
 

Відділення підприємництва та маркетингу 
Кафедра економіки, підприємництва та маркетингу 

 
 

СИЛАБУС 
 
 

Базова інформація про дисципліну 

Назва дисципліни  Навчальна практика 

 

Рівень вищої освіти / 

фахової передвищої освіти 

Фахова передвища  

Галузь знань  07 Управління та адміністрування 

 

Спеціальність  075 Маркетинг 

Освітня програма  Маркетинг 

Семестр  4 семестр (9 кл), 2 семестр (11 кл) 

Відділення Підприємництва та маркетингу 

Курс  2 курс (9 кл), 1 курс (11 кл) 

Анотація курсу  Навчальна дисципліна спрямована на формування уявлення про 

маркетингову діяльність на підприємстві у сучасних умовах ринку, 

про професійну приналежність, отримання практичних навичок 

роботи по своїй майбутній професії, вивчення роботи служби 

маркетингу, набуття практичних навичок у вирішенні 

організаційно-управлінських завдань, закріплення, поглиблення і 

розширення знань з теоретичних дисциплін; ознайомлення з 

практичними аспектами застосування маркетингових інструментів 

для забезпечення успішного функціонування діяльності 

підприємства. 

Сторінка курсу в MOODLE  http://78.137.2.119:1919/m72/course/view.php?id=293 

Мова викладання  українська 

Лектор курсу  викладач ІІ категорії Волощенко Ольга Володимирівна 

канали комунікації:  

СДН «Moodle»: повідомлення в чаті 

ел.пошта: olha.voloshchenko@gmail.com, 

тел. 093-903-02-31 (Viber, Telegram), 

Facebook Messenger: https://m.me/olha.voloshchenko 

Місце дисципліни в освітній програмі 

Освітня програма  http://csbc.edu.ua/documents/otdel/moop_m.pdf 

Перелік загальних 

компетентностей (ЗК)  

Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях  

Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних 

джерел 

Здатність використовувати інформаційні і комунікаційні технології. 

Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово. 

Здатність працювати в команді. 



Перелік спеціальних 

компетентностей (СК)  

Здатність системно відтворювати отримані знання предметної 

області маркетингу. 

Здатність планувати маркетингову діяльність ринкового суб’єкта. 

Здатність брати участь у проведенні досліджень у різних сферах 

маркетингової діяльності. 

Здатність розробляти маркетингове забезпечення розвитку бізнесу в 

умовах певної невизначеності. 

Здатність обґрунтовувати і презентувати результати досліджень у 

сфері маркетингу. 

Перелік програмних 

результатів навчання 

Демонструвати знання і розуміння теоретичних основ та принципів 

провадження маркетингової діяльності. 

Аналізувати ринкові явища та процеси на основі застосування 

теоретичних знань і прикладних навичок здійснення 

маркетингової діяльності. 

Застосовувати всебічні спеціалізовані емпіричні та теоретичні 

знання в практичній діяльності у сфері маркетингу. 

Збирати та аналізувати необхідну інформацію, розраховувати 

економічні та маркетингові показники, обґрунтовувати управлінські 

рішення на основі використання необхідного аналітичного й 

методичного інструментарію. 

Досліджувати поведінку ринкових суб’єктів в маркетинговому 

середовищі. 

Визначати показники результативності маркетингової діяльності 

ринкових суб’єктів та їх взаємозв’язки. 

Використовувати цифрові інформаційні та комунікаційні технології, 

а також програмні продукти, необхідні для практичного 

застосування маркетингового інструментарію. 

Застосовувати сучасні технології маркетингової діяльності 

ринкового суб’єкта, адаптуватися до змін маркетингового 

середовища. 

Реалізовувати управлінські рішення в сфері маркетингу у діяльності 

ринкових суб’єктів. 

Реалізовувати основні маркетингові функції ринкового суб’єкта. 

Виявляти навички самостійної роботи, аналітичного мислення, 

відкритості до нових знань. 

Проявляти ініціативу та підприємливість для досягнення 

професійних цілей. 

Мати навички виконувати професійну діяльність в командній 

роботі. 

Застосовувати інноваційні підходи щодо реалізації маркетингової 

діяльності суб’єкта господарювання та гнучко адаптуватися до змін 

маркетингового середовища. 

Опис дисципліни 

Структура навантаження на 

студента 

Загальна кількість годин – 180 

Кількість кредитів – 6 

Кількість практичних занять – 68 

Кількість годин для самостійної роботи студентів – 112 

Форма підсумкового контролю – залік 



Методи навчання  Вербальний метод;  пояснювально-демонстраційний метод; метод 

проблемного викладання; репродуктивний метод; робота з 

навчально-методичною літературою (конспектування, тезування, 

анотування тощо); метод візуалізації (презентація, метод 

ілюстрації); кейсовий метод. 

Зміст дисципліни 

Тема 1. Вступ до практичного 

маркетингу. 

Поняття маркетингу. Історія виникнення маркетингу. Основні 

завдання маркетингу. Основні складові маркетингу. Сучасний 

маркетинг. 

Тема 2. Маркетингові 

дослідження. Суть, види, 

методи. 

Поняття маркетингових досліджень, їх види. Методи маркетингових 

досліджень. 

Практичне завдання 1. Маркетингове дослідження ринку 

Тема 3. Анкетування як 

ефективний метод 

маркетингових досліджень. 

Види анкет. Дослідження ЦА. Методи обробки анкети та 

використання отриманих результатів. 

