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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Мета дисципліни «Економічний механізм маркетингу» –
формування знань щодо удосконалення бізнес-процесів на основі
комплексного
застосування
складових
маркетинг-міксу,
виробничих та управлінських процесів на підприємстві.
Завдання дисципліни «Економічний механізм маркетингу» –
навчитися розробляти плани створення нового продукту та
доведення його до споживача, розробляти конкретну стратегію
маркетинг-міксу,
застосовувати
маркетингові
чинники
удосконалення бізнес-процесів, оптимізувати співвідношення
«витрати — прибуток» у довгостроковому періоді; створювати
систему контролю за ефективністю виробництва продукту у
сукупності з його реалізацією.
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен
знати: сутність, завдання, принципи і порядок функціонування
економічного механізму маркетингу; технологію прийняття рішень
в системі економічного механізму маркетингу;
вміти:
• визначати і досліджувати ринки продажу товарів;
• сегментувати обрані ринки;
• визначати потреби споживачів на кожному сегменті ринку;
• приводити завдання підприємства щодо виготовлення
продукції у відповідність до потреб споживачів, які діють на
обраних сегментах ринку;
• забезпечувати координацію стратегії діяльності підприємства
на ринку та тактики роботи функціональних служб підприємства;
• виконувати контролінг розвитку ситуації на ринку та
узгодженості дій усередині підприємства;
• приймати рішення в економічному механізмі маркетингу, в
тому числі в кризових ситуаціях;
• розробляти стратегію та тактику маркетингової діяльності
підприємства в ринкових умовах;
• розробляти товарну, цінову, збутову та рекламну політики
підприємства для конкретних ринкових ситуацій;
• організовувати управління маркетинговими функціями на
підприємстві;
• розробляти нові товари і послуги;
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• визначати конкурентоздатність товарів і послуг;
• розробляти фірмове ім’я, фірмовий знак і фірмовий образ;
• виконувати сегментацію ринку і визначати кількісні
параметри сегмента;
• прогнозувати результати роботи підприємства на ринку;
• виконувати функціонально-вартісний аналіз характеристик
товарів, аналізувати асортимент товарів і місткість ринку;
• оцінювати маркетингову політику підприємства;
• застосовувати методи ціноутворення, систему цін, цінових
надбавок і знижок;
• забезпечувати просування товару, розробляти заходи
стимулювання збуту, організовувати пропаганду і рекламу;
• обґрунтовувати тип, мету, засоби і методи маркетингового
контролю;
• оцінювати результативність маркетингу на основі аналізу
витрат, прибутку і показників рентабельності діяльності
підприємства тощо.
Вивчення дисципліни «Економічний механізм маркетингу»
базується на знаннях, що отримують студенти з наступних
навчальних дисциплін: «Економіка підприємства», «Маркетинг»,
«Маркетингові комунікації», «Поведінка споживача».
Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових
модулів:
1. Теоретичні основи та забезпечення роботи економічного
механізму маркетингу.
2. Прийняття рішень в економічному механізмі маркетингу.
Метою методичних вказівок є допомогти студентам напряму
підготовки 6.030507 «Маркетинг» денної форми навчання у
самостійному вивченні під керівництвом викладача дисципліни
«Економічний механізм маркетингу».
Методичні вказівки містять теми і питання до лекційних занять
за змістовими модулями, тематику рефератів, рекомендовану
літературу за темами і питання для контролю знань студентів.
Методичні вказівки відповідають вимогам ECTS (European Credit
Transfer System) та кредитно-модульної системи організації
навчального процесу.
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2. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ТА СТРУКТУРА
ЗАЛІКОВОГО КРЕДИТУ
Найменування
показників

Кількість кредитів – 2,5

Галузь знань, напрям
підготовки, освітньокваліфікаційний рівень
Галузь знань
0305 «Економіка та
підприємництво»

Модулів – 1

Вибіркова
Рік підготовки:

Змістових модулів – 2
Індивідуальне науководослідне завдання: –

Характеристика навчальної
дисципліни
денна форма заочна форма
навчання
навчання

4-й
Напрям підготовки
6.030507 «Маркетинг»

Семестр

7-й

Загальна кількість
годин – 90

Лекції
30 год.

Тижневих годин для
денної форми
навчання:
аудиторних – 3,1
Самостійної роботи
студента – 2,9

-

-

Практичні, семінарські
16 год.
Лабораторні
–
–
Освітньо-кваліфікаційний
рівень:
бакалавр

Самостійна робота
44 год.

