі маркетингового 
стратегічного планування. Основні аспекти стратегічного аналізу та їх характеристики. 

Рекомендована література: [1-10, 19,21 -27, 32] 
 

 
Тема 10. Тактичне та оперативне планування маркетингу 
Сутність та основні завдання тактичного та оперативного планування маркетингу. 

Зміст та основні завдання поточного планування маркетингу. План маркетингу як 
складова бізнес-плану фірми, його структура. Процес планування програм маркетингу. 
Розробка комплексу маркетингу. Розробка бюджету та планування витрат конкретних 
маркетингових програм. Реалізація конкретних маркетингових програм.. Коригування 
тактики маркетингу 

Рекомендована література: [1-10, 19,21 -27, 302 
 
 
Тема 11.Управління брендом 
Сутність бренду та історичні тенденції його розвитку. Розуміння торгової марки та 

бренду, брендингу. Формування марочного капіталу. Оцінка марочного капіталу. 
Управління марочним капіталом та розробка стратегії брендингу. 
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Рекомендована література: [1- 10, 13-19,22-27, 32] 
 

Модуль 4. Мотивація та контроль маркетингової діяльності 
 
Тема 12. Функція мотивації в маркетинговому менеджменті 
Концепція внутрішнього маркетингу як базова складова функції мотивації в 

маркетинговому менеджменті. Особливості функції мотивації в маркетинговому 
менеджменті. Мотивація споживачів та їх поведінки в системі маркетингової діяльності. 
Підбір, підготовка та перепідготовка, мотивація та оцінка діяльності працівників відділу 
маркетингу, торгового персоналу, дистриб’юторів, постачальників. 

Рекомендована література: [6-7,9-10, 15,19, 20-27, 29-31 
Тема 13. Контроль та аудит маркетингової діяльності підприємства 
Сутність і основні складові контролю маркетингової діяльності фірми. Система та 

процес контролю маркетингової діяльності. Основні типи контролю: контроль щорічних 
планів, прибутковості, ефективності та стратегічний контроль. Етапи та зміст контролю 
щорічних планів.. Сутність стратегічного контролю маркетингу. Контролінг в системі 
маркетингового менеджменту. Маркетинговий аудит. 

Рекомендована література: [1 -11, 13-15, 21-27, 29-32] 
 
 

Тема 14. Ефективність і рентабельність маркетингу 
Підходи до контролю маркетингової прибутковості, сутність методології її аналізу. 

Показники ефективності маркетингової діяльності. Ефективність маркетингу порівняно з 
фінансовими результатами. Внутрішні та зовнішні показники ефективності діяльності 
підприємства. Рентабельність маркетингу, методи її вимірювання та показники.  

Рекомендована література: [1 -11, 13-15, 21-27, 29-32] 
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ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ 

Мета виконання контрольної роботи полягає в поглибленому вивченні та творчому 
підході до одного з теоретичних питань згідно з програмою навчальної дисципліни.  

Аспірант повинен вміти самостійно формувати проблему дослідження, знаходити 
необхідну наукову інформацію; аналізувати реальні факти, пов’язані з діяльністю 
різноманітних підприємств та їх керівників; викладати власні думки, аргументувати 
пропозиції та правильно оформлювати науково-довідковий матеріал. 

Виконувати контрольну роботу доцільно на прикладі конкретного підприємства 
(фірми) з використанням фактичного матеріалу, що стосується господарської та 
маркетингової діяльності підприємства. Рекомендується використовувати інструктивні та 
методичні документи, які застосовуються відповідними службами підприємства, для 
розв’язання вибраного студентами завдання. 

Контрольна робота виконується у вигляді реферату, що складається з двох частин:  
• теоретичної, де висвітлюється вибрана тема з теоретичних позицій;  
• практичної, де наводиться приклад застосування теоретичних аспектів у 

господарській діяльності підприємств України. 
Реферат повинен мати чіткий план і професійно розкривати вибрану тему. 

Написання реферату повинно мати дослідницький характер, що потребує аналізу різних 
літературних джерел за вибраною темою і формулювання відповідних висновків. 

Завершити реферат бажано практичним прикладом розв’язання зазначеної проблеми 
на вибраному підприємстві (фірмі). 

