1. Опис дисципліни
Найменування показників
Обов'язкова (для студентів спеціальності "назва
спеціальності") / вибіркова дисципліна
Семестр (осінній / весняний)
Кількість кредитів
Загальна кількість годин
Кількість модулів
Лекції, годин
Практичні / семінарські, годин
Лабораторні, годин
Самостійна робота, годин
Тижневих годин для денної форми навчання:
аудиторних
самостійної роботи студента
Вид контролю

Характеристика дисципліни
Вибіркова для студентів
напряму підготовки 6.030507
«Маркетинг»
осінній
4
120
1
30
15
75
3,0
5,0
залік

2. Програма дисципліни
Ціль – формування системи знань з теоретичних питань у сфері
управління збутовою діяльністю підприємства з урахуванням факторів
мінливого маркетингового середовища, аналізу управління збутовою
діяльністю підприємства.
Завдання: ознайомлення з теоретичними основами збутової діяльності;
вивчення процесу управління збутовою діяльністю підприємства; організація
збутової діяльності підприємства; мотивація в системі управління збутовою
діяльністю підприємства; маркетинговий контроль збутової діяльності
підприємства; аналіз та оцінка ефективності збутової діяльності.
Предмет: механізм формування збутової діяльності в системі маркетингу
підприємства, яке функціонує в умовах маркетингового середовища.
Зміст дисципліни розкривається в темах:
Тема 1. Збутова діяльність в системі маркетингу підприємства
Тема 2. Збутовий потенціал як основа збутової діяльності
Тема 3. Планування в системі збуту підприємства
Тема 4. Організація збутової діяльності
Тема 5. Маркетинговий контроль збутової діяльності
Тема 6. Мотивація в структурі збутової діяльності
Тема 7. STP-маркетинг в управлінні збутовою діяльністю підприємства
Тема 8. Діагностика збутової діяльності
Тема 9. Оцінка ефективності збутової діяльності підприємства

3. Структура дисципліни
Кількість годин (денна форма навчання)
Назви змістових модулів і тем
у тому числі
усього
лекц.
пр./сем.
лаб.
СРС
1
2
3
4
5
6
Змістовий модуль 1. Теоретичні основи збутової діяльності підприємства
Тема 1. Збутова діяльність в системі
11
2
9
маркетингу підприємства
Тема 2. Ринок збуту: сутність, межі
15
4
2
9
класифікація
Тема 3. Планування в системі збуту
15
4
2
9
підприємства
Тема 4. Організація збутової
15
4
2
9
діяльності
Тема 5. Стимулювання збуту
13
2
2
9
Разом за змістовим модулем 1
69
16
8
45
Змістовий модуль 2. Аналіз збутової діяльності підприємства та її ефективність
Тема 6. Мотивація в структурі
13
4
2
7
збутової діяльності
Тема 7. STP-маркетинг в управлінні
14
4
2
8
збутовою діяльністю підприємства
Тема 8. Ефективність товарного руху
14
4
2
8
Тема 9. Оцінка ефективності збутової
10
2
1
7
діяльності підприємства
Разом за змістовим модулем 2
51
14
7
30
Усього годин
120
30
15
75

4. Теми семінарських/практичних/лабораторних занять
№
з/п
1
2
3
4
5
6
7
8

Вид та тема семінарського заняття
Семінар – розгорнута бесіда
Ринок збуту: сутність, межі класифікація
Семінар запитань і відповідь
Планування в системі збуту підприємства
Семінар – дискусія
Організація збутової діяльності
Семінар з виконанням практичних задач
Маркетинговий контроль збутової діяльності
Семінар з виконанням практичних завдань
Мотивація в структурі збутової діяльності
Семінар з виконанням практичних задач
STP-маркетинг в управлінні збутовою діяльністю підприємства
Семінар з виконанням практичних задач
Ефективність товарного руху
Семінар з виконанням розрахункових задач
Оцінка ефективності збутової діяльності підприємства
Всього

Кількість
годин
2
2
2
2
2
2
2
1
15

5. Індивідуальні завдання
1. Огляд періодичної і монографічної наукової літератури.
2. Підготовка рефератів, доповідей за обраною темою.
3. Добір статистичної інформації за результатами торгів акціями та
складання на її підставі таблиць та графіків.
4. Підготовка тез доповідей з метою виступу на університетських,
всеукраїнських та міжнародних семінарах та конференціях.

