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Загальний опис навчальної дисципліни 

Анотація курсу. Дисципліна «Маркетинг та логістика» спрямована на 

формування у здобувачів системи теоретичних знань щодо планування маркетингу і 

логістичної діяльності, сучасних концепцій їх розвитку, методичних та 

організаційних засад. Дисципліна зоорієнтована на вивчення таких питань, як: 

сутність та класифікація маркетингу; основні показники маркетингової діяльності 

підприємств на  ринку продукції; основні складові маркетингової діяльності; 

ефективність реалізації продукції підприємств; сутність та класифікація 

маркетингових стратегії підприємства; аналіз собівартості та точка беззбитковості 

продукції на ринку області; визначення виробничої логістичної стратегії 

підприємства; логістика – інструмент ринкової економіки; аналіз постачальників 

сировини сільськогосподарської продукції; закупівельна логістика. 

Метою вивчення дисципліни є формування системи теоретичних знань з 

маркетингу та логістики і практичних навичок та вмінь ефективного управління 

маркетинговою діяльністю підприємства та матеріальними потоками в сучасних 

умовах.    

Завдання дисципліни полягає у вивченні теоретичних понять категорій 

маркетингу та сучасних тенденцій у цій галузі знань; опануванні методологічного 

апарату організації маркетингової діяльності на підприємствах; набутті здатностей до 

творчого пошуку напрямків удосконалення маркетингової діяльності; набутті 

теоретичних знань з питань концепції, стратегії й тактики логістики та принципів і 

закономірностей створення й руху матеріальних потоків; опануванні студентами 

методичним інструментарієм розроблення та реалізації завдань логістики; 

розробленні пропозицій щодо формування та удосконалення логістичних систем і 

механізмів їх функціонування; набутті навичок оцінки економічної ефективності та 

наслідків здійснення логістичних рішень. 
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Результати навчання (компетентності) 

Компетентності, які студент набуде в результаті вивчення дисципліни 

Спеціальність 

Загальні 

компетентності 

(ЗК) 

Спеціальні (фахові) 

компетентності (ФК) 
Результати навчання (РН) 

208 

«Агроінженерія» 

ЗК 7. Здатність 

застосовувати 

знання у 

практичних 

ситуаціях.  

ЗК 8. Здатність 

вчитися і 

оволодівати 

сучасними 

знаннями                  

ФК 6. Здатність вибирати і 

використовувати механізовані 

технології, в тому числі в 

системі точного землеробства; 

проектувати та управляти 

технологічними процесами й 

системами виробництва, 

первинної обробки, зберігання, 

транспортування та 

забезпечення якості 

сільськогосподарської 

продукції відповідно до 

конкретних умов аграрного 

виробництва. 

ФК 10. Здатність 

організовувати використання 

сільськогосподарської техніки 

відповідно до вимог екології, 

принципів оптимального 

природокористування й 

охорони довкілля. 

ФК 13. Здатність 

організовувати роботу та 

забезпечувати адміністративне 

управління виробничими 

підрозділами, які здійснюють 

технічне забезпечення 

агропромислового 

виробництва відповідно до 

реалізації правових вимог 

безпеки життєдіяльності і 

охорони праці; аналізувати 

показники техногенних та 

природних небезпек, а також 

планувати і виконувати 

відповідні захисні заходи.  

ФК 14. Здатність здійснювати 

економічне обґрунтування 

доцільності застосування 

технологій та технічних 

засобів в агропромисловому 

виробництві, 

інженернотехнічних заходів з 

підтримання машинно-

тракторного парку, фермської 

та іншої сільськогосподарської 

техніки в працездатному стані. 

РН 2. Застосовувати міжнародні та 

національні стандарти і практики в 

професійній діяльності. 

РН 5. Знати роль і місце 

агроінженерії в агропромисловому 

виробництві.  

РН 6. Формулювати нові ідеї та 

концепції розвитку 

агропромислового виробництва. 

РН 7. Розв’язувати складні 

інженерно-технічні задачі, 

пов’язані з функціонуванням 

сільськогосподарської техніки та 

технологічними процесами 

виробництва, зберігання, обробки 

та транспортування 

сільськогосподарської продукції. 

РН 9. Виявляти, узагальнювати та 

вирішувати проблеми, що 

виникають у процесі професійної 

діяльності, та формувати у 

майбутнього фахівця почуття 

відповідальності за виконувану 

роботу. 

РН 17. Вибирати та застосовувати 

механізовані технології відповідно 

до агро кліматичних умов та 

обґрунтовувати технології за 

економічними та якісними 

критеріями. 

РН 21. Визначати склад та обсяги 

механізованих робіт, потребу в 

пально- мастильних матеріалах та 

запасних частинах. 

РН 23. Аналізувати ринок 

продукції та сільськогосподарської 

техніки. Складати бізнес-плани 

виробництва 

сільськогосподарської продукції. 

