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Загальний опис навчальної дисципліни 

Анотація курсу. Дисципліна «Маркетинг і логістика» спрямована на 

формування у здобувачів системи теоретичних знань щодо планування маркетингу і 

логістичної діяльності, сучасних концепцій їх розвитку, методичних та 

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

сутність та класифікація маркетингу; маркетингові дослідження; маркетингова товарна 

політика; маркетингова цінова політика; маркетингова політика розподілу товарів; 

маркетингова політика комунікацій; логістика як інструмент ринкової економіки; 

об'єкти логістичного управління та логістичні операції; виробнича логістика; 

закупівельна логістика; логістика розподілу. 

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) 

076 

«Підприємництво, 

торгівля та 

біржова 

діяльність» 

ЗК 2. Здатність 

застосовувати 

отримані знання в 

практичних 

ситуаціях.  

ЗК 5. Навички 

використання 

інформаційних і 

комунікаційних 

технологій. 

ЗК 6. Здатність до 

пошуку, оброблення 

та аналізу 

інформації з різних 

джерел. ЗК 7. 

Здатність 

працювати в 

команді. 

 

ФК 3. Здатність 

здійснювати діяльність 

у взаємодії суб’єктів 

ринкових відносин. 

ФК 5. Здатність 

визначати та 

оцінювати 

характеристики 

товарів і послуг в 

підприємницькій, 

торговельній, біржовій 

діяльності. 

ФК 7. Здатність 

визначати і виконувати 

професійні завдання з 

організації діяльності 

підприємницьких, 

торговельних та 

біржових структур. 

ФК 9. Здатність до 

організації 

зовнішньоекономічної 

діяльності 

підприємницьких, 

торговельних і 

біржових структур 

 

РН 4. Використовувати сучасні 

комп’ютерні і телекомунікаційні 

технології обміну та 

розповсюдження професійно 

спрямованої інформації у сфері 

підприємництва, торгівлі та біржової 

діяльності. 

РН 5. Організовувати пошук, 

самостійний відбір, якісну обробку 

інформації з різних джерел для 

формування банків даних у сфері 

підприємництва, торгівлі та біржової 

діяльності. 

РН 13. Використовувати знання 

форм взаємодії суб’єктів ринкових 

відносин для забезпечення 

діяльності підприємницьких, 

торговельних та біржових структур. 

РН 15. Оцінювати характеристики 

товарів і послуг у підприємницькій, 

торговельній та біржовій діяльності 

за допомогою сучасних методів. 

РН 19. Застосовувати знання й 

уміння для забезпечення ефективної 

організації зовнішньоекономічної 

діяльності підприємницьких, 

торговельних та біржових структур з 

урахуванням ринкової кон’юнктури 

і діючих правових норм. 

РН 22. Демонструвати базові 

навички креативного та критичного 

мислення у дослідженнях та 

професійному спілкуванні. 

 

Орієнтовний перелік тем лекцій 

1. Сутність та класифікація маркетингу.  

2. Маркетингові дослідження.  

3. Маркетингова товарна політика.  

4. Маркетингова цінова політика. 

5. Маркетинговая політика розподілу товарів.   

6. Маркетингова політика комунікацій.  

7. Логістика як інструмент ринкової економіки. 

8. Об'єкти логістичного управління. Логістичні операції.  

9. Виробнича логістика. 

10. Закупівельна логістика.  

11. Логістика розподілу. 

 

Орієнтовний перелік тем практичних занять 

1. Сутність і класифікація маркетингу.  