-

Індивідуальні завдання:
Вид контролю:
екзамен
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Структура навчальної дисципліни «Економічний механізм
маркетингу»
Назви змістових
модулів
і тем

усього

1

2

Кількість годин
денна форма
заочна форма
у тому числі
у тому числі
л
п лаб інд с.р. усього л
п лаб інд с.р.
3

4
5 6
7
8
9 10 11 12 13
Модуль 1
Змістовий модуль 1. Теоретичні основи та забезпечення роботи економічного
механізму маркетингу
Тема 1. Сутність
економічного
11
4
2
5
механізму
маркетингу
Тема 2. Економічні
аспекти
роботи
механізму
11
4
2
5
практичного
маркетингу
Тема 3. Особливості
сучасного
корпоративного
11
4
2
5
економічного
механізму
маркетингу
Тема 4. Забезпечення
роботи економічного
9
2
2
5
механізму
маркетингу
Разом за змістовим
42
14 8
- 20
модулем 1
Змістовий модуль 2. Прийняття рішень в економічному механізмі маркетингу
Тема 5. Прийняття
рішень
у
довгостроковому
стратегічному
10
3
2
5
управлінні
економічним
механізмом
маркетингу
Тема 6. Прийняття
рішень
в
економічному
механізмі маркетингу
10
3
2
5
на
середньостроковий
період
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Назви змістових
модулів
і тем
1
Тема 7. Прийняття
рішень
в
економічному
механізмі маркетингу
на
оперативний
період
Тема
8.
Моделювання роботи
економічного
механізму
маркетингу
Тема 9. Прийняття
рішень
в
економічному
механізмі маркетингу
в кризових ситуаціях
Разом за змістовим
модулем 2
Усього годин

усього

Кількість годин
денна форма
заочна форма
у тому числі
у тому числі
л
п лаб інд с.р. усього л
п лаб інд с.р.

