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ВСТУП 

Методичні вказівки розроблено на основі робочої навчальної програми з 

дисциплін: ―Менеджмент та маркетинґ в радіоелектроніці‖  та “Менеджмент та 

маркетинґ в біомедицині‖, які затверджені методичною радою КрНУ імені 

Михайла Остроградського. Відповідно до навчального плану студенти денної 

форми навчання зі спеціальностей:  172 – «Телекомунікації та радіотехніка», 

163 – «Біомедична інженерія» вивчають дані дисципліни на VІ курсі впродовж 

11-го семестру. 

Мета курсу – формування сучасного управлінського мислення та 

засвоєння системи спеціальних знань у галузі менеджменту і маркетингу, 

необхідних для спеціаліста під час практичної діяльності на підприємстві 

(організації) будь-якої форми власності; розуміння концептуальних основ 

системного управління організаціями; набуття навичок аналізу внутрішнього 

та зовнішнього середовища, а також практичних навичок щодо ефективного 

використання сучасних інформаційних технологій у процесі здійснення 

управлінської діяльності в організації. 

Основні форми самостійної роботи студента над даним курсом: 

– комплексне вивчення конспекту лекцій; 

– опрацювання основних, додаткових, спеціальних за напрямом літературних 

та інших інформаційних джерел; 

– самостійне виконання економічних тестів та вправ. 

Для кращого засвоєння курсу за допомогою літературних джерел з 

наведеного списку студент повинен вести конспект самостійно опрацьованого 

матеріалу, який стане доповненням до конспекту лекцій. Після вивчення тем 

необхідно відповісти на питання для самоперевірки, які акцентують увагу на 

найбільш важливих матеріалах теми. Викладач проводить контрольні 

опитування студентів, систематично проводить самостійні роботи, атестації 

поточної успішності, викликає студентів на консультації, бесіди тощо. 
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1 ТЕМИ ТА ПОГОДИННИЙ РОЗКЛАД ЛЕКЦІЙ І САМОСТІЙНОЇ  

РОБОТИ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

№ 

пор. 
Тема 

Кількість годин 

Лекції Самостійна 

робота 1 2 3 4 

 РОЗДІЛ 1 ОСНОВИ МЕНЕДЖМЕНТУ 

1 Сутність і значення менеджменту в суспільстві.  

Функції менеджменту та їх методичні основи 

2 

22 
3 Теорія й практика прийняття управлінських 

рішень 

2 

 РОЗДІЛ 2 ОСНОВИ МАРКЕТИНҐУ 

4 Сутність маркетинґу та його сучасна концепція 2 

32 

5 Інформаційне забезпечення менеджменту та 

маркетинґу 

2 

6 Аналіз і оцінка привабливості українського ринку 

інформаційних технологій 

2 

7 Правове забезпечення новітніх розробок у галузі 

інформаційних технологій 

2 14 

 Усього годин за семестр 12 68 
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2 ПЕРЕЛІК ТЕМ І ПИТАНЬ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ОПРАЦЮВАННЯ 

РОЗДІЛ 1 ОСНОВИ МЕНЕДЖМЕНТУ 

ТЕМА № 1-2 Сутність і значення менеджменту в суспільстві. Функції 

менеджменту та їх методичні основи. Теорія й практика прийняття 

управлінських рішень 

1. Види менеджменту. 

2. Організація як об’єкт управління. 

3. Мотивування як загальна функція менеджменту. 

4. Методи контролю за якістю проекту. 

1. Методи менеджменту: 

а) економічні методи; 

б) методи владної мотивації; 

в) організаційно-розпорядчі методи; 

г) соціально-психологічні методи; 

д) організаційно-стабілізуючі методи; 

е) дисциплінарні методи. 

2. Методи обґрунтування управлінських рішень: 

а) кількісні методи; 

б) якісні методи. 

Питання для самоперевірки 

1. Сутність, мета та завдання сучасного менеджменту. 

2. Методи менеджменту та механізм їх застосування. 

3. Хто є суб’єктом управління і що належить до об’єкта управління? 

4. Укажіть, які існують види менеджменту. 

5. Які Ви знаєте методи менеджменту? Прокоментуйте їх тлумачення.  

6. Назвіть головні функції процесу управління. 

7.    Дайте пояснення організації та планування управлінської діяльності. 

8.     У чому полягає основне завдання функції мотивації? 

9. Що таке контроль і яка його мета в процесі управлінської діяльності? 
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10. Розкрийте необхідність міжнародних стандартів. 

11. Охарактеризуйте особливість стандартів ISO. 

12. Що таке ―рішення‖ і якими ознаками його можна охарактеризувати? 

13. У чому полягає процес прийняття й реалізації рішень? 

14. Охарактеризуйте два основні напрями досліджень у теорії прийняття 

рішень. 

