
Інформаційний пакет освітніх компонент навчального плану 

освітньо-професійної програми  «Маркетинг» 

Освітнього рівня  магістр 

Спеціальності        075 «Маркетинг» 

Галузь знань          07 «Управління і адміністрування» 

1. Назва освітньої компоненти   «В2В – маркетинг» 

 

2. Тип  вибіркова 

 

3. Обсяг: 

Кредитів 

ECTS 
Годин 

За видами занять: 

Лекцій Семінар Практичних занять Лабораторних занять Самостійна підготовка 

 120 18  24  78 

4. Взаємозв’язок у структурно-логічній схемі 

Освітні компоненти, які передують вивченню 

«Аналіз і планування маркетингової діяльності», «Маркетингові ризики в сфері 

телекомунікацій», «Маркетингові чинники результативності бізнесу», «Кроскультурний 

маркетинг». 

Освітні компоненти для яких є базовою КВАЛІФІКАЦІЙНА МАГІСТЕРСЬКА РОБОТА 

5. Компетенції відповідно до ОПП та вимог роботодавців: 

Компетенції відповідно до ООП 

Знати Вміти 

 

 проводити самостійні дослідження та здійснювати інтерпретацію їх результатів у сфері 

маркетингу 

 здійснювати діагностування маркетингової діяльності ринкового суб’єкта, здійснення 

маркетингового аналізу та прогнозування 

 обирати і застосовувати ефективні засоби управління маркетинговою діяльністю ринкового 

суб’єкта на рівні організації, підрозділу, групи, мережі 

 розробляти і аналізувати маркетингову стратегію ринкового суб’єкта та шляхи її реалізації 

з урахуванням міжфункціональних зв’язків 

 формувати систему маркетингу ринкового суб’єкта та оцінювати результативність і 

ефективність її функціонування  

 комунікації іноземною мовою за професійним спрямуванням. 

Компетенції відповідно до вимог роботодавців 

Знати Вміти 



 методи і стратегії виходу підприємства на зовнішній ринок 

 матриці інтернаціоналізації бізнесу 

 методи конкурентної боротьби в умовах глобалізації 

 тактики виходу фірми на зовнішній ринок 

 методи аналізу виконання маркетингового плану 

 концепцію 4Ws, що використовується при В2В 

маркетинговому підході 

 методи побудови та оцінки маркетингових стратегій 

кожного Р в глобальному контексті 

 проводити аналіз галузі (ринку) використовуючи економічні моделі 

 визначати положення фірми на світовому ринку 

 вибудовувати структуру каналу поширення при експортній діяльності 

 застосовувати методи конкурентної боротьби-цінові і нецінові 

 володіти методами аналізу галузі з використанням економічних моделей 

 ефективно виконати B2B маркетинг в глобальному контексті 

 оцінювати маркетингове міжнародне середовище сучасних компаній 

 розробляти і використовувати методи і моделі оцінки впливу маркетингових  

рішень на сприйняту споживачами цінність товарних пропозицій, на 

споживчий попит, на задоволеність і лояльність споживачів і на можливості 

розвитку партнерських взаємовідносин з ними 

6. Результати навчання відповідно до ОПП 

1. Вміти адаптувати і застосувати нові досягнення в теорії та практиці маркетингу для досягнення конкретних цілей і вирішення задач ринкового суб’єкта . 

2. Планувати і здійснювати власні дослідження у сфері маркетингу, аналізувати його результати і обґрунтовувати ухвалення ефективних маркетингових рішень в умовах 

невизначеності . 

3. Вміти розробляти стратегію і тактику маркетингової діяльності з урахуванням крос-функціонального характеру її реалізації . 

4. Презентувати та обговорювати результати наукових і прикладних досліджень, маркетингових проектів державною та іноземною мовами . 

