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1 рік, 1-й семестр
Лекції – 36 год., практичні – 18 год., самостійна робота – 66 год.
Аудиторні, онлайн
Основою стратегії функціонування підприємства видавничо-поліграфічної галузі в ринкових
умовах є маркетинг. Завдяки маркетингу, маркетинговим дослідженням підприємство вивчає
кон’юнктуру ринку, проводить його сегментування і відповідно планує випуск продукції,
визначає її життєвий цикл, проводить відповідну цінову і комунікаційну політику. Завдяки
маркетингу підприємство здобуває унікальність, самодостатність, конкурентоспроможність.
Воно завжди налаштоване на пошук можливостей, взаємовигідне співробітництво, вибір
товарних, цінових і комунікаційних стратегій, що дає можливість максимально реалізувати
його ринковий потенціал і забезпечує досягнення поставлених цілей.
Основною метою викладання дисципліни є формування системи знань про сутність і зміст
маркетингу як філософії підприємницької діяльності в умовах ринкової економіки і
конкуренції.
Завданням дисципліни є вивчення основних понять, систем і алгоритмів маркетингу; набуття
практичних навичок розв'язання конкретних маркетингових завдань; формування вмінь
творчого пошуку резервів удосконалення маркетингової діяльності підприємства.
ПР 9.Здатність демонструвати знання з існуючих методологій та
інструментальних засобів щодо моделювання, аналізу та оптимізації
бізнес-процесів та здатність до їх обґрунтованого використання
ПР 12. Здатність ефективно працювати в групі, в тому числі і на
лідерських позиціях з метою вирішення різноманітних дослідницьких
та практичних завдань

Зміст програми (основні теми)

Система оцінювання знань студента

Література предмету (до 5 позицій)

Технічне та програмне забезпечення

• Сутність маркетингу та його сучасна концепція
• Система і характеристики сучасного маркетингу.
• Маркетингові дослідження.
• Маркетингове планування.
• Маркетингова товарна політика.
• Маркетингова цінова політика.
• Маркетингова політика розподілу.
• Маркетингова політика комунікацій.
• Організація і контроль маркетингової діяльності підприємства.
Поточний контроль, модульний контроль. Залік
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