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МЕТОДИ ВИКЛАДАННЯ МАРКЕТИНГОВИХ ДИСЦИПЛІН   В 

КОНТЕКСТІ НОВОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ПАРАДИГМИ 
 

Сучасні зміни в системі освіти обумовлені стрімкими темпами 
розвитку економіки знань, проникненням її в усі галузі і сфери 
господарства, науки і техніки, високодиференційованими і 
зростаючими вимогами до кваліфікації фахівців та їх професійної 
діяльності. В таких умовах будь-які знання швидко застарівають, 
ключовою перевагою на ринку праці стає здатність людини до 
самонавчання. 

Відповідно в освітніх стандартах домінуючим стає новий 
принцип формування програми навчання – замість класичного набору 
знань, умінь і навичок чільне місце посідає система компетенцій. 
Такий підхід принципово відрізняється від класичного переміщенням 
фокусу освітньої діяльності від процесу до результату, від методів до 
цілей. При цьому замість конкретного комплексу теоретичних і 
практичних методів, якими повинен оволодіти випускник, вводиться 
набір цілей і завдань, які потрібно вміти досягати і вирішувати, а вибір 
сучасних і ефективних методів викладання покладається на викладача.  

Методика викладання в межах  нової педагогічної парадигми 
при цьому покликана сформувати в студентах прагнення до отримання 
знань самостійно, вміння думати, узагальнювати і робити висновки, а 
не надання їм знань в готовому вигляді. Практичний маркетолог 
навряд чи досягне успіху, якщо він не має особливого маркетингового 
мислення [3]. 

Особливість маркетингу полягає в його міждисциплінарній 
природі: у ньому тісно переплелися економічні, математичні і 
психологічні методи, теорія управління, соціологія і статистика. До 
того ж, на сучасному етапі маркетинг перетворився на філософію 
бізнесу, що сприяє успішному функціонуванню підприємства у 
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ринковому середовищі. Маркетинг має прихильників і противників, 
активно обговорюється науковцями і практиками. Тому заняття з 
маркетингу доцільно проводити не лише в прикладному ключі, 
орієнтуючись на засвоєння інструментів і прийомів, але і в проблемно-
орієнтованому ключі, орієнтованому на розуміння [1]. 

Зміна цілей викладання змінює зміст дисципліни. В програму 
включаються необхідні сучасному фахівцеві елементи соціальної, 
етичної та екологічної відповідальності, сталого розвитку, гуманізму, 
методики збагачуються морфологічним аналізом, психоаналітичними 
та евристичними методами [1]. 

Зміна змісту неминуче веде і до зміни форми. Класична форма 
занять у вигляді лекцій і семінарів поступово змінюється 
інтерактивними комплексними заняттями, які передбачають 
двосторонню взаємодію викладача зі студентами, включення в 
структуру заняття міні-ігор, обговорень, активний обмін думками. 
Нові цілі, форма і зміст маркетингу як дисципліни змушує 
застосовувати нові інноваційні методи викладання. Деякі з них, що 
відображають особливості сучасного підходу до викладання 
маркетингу в аграрному ВНЗ, представлені нижче. 

По-перше, маркетинг - відносно молода наука, термінологічна 
база якої ще не усталена, що дає змогу студентам самим формувати під 
час занять власні, більш зрозумілі і відповідні рівню і життєвим 
позиціям визначення (поряд з класичними визначеннями, 
представленими у навчальній літературі). Це не тільки розвиває в 
студентах креативність і наукову ерудицію, але і дозволяє їм повніше 
зрозуміти суть досліджуваного явища або процесу, так як спроба дати 
власне визначення змушує розглянути об'єкт у всіх можливих 
ракурсах, контекстах, у всьому різноманітті внутрішніх і зовнішніх 
зв'язків. Прикладами може бути визначення категорій «маркетинг», 
«аграрний маркетинг», «маркетингові дослідження»,  «маркетингова 
стратегія» тощо.  

Другою особливістю є проблемна орієнтація - студенти 
орієнтуються на формування власної думки і поглядів на складні 
соціально-економічні проблеми. Прикладом є формування складних 
управлінських ситуацій та пошук шляхів виходу з них із 
застосуванням маркетингових засобів та інструментів. Формуючи 
різного рівня творчі завдання, викладач стимулює студентів до 
вивчення дисципліни та креативності, яка сьогодні є невід’ємною 
складовою успішного маркетолога [2]. 

Наступною особливістю є інтерактивність. До лекції повинні 
бути включені дискусії, обговорення ситуацій, міні-ігри, що 
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ілюструють різні положення маркетингу. Курс лекцій має бути 
побудований на основі тих же принципів, що і ефективна реклама 
(увага-інтерес-бажання-дія). В курсі повинні використовуватися 
основні мотиватори, характерні для сучасних методів просування, у 
т.ч. безпосередня участь в обговоренні, гумор. 

Обов’язковим є високий рівень вимог до володіння предметом 
викладачем, за необхідності оперативна перебудова прикладів під 
особливості сприйняття конкретної аудиторії.  

Наступний доцільний елемент - ділові ігри та симулятори. 
Метод симуляції професійної діяльності полягає в рішенні студентами 
завдань, схожих з реальними проблемами, в умовах максимально 
наближених до реальності - дефіцит часу, неповнота інформації, 
неможливість визначення критеріїв оптимального рішення тощо. 

У сформованих умовах до викладачів маркетингових 
дисциплін висуваються різноманітні вимоги. Серед них можна 
відзначити [1]: 

- достатній рівень навичок в риториці, педагогіці, знання 
психології; 

- креативність, наукова сміливість, наявність власної думки; 
- лідерські якості, комунікативність, високий рівень емпатії; 
- здатність до навчання, володіння комп’ютерними  

технологіями; 
- практичні навички в предметі, використання реальних 

прикладів.  
Наведені вище вимоги дещо відрізняються від класичних, але 

вони необхідні для успішної педагогічної діяльності. Сучасний 
викладач повинен бути більшою мірою лідером, здатним зацікавити 
студентів, сформувати в них необхідні якості, спонукати до 
самостійного розвитку, пошуку й удосконалення нових знань, ніж 
хранителем і розповсюджувачем унікального знання. 
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