5. Вміти підвищувати ефективність маркетингової діяльності ринкового суб’єкта на різних рівнях управління, розробляти проекти у сфері маркетингу та управляти ними 

6. Вміти формувати і вдосконалювати систему маркетингу ринкового суб’єкта . 

7. Використовувати методи міжособистісної комунікації в ході вирішення колективних задач, ведення переговорів, наукових дискусій у сфері маркетингу . 

8. Розуміти сутність та особливості застосування маркетингових інструментів у процесі прийняття маркетингових рішень . 

9. Обґрунтовувати маркетингові рішення на рівні ринкового суб’єкта із застосуванням сучасних управлінських принципів, підходів, методів, прийомів . 

10. Використовувати методи маркетингового стратегічного аналізу та інтерпретувати його результати з метою вдосконалення маркетингової діяльності ринкового суб’єкта . 

11. Здійснювати діагностування та стратегічне й оперативне управління маркетингом задля розробки та реалізації маркетингових стратегій, проектів і програм. 

12. Керувати маркетинговою діяльністю ринкового суб’єкта, а також його підрозділів, груп і мереж, визначати критерії та показники її оцінювання . 

13. Формувати маркетингову систему взаємодії, будувати довгострокові взаємовигідні відносини з іншими суб’єктами ринку . 

7. План вивчення освітньої компоненти 
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Структура, особливості та 

тенденції розвитку ринків 

В2В. Середовище маркетингу 

В2В 

 

 методи і 
стратегії виходу 
підприємства на 
зовнішній ринок 

 матриці 
інтернаціоналіза
ції бізнесу 

 методи 
конкурентної 
боротьби в 
умовах 
глобалізації 

 проводити самостійні дослідження та здійснювати 

інтерпретацію їх результатів у сфері маркетингу 

 здійснювати діагностування маркетингової діяльності ринкового 

суб’єкта, здійснення маркетингового аналізу та прогнозування 

 обирати і застосовувати ефективні засоби управління 

маркетинговою діяльністю ринкового суб’єкта на рівні організації, 

підрозділу, групи, мережі 

 розробляти і аналізувати маркетингову стратегію ринкового 

суб’єкта та шляхи її реалізації з урахуванням міжфункціональних 

зв’язків 

 формувати систему маркетингу ринкового суб’єкта та оцінювати 

результативність і ефективність її функціонування  

 комунікації іноземною мовою за професійним спрямуванням 

 проводити аналіз галузі (ринку) використовуючи економічні моделі 

 визначати положення фірми на світовому ринку 
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ц
ії 
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Процеси закупівель. 