Приблизна структура контрольної роботи: 
1. Вступ (одна сторінка). 
2. Теоретична частина (7–10 сторінок). 
3. Практична частина (3–5 сторінок). 
4. Висновки (одна сторінка). 
5. Список використаної літератури (до 10 назв). 
6. Додатки (за потреби). 
Загальний обсяг контрольної роботи — до 20 сторінок друкованого або рукописного 

тексту, папір формату А4.  
Контрольну роботу необхідно оформити згідно з Методичними рекомендаціями з 

підготовки і оформлення контрольних завдань та випускних робіт МАУП. 
Тему контрольної роботи студент узгоджує з викладачем за наведеним переліком. 
Окрім наведених тем студент за погодженням з викладачем може вибрати іншу тему, 

яка становить для нього інтерес і стане у нагоді в подальшій трудовій діяльності та не 
суперечить програмі дисципліни.  
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ТЕМИ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ  
1. Теоретичні засади маркетингового менеджменту.  
2. Функції маркетингового менеджменту.  
3. Складові технологічного процесу маркетингового менеджменту та тенденції 

розвитку.  
4. Концепції маркетингового менеджменту 
5. .Методологія досліджень ринку.. 
6. Управління маркетинговою інформацією.  
7. Методика сегментування споживчого та ділового ринків..  
8. Наукові підходи до диференціації та позиціювання товару.  
9. Сутність і система маркетингового планування.  
10. Моделі маркетингового стратегічного планування.  
11.  Критерії оцінки сучасної організації.  
12.  Маркетингові організаційні структури.  
13. Функції, права та обов’язки служби маркетингу на підприємстві.  
14. Організаційні мережі та маркетингові партнерські відносини.  
15. Мотивація орієнтування підприємства на споживача. Формування системи 

ллояльності. 
16. Розробка плану маркетингу підприємства. 
17. Мотивація покупця та торгового персоналу.  
18. Сутність і складові процесу контролю маркетингової діяльності.  
19. Система управління просуванням товару.  
20. Інтернет - маркетинг 
21. Управління товарною політикою на підприємстві. 

 22. Управління ціновою політикою. 
 23.Система управління якістю товару.  
 24. Складові процесу управління у сфері послуг.  
25. Система управління каналами розподілу. 
26. Ефективність маркетингової діяльності. 
 27. Шопінг маркетинг і напрями його розвитку.  
28. Трейд – маркетинг  
29. Реінжиніринг і проблеми його розвитку.  
30. Управління брендом. 
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ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ 
1. Роль та місце маркетингу в системі управління підприємством. 
2. Сутність маркетингового менеджменту, його цілі та завдання. 
3. Поняття та зміст комплексу маркетингового менеджменту. 
4. Процес маркетингового менеджменту, основні етапи. 
5. Цілі, структура й процес маркетингових досліджень. 
6. Управління процесом визначення ринкових можливостей підприємства. 
7. Сутність та принципи маркетингового планування. 
8. Методологія маркетингових дослілдень.. 
9. Управління особистими комунікаціями 
10. Управління розробкою нових ринкових пропозицій.. 
11. Види маркетингових програм фірми, процес їхнього планування. 
12. Поняття та зміст поточного планування маркетингу на підприємстві. 
13. Місце та зміст плану маркетингу у складі бізнес-плану фірми. 
14. Сутність управління розробкою нових товарів (послуг). 
15. Конкурентоспроможність продукції, її оцінка та управління нею. 
16. Управління процесом розробки нових товарів. 
17. Розробка рішень у сфері товарних ліній, торгових марок і упаковок. 
18. Зміст та специфіка маркетингового управління у сфері послуг. 
19. Процес установлення ціни, характеристика основних етапів. 
20. Принципи управління цінами в ринкових умовах. 
21. Адаптація цін: підходи та управління нею. 
22. Розробка рішень щодо використання дискримінаційних цін. 
23. Формування каналів розподілу товарів, вибір типу та структури. 
24. Сутність та підходи щодо управління каналами розподілу.  
25. Відбір учасників каналу розподілу, їхня мотивація та оцінка діяльності. 
26. Зміст управління оптовою та роздрібною торгівлею. 
27. Динаміка каналів розподілу, розробка ефективних маркетингових систем. 
28. Сутність управління комплексом маркетингових комунікацій на підприємстві. 
29. Зміст та основні підходи щодо управління рекламою. 
30. Розробка алгоритму проведення рекламної кампанії. 
31. Напрямки розробки програми стимулювання збуту товарів (послуг). 
32. Розробка та втілення рішень у сфері паблік рілейшнз. 
33. Сутність управління процесом персонального продажу. 
34. Організація маркетингу на підприємстві: сутність та основні принципи. 
35. Основні типи маркетингової організаційної структури фірми. 
36. Інтегровані й неінтегровані маркетингові структури, відбір і оптимізація. 
37. Поняття й сутність процесу контролю маркетингової діяльності підприємства. 
38. Характеристика основних типів контролю маркетингу фірми. 
39. Показники контролю ефективності маркетингової діяльності. 
40. Стратегічний контроль маркетингу підприємства. 
41. Підходи щодо розробки структури системи збуту фірми,. 
42. Торговий персонал фірми: оптимізація чисельності, напрямки стимулювання. 
43. Сутність та зміст управління системою збуту на підприємстві. 
44.Характеристика сучасних факторів мотивації торгового персоналу фірми. 