15. У чому полягають інтуїтивна та раціональна технології прийняття 

управлінських рішень? 

Література: 1; 5; 9; 10; 11; 12; 13; 14 [11-20, 28, 45-51]; 15; 16 [5, 34, 

47, 85]; 20 [14-27, 120-137]; 29 [18]; 30; 31; 33; 35; 39. 

РОЗДІЛ 2 ОСНОВИ МАРКЕТИНҐУ 

ТЕМА № 3 Сутність маркетинґу та його сучасна концепція 

1. Функції маркетинґу. 

2. Комплекс маркетинґу та його основні елементи. 

Питання для самоперевірки 

1. Прокоментуйте поняття ―маркетинґ‖. У чому полягає його концепція? 

2. Назвіть та поясніть види маркетинґу. 

3. Що можна віднести до основних функцій маркетинґу? 

Література: 9; 13; 17 [3 - 21]; 18 [6 - 30]; 19; 21[10 - 38]; 22 [13 - 19]; 23 

[27-36]; 25; 29; 32; 33; 38. 

 

ТЕМА № 4-5 Інформаційне забезпечення менеджменту та маркетингу. 

Аналіз і оцінка привабливості українського ринку інформаційних 

технологій 

1. Інформаційна система менеджменту та маркетинґу. Класифікація, 

характеристика та носії інформації. 

2. Структура, особливості отримання та обробки інформації у менеджменті 

та маркетинґу в Україні. 

3. Забезпечення сервісу в маркетинґу. 
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4. Порядок вибору стратегії при реалізації виробу за кордоном. Оцінка 

конкурентного потенціалу бізнесів-партнерів на ринках. Модель 

порівняльних характеристик при оцінюванні конкурентоспроможності 

фірми на ринку. 

Питання для самоперевірки 

1. Розкрийте необхідність інформації в системі менеджменту та маркетинґу. 

2. Перерахуйте можливі носії інформації та дайте їхню характеристику. 

3. У чому полягають маркетинґові дослідження? 

4. Які існують основні види маркетинґових досліджень? 

5. Охарактеризуйте міжнародні дослідження у менеджменті та маркетинґу в 

мережі Internet. 

6. Дайте пояснення наступних термінів: ―цільовий ринок‖ і ―сегментація 

ринку‖. 

7. У чому полягає методика сегментації ринку? 

8. Поясніть принцип вибору цільового ринку. 

9. У чому полягає поняття конкурентної позиції фірми? 

10. Як визначається ринкова частка підприємства? 

11. Як Ви розумієте поняття конкурентоспроможності? Що таке 

―конкурентоспроможність фірми‖? 

12. За якими показниками визначають конкурентоспроможність фірми? 

13. Поясніть алгоритм розрахунку конкурентоспроможності фірми. 

14. Прокоментуйте існуючі методи оцінювання конкурентоспроможності 

фірми. 

15.  Поясніть значення сервісного обслуговування у випадку реалізації 

продукції. 

16.  Розкрийте поняття промислового маркетингу. 

17.  Що таке ―бенчмаркінґ‖? Поясніть види та фази бенчмаркінґу. 

18.  У чому полягає товарно-ринкова стратегія фірми? Охарактеризуйте 

основні етапи формування даної стратегії. 

19.  Дайте визначення конкурентного потенціалу фірми. 
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Література: 1; 2; 3; 4; 6; 7; 11; 12; 15; 17 [83 – 101, 129 - 163; 228 - 234]; 18 [95 

- 139]; 19; 20 [337; 621 - 703]; 21 [147 - 159]; 22 [248 - 267]; 23 [67-94]; 24; 25; 

26; 27; 28; 29; ЗО; 31; 32; 33; 34; 35; 38. 

ТЕМА № 6 Правове забезпечення новітніх розробок у галузі 

інформаційних технологій 

1. Правове забезпечення товарних та марочних знаків у маркетингу: 

а) товарна марка і товарний та марочний знак; 

б) особливості юридичного захисту товарного та марочного знаків. 

Питання для самоперевірки 

1. Прокоментуйте такі терміни, як: ―винахід‖, ―промисловий зразок‖, 

―корисна модель‖. 

2. Що таке патентно–правова інформація? 

3. Що належить до патентної інформації? 

4. Чим характеризується таке юридичне поняття, як ―патентна чистота‖? 

5. Охарактеризуйте поняття товарної (торгової) марки, товарного знака, 

марочної назви та марочного знака. 

6. Чим характеризуються фірмові й асортиментні товарні знаки? Наведіть їх 

приклади. 

7. Поясніть символи товарних знаків: © і ®. 

Література: 1; 2; 5; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 17 [97 - 101; 197 - 220]; 29; 32; 35; 36. 

 

ТЕМА № 7 Політика проникнення на міжнародні ринки 

1. Форми організації міжнародного підприємництва. 