Поведінка покупців товарів і 

послуг на ринках В2В 

 матриці 

інтернаціоналізац

ії бізнесу 

 методи 

конкурентної 

боротьби в 

умовах 

глобалізації 

 проводити самостійні дослідження та здійснювати 

інтерпретацію їх результатів у сфері маркетингу 

 здійснювати діагностування маркетингової діяльності ринкового 

суб’єкта, здійснення маркетингового аналізу та прогнозування 

 обирати і застосовувати ефективні засоби управління 

маркетинговою діяльністю ринкового суб’єкта на рівні організації, 

підрозділу, групи, мережі 

 розробляти і аналізувати маркетингову стратегію ринкового 

суб’єкта та шляхи її реалізації з урахуванням міжфункціональних 

зв’язків 

 формувати систему маркетингу ринкового суб’єкта та оцінювати 

результативність і ефективність її функціонування  

 комунікації іноземною мовою за професійним спрямуванням 

 визначати положення фірми на світовому ринку 

 вибудовувати структуру каналу поширення при експортній 

діяльності 
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Сегментування і 

позиціонування на ринках 

В2В 

 тактики виходу 

фірми на 

зовнішній ринок 

 методи аналізу 

виконання 

маркетингового 

плану 

 проводити самостійні дослідження та здійснювати 

інтерпретацію їх результатів у сфері маркетингу 

 здійснювати діагностування маркетингової діяльності ринкового 

суб’єкта, здійснення маркетингового аналізу та прогнозування 

 обирати і застосовувати ефективні засоби управління 

маркетинговою діяльністю ринкового суб’єкта на рівні організації, 

підрозділу, групи, мережі 

 розробляти і аналізувати маркетингову стратегію ринкового 

суб’єкта та шляхи її реалізації з урахуванням міжфункціональних 

зв’язків 

 формувати систему маркетингу ринкового суб’єкта та оцінювати 

результативність і ефективність її функціонування  

 комунікації іноземною мовою за професійним спрямуванням 

 володіти методами аналізу галузі з використанням економічних 

моделей 

 ефективно виконати B2B маркетинг в глобальному контексті 
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Середовище маркетингу В2В 

 

 методи і стратегії 

виходу 

підприємства на 

зовнішній ринок 

 матриці 

інтернаціоналізації 

бізнесу 

  проводити самостійні дослідження та здійснювати 

інтерпретацію їх результатів у сфері маркетингу 

 здійснювати діагностування маркетингової діяльності ринкового 

суб’єкта, здійснення маркетингового аналізу та прогнозування 

 обирати і застосовувати ефективні засоби управління 

маркетинговою діяльністю ринкового суб’єкта на рівні організації, 

підрозділу, групи, мережі 

 розробляти і аналізувати маркетингову стратегію ринкового 

суб’єкта та шляхи її реалізації з урахуванням міжфункціональних 

зв’язків 

 формувати систему маркетингу ринкового суб’єкта та оцінювати 

результативність і ефективність її функціонування  

 комунікації іноземною мовою за професійним спрямуванням 

 проводити аналіз галузі (ринку) використовуючи економічні моделі 

 визначати положення фірми на світовому ринку 
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Поведінка покупців товарів і 

послуг на ринках В2В 

 матриці 

інтернаціоналізації 

бізнесу 

 методи 

конкурентної 

боротьби в умовах 

глобалізації 

 проводити самостійні дослідження та здійснювати 

інтерпретацію їх результатів у сфері маркетингу 

 здійснювати діагностування маркетингової діяльності ринкового 

суб’єкта, здійснення маркетингового аналізу та прогнозування 

 обирати і застосовувати ефективні засоби управління 

маркетинговою діяльністю ринкового суб’єкта на рівні організації, 

підрозділу, групи, мережі 

 розробляти і аналізувати маркетингову стратегію ринкового 

суб’єкта та шляхи її реалізації з урахуванням міжфункціональних 

зв’язків 

 формувати систему маркетингу ринкового суб’єкта та оцінювати 

результативність і ефективність її функціонування  

 комунікації іноземною мовою за професійним спрямуванням 

 володіти методами аналізу галузі з використанням економічних 

моделей 

 ефективно виконати B2B маркетинг в глобальному контексті 

 оцінювати маркетингове міжнародне середовище сучасних 

компаній 
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Сегментування і 

позиціонування на ринках 

В2В 

 конкурентної 

боротьби в умовах 

глобалізації 

 проводити самостійні дослідження та здійснювати 

інтерпретацію їх результатів у сфері маркетингу 

 здійснювати діагностування маркетингової діяльності ринкового 

суб’єкта, здійснення маркетингового аналізу та прогнозування 

 обирати і застосовувати ефективні засоби управління 

маркетинговою діяльністю ринкового суб’єкта на рівні організації, 

підрозділу, групи, мережі 

 розробляти і аналізувати маркетингову стратегію ринкового 

суб’єкта та шляхи її реалізації з урахуванням міжфункціональних 

зв’язків 

 формувати систему маркетингу ринкового суб’єкта та оцінювати 

результативність і ефективність її функціонування  

 комунікації іноземною мовою за професійним спрямуванням 

 володіти методами аналізу галузі з використанням економічних 

моделей 

 ефективно виконати B2B маркетинг в глобальному контексті 



С
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ті

й
н
а 
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та
 

1.Маркетинг, орієнтований на 

вартість на конкретному 

ринку В2В 

2. Маркетингове дослідження 

конкретного сегменту ринку 

товарів і послуг для бізнесу 

3. Дифузія інновацій 

4. Селекція інноваційних 

можливостей.  