6. Обсяги, зміст та засоби діагностики самостійної роботи
Кількість
годин
Вид та тема
Засоби
самостійЗміст самостійної роботи
семінарських занять
діагностики
ної
роботи
Змістовий модуль 1. Теоретичні основи збутової діяльності підприємства
1. Опрацювання конспекту лекцій та рекомендованої
Тестування,
Семінар запитань та
літератури
для
обговорення
питань:
процес
збуту.
фронтальне
та
відповідей
сутність, значення та функції збутової діяльності.
індивідуальне
Збутова діяльність в
Характеристика основних елементів збутової діяльності.
опитування,
системі маркетингу
стратегічні та тактичні завдання збутової діяльності.
заслуховуван
9
підприємства
суб’єкти процесу збутової діяльності підприємств.
ня та

Семінар – розгорнута
бесіда
Тема 2. Ринок збуту:
сутність, межі
класифікація
Семінар запитань і
відповідь
Тема 3. Планування в
системі збуту
підприємства

9

9

Семінар – дискусія
Тема 4. Організація
збутової діяльності
9

показники, що характеризують систему збуту.
Джерела [1, 2, 3, 5, 6, 9].
2. Самотестування.
3. Підготовка до презентації доповіді.
1. Опрацювання конспекту лекцій та рекомендованої
літератури для обговорення
питань: сутність та
характеристика складових збутового потенціалу; система
забезпечення управління збутовою діяльністю.
2. Самотестування.
3. Підготовка до понятійного диктанту.
1. Опрацювання конспекту лекцій та рекомендованої
літератури для обговорення питань: процес планування
збутової діяльності; маркетингові стратегії управління
збутом; методи прогнозування збуту.
Джерело [1, 2, 4, 5, 9].
2. Самотестування.
3. Підготовка наукового повідомлення.
1. Опрацювання конспекту лекцій та рекомендованої
літератури для обговорення питань: організаційна система
збуту на підприємстві; документальне супроводження
збутової діяльності; етапи процесу організації збутової
діяльності підприємства.
Джерела [1, 2, 3, 5, 6, 9].
2. Самотестування.
3. Підготовка наукового повідомлення.
1. Опрацювання конспекту лекцій та рекомендованої
літератури для обговорення питань: сутність, завдання та
види маркетингового контролю збуту; аудит системи
управління збутовою діяльністю.
Джерело [1, 2, 4, 5, 6].
2. Самотестування.
3. Самопереіврка шляхом вирішення практичних ситуацій

обговорюванн
я доповідей
Тестування,
фронтальне та
індивідуальне
опитування,
понятійний
диктант
Тестування,
проведення
дискусії,
заслуховуван
ня та
обговорюванн
я повідомлень
Тестування,
фронтальне та
індивідуальне
опитування,
заслуховуван
ня та
обговорюванн
я доповідей
Тестування,
фронтальне та
індивідуальне
опитування,
розв’язання
практичних
завдань

Семінар з виконанням
практичних задач
Тема 5.
9
Маркетинговий
контроль збутової
діяльності
Разом змістовий
45
модуль 1
Змістовий модуль 2. Аналіз збутової діяльності підприємства та її ефективність
1. Опрацювання конспекту лекцій та рекомендованої Тестування,
Семінар з виконанням
літератури для обговорення питань: мотивація збутового фронтальне та
практичних завдань
персоналу та її вплив на збутову діяльність підприємства; індивідуальне
Тема 6. Мотивація в
стимулювання збуту, його ефективність, заходи та опитування,
7
структурі збутової
спрямованість.
розв’язання
діяльності
Джерело [1, 2, 4, 5, 6].
практичних
Семінар з виконанням
практичних задач

8

2. Самотестування.
завдань
3. Самопереіврка шляхом вирішення практичних ситуацій
1. Опрацювання конспекту лекцій та рекомендованої
Тестування,
літератури для обговорення питань: сегментування ринку та фронтальне та
вибір цільового сегменту відповідно до цілей збутової
індивідуальне

Тема 7. STPмаркетинг в
управлінні збутовою
діяльністю
підприємства
Семінар з виконанням
практичних задач
Тема 8. Ефективність
товарного руху

Семінар з виконанням
розрахункових задач
Тема 9. Оцінка
ефективності збутової
діяльності
підприємства

Разом змістовий
модуль 2
Разом

8

7

30
75

діяльності; позиціонування підприємства на ринку як
результат збутової діяльності.
Джерело [1, 2, 4, 5, 6].
2. Самотестування.
3. Самоперевірка знань шляхом визначення позиції на
певному ринку підприємства відповідно до його збутової
діяльності.
1. Опрацювання конспекту лекцій та рекомендованої
літератури для обговорення питань: сутність і принципи
товарного руху в системі збуту; правила організації
товарного руху на підприємстві та на ринку; оптимізація
товарного руху; напрями зниження витрат на
транспортування, складування та розвантаження товарів
Джерело [1, 2, 4, 5, 6].
2. Самотестування.
3. Самоперевірка знань шляхом проведення діагностики
збутової діяльності обраного підприємства
1. Опрацювання конспекту лекцій та рекомендованої
літератури для обговорення питань: сутність та критерії
оцінки ефективності збутової діяльності підприємств;
фактори, що впливають на ефективність збутової
діяльності; методи оцінки ефективності збуту; оцінка
ефективності діяльності служби збуту підприємства;
оцінка ефективності роботи з клієнтами; показник
ступеню задоволення замовлень; оцінка можливості та
доцільності створення власної збутової мережі.
Джерело [1, 2, 11].
2. Самотестування.
3. Добір статистичної інформації щодо ефективності
збутової діяльності компаній Microsoft, Intel, IBM, CocaCola, Facebook, Tesco, BMW, Adidas, Continental, Henkel та
інші

опитування,
розв’язання
практичних
завдань

Тестування,
фронтальне та
індивідуальне
опитування,
розв’язання
практичних
завдань

Тестування,
фронтальне та
індивідуальне
опитування,
розв’язання
практичних
завдань,
перевірка
зібраної
інформації

7. Матриця зв’язку між дисципліною/ змістовим модулем, результатами
навчання та компетентностями
Результати навчання
1

Загальні
2
3
4

Компетентності
Предметно-спеціальні
5
1
2
3
4
5
6

1. Знання теоретичних основ збутової
діяльності в системі маркетингу
підприємства,
теоретичних
засад,
інструментарію
і
методологію
дослідження процесів збуту товарів та
продукції в системі дистрибуції на ринку
збуту

2. Знання ключових інструментів
моделювання систем і процесів
збутової діяльності, аналізу процесів
товароруху в системі збуту, рівнів,
форм та методів збутової діяльності
3. Знання ключових положень
впровадження нормативно-правових
та
нормативно-технологічних
документів у сфері збуту; основних
моделей збутової діяльності, які
дозволяють
прогнозувати
та
планувати цілі збутової діяльності в
межах певного ринку
4. Знання основних математичних
методів
аналізу,
аналітичних
інструментів,
які
дозволяють
планувати та прогнозувати збутову
діяльність
на
різних
рівнях
підприємства та ринку
5. Розуміння способів відображення
даних у вигляді основних документів
та в електронній базі даних
підприємства,
статистичних
інституцій, біржових базах
6. Розуміння методів організації
збутової
діяльності
в
межах
підприємства з урахуванням ринкової
позиції та особливостей системи
управління
7
Уміння
побудувати
та
проаналізувати систему збутової
діяльності підприємства на певному
ринку з урахуванням діяльності
торговельних
посередників
та
партнерів.
8. Уміння оцінити напрямок динаміки
розвитку збутової діяльності через
аналіз показників товарообороту та
товароруху

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

9. Уміння розраховувати межі ринку
збуту підприємства з урахуванням
конкурентоспроможності
та
збутового потенціалу підприємства
10. Уміння будувати та розраховувати моделі оптимізації збутової
діяльності з урахуванням напрямів
зниження витрату на збутові операції
11. Уміння використовувати аналіз
для
встановлення
оптимальних
обсягів товарообороту та напрямів
товароруху
з
урахуванням
особливостей інфраструктури ринку
збуту
12. Уміння використовувати середні
значення товарообороту, обертає
мості товарів, товарних запасів та
операційних витрат
13. Здатність аналізувати динаміку
ринків на основі вивчення графічних
та математичних закономірностей у
русі товарообороту за минулий
період часу, дослідити динаміку
ринку за допомогою графіків з метою
прогнозування
майбутнього
напрямку збутової діяльності
14. Здатність розпізнавати сигнали,
що подаються даними з оптових бірж

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
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+

+

8. Методи викладання
Лекції, семінарські заняття, самостійна робота (підготовка презентацій,
рефератів, самостійно опрацювання додаткових питань за наведеним переліком
літератури).
9. Методи оцінювання
Залік.
10. Розподіл балів, які отримують студенти
Відповідно до системи оцінювання знань студентів ДонНУЕТ, рівень
сформованості компетентностей студента оцінюються у випадку проведення
заліку : впродовж семестру (100 балів).

Оцінювання студентів протягом семестру
№ теми
практичного
заняття
Тема 1
Тема 2
Тема 3
Тема 4
Тема 5
Разом змістовий
модуль 1

Тестові
завдання
2
2
2
2
2
10

Тема 1
Тема 2
Тема 3
Тема 4
Разом змістовий
модуль 2
Разом

2
2
2
2
8

Вид роботи/бали
Ситуаційні Обговорення
Індивізавдання,
теоретичних
дуальне
задачі
питань теми
завдання
Змістовий модуль 1
2
2
3
2
3
3
2
3
3
2
9

10

Змістовий модуль 2
3
2
3
2
3
2
3
2
12

8

6

ПМК

Сума
балів

15

4
4
10
10
22

15

50

15

4
4
7
4

15

50

4
3
7

100

Загальне оцінювання результатів вивчення дисципліни
Для виставлення підсумкової оцінки визначається сума балів,
отриманих за результатами екзамену та за результатами складання змістових
модулів. Оцінювання здійснюється за допомогою шкали оцінювання
загальних результатів вивчення дисципліни (модулю).
100-бальна шкала
90-100
80-89
75-79
70-74
60-69
35-59
0-34

Оцінка
Шкала ECTS
A
B
C
D
E
FX
F

Національна шкала
5, «відмінно»
4, «добре»
3, «задовільно»
2, «незадовільно»

11. Методичне забезпечення
1. Електронний конспект лекцій.
2. Методичні вказівки з вивчення дисципліни.
3. Індивідуальні завдання.
4. Навчальна та наукова література, нормативні документи.
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