Практичне завдання 2. Проведення анкетування та аналіз 

результатів 

Тема 4. Реклама як 

інструмент маркетингу. 

Поняття реклами, її види. Засоби та носії реклами. Методи розробки 

рекламних повідомлень. Програмне забезпечення для створення 

рекламних матеріалів. 

Практичне завдання 3. Основи роботи з графічним редактором 

Практичне завдання 4. Розроблення рекламної афіші. 

Практичне завдання 5. Розроблення соціальної реклами. 

Практичне завдання 6. Розроблення логотипу, фірмовий стиль, 

mock-up та шрифти. 

Практичне завдання 7. Рекламна фотографія. Процес та обробка. 

Тема 5. Сучасні комунікаційні 

засоби. 

Реклама в інтернеті. Соціальні платформи. Контент і SMM. 

Таргетинг та платна реклама в інтернеті. 

Практичне завдання 8. Розроблення і реалізація контент-стратегії 

для підприємства. 

Практичне завдання 10. Розробка та формування рекламної кампанії 

в Google Ads, визначення показників ефективності. 

Тема 6. Основи бренд-

менеджменту. 

Сутність брендингу. Цілі брендингу та процес створення бренду. 

Види брендів. Реєстрація та документальне оформлення ТМ та 

бренду. 

Практичне завдання 9. Дослідження брендів. 

Практичне завдання 10. Створення бренду та програми реалізації 

стратегій просування ТМ. 

Тема 7. Основи дослідження 

комплексу маркетингу. 

4Р на підприємстві. Методи дослідження та аналізу маркетингової 

інформації. Форми і методи представлення результатів аналізу 

маркетингової діяльності на підприємстві. 

Практичне завдання 11. Загальний аналіз підприємства. 

Організаційно-економічна характеристика підприємства. 

Тема 8. Аналіз ринку на 

якому діє підприємство. 

Види і типи ринків. Методи дослідження конкуренції на ринку. 

Фактори, що впливають на діяльність підприємства на ринку. 

Прогнозування на ринках. 

Практичне завдання 12. Дослідження ринку, на якому діє 

підприємство. Аналіз чинників внутрішнього і зовнішнього 

середовища підприємства. 

Тема 9. Аналіз напрямків 

маркетингової діяльності 

підприємства. 

Товарна політика підприємства. Асортимент. Ціноутворення та 

цінова політика. Збут і логістичне забезпечення на підприємстві. 

Стимулювання збуту. Комунікаційна діяльність та реклама. 



Практичне завдання 13. Дослідження товарної політики 

підприємства. 

Практичне завдання 14. Дослідження цінової політики 

підприємства. 

Практичне завдання 15. Дослідження політики розподілу 

підприємства. 

Практичне завдання 16. Дослідження комунікаційної політики 

підприємства. 

Тема 10. Визначення проблем 

і перспектив розвитку 

підприємства на ринку. 

Методи визначення проблем маркетингової діяльності на 

підприємстві. Шляхи покращення комплексу маркетингу. Оцінка 

перспектив розвитку маркетингу на підприємстві. 

Практичне завдання 17. Визначення проблем маркетингової 

діяльності на підприємстві. Проведення SWOT-аналізу. 

Практичне завдання 18. Покращення маркетингової діяльності та 

визначення перспектив розвитку підприємства. 

Політика дисципліни 

Політика відвідування Регулярне відвідування всіх видів занять, своєчасність виконання 

практичних завдань.  

За об’єктивних причин (наприклад, хвороба, міжнародне 

стажування) навчання зорганізується  в он-лайн формі за 

погодженням із керівником курсу. 

Політика щодо дедлайнів та 

перескладання 

 

Роботи, які здаються із порушенням термінів без поважних причин, 

оцінюються на нижчу оцінку.  

Академічна доброчесність  У випадку недотримання політики академічної доброчесності 

(плагіат, самоплагіат, фабрикація, фальсифікація, списування, 

обман, хабарництво) передбачено повторне проходження 

оцінювання. 

Система оцінювання 

Поточний контроль здійснюється протягом семестру під час проведення практичних, семінарських 

та інших видів занять і оцінюється сумою набраних балів (максимальна сума – 100 балів; мінімальна 

сума, що дозволяє студенту отримати атестацію з предмету – 60 балів); підсумковий/ семестровий 

контроль, проводиться у формі заліку або іспиту, відповідно до графіку навчального процесу.  

Підсумкова оцінка за умови заліку виставляється як загальна сума балів, набраних за результатами 

поточного контролю. Підсумкова оцінка за умови іспиту виставляється як загальна сума балів 

набраних за результатами поточного (70%) та підсумкового контролю. 

 

Накопичування рейтингових балів з навчальної дисципліни 

 

Види навчальної роботи Мах кількість балів 

Виконання практичних завдань № 1-10 по 3 бали 30 

Виконання практичних завдань № 11-18 по 5 бали 40 

Індивідуальні  тестові завдання 10 

Кейс «Маркетингова діяльність підприємства» 20 

Разом 100 

 

 

 

 

 

 

 



Шкала оцінювання 

ECTS Бали Зміст 

A 90-100 Бездоганна підготовка в широкому контексті  

B 80-89 Повні знання, мiцнi вміння 

C 70-79 Хороші знання та вміння 

D 65-69 Задовiльнi знання, стереотипнi вміння 

E 60-64 Виконання мiнiмальних вимог дiяльностi в 

стандартних умовах 

FX 35-59 Слабкi знання, вiдсутнiсть умiнь 

F 1-34 Необхідний повторний курс 
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