5.Фактори успіхів і невдач 

інноваційних проектів на 

ринках В2В 

6. Стратегічне планування 

маркетингової діяльності 

7. Роль маркетингу в 

діяльності комерційної фірми, 

яка працює на ринку товарів 

для бізнесу 

8. Брендинг на ринку В2В 

9. Конкуренція на 

конкретному ринку, тенденції 

та перспективи її зміни 

 тактики виходу 
фірми на 
зовнішній ринок 

 методи аналізу 
виконання 
маркетингового 
плану 

 концепцію 4Ws, 
що 
використовуєть
ся при В2В 
маркетинговому 
підході 

 

 проводити самостійні дослідження та здійснювати 

інтерпретацію їх результатів у сфері маркетингу 

 здійснювати діагностування маркетингової діяльності ринкового 

суб’єкта, здійснення маркетингового аналізу та прогнозування 

 обирати і застосовувати ефективні засоби управління 

маркетинговою діяльністю ринкового суб’єкта на рівні організації, 

підрозділу, групи, мережі 

 розробляти і аналізувати маркетингову стратегію ринкового 

суб’єкта та шляхи її реалізації з урахуванням міжфункціональних 

зв’язків 

 формувати систему маркетингу ринкового суб’єкта та оцінювати 

результативність і ефективність її функціонування  

 комунікації іноземною мовою за професійним спрямуванням 

 проводити самостійні дослідження та здійснювати інтерпретацію їх 

результатів у сфері маркетингу 

 здійснювати діагностування маркетингової діяльності ринкового 

суб’єкта, здійснення маркетингового аналізу та прогнозування 

 обирати і застосовувати ефективні засоби управління 

маркетинговою діяльністю ринкового суб’єкта на рівні організації, 

підрозділу, групи, мережі 
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Маркетингові дослідження на 

ринках В2В  

 

 
 методи побудови 

та оцінки 

маркетингових 

стратегій кожного 

Р в глобальному 

контексті  

 

 проводити самостійні дослідження та здійснювати 

інтерпретацію їх результатів у сфері маркетингу 

 здійснювати діагностування маркетингової діяльності ринкового 

суб’єкта, здійснення маркетингового аналізу та прогнозування 

 обирати і застосовувати ефективні засоби управління 

маркетинговою діяльністю ринкового суб’єкта на рівні організації, 

підрозділу, групи, мережі 

 розробляти і аналізувати маркетингову стратегію ринкового 

суб’єкта та шляхи її реалізації з урахуванням міжфункціональних 

зв’язків 

 формувати систему маркетингу ринкового суб’єкта та оцінювати 

результативність і ефективність її функціонування  

 комунікації іноземною мовою за професійним спрямуванням 
 ефективно виконати B2B маркетинг в глобальному контексті 
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Стратегічний маркетинг в 

організаціях, що працюють на 

ринках В2В 

 концепцію 4Ws, 
що 
використовується 
при В2В 
маркетинговому 
підході 
 

 проводити самостійні дослідження та здійснювати 

інтерпретацію їх результатів у сфері маркетингу 

 здійснювати діагностування маркетингової діяльності ринкового 

суб’єкта, здійснення маркетингового аналізу та прогнозування 

 обирати і застосовувати ефективні засоби управління 

маркетинговою діяльністю ринкового суб’єкта на рівні організації, 

підрозділу, групи, мережі 

 розробляти і аналізувати маркетингову стратегію ринкового 

суб’єкта та шляхи її реалізації з урахуванням міжфункціональних 

зв’язків 

 формувати систему маркетингу ринкового суб’єкта та оцінювати 

результативність і ефективність її функціонування  

 комунікації іноземною мовою за професійним спрямуванням 

 оцінювати маркетингове міжнародне середовище сучасних 

компаній 
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Товарна політика на ринках В2В. 