45. Управління брендом. 
46. Система та процес контролю маркетингової діяльності. 
47. Основні типи контролю: контроль щорічних планів, прибутковості, ефективності 
та стратегічний контроль. 
48.Контролінг 
49.Підходи щодо контролю маркетингової прибутковості, сутність методології її 
аналізу. 
50 .Показники контролю ефективності маркетингової діяльності. 
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51. Сутність управління комплексом маркетингових комунікацій на підприємстві. 
52.Управління портфелем бізнесу.  
53. Управляючий з маркетингу на підприємстві, його функції. 
54.Розробка алгоритму проведення рекламної кампанії. 
55. Характеристика та основні напрямки стратегічного аналізу стану фірми. 
56.Маркетинговий аутсорсинг та консалтинг. 
57.Напрямки розробки програми стимулювання збуту товарів (послуг). 
58.Місце та зміст плану маркетингу у складі бізнес-плану фірми. 
59.Маркетинговий аудит 
60.Сутність стратегічного контролю маркетингу. . 
61.Сутність та основні принципи оперативного планування маркетингу.  
62.Основні завдання тактичного та оперативного планування. 
63.Управління рекламною діяльністю . 
64.Спонсорство в системі стимулювання збуту..  
65.Розробка бюджету та планування витрат конкретних маркетингових програм. 
66. Управління сервісом. 
67.Коригування тактики маркетингу. 
68.Сутність та основні поняття стратегічного планування. 
69.Формування системи лояльності споживачів..  
70.Необхідність та підходи до формування партнерських мереж 
71.Завдання та функції маркетингового стратегічного планування.  
72. Мережений маркетинг: проблеми та перспективи. 
73.Розвиток концепції внутрішнього маркетингу. 
74.Прогнозування і оцінка попиту..  
75.Фомування маркетингових інформаційних систем.  
76.Основні аспекти стратегічного аналізу та їхні характеристики 
77. Сутність маркетингового планування, його принципи та завдання. 
78. Місце планування маркетингу в загальній системі планування діяльності 

підприємства. 
79. Суть стратегії конкуренції та співробітництва на сучасних ринках. 
80. Позиціювання торгової марки.  
81. Основні напрямки і характеристики стратегічного аналізу стану фірми та 

середовища маркетингу.  
82. Бечмаркетинг та напрями його розвитку на підприємсті 
83.Трейд маркетинг. 
84. Розробка та реалізація маркетингових програм  
85. План маркетингу як складова бізнес-плану фірми.  
86. Маркетингові організаційні структури.. 
87. Функції, права та обов’язки служби маркетингу на підприємстві. 
88. Критерії ефективності сучасної організації  
89. Організаційні сіті та маркетинг партнерських відносин. 
90. Моделі побудови відділів маркетингу на функціональній, територіальній, 
товарній, ринковій, корпоративній основі. 
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