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11 12 13

10

3

2

-

-

5

-

-

-

-

-

-

9

3

1

-

-

5

-

-

-

-

-

-

9

4

1

-

-

4

-

-

-

-

-

-

48

16

8

-

-

24

-

-

-

-

-

-

90

30

16

-

-

44

-

-

-

-

-

-

3. ТЕМАТИЧНИЙ СКЛАД НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Згідно з навчальною та робочою програмами до складу
дисципліни «Економічний механізм маркетингу» входять теми,
об’єднані у два змістові модулі:
Змістовий модуль 1. Теоретичні основи та забезпечення роботи
економічного механізму маркетингу
Тема 1. Сутність економічного механізму маркетингу
Сутність, роль, цілі і завдання економічного механізму
маркетингу. Формалізація економічного механізму маркетингу.
Прийняття рішень у системі економічного механізму маркетингу.
Маркетингова спрямованість управлінських рішень.
Рекомендована література до теми 1: 3,6,10 та ін.
Тема 2. Економічні аспекти роботи механізму практичного
маркетингу
Обґрунтування
загальнокорпоративної
ефективності
економічного механізму маркетингу. Управління витратами.
Визначення центрів витрат і прибутку. Нормативна база
економічного механізму маркетингу. Особливості дії економічного
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механізму маркетингу за умов невизначеності.
Рекомендована література до теми 2: 3,6,10 та ін.
Тема 3. Особливості сучасного корпоративного економічного
механізму маркетингу
Стратегічне управління як фундамент довгострокового
бізнесового
благополуччя.
Мікроекономічний
підхід
до
вимірювання
результативності
роботи
корпоративного
економічного механізму маркетингу. Управління витратами.
Людина у стратегічно зорієнтованому економічному механізмі
маркетингу.
Рекомендована література до теми 3: 3,6,10,27 та ін.
Тема 4. Забезпечення роботи економічного механізму
маркетингу
Організаційна розбудова економічного механізму маркетингу.
Удосконалення аналізу та контролю. Моделювання як основа
оптимізації рішень в економічному механізмі маркетингу.
Створення інтегрованих прикладних інформаційних систем
управління підприємством.
Рекомендована література до теми 4: 3,6,7,10,27 та ін.
Змістовий модуль 2. Прийняття рішень в економічному механізмі
маркетингу
Тема 5. Прийняття рішень у довгостроковому стратегічному
управлінні економічним механізмом маркетингу
Моделювання довгострокових рішень. Аналіз внутрішнього та
зовнішнього потенціалу підприємства. Формування стратегій і
вибір альтернатив. Реалізація ефективності стратегічного
управління підприємством.
Рекомендована література до теми 5: 3,6,7,10,27,36 та ін.
Тема 6. Прийняття рішень в економічному механізмі
маркетингу на середньостроковий період
Ситуаційний аналіз ринку. Маркетингові стратегії в
середньостроковому періоді. Попит: сутність, аналіз та управління.
Ефективні взаємозв’язки за прийняття тактичних (поточних) рішень
в економічному механізмі маркетингу. Обґрунтування прийняття
маркетингових рішень у середньостроковому управлінні: рішень в
сфері товарної політики, політики ціноутворення, маркетингової
політики комунікацій і політики розподілу.
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Рекомендована література до теми 6: 3,6,7,10,27,36 та ін.
Тема 7. Прийняття рішень в економічному механізмі
маркетингу на оперативний період
Моделювання прийняття рішень. Моніторинг та оперативний
облік в економічному механізмі маркетингу. Система планового
оперативного управління економічним механізмом маркетингу.
Обґрунтування планових та позапланових оперативних рішень.
Рекомендована література до теми 7: 3,6,7,10,27,36 та ін.
Тема 8. Моделювання роботи економічного механізму
маркетингу
Алгоритм прийняття рішень на довгостроковий період.
Алгоритм прийняття рішень на середньостроковий період.
Алгоритм прийняття рішень у короткостроковому періоді.
Рекомендована література до теми 8: 3,6,7,10,27,36 та ін.
Тема 9. Прийняття рішень в економічному механізмі
маркетингу в кризових ситуаціях
Види кризових ситуацій і причини їхнього виникнення
Економічна безпека підприємства. Показники ризику кризових
ситуацій, методи їх оцінки та зниження Алгоритм антикризового
управління.
Рекомендована література до теми 9: 3,6,7,10,27,36 та ін.
4. ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ
СТУДЕНТІВ
Поточний контроль знань студентів з навчальної дисципліни
«Економічний механізм маркетингу» проводиться в письмовій
формі. Контрольні завдання за змістовим модулем (модульні
контрольні роботи) включають тестові питання (одна правильна
відповідь з чотирьох запропонованих) і завдання практичної
спрямованості.
Оцінювання результатів самостійної роботи (домашніх і
аудиторних самостійних завдань студента) здійснюється за такими
критеріями:
1. Розрахункові завдання (у % від кількості балів, виділених на
завдання, із заокругленням до цілого числа):
0 % – завдання не виконано; 40% – завдання виконано частково
та містить суттєві помилки методичного або розрахункового
характеру; 60% – завдання виконано повністю, але містить суттєві
помилки у розрахунках або в методиці; 8 % – завдання виконано
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повністю і вчасно, проте містить окремі несуттєві недоліки
(розмірності, висновки, оформлення); 100% – завдання виконано
правильно, вчасно і без зауважень.
2. Ситуаційні вправи, конкретні ситуації та інші завдання
творчого характеру (у % від кількості балів, виділених на завдання
із заокругленням до цілого числа): 0% – завдання не виконано; 40%
– завдання виконано частково, висновки не аргументовані і не
конкретні, звіт підготовлено недбало; 60% – завдання виконано
повністю, висновки містять окремі недоліки, судження студента не
достатньо аргументовані, звіт підготовлено з незначним
відхиленням від вимог; 80% – завдання виконано повністю і вчасно,
проте містить окремі несуттєві недоліки несистемного характеру;