Роль маркетингу в інноваційному 

розвитку бізнесу, в створенні і 

виведенні на ринок нових 

товарних пропозицій 

 

 методи побудови 
та оцінки 
маркетингових 
стратегій кожного 
Р в глобальному 
контексті 

 проводити самостійні дослідження та здійснювати 

інтерпретацію їх результатів у сфері маркетингу 

 здійснювати діагностування маркетингової діяльності ринкового 

суб’єкта, здійснення маркетингового аналізу та прогнозування 

 обирати і застосовувати ефективні засоби управління 

маркетинговою діяльністю ринкового суб’єкта на рівні організації, 

підрозділу, групи, мережі 

 розробляти і аналізувати маркетингову стратегію ринкового 

суб’єкта та шляхи її реалізації з урахуванням міжфункціональних 

зв’язків 

 формувати систему маркетингу ринкового суб’єкта та оцінювати 

результативність і ефективність її функціонування  

 комунікації іноземною мовою за професійним спрямуванням 

 розробляти і використовувати методи і моделі оцінки впливу 

маркетингових рішень на сприйняту споживачами цінність 

товарних пропозицій, на споживчий попит, на задоволеність і 

лояльність споживачів і на можливості розвитку партнерських 

взаємовідносин з ними 
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Інформаційна система 

маркетингу 

 тактики виходу 
фірми на 
зовнішній ринок 

 методи аналізу 
виконання 
маркетингового 
плану 

 проводити самостійні дослідження та здійснювати інтерпретацію їх 

результатів у сфері маркетингу 

 здійснювати діагностування маркетингової діяльності ринкового 

суб’єкта, здійснення маркетингового аналізу та прогнозування 

 обирати і застосовувати ефективні засоби управління маркетинговою 

діяльністю ринкового суб’єкта на рівні організації, підрозділу, групи, 

мережі 

 розробляти і аналізувати маркетингову стратегію ринкового суб’єкта та 

шляхи її реалізації з урахуванням міжфункціональних зв’язків 

 формувати систему маркетингу ринкового суб’єкта та оцінювати 

результативність і ефективність її функціонування  

 комунікації іноземною мовою за професійним спрямуванням 
 оцінювати маркетингове міжнародне середовище сучасних  

компаній 
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Маркетингові канали на ринках 

В2В 

 концепцію 4Ws, 
що 
використовується 
при В2В 
маркетинговому 
підході 
 

 проводити самостійні дослідження та здійснювати 

інтерпретацію їх результатів у сфері маркетингу 

 здійснювати діагностування маркетингової діяльності 

ринкового суб’єкта, здійснення маркетингового аналізу та 

прогнозування 

 обирати і застосовувати ефективні засоби управління 

маркетинговою діяльністю ринкового суб’єкта на рівні 

організації, підрозділу, групи, мережі 

 розробляти і аналізувати маркетингову стратегію ринкового 

суб’єкта та шляхи її реалізації з урахуванням 

міжфункціональних зв’язків 

 формувати систему маркетингу ринкового суб’єкта та 

оцінювати результативність і ефективність її 

функціонування  

 комунікації іноземною мовою за професійним спрямуванням 

 розробляти і використовувати методи і моделі оцінки впливу 

маркетингових рішень на сприйняту споживачами цінність 

товарних пропозицій, на споживчий попит, на задоволеність і 

лояльність споживачів і на можливості розвитку партнерських 

взаємовідносин з ними 
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1.Інформаційне забезпечення 

маркетингу.  

2.Внутрішньо інформаційні 

системи.  

3.Роль вторинних джерел 

інформації.  

4.Джерела релевантної 

інформації.  