Виконувати економічне 

обґрунтування технологічних 

процесів, технологій, 

матеріальнотехнічного 

забезпечення аграрного 

виробництва. Застосовувати 

методи управління проектами 

виробництва продукції 

рослинництва та тваринництва.  

РН 24. Організовувати виробничий 

процес підрозділів з технічного 

забезпечення агропромислових 

виробництв. 
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OpieHTOBHHH nepejiiK TeM JieKuifl

1. CyraicTt Ta KJiacH^iKapia MapKeraHry.
2. MapKeTHHroBa TOBapHa noniTHKa.
3. MapKeTHHroBa piHOBa noniTHKa.
4. JIoricTHKa aK iHCTpyMeHT phhkoboi eKOHOMiKH.
5. JioricTHKa p o3n op in y .

O pieH TO BH H H  n e p e j i iK  TeM npaK TH HH H X 3aH H Tb
1. MapKeTHHroBi pocnipnceHHa.
2. KoHKypeHToenpoMoncHieTB npopyKpii' Ta nipnpneMCTBa.
3. MapKeTHHroBa noniTHKa KOMymKapm.
4. BnpoSHHHa JioricTHKa.
5. TpaHcnopTHa JioricTHKa.
6. ABC Ta XYZ- aHani3 peani3apii npopyKpi'i.

noniTHKa Kypcy
- BipBipyBaHHa 3aHHTB e oSob’jkkobhm KOMnoHeHTOM opimoBaHHa. 3a nponycKH 

3aHaTB 6e3 noBancHo'f npHHHHH 3po6yBan BHipo'i ocbIth 6ype HeaTecTOBaHHH 3 paHo'i 
flHcpnnjiiHH. Yci nponyipem  3aHaTTa MaioTb 6yTH BipnpapbOBam nip nac 
KOHcyjiBTapiH a6o Ha OcBirabOMy nopTani ymBepcHTeTi.

- Hepe3 oS’eKTHBHi npnnHHH (HanpHKJiap, KapaHTHH, xBopo6a, ynacTb y KOH^epempi, 
HayKOBOMy npoeKTi, MincHapopHOMy CTaJKyBaHHi) HaBnaHHa Monce BipSyBaTHCb b 
on-line (jiopivri Ha OcBiTHBOMy nopTani TTJATY 3 BHKopncTaHHaM chctcmh M oodle 
a6o 3a nocepepHHHTBa irnunx iH(|>opMapiHHo-KOMyHiKapiHHHx nnaT(|>opM hh 
TexHOJioriii 3a noropncemiaM i3 BHKjiapaneM Kypcy.

- CnncyBaHHa nip nac BHKOHaHHa kohtpojibhhx 3axopiB, pn(|>epeHpiHOBaHoro 3aniKy 
Ta eK3aMeHy 3a6opoHeHi, 30KpeMa i3 BHKopncTaHHaM MoSinbHHX rapnceTiB, 
KOMyHiKapiHHHX 3aco6iB Toipo.

- ITpe3eHTapii' Ta BHCTynn MaioTb 6yTH aBTOpCBKHMH (opHriHajiBHHMn).
- 3po6yBan BHipo'i ocBiTH noBHHeH poTpHMyBaTHca aKapeMinHoi cthkh: BHaBnaTH 

PHCpHnJliHOBaHiCTB, BHXOBaHicTB, po6p03HHnHBicTb, HeCHicTb, BipnOBipajIBHiCTB, 
pSaHJIHBO CTaBHTHCB PO oSliapHaHHa Ta KHHXCKOBOrO (f)OHpy T ^A T Y , BHKOHyBaTH 
rpa(j)iK ocBiTHboro npopecy.

PeKOMeHpoBaHa jiiTepaTypa
1. Mopo3 Jl. A. MapKeTHHr : nippynHHK : peKOMeHpoBaHO MOH YKpaiHH / JI. A. 

Mopo3, H. I. H yxpaii; 3a pep. Jl. A. Mopo3a. - Bnp. 4-e, 6e3 3MiH. - JIbBiB : iHTeneKT- 
3axip, 2009. - 244 c.

2. JIere3a Jl,. T .  JioricTHKa [Tckct] : HaBH. nociSHHK : peKOMeHpoBaHO MOH YKpaiHH 
/ T. JIere3a, B. B. Hexan, M. I. JIoSaHOB. - MeniTonojib : BnpaBHHHHH SypHHOK 
M M £, 2 0 1 2 .-2 8 0  c.

3. napcaK B. H. MapKeTHHr: cynacHa KOHpenpia Ta TexHOJiori'i [TeKCT] : nippynHHK : 
3aTBeppaceHO M O H  YKpaiHH / B. H. napcaK. - XepcoH : OJI^I-HJIIOC, 2 0 1 5 .-3 2 6  
c.

fapaHT ocBiTHbo'i nporpaMH UIOKAPEB