2. Особливості та етапи створення спільного підприємства. 

Питання для самоперевірки 

1. Назвіть та прокоментуйте типи маркетингу згідно з класифікацією. 

2. У яких формах існує міжнародний маркетинг? 

3. Вкажіть, що таке ―міжнародний технологічний обмін‖. 



10 
 

4. На які сегменти поділять світовий ринок технологій? 

5. Проаналізуйте форми організації міжнародного підприємництва. 

6. Що відносять до основних видів міжнародного підприємництва? 

7. Які можуть бути види спільних підприємств? 

8. У чому полягає особливість створення спільного підприємства? 

Література: 1; 3; 5; 9; 11; 13; 15; 16; 17 [228 - 234]; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 

34; 35; 36; 40; 41; 42. 
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З ПИТАННЯ ДО ЗАЛІКУ 

1. Сутність, зміст менеджменту та управління. 

2. Види менеджменту. 

3. Методи менеджменту. 

4. Планування проектів: його процес та етапи. 

5. Методологічні підходи до процесу стратегічного планування. 

6. Організація як об’єкт управління. 

7. Організаційна структура управління: її види та принципи побудови. 

8. Мотивування як загальна функція менеджменту. 

9. Система матеріального стимулювання праці інженерів. 

10.  Особливості контролю проектів та його методи. 

11.  Методи контролю за якістю проекту. 

12.  Система стандартів ISO. 

13.  Зміст і види управлінських рішень. 

14.  Технологія процесу прийняття рішень. 

15.  Методи обґрунтування управлінських рішень. 

16.  Сутність маркетинґу та його концепції. 

17.  Види маркетинґу. 

18.  Функції маркетинґу. 

19.  Комплекс маркетинґу та його основні елементи. 

20.  Інформаційна система менеджменту та маркетингу. 

21.  Класифікація, характеристика та носії інформації. 

22.  Завдання і предмет маркетинґових досліджень. 

23.  Види маркетинґових досліджень. 

24.  Структура, особливості отримання та обробки інформації у менеджменті 

та маркетинґу в Україні. 

25.  Міжнародні дослідження у менеджменті та маркетинґу в мережі Internet. 

26.  Методика вибору цільового ринку та порядок його сегментації. 
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27.  Комплексне оцінювання конкурентних позицій фірми з урахуванням 

значущості критеріїв вибору. 

28.  Методи оцінювання конкурентоспроможності фірми. 

29.  Забезпечення сервісу в маркетинґу. 

30.  Товарна політика промислового маркетинґу. Бенчмаркінґ. 

31.  Порядок вибору стратегії при реалізації виробу за кордоном. 

32.  Оцінка конкурентного потенціалу бізнесів-партнерів на ринках. 

33.  Модель порівняльних характеристик при оцінюванні 

конкурентоспроможності фірми на ринку. 

34.  Патентно-правове забезпечення і патентна чистота нової розробки. 

35.  Правове забезпечення товарних та марочних знаків у маркетинґу. 

36.  Типи маркетинґу / форми міжнародного маркетинґу. 

37.  Форми і засоби технологічного обміну. 

38.  Форми організації міжнародного підприємництва. 

39.  Особливості та етапи створення спільного підприємства. 



13 
 

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ 

Законодавча і нормативна 

1. Закон України ―Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб- 

підприємців‖ // Відомості Верховної Ради України. – 2013. – № 31 – 32. –      

Ст. 263. 

2. Закон України ―Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні‖ 

від 16.11.2012 р. (остання редакція від 09.06.2004р.) // Відомості Верховної 

Ради України. - 2013. - № 1. - Ст.1. 

3. Закон України ―Про захист прав споживача‖, введений у дію 2016 р. 

4. Закон України ―Про інформаційні агентства‖ від 28.02.2015 р. (остання 

редакція від 15.01.2014 р.) // Відомості Верховної Ради України. - 2015. -      

№ 13.-Ct.83. 

5. Закон України ―Про інформацію‖ від 02.10.2012 р. (остання редакція від 

22.07.2005 р.) // Відомості Верховної Ради України. - 2012. - № 48. - Ст. 650. 

6. Закон України ―Про охорону прав на знаки для товарів і послуг‖ (2014 p.). 

7. Закон України ―Про наукову і науково-технічну діяльність‖ (2017-12) / 

Голос України. - № 245. - С. 6 - 9. 

Основна 

8. Веснин В.Р. Менеджмент- 3-є изд., перераб. и доп.- М.: ТК Велби; Изд-во 

Проспект, 2016. - 504 с. 

9. Вовчак І.С. Інформаційні системи та комп’ютерні технології в менеджменті. 

- Тернопіль: Карт-бланки, 2011. 