5.Використання сучасних IT-

технологій для інформаційного 

забезпечення маркетингового 

управління організаціями бізнесу 

в швидко змінному зовнішньому 

середовищі. 

6. Види прикладних 

маркетингових досліджень для 

визначення та вирішення 

проблем. 

 

 тактики виходу 

фірми на 

зовнішній ринок 

 методи аналізу 

виконання 

маркетингового 

плану 

 методи 

побудови та 

оцінки 

маркетингових 

стратегій 

кожного Р в 

глобальному 

контексті 

 проводити самостійні дослідження та здійснювати 

інтерпретацію їх результатів у сфері маркетингу 

 здійснювати діагностування маркетингової діяльності 

ринкового суб’єкта, здійснення маркетингового аналізу та 

прогнозування 

 обирати і застосовувати ефективні засоби управління 

маркетинговою діяльністю ринкового суб’єкта на рівні 

організації, підрозділу, групи, мережі 

 розробляти і аналізувати маркетингову стратегію ринкового 

суб’єкта та шляхи її реалізації з урахуванням 

міжфункціональних зв’язків 

 формувати систему маркетингу ринкового суб’єкта та 

оцінювати результативність і ефективність її 

функціонування  

 комунікації іноземною мовою за професійним спрямуванням 

 ефективно виконати B2B маркетинг в глобальному контексті 

 оцінювати маркетингове міжнародне середовище сучасних 

компаній 

 розробляти і використовувати методи і моделі оцінки впливу 

маркетингових  

 рішень на сприйняту споживачами цінність товарних 

пропозицій, на споживчий попит, на задоволеність і лояльність 

споживачів і на можливості розвитку партнерських 

взаємовідносин з ними 

  

 

8. Мова вивчення освітньої компоненти 
українська 

9. Інформаційне забезпечення освітньої компоненти 
1. Петруня Ю. Є. Маркетинг : навчальний посібник / Ю. Є. Петруня, В. Ю. Петруня. – 3-тє вид., переробл. і доповн. – Дніпропетровськ :Університет 

митної справи та фінансів, 2016. – 362 с. http://www.dut.edu.ua/ua/lib/3/category/743/view/1656  
2. Лук'янець Т. І. Маркетингова політика комунікацій: Навч.-метод. посібник для самост. вивчення дисципліни / Київський національний 

економічний ун-т — К. : КНЕУ, 2012. — 272с. 
3. Курбан О.В. PR у маркетингових комунікаціях: [Навчальний посібник] / – К.: Кондор-Видавництво, 2014. – 246 с.  
4. Полторак В.А. Маркетингові дослідження: Навчальний посібник / В.А. Полторак, І.В. Тараненко, О.Ю. Красовська. – К.: Центр навчальної 

літератури. – 2013. – 417 с. (Гриф МОНУ). 
5. Психологія управління. Ходаківський Є. І., Богоявленська Ю. В., Грабар Т. П. – Підручник. – К. « Центр учбової літератури». - 2011.-664 с. - 

http://www.dut.edu.ua/ua/lib/1/category/1097 
6. Соціум. Документ. Комунікація: збірник наукових статей / ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія 

Сковороди». – м. Переяслав-Хмельницький. Сайт - http://sdc.phdpu.edu.ua/ 

http://www.dut.edu.ua/ua/lib/1/category/1097
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10. Методи оцінювання, підсумкові звітності за освітньою компонентою 
екзамен 

11. Матеріально-технічне забезпечення освітньої компоненти 
• Microsoft PowerPoint –  візуалізація даних 
• Moodle – дистанційне навчання і контроль 
• Інструменти комунікацій - Jira, Slack, Skype   
• сервіси створення графіку розміщення постів у соціальних мережах – Zoho Social, SMMplanner  
• сервіси проведення онлайн-конференцій – Webinar, Join.me  
• Microsoft Power BI – для аналітики і візуалізації інформації 
• Інструменти комунікацій - Jira, Slack, Skype   

 