100% – завдання виконано правильно, вчасно і без зауважень.
5. ПИТАННЯ ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ
СТУДЕНТІВ У РОЗРІЗІ ТЕМ
Тема 1. Сутність економічного механізму маркетингу
1 Сутність, роль, цілі і завдання економічного механізму
маркетингу.
2 Формалізація економічного механізму маркетингу.
3 Прийняття рішень у системі економічного механізму
маркетингу.
4 Маркетингова спрямованість управлінських рішень.
Тема 2. Економічні аспекти роботи механізму практичного
маркетингу
5 Обґрунтування загальнокорпоративної ефективності
економічного механізму маркетингу.
6 Управління витратами.
7 Визначення центрів витрат і прибутку.
8 Нормативна база економічного механізму маркетингу.
9 Особливості дії економічного механізму маркетингу за умов
невизначеності.
Тема 3. Особливості сучасного корпоративного економічного
механізму маркетингу
10 Стратегічне управління як фундамент довгострокового
бізнесового благополуччя.
11 Мікроекономічний підхід до вимірювання результативності
роботи корпоративного економічного механізму маркетингу.
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12 Управління витратами.
13 Людина у стратегічно зорієнтованому економічному
механізмі маркетингу.
Тема 4. Забезпечення роботи економічного механізму
маркетингу
14 Організаційна розбудова економічного механізму
маркетингу. Удосконалення аналізу та контролю.
15 Моделювання як основа оптимізації рішень в економічному
механізмі маркетингу.
16 Створення інтегрованих прикладних інформаційних систем
управління підприємством.
Тема 5. Прийняття рішень у довгостроковому стратегічному
управлінні економічним механізмом маркетингу
17 Моделювання довгострокових рішень.
18 Аналіз внутрішнього та зовнішнього потенціалу
підприємства.
19 Формування стратегій і вибір альтернатив.
20 Реалізація ефективності стратегічного управління
підприємством.
Тема 6. Прийняття рішень в економічному механізмі
маркетингу на середньостроковий період
21 Ситуаційний аналіз ринку.
22 Маркетингові стратегії в середньостроковому періоді.
23 Попит: сутність, аналіз та управління.
24 Ефективні взаємозв’язки за прийняття тактичних (поточних)
рішень в економічному механізмі маркетингу.
25 Обґрунтування прийняття маркетингових рішень у
середньостроковому управлінні.
Тема 7. Прийняття рішень в економічному механізмі
маркетингу на оперативний період
26 Моделювання прийняття рішень.
27 Моніторинг та оперативний облік в економічному механізмі
маркетингу.
28 Система планового оперативного управління економічним
механізмом маркетингу.
29 Обґрунтування планових та позапланових оперативних
рішень.
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Тема 8. Моделювання роботи економічного механізму
маркетингу
30 Алгоритм прийняття рішень на довгостроковий період.
31 Алгоритм прийняття рішень на середньостроковий період.
32 Алгоритм прийняття рішень у короткостроковому періоді.
Тема 9. Прийняття рішень в економічному механізмі
маркетингу в кризових ситуаціях
33 Види кризових ситуацій і причини їх виникнення.
34 Економічна безпека підприємства.
35 Показники ризику кризових ситуацій, методи їх оцінки та
зниження.
36 Алгоритм антикризового управління.
6 ТЕМАТИКА РЕФЕРАТІВ ТА ОСНОВНІ ВИМОГИ ДО ЇХ
НАПИСАННЯ
Тематика рефератів
1 Прийняття рішень у системі економічного механізму
маркетингу.
2 Маркетингова спрямованість управлінських рішень.
3 Обґрунтування
загальнокорпоративної
ефективності
економічного механізму маркетингу.
4 Управління витратами.
5 Особливості дії економічного механізму маркетингу за умов
невизначеності.
6 Стратегічне управління як фундамент довгострокового
бізнесового благополуччя.
7 Мікроекономічний підхід до вимірювання результативності
роботи корпоративного економічного механізму маркетингу.
8 Управління витратами.
9 Моделювання як основа оптимізації рішень в економічному
механізмі маркетингу.
10 Створення інтегрованих прикладних інформаційних систем
управління підприємством.
11 Моделювання довгострокових рішень.
12 Аналіз
внутрішнього
та
зовнішнього
потенціалу
підприємства.
13 Формування стратегій і вибір альтернатив.
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14 Реалізація
ефективності
стратегічного
управління
підприємством.
15 Ситуаційний аналіз ринку.
16 Маркетингові стратегії в середньостроковому періоді.
17 Попит: сутність, аналіз та управління.
18 Обґрунтування прийняття маркетингових рішень у
середньостроковому управлінні.
19 Моделювання прийняття рішень.
20 Моніторинг та оперативний облік в економічному механізмі
маркетингу.
21 Система планового оперативного управління економічним
механізмом маркетингу.
22 Алгоритм прийняття рішень на довгостроковий період.
23 Алгоритм прийняття рішень на середньостроковий період.
24 Алгоритм прийняття рішень у короткостроковому періоді.
25 Економічна безпека підприємства.
26 Показники ризику кризових ситуацій, методи їх оцінки та
зниження.
27 Антикризове управління підприємством.
Вимоги до написання рефератів
Тема реферату обирається студентом індивідуально. Вибір
однакової теми реферату в рамках однієї академічної групи не
допускається. Цей процес контролюється викладачем шляхом
узгодження заяви студента.
Вимоги до оформлення рефератів типові. Обов’язкова наявність
титульного аркушу із зазначенням обраної теми та її номеру,
переліку використаної літератури. Необхідним під час написання
реферату є використання актуальної бібліографії та вітчизняної
наукової думки щодо поставлених проблем.
На відміну від індивідуального завдання, реферат ставить на
меті реалізацію не практичного, а теоретико-методологічного
аспектів курсу. Загальний рекомендований обсяг реферату — 25
сторінок формату А4. Кращі реферати захищаються перед
студентською аудиторією; оцінки за такі реферати враховуються
при визначенні підсумкової оцінки поточно-модульного контролю.
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