10. Дроздов/ Менеджмент в ЗЕД - http://www.readbookz.com/books/34.html 

11. Кардаш В.Я. Маркетингова товарна політика: Підручник. - К: КНЕУ, 2011. - 

240 с. 

12. Котлер Ф. Основы маркетинга. - http://bookz.com.ua/22/index.htm 

13. Ламбен Ж. Менеджмент, ориентированный на рынок. Стратегический и 

операционный маркетинг / Market - Driven Management. Strategic / Пер.с 

англ. Колчанова В. Б - С.Пб.: Питер, 2017. - 800 с. 

http://www.readbookz.com/books/34.html
http://bookz.com.ua/22/index.htm


14 
 

14. Липчук В.В., Дудяк А.П., Бугіль С.Я. Маркетинг: основи теорії та практики. 

Навчальний посібник. - Львів: ―Новий Світ - 2010‖; ―Магнолія плюс‖. – 

2003. – 288 с. 

15. Савельев Е.В. Загальна концепція маркетингу: Навч. посіб. - Тернопіль – 

ТІНГ 2012. – http://www/vuzlib.net/market/_index.htm 

16. Сумець О.М., Сомова О.Е., Пєліхов Є.Ф. Оцінка конкурентоспроможності 

сучасного промислового підприємства: Навч.-практ. посіб. - К.: 

Професіонал, 2017.-208 с. 

17. Терещенко О.О. Фінансова діяльність суб’єктів господарювання Навч. посіб. 

- К.: КНЕУ, 2013. — 554 с. - http://buklib.net/index.php?option=com_ 

jbook&catid=142 

18. Циганкова Т.М. Міжнародний маркетинг: Навч. посіб -К.: КНЕУ, 2008.—

120с - http://buklib. net/component/option, com jbook/task,view/!temid, 

99999999/catid,129 /id,3733/ 

Додаткова 

19. Бизнес-журнал ―BizTimes‖ / Менеджмент. Маркетинг. Реклама. Экономика. 

http://biztimes.ru/index.php 

20. Вісник КНУТД. Проблеми економіки організації та управління, № 2, 2017. 

21. Ефективна економіка / Електронне наукове фахове видання - 

http://www.economy.nayka.com.ua/index.php 

22. Онлайн-журнал ―Маркетинг в Україні‖ - http://www.nbuv.gov.ua/portal/ 

Soc_Gum/Mvu/texts.html 

23. Онлайн-журнал ―Маркетинг. Менеджмент‖ - http://marketing-magazine.ru/ 

Перелік серверів у мережі INTERNET 

24. Бенчмаркінґ – http://buklib.net/component/option,comjbook/task,view/ltemid, 

99999999/catid,142 /id,4740/ 

25. Маркетинг. Лекції - http://www.refme.org.ua/page-cat-28-0.html 

26. Менеджмент. Лекції - http://www.refine.org.ua/page-cat-31-0.html 

27. Міжнародна передача технологій 

http://polkaknig.narod.ru/econom/lazebn/24.htm 

http://www/vuzlib.net/market/_index.htm
http://buklib.net/index.php?option=com_%20jbook&catid=142
http://buklib.net/index.php?option=com_%20jbook&catid=142
http://buklib/
http://biztimes.ru/index.php
http://www.economy.nayka.com.ua/index.php
http://www.nbuv.gov.ua/portal/%20Soc_Gum/Mvu/texts.html
http://www.nbuv.gov.ua/portal/%20Soc_Gum/Mvu/texts.html
http://marketing-magazine.ru/
http://buklib.net/component/option,comjbook/task,view/ltemid,%2099999999/catid,142
http://buklib.net/component/option,comjbook/task,view/ltemid,%2099999999/catid,142
http://www.refme.org.ua/page-cat-28-0.html
http://www.refine.org.ua/page-cat-31-0.html
http://polkaknig.narod.ru/econom/lazebn/24.htm


15 
 

Методичні вказівки щодо самостійної роботи навчальних дисциплін 

―Менеджмент та маркетинґ в радіоелектроніці‖  та ―Менеджмент та маркетинґ 

в біомедицині‖ для студентів денної форми навчання зі спеціальностей: 172 – 

«Телекомунікації та радіотехніка» освітньо-професійна програма «Біотехнічні 

та медичні апарати і системи», 163 – «Біомедична інженерія» освітньо-

професійна програма «Біомедична інженерія» 

 

Укладач:  Ю.Б. Пінчук 

 

Відповідальний за випуск к.т.н., доц. О.О. Юрко 

Підп. до др. _______________. Формат 60x84 1/16. Папір тип. Друк ризографія. 

Ум. друк. арк. _____   Наклад ____ прим. Зам. № __________ Безкоштовно. 

 

 

 

 

Видавничий відділ КрНУ імені Михайла Остроградського 

39600, м. Кременчук, вул. Першотравнева